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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl
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   FROM 26TH JUNE TO 4TH JULY

NIEUWE MEERBODE BIJLAGE

In deze bijlage: • Etappeschema • deelnemers • Welke renner gaat welke trui dragen?• Profwielrenner 
Andre Looij: ploeg van Froome geeft de doorslag • Vijf keer Parijs Roubaix • Fysiotherapeut Harry Rammers: 
ik kijk uit naar de bergritten • Coen de Groot: Ik zie voordeel in ovale bladen van Froome • Nederlands 
kampioene Lorena Wiebes fan van Sagan • KNWU Talentcoach Peter Zijerveld: Let op Wilco Kelderman •   
En natuurlijk de prijsvraag en puzzel waarmee u weer mooie prijzen kunt winnen.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Diamant (200 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Diamant (200 kranten)

welkom
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CSW-meisjes Nederlands 
kampioen straatvoetbal
Wilnis - Op zaterdag 25 juni moch-
ten de CSW-meisjes tot met 10 jaar 
meedoen aan het Nederlands kam-
pioenschap straatvoetbal 4 tegen 4. 
Dit was een echte happening op het 
Schouwburgplein in Rotterdam. Het 
CSW-team bestond uit Irene Turk, 
Renee van Asten, Amy Dekkers en 
Iris Pothoff. De eerste poulewed-
strijd waren de dames erg onder 
de indruk van de ambiance, waar-
door het spel erg nerveus was. De-
ze wedstrijd eindigde een beetje te-

leurstellend in 2-2. De tweede pou-
lewedstrijd was al een stuk beter en 
er werd dan ook met 3-2 gewon-
nen. In de derde poulewedstrijd wa-
ren de dames helemaal op stoom en 
werd er een mooie 6-0 overwinning 
behaald.
Als eerste in de poule ging CSW 
door naar de halve fi nale. In deze 
wedstrijd lieten de dames echt hun 
klasse zien. Er werd met 9-0 gewon-
nen en de fi nale was bereikt. In deze 
fi nale liet CSW zien dat ze de sterk-

ste van allemaal was. Na het laat-
ste fl uitsignaal stond er een mooie 
4-1 op het scorebord. Echt een su-
per prestatie van dit jonge CSW-
team, omdat 3 van de 4 speelsters 
volgend seizoen weer in deze leef-
tijdscategorie mogen uitkomen.
Wil je volgend seizoen ook voetbal-
len bij CSW? Dat kan, want in al-
le meisjesteams is er nog voldoende 
plaats voor het komende voetbal-
seizoen. Opgeven kan via de web-
site www.cswilnis.nl

Snoeisel Taxus Baccata grondstof voor chemotherapie

Doe mee met de inzamelactie 
van Stichting ‘Vergroot de Hoop’
De Ronde Venen - U kunt tot 31 
augustus weer meedoen! Breng uw 
snoeisel van de Taxus Baccata naar 
de afvalbrengstations in Abcoude 
of Mijdrecht voor stichting ‘Vergroot 
de Hoop’. Hiermee helpt u de strijd 
tegen kanker. Het is weer zover: 
De jaarlijkse inzamelingsactie van 
stichting Vergroot de Hoop! Tijdens 
deze actie wordt het snoeisel van de 
Taxus Baccata verzameld. Ook de 
afvalbrengstations van de gemeen-
te doen daar aan mee. Het snoeisel 
wordt gebruikt als grondstof voor 
chemotherapieën. De werkzame 
stof heet Baccatine. Vijftig procent 
van de chemotherapieën is op ba-
sis van Taxus. Helaas komt de Taxus 
Baccata niet voor over de hele we-
reld, maar hier in Nederland is hij 
gelukkig veel te vinden. Dit betekent 
dat u ook mee kunt helpen in de 
strijd tegen kanker. Stichting Ver-
groot de Hoop heeft vorig jaar 2600 
kuub taxussnoeisel ingezameld. Dit 
is natuurlijk een enorme hoeveel-
heid als u bedenkt dat ze met één 
kuub genoeg grondstof hebben 

voor één chemotherapie. Het doel 
van de stichting voor dit jaar is om 
deze hoeveelheid te verdubbelen en 
de gemeente werkt daar graag aan 
mee. Voor elke kuub taxussnoeisel 
die u doneert, doneert stichting Ver-
groot de Hoop bovendien aan een 
kanker gerelateerd goed doel. U 

snoeisel draagt zo dubbel bij aan de 
strijd tegen kanker!
U kunt uw snoeisel tot 31 augustus 
aanbieden op de afvalbrengstations 
in Abcoude en Mijdrecht. Voor meer 
informatie over de stichting en hoe 
u het snoeisel kunt aanbieden, kijk 
op http://www.vergrootdehoop.nl.

VIB tegen bouw spoed-
woningen op stationslocatie
Mijdrecht - De Vereniging Industri-
ele Belangen (VIB) De Ronde Ve-
nen heeft jongstleden dinsdag een 
inspraakreactie gegeven op het 
Raadsvoorstel ‘Project spoedwonin-
gen’ (Toekomstige ontwikkelrich-
ting voor Stationslocatie Mijdrecht).  
De inspraakreactie hield - kort sa-
mengevat - in dat de keuze voor de 
Stationslocatie naar de mening van 
VIB De Ronde Venen voor alle be-
trokken partijen verre van optimaal 
is. Daarbij begrijpt de VIB de wens 
van de Gemeente om de opgelegde 
taakstelling tot het vinden van ruim-
te en woningen voor statushouders 
en starters te kunnen uitvoeren. De 
zorg omtrent dit voorstel komt ech-
ter voort uit het feit dat dit plaats-
vindt in een ruimte direct grenzend 
aan het bedrijventerrein. Ervaring uit 
het verleden leert dat eerdere plan-
nen juist gestrand zijn op de moge-
lijke risico’s van bewoning op deze 

locatie. De zorg van de VIB is tevens 
gelegen in het risico dat bewoning 
op dit gebied mogelijke beperkingen 
oplevert voor de bedrijfsvoering van 
de leden en de daarmee gekoppel-
de werkgelegenheid. Tevens beperkt 
dit plan, in deze periode van econo-
mische opleving en nieuwe initia-
tieven, de benutting van de toch al 
beperkte ruimte voor nieuw te ves-
tigen bedrijven. De Stationslocatie 
is momenteel de enige locatie waar 
nog nieuw bedrijventerrein kan wor-
den ontwikkeld. VIB De Ronde Ve-
nen verzoekt de Gemeente derhalve 
alternatieven voor dit plan te onder-
zoeken die minder belastend en/of 
beperkend zijn voor alle betrokken 
partijen. En dit mede te doen op ba-
sis van onderzoek naar de (milieu-)
effecten die de woningbouw, nu en 
in de toekomst, zou kunnen hebben 
op de economische groei vanuit de 
gevestigde bedrijven.

Peuters Duimelot 
voorgelezen

De Ronde Venen - De afge-
lopen week hebben leerlingen 
van Vlinderbos, de Willespoort 
en het Kids College voorgele-
zen aan de de peuters van Dui-
melot. De kinderen van groep 7 
en 8 kwamen naar het speel-
lokaal van Duimelot. De peu-
ters vonden het best spannend 
om met zo’n groot vriendje of 
vriendinnetje te gaan lezen. 
Maar al snel werd er lekker ge-
lezen, nieuwe boekjes gehaald 
en nog meer gelezen. Na het 
lezen hebben we met zijn allen 
gezongen van “de wielen van 
de bus” en een lekker koekje 
gegeten. Toen hebben de gro-
ten de kleintjes weer naar hun 
lokaal gebracht. Uitgezwaaid 
door de peuters gingen de ba-
sisschoolleerlingen weer terug 
naar school. Wat was het leuk!

JA, HET IS WAAR,
ONZE

Theo Clement

werd gisteren

70 JAAR!
Geen bezoek,maar stuur hem een kaartje:Midrethstraat 7,3641 CB Mijdrecht

Heel hartelijk 
gefeliciteerd 
en natuurlijk 

heel veel
sterkte met
je herstel!

Je vrouwtje en Nel

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 5 juli alweer de tweede zo-
meravondfi etstocht van dit jaar. We 
vertrekken om 19.15 u vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Ver-
heugt u zich ook alweer op lange 
zomeravonden? Wat is er dan mooi-
er als er met de fi ets op uit te trek-
ken en te genieten van de natuur. 
Elke avond is er een andere route in 
de omgeving van ons mooie veen-
weidegebied. Ontdek samen de bij-
zonderheden van dit unieke land-
schap o.l.v. IVN-natuurgidsen.
De volgende en laatste tocht is op 
2 augustus. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 23 kilometer. Info: 
Anja de Kruijf, tel. 0297-261628.

Eerste informatie-avond Vrije School 
Groene Hart groot succes

Regio - De eerste informatie-avond 
van de nieuw op te richten Vrije 
School Groene Hart op 20 juni jl., 
bedoeld om belangstelling te peilen, 
was een groot succes. Er was een 
fl inke opkomst en een positieve, in-
spirerende sfeer. Een initiatiefgroep 
in De Ronde Venen heeft recentelijk 
besloten de mogelijkheid van een 
Vrije School in de omgeving Wilnis/

Mijdrecht/ Uithoorn te onderzoe-
ken. Haar eerste speerpunt was de-
ze informatie-avond.
Een Vrije School biedt openbaar on-
derwijs dat voldoet aan alle (over-
heids)normen van deze tijd. Er is, in 
tegenstelling tot de wat verouderde 
naam doet vermoeden, veel struc-
tuur en een zorgvuldig opgebouwd, 
breed lespakket. 

De aandacht ligt echter niet alleen 
op het cognitieve vlak, maar ook de 
persoonlijke ontwikkeling van het 
kind en het ‘kind mogen zijn’ zijn 
belangrijk. Natuur, cultuur en kunst 
nemen een grote plek in naast de 
reguliere lesstof. 
Opvallend is het gebruik van na-
tuurlijke materialen (‘zo ontwikke-
len kinderen gevoel voor kwaliteit’) 
waardoor de klassen harmonieus 
en gezellig aandoen. De kinderen 
lopen op slofjes, de kleuters bakken 
elke week broodjes en er wordt veel 
gezongen, buiten gespeeld èn met 
de handen gewerkt in bijvoorbeeld 
houtbewerking. Vrijeschoolonder-
wijs is onstaan in Duitsland en is 
wereldwijd sterk in opkomst. 

Initiatief
Margreet Weenink, initiatiefneem-
ster van de nieuw op te rich-
ten Vrije School in de omgeving
Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn open-
de de avond door kort te vertellen 
over dit initiatief. Vervolgens kreeg 
Bart Hurkxkens, bestuurslid van 
een aantal Vrije Scholen in Amstel-
veen en Amsterdam, het woord. Hij 

vertelde zeer gedreven over vrije-
schoolonderwijs. Hierna was er 
ruimschoots de tijd om vragen van 
belangstellende ouders te beant-
woorden en ontstond hier en daar 
zelfs al levendige discussie. Deze 
avond werd hiermee een bijzondere 
avond, omdat ze echt het startpunt 
kan zijn van een nieuwe school.
In zo’n drie maanden tijd is inmid-
dels al een lijst aangelegd van 70 
geïnteresseerden, van wie een aan-
tal hun kind(eren) alvast vrijblij-
vend opgegeven hebben. De lijst 
met aangemelde kinderen telt nu 
57 kinderen. Deze getallen zeggen 
veel over de behoefte aan dergelijk 
vernieuwend onderwijs in deze om-
geving en dus wordt verder gegaan 
met de plannen een Vrije School van 
de grond te krijgen. Hiertoe gaan 
gesprekken gevoerd worden met 
onder andere de gemeente. Verder 
is het belangrijk dat er veel ouders 
bereikt worden zodat er een fl inke 
lijst komt met (vrijblijvende) aan-
meldingen. Het aantal aanmeldin-
gen geeft de school ten slotte be-
staansrecht. Het streven is om in 
het schooljaar 2017-2018 van start 
te gaan. Kinderopvang of een Vrije 
Speelklas (peuterspeelzaal op de 
vrije-school-manier) worden ook 
meegenomen in de plannen. Een 
nieuwe informatieavond in het na-
jaar wordt binnenkort gepland.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

  Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Mispoes!
Regio - Vanochtend stapten ik mijn tuin in en zag tot mijn grote af-
keer dat onze kat ‘n vogeltje te pakken had. Je kunt zeggen ‘dat is de 
natuur’ maar ik kan daar toch slecht tegen. Bovendien was het geen 
‘gewoon’ vogeltje maar ’n IJsvogel! Het arme beestje zat plat op de 
grond, het bekje open en het verroerde zich niet. Onze kat zat op nog 
geen 10 centimeter van z’n prooi af. ‘Dit kan ik toch niet laten ge-
beuren maar hoe ga ik dit aanpakken’? Gelukkig kon ik onze kat een 
moment afl eiden en pakte het vogeltje voorzichtig op om het vervol-
gens veilig in ons kweekkasje te zetten. Hier kon het beestje rustig 
bijkomen van de schrik en liep het geen risico opnieuw door onze kat 
gepakt te worden. Gelukkig bleek de vogel niet gewond en kon het 
weer spoedig de vrije natuur in. Wie kan dat nu zeggen: “ik had een 
IJsvogeltje in mijn handen”! Niet één maar twee geluksvogels!
 Joke vasn Diemen 

Alexandra Zijlstra

Zaterdag Vogelvrij Festival 
2016!
Regio - Aanstaande zaterdag is 
het weer zover: Vogelvrij Festival 
2016! Het Fort bij Uithoorn te Am-
stelhoek wordt weer omgetoverd tot 
een spectaculair festivalterrein. Vo-
gelvrij komt dit jaar groots, hard en 
met nog meer feest geweld dan jul-
lie van ze gewend zijn. Een mega 
mainstage met naast internationale 
top dj’s voor het eerst ook live ar-
tiesten en veel vogelvrije gekkigheid 
en randprogrammering! Het Vogel-
vrij Festival is op weg naar de eer-
ste uitverkochte editie! De organisa-
tie heeft voor de editie dit jaar weer 
een keur aan topartiesten vastge-
legd. 12 uur lang vind je op de main-
stage de crème-de-la-crème op 
het gebied van EDM, house, deep-
house, minimal en techno. Onder 
andere Dyna, The Darkraver, Justin 
Mylo, Mesto en GirlsLoveDJ’s ma-
ken hun opwachting. Voor het eerst 
zijn er ook live optredens van arties-
ten op het festival. Niemand min-
der dan Lil Kleine en Mr. Polska 
maken hun opwachting! Dat wordt 
1,2,3,4 losgaan! Buiten de giganti-
sche mainstage zijn er ook ande-
re activiteiten en muziekstromingen 
op het festivalterrein te vinden. In 
de Silent Disco kan je genieten van 
de lekkerste minimal, deephouse en 
techno van In De Diepte. Bij de te 
gekke feest caravan van Afternoon 

Disco Delight is het fulltime happi-
ness en gek doen op opzwepende 
Italo Disco en warme Amerikaanse 
House. De organisatie heeft dit jaar 
fl ink in het licht en geluid geïnves-
teerd. Sinds vorig jaar werkt het Vo-
gelvrij Festival samen met het be-
drijf Energy Productions. De samen-
werking met dit productiebedrijf, dat 
o.a. ook de podia’s op festival als Ex-
trema Outdoor en Soenda Festival 
verzorgt, is dit jaar verder geïnten-
siveerd. Wat er precies gaat gebeu-
ren houdt de organisatie nog even 
geheim tot het festival, maar dat 
het spectaculair wordt staat vast. 
Ook nieuw op het festival is de Food 
area. In verschillende foodtrucks 
worden o.a. snacks, Turkse pizza’s, 
healty food en ijs aangeboden. De 
bezoekers kunnen genieten van het 
eten in een relaxte lounge area on-
der een mega overkapping. Met de 
heerlijke muziek van Afternoon Dis-
co Delight op de achtergrond wordt 
dit puur genieten! De weersvooruit-
zichten voor het festival zien er goed 
uit. Zoek je verkoeling in de scha-
duw, dan kan je terecht onder de 
mega overkapping bij de food area. 
Mocht er toch een verdwaald drup-
je regen vallen, dan sta je hier ook 
droog. Er zijn kluisjes aanwezig om 
je spullen veilig in op te bergen zo-
dat deze niet vogelvrij zijn. De vlieg-

tijd is aanstaande zaterdag van 
14.00 tot 02.00. De organisatie ver-
wacht veel meer bezoekers dan de 
afgelopen jaren. Wil je niet in de rij 
staan, zorg er dan voor dat je op tijd 
komt! Het festival is per auto (gra-
tis parkeren), fi ets en openbaar ver-
voer goed te bereiken. Na afl oop rij-
den er pendelbussen richting Uit-
hoorn busstation. Voor de late be-
slissers heeft het Vogelvrij Festival 

nog een klein stapeltje kaarten be-
schikbaar die aan de deur worden 
verkocht. Wil jij zeker zijn dat je bin-
nenkomt, koop dan vandaag nog je 
ticket in de voorverkoop (23,-) via 
www.vogelvrij-festival.nl, onze Fa-
cebook pagina of Primera. Op=op! 
Check onze website www.vogelvrij-
festival.nl en volg ons via Facebook, 
Twitter en Instagram voor het laat-
ste nieuws en alle festivalinfo. 

Opbrengst van 
collecte voor 
Epilepsiefonds 
De Ronde Venen – Afgelopen 
week is in de gemeente De Ron-
de Venen Weer de collecte geweest 
voor het epilepsiefonds. De op-
brengst is: 
Mijdrecht 707,04
Wilnis 492,20
Waverveen 478,18
Vinkeveen 1.997,42
Wij willen alle collectanten die dit 
jaar voor het Epilepsiefonds hebben 
gelopen, hartelijk bedanken voor 
hun inzet. 

Namens de collecte leider, 
dhr. van Putten in Mijdrecht
mw.  Groen in Wilnis
mw.  de Groot in Vinkeveen
mw.  de Waay in Vinkeveen
mw.  van der Greft in Vinkeveen

Beroepen op OBS Molenland
Mijdrecht - Wist u vroeger al wat u 
wilde worden? Nou, de kinderen uit 
groep 1,2 en 3 op OBS Molenland 

wel! Vrachtwagenchauffeur, HR ad-
viseur, BOA of ambulancechauffeur. 
De afgelopen weken hebben ver-

schillende ouders in de klas over 
hun werk verteld. De kinderen wer-
den enthousiast gemaakt over de 

beroepen, doordat de ouders aller-
lei materiaal en foto’s hadden mee-
genomen. Zo kwam zelfs de verlos-
kundige op school en laat er nou 
net een juf zwanger zijn. Die kans 
lieten wij natuurlijk niet aan ons 
voorbij gaan om even naar het hart-
je van de baby te luisteren. Na alle 
informatie van de ouders weten de 
kinderen nu precies waarvoor ze zo 
hun best doen op school! 
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

AH Jos van den Berg,
trekpleister van het winkelcentrum

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels eens in het zonnetje; elke week een. 
Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben 
ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de win-
keliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien 
zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? 
En zo meer.
Jos van den Berg behoort niet tot de eerste winkels 
die zich gevestigd hebben in winkelcentrum Amstel-
plein, maar is wel de bekendste in de omgeving. Jos 
van den Berg nam in 2007 de toenmalige AH als fran-
chiser over en heeft in de loop der jaren tot ver buiten 
de regio bekendheid gekregen, bijvoorbeeld als de 
beste zelfstandig ondernemer van Noord-Holland in 
2011 en zelfs van Nederland! Maar meer nog vanwe-
ge ontelbare aantrekkelijke winkelacties, het organi-
seren van kinderpartijtjes in de passage, het begroe-
ten en uitzwaaien van Sint Nicolaas, sponsoring van 
allerlei verenigingen en goede doelen. Het is te veel 
om op te noemen. Hij kan dat doen dankzij een trouw 
en grootklanten bestand dat ook niet wordt verge-
ten met het winnen van prijzen, gratis shoppen en al-
tijd wat extra’s met de feestdagen. Deze super is echt 
‘super’, een werkelijke trekpleister van het winkelcen-
trum. Een voorbeeld van goed ondernemerschap, ook 
al omdat de winkel van Jos eigenlijk sinds zijn komst 
nooit echt is verbouwd. Hij moet het nog steeds doen 
met de huidige (krappe) ruimte. Geen wonder dat 
hij de verbouwing van het winkelcentrum met meer 
ruimte erbij het liefst morgen nog in gang wil zien. “In 
mijn beleving gaat het winkelcentrum op korte ter-
mijn op de schop voor uitbreiding. Dat is ook nodig 

ten opzicht van het Zijdelwaardplein. Die uitbreiding 
zal ongeveer vijf à zesduizend vierkant meter bedra-
gen wat voor het grootste deel opgeslokt zal worden 
door supermarkten plus een aantal winkels wat er bij 
komt. Mijn super is een oud winkeltje en ik wil uitbrei-
den om die aan te passen aan de eisen van deze tijd. 
Ik heb de afspraak met Achmea dat AH Jos van den 
Berg de grootste in de regio wil worden. Maar zolang 
er niks gebeurt…. Ik hou er echter aan vast dat het in 
2019 klaar moet kunnen zijn. Voor zover mij bekend 
blijft het winkelcentrum voor alle klanten altijd goed 
bereikbaar. Ook vanuit De Ronde Venen. Dat is voor 
alle ondernemers hier van levensbelang. Volgend jaar 
bestaan we 10 jaar. Dan gaan we echt vlammen.” Al-
dus Jos van den Berg.

Voormalig wethouder Aldrik Dijkstra 
wordt wethouder in Sliedrecht
De Ronde Venen – Donderdag 23 
juni is door de SGP-ChristenUnie-
fractie in Sliedrecht bekend ge-
maakt, dat voormalige wethouder 
Aldrik Dijkstra hun nieuwe wethou-
der wordt. De ChristenUnie-SGP in 
De Ronde Venen is bijzonder blij dat 
hij zo snel na het gedwongen ver-
trek uit De Ronde Venen weer een 
mooie bestuurlijke post mag vervul-
len. Aldrik Dijkstra gaat een part-
time wethouderpost (80%) in Slie-
drecht vervullen. Hij is daarmee de 
opvolger van wethouder Theo den 
Braanker, die in maart vertrok. De 
exacte portefeuille-verdeling wordt 
de aankomende weken nog afge-
rond. De benoeming gaat in na het 
zomerreces. De benoeming in Slie-
drecht is mede tot stand gekomen 
door het partijbureau van de Chris-
tenUnie. De wijze waarop Aldrik 
Dijkstra in de gemeente De Ronde 
Venen zijn wethouderschap heeft 
ingevuld, was meer dan voldoende 
reden om hem voor een soortgelijke 
post in een andere gemeente voor 
te dragen. Voor De Ronde Venen 

betekent deze benoeming, dat de 
ChristenUnie de gemeente een aan-
zienlijke som wachtgeld bespaart.

Treurig
De ChristenUnie-SGP De Ronde Ve-
nen betreurt nog steeds dat Aldrik 
Dijkstra zijn periode in gemeente De 
Ronde Venen niet heeft kunnen af-
maken. Eind maart werd hij, volledig 
buiten zijn schuld, gedwongen af te 
treden. Dit op basis van een aange-
nomen motie van wantrouwen naar 
aanleiding van een rekenkamerrap-
port waar Aldrik Dijkstra geen en-
kele betrokkenheid bij had. Een 
nog steeds voor veel inwoners on-
begrijpelijke gang van zaken. “Het 
feit dat hij binnen een paar we-
ken weer voor een dergelijke posi-
tie wordt gevraagd, betekent dat we 
in hem een kundig bestuurder heb-
ben verloren” aldus fractievoorzit-
ter Wim Stam. “Kennelijk zijn on-
ze partijgenoten in Sliedrecht daar 
ook van overtuigd, want de fractie 
van de SGP-ChristenUnie in Slie-
drecht schrijft vandaag in haar pers-

Via WhatsApp houden buurtbewoners oogje in het 
zeil en helpen ze politie

WhatsApp-buurtpreventiebord 
in de gemeente onthuld 
De Ronde Venen - Aan de Rond-
weg in Mijdrecht is woensdag 22 
juni officieel het eerste WhatsApp-
buurtpreventiebord in De Ronde 
Venen onthuld. Dat gebeurde door 
burgemeester Maarten Divendal, 
Annet van Haaften, één van de ini-
tiatiefnemers van een WhatsApp-
groep en wijkagent Monique Me-
ijer. In de gemeente wordt op meer 
dan twintig plaatsen dit soort bor-
den geplaatst. De borden laten zien 
dat inwoners via WhatsApp met el-
kaar verbonden zijn en in actie ko-
men wanneer zij verdachte situaties 
zien of personen die zich verdacht 
gedragen. In De Ronde Venen zijn in 

veel buurten bewoners met elkaar 
verbonden via WhatsApp. Op deze 
manier houden zij een oogje in het 
zeil en toezicht op hetgeen er in hun 
eigen omgeving gebeurt. Dit draagt 
bij aan (het gevoel van) veiligheid, 
maar het helpt ook om bijvoorbeeld 
woning- of auto-inbraken en over-
last te voorkomen. 

Groot belang
Volgens burgemeester Maarten Di-
vendal is het van groot belang om 
op allerlei vlak samen te werken om 
de veiligheid in de gemeente te ver-
groten. ,,Daarmee bedoel ik niet al-
leen samenwerking tussen instan-

ties als gemeente, politie en maat-
schappelijke organisaties, maar ook 
samenwerking met inwoners. Dat 
kan bijvoorbeeld door deel te ne-
men aan WhatsApp-buurtpreventie, 
waarmee inwoners de ogen en oren 
vormen van de politie. Dit initiatief 
sluit goed aan op bijvoorbeeld Bur-
gernet, waarbij juist van de zijde van 
de politie om hulp wordt gevraagd 
om uit te kijken naar een vermist 
kind of een verdachte.’’
Binnenkort ontvangen alle deelne-
mers die dat wensen een sticker 
waarmee zij kenbaar kunnen maken 
dat zij deelnemer zijn van een What-
sAppgroep in een buurt.

Burgemeester Maarten Divendal (links) met achter hem wijkagent Monique Meijer en rechts Annet van Haaften ont-
hullen, onder toeziend oog van politie en deelnemers van WhatsAppgroepen, het bord aan de Rondweg

bericht “Aangezien de heer Dijkstra 
een brede politieke ervaring heeft, 
onder andere als wethouder, heeft 
de fractie er vertrouwen in dat hij in 
korte tijd zijn plaats zal vinden bin-
nen het Sliedrechtse college”. De 
ChristenUnie-SGP feliciteert zo-
wel Aldrik Dijkstra als de gemeente 
Sliedrecht met deze voorgenomen 
benoeming.

Ouderen De Hoef dagje uit
De Hoef - Ondanks dreigende wol-
ken en wat spetters, hebben we 
geen last gehad van regen. Na een 
tochtje door Hilversum en langs Pa-
leis Soestdijk kwamen we in een 
bosrijke omgeving. De koffie en 
een heerlijk stukje appeltaart stond 
voor ons klaar. De eerste activiteit 
was een bezoek aan de Pyramide 
van Austerlitz. Mensen die goed ter 
been waren liepen naar de pyrami-

de kregen daar uitleg van een gids 
over de geschiedenis van de Fran-
se Tijd, het ontstaan van de pyra-
mide en de betekenis daarvan. De-
ze groep kon ook de pyramide be-
klimmen. Degene die het rustig aan 
deden, kregen dezelfde uitleg in het 
bezoekerscentrum. De pyramide 
konden ze zien op een filmpje.  Na 
de lunch stapten we de bus in om 
naar Bennekom te gaan naar het 

Kijk en Luistermuseum. Erg leuk. 
Leuke oude dingen te zien, waaron-
der een nostalgische snoepwinkel. 
Deze was erg in trek bij de men-
sen uit De Hoef. We kregen uitleg in 
een antieke textielwinkel, daar was 
het hilariteit al om. Ouderwets on-
dergoed, zwemkleding, mutsjes en 
de grote hoeveelheid rokkenvan de 
kledingdracht werd door een zeer 
vrolijke dame uitgelegd, wat enkel 
lachsalvo’s opwekte. Dhr. Poot kon 
een boeiend verhaal vertellen over 
het ontstaan van de speeldoos en 
wat daar allemaal op volgde. Van-
zelfsprekend vulden de klanken van 
de diverse speeldozen de muziek-
zaal. Met als sluitstuk de grootste 
speeldoos: het draaiorgel. De terug-
reis was een mooie rit, waarbij we 
een stuk langs de Lek hebben ge-
reden. In de Strooppot werd de dag 
afgesloten met een heerlijke maal-
tijd. Wee kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag. Iedereen die heeft 
meegeholpen en bijgedragen: har-
telijk dank! Op de Facebook pagi-
na van de Stichting Hoefse Belan-
gen kunt u via de foto’s nagenieten 
van deze mooie dag.

OBS Molenland gaat voor gezond
Mijdrecht - De afgelopen tien we-
ken hebben we op OBS Molen-
land meegedaan aan het project Fit-
4kids. Fit4kids is een project dat ge-
richt is op gezonde voeding en be-
wegen. Het project werd geopend 
door “Sprinter” de mascotte van Fit-
4kids. Samen met “Sprinter” heb-
ben de kinderen gedanst, waarmee 

direct de eerste stempel werd ver-
diend. Gedurende het project kon-
den de kinderen nog meer stem-
pels verdienen in het Fit4kids pas-
poort. De stempels werden verdiend 
na het drinken van water, eten van 
fruit, sportief naar school komen en 
sporten buiten schooltijd. De afslui-
ting van het project vond plaats tij-

dens de jaarlijkse sportdag. “Sprin-
ter’ heeft onze sportdag bezocht en 
een aantal spellen meegespeeld. 
Aan het eind van de dag reikte hij 
een prijs uit aan degene met de 
meeste stempels in het paspoort. 
Het drinken van water en eten van 
fruit op school is toegenomen en zal 
ook volgend jaar worden voortgezet.

Kaasverkoop Hans Smorenburg in 
andere handen
Mijdrecht - Peter Vermeij uit Zeg-
veld, zoon van P.Vermeij Sr. die op 
de weekmarkt staat met kledingkra-
men, heeft sinds kort de kaasver-
koop van Hans Smorenburg over-
genomen. Smorenburg staat nor-
maliter op donderdag met zijn kaas-
wagen op de hoek van het Raad-
huisplein/Dorpsstraat naast Opti-
cien van der Zwaard. Peter Verme-
ij (26) heeft naar zeggen de zaken 
inmiddels zo goed als overgenomen 
van zijn voorganger die om gezond-
heidsredenen het (tijdelijk) uit han-

den moest geven, maar besloten 
heeft zijn handel langzaam aan toch 
maar helemaal over te dragen. Hans 
wil af en toe wel bijspringen op de 
markt als dat nodig is. Peter Vermeij 
is ondanks zijn jeugdige leeftijd een 
ondernemer die weet wat hij wil. Hij 
heeft ook al een paar jaar elders ‘in 
de kaashandel’ gewerkt. Dat vond 
hij leuker dan kleding verkopen. Het 
is maar waar je hart naar uitgaat. 
“Ik kreeg de kans om dankzij Hans 
Smorenburg een eigen kaashan-
del op te zetten en met de rijdende 

kaaswinkel van hem sta ik nu op de 
weekmarkt in Mijdrecht, maar heb 
nog enkele plaatsen waar ik door de 
week op de markt sta. Druk genoeg 
dus,” laat Peter weten die in de 
weekmarkt in Mijdrecht samen met 
zijn collega Juliën Vijfhuizen ach-
ter de toonbank staat. Peter Verme-
ij presenteert met zijn kaaswagen 
een breed aanbod aan (h)eerlijke 
Hollandse en buitenlandse kazen, 
schapen- en geitenkaas maar ook 
eieren. Nu nog gekleed met het lo-
go HS (Hans Smorenburg) Kaas op 
het shirt, maar dat wordt binnenkort 
Holland kaascentrum. “Dat beeld-
merk doet qua uitstraling net wat 
landelijker, voller en moderner aan,” 
legt Peter uit die intussen druk be-
zig is met de verkoop van kaas aan 
klanten die voor de counter bij de 
wagen staan te dringen. Hans Smo-
renburg komt binnenkort weliswaar 
weer een paar keer assisteren maar 
de bedoeling is dat op de langere 
termijn Peter Vermeij het helemaal 
zelf gaat regelen en zijn eigen koers 
gaat varen. Zo te merken zal dat 
best lukken. Volgens vader Vermeij 
deed de gemeente niet moeilijk met 
de overdracht en kan zoon Peter de 
verkoop van zijn voorganger op de 
weekmarkt voortzetten.
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Spectaculaire 
lessen op OBS 

Willespoort

De Ronde Venen - Hans Mulder, 
docent luchtvaart en testpiloot aan 
de TU Delft heeft de kinderen van 
groep 7 en 8 alles over vliegtuigen 
en raketten bijgebracht. “Waarom 
kan een mens niet vliegen” als be-
ginvraag bracht al veel reacties te-
weeg. De kinderen van groep 7 kre-
gen een historisch overzicht en les 
over luchtdichtheid, zwaartekracht 
en technische details. Daarna 
mochten de kinderen zelf een vlieg-
tuigje bouwen. De les werd afgeslo-
ten met een wedstrijdje in vliegtuig 
gooien. Groep 8 leerde alles over ra-
ketten. Zij bouwden met de opge-
dane kennis en een petfles een ra-
ket. Deze werden afgeschoten met 
een afschiet-mechanisme en een 
fietspomp. De raketten gingen soms 
wel 60 meter hoog en vlogen hon-
derden meters ver. Een spectaculai-
re en leerzame ervaring.

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

sen Vinkeveen, Utrecht en Amster-
dam weer tot leven wil brengen. 
Ook wil de stichting de vaarroute 
naar de Vinkeveense plassen ver-
beteren en een aantrekkelijk Vinke-
veens punt met originele afvaart re-
aliseren. De stichting werft vrienden 
om een breed draagvlak voor dit 
idee te creëren. Het evenement ‘Vin-
keveense Veer vaart’ is een samen-
werking met rederij Mokum. Voor 
het evenement zijn twintig plaatsbe-
wijzen beschikbaar. Via de website  
www.vinkeveenaanhetwater.nl kun-
nen nieuwe vrienden voor € 25, = 
vriend van het Vinkeveense Veer 
worden. Na betaling ontvangt de 
nieuwe vriend het plaatsbewijs. De-
ze worden uitgereikt op volgorde 
van betaling. Voor broodjes en kof-
fie/thee onderweg wordt per per-
soon een bijdrage van 5 euro ge-
vraagd. 

Voor nadere informatie
De heer Klaas Pater (06-46150377) 
www.vinkeveendorpaanhetwater.nl

Ernst Schreurs: “Vinkeveense Plassen 
zoveel mogelijk terug in originele staat”
Vinkeveen - Ernst Schreurs, frac-
tievoorzitter PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal, heeft tijdens de com-
missie van afgelopen donderdag 
voorgesteld om een onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid om de 
Vinkeveense Plassen zoveel moge-
lijk terug te brengen in hun origi-

nele staat en zo de zandeilanden te 
beschermen en de legakkers te be-
houden. In het verleden heeft Am-
sterdam grote hoeveelheden zand 
uit de Vinkeveense Plassen gehaald 
voor de bouw van de Bijlmermeer 
waardoor de plassen erg diep zijn 
geworden (op sommige plaatsen 

meer dan vijftig meter). Dit heeft tot 
gevolg dat veel legakkers langzaam 
in de plassen verdwijnen. De ge-
meente Amsterdam neemt samen 
met de gemeente De Ronde Venen 
deel aan het recreatieschap Vinke-
veense Plassen. Dit recreatieschap 
is onder meer verantwoordelijk voor 

het onderhoud aan de legakkers. 
Amsterdam wil hier echter niet lan-
ger aan bijdragen en wil graag uit 
het recreatieschap. Het voorstel dat 
nu voorligt bij de raad is dat de ge-
meente De Ronde Venen, Amster-
dam en de provincie Utrecht bijdra-
gen aan het vernieuwen van de be-
schoeiingen van de legakkers en 
de zandeilanden zodat deze de ko-
mende veertig jaar weer mee kun-
nen. Daarmee wil Amsterdam haar 
verantwoordelijkheden afkopen. Dit 
is echter geen duurzame oplossing, 
want na veertig jaar (of zelfs min-
der) zit onze gemeente met hetzelf-
de probleem, maar dan draagt de 
gemeente Amsterdam niet meer bij. 

Onderzoek
Daarom stelde Ernst Schreurs voor 
om te onderzoeken of het mogelijk 
is de plassen weer terug te brengen 
in de staat van voor dat Amsterdam 
het zand uit de Vinkeveense Plassen 
haalde. De wethouder zegde toe te 
onderzoeken of dit haalbaar is. Als 
het plan uitvoerbaar blijkt, zou hier-
in ook rekening gehouden moeten 
worden met de mogelijkheden die 
de plassen nu bieden om te duiken. 
Fractievoorzitter Ernst Schreurs: 
“Met ondiepere plassen zal de golf-
slag minder worden en is er ook 
minder onderhoud nodig aan de 
beschoeiingen van de akkers. Dat 
is wat de fractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal betreft een 
duurzamere oplossing dan telkens 
diep in de buidel te tasten voor 
grootschalige vernieuwing van de 
beschoeiingen.”

Spaanse lessen op de Eendracht 
worden voortgezet!

Mijdrecht - Na de voorlopig laat-
ste Spaanse les houden de leerlin-
gen enthousiast een eindpresenta-
tie in het Spaans (!) en krijgen uit 
handen van lerares Eulalia Fernan-
dez een diploma uitgereikt. Het wa-
ren boeiende en vrolijke lessen en 
de kinderen hebben een start ge-
maakt tot het leren van de Spaan-
se taal, waarbij de leerlingen spe-
lenderwijs ook tradities en gebrui-
ken van de Spaanse cultuur kregen 
aangereikt. Dankzij de enthousiaste 
en kundige begeleiding van Eulalia 
Fernandez hebben de kinderen ge-
noten van de lessen.
Ook in het nieuwe schooljaar wor-
den de Spaanse lessen voortge-
zet. Het is de bedoeling om weer 
een beginnerscursus op te zetten 
en bij voldoende aanmeldingen zal 
er in januari gestart worden met 
een vervolgcursus. Deze lessen zul-
len weer gestart worden als initia-
tief van OBS De Eendracht en vin-
den plaats in één van de lokalen van 
deze school aan de Eendracht 7, ná 
schooltijd. De leerlingen van OBS 
de Eendracht en de leerkrachten 
wensen de lezers van deze krant al-
vast een fijne vakantie:

Rondeveense bedrijven tegen 
Uithoornse herinrichting N196
Regio - De Vereniging Industrië-
le Belangengemeenschap De Ronde 
Venen (VIB) heeft jongstleden don-
derdag bij de ‘Commissie voor Be-
zwaar en Beroep van de gemeen-
te Uithoorn’ namens haar leden een 
toelichting gegeven op het eerder in-
gediende bezwaarschrift tegen het 
verkeersbesluit van de gemeente Uit-
hoorn. Dit besluit heeft ten doel het 
autoluw te maken van het dorpscen-
trum Uithoorn. Dit moet bereikt wor-
den door een (tijdelijke) herinrichting 

van de N196 (oude N201). Bovendien 
wordt de route door Uithoorn geslo-
ten verklaard voor vracht- en land-
bouwverkeer. Het gevolg van deze in-
greep is dat er nog meer verkeer ge-
bruik zal en moet maken van de nieu-
we N201 met als gevolg een nog 
groter wordende congestie op deze 
N201. De aanvankelijk positief ogen-
de effecten van de omgelegde N201 
per mei 2014 blijken nu te worden 
gelogenstraft door de aantrekkende 
economie. Het gevolg hiervan is een 

sterk toegenomen congestie op het 
Utrechtse (tweebaans) deel van de 
N201. Uit recente tellingen blijkt dat 
nu al de voor 2020 geprognotiseerde 
verkeersintensiteiten worden bereikt. 
Dit effect is klaarblijkelijk niet onder-
kend door de provincie Utrecht, ge-
zien het ontbreken van aangetekend 
bezwaar tegen het bestreden ver-
keersbesluit van de gemeente Uit-
hoorn. Als gevolg van het verkeersbe-
sluit zal naast doorgaand verkeer, zal 
ook een deel van het lokale bestem-

Let the Sunshine in
De Ronde Venen – Dit is het laat-
ste concert van Zangschool Gree-
tje de Haan, Kunst de Ronde Venen 
in dit seizoen. En dit keer weer eens 
in haar eigen Studio aan de Bozen-
hoven 128A! Ter informatie: Het do-
centen Collectief Kunst Rond de Ve-
nen, bestaand uit ZZP-ers, (waar 
Greetje zangdocenten bij is) gaat 
verbouwen en daarna verhuizen in 
de vakantie naar de (nu nog leeg-
staande) lokalen op het schoolplein 
bij de Driehuisschool! En vanaf sep-
tember zullen de leraren daar les 
gaan geven van het Collectief KRdV. 
U zult er de komende tijd nog meer 
over lezen in deze krant! De Drie-
huis School heeft op deze manier de 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van de faciliteiten van muziekles-
sen van het Collectief naast de da-
gelijkse gewone lessen. En anders-
om! Daar zal ook een (concert)ruim-
te worden gecreëerd waar in de toe-
komst ook (kleine) concerten kun-
nen gaan plaatsvinden door de aan-
wezigheid van een vleugel en een 
mooie akoestiek! We gaan daar vast 
ook fijn musiceren na de grote va-
kantie, maar eerst gaat er verbouwd 
en geïsoleerd worden! Dit heerlijke 
aankomende zomerconcert 2 juli, 
waar de zangers weer zullen mogen 
stralen als zonnetjes, van binnen en 
van buiten, vindt plaats in de Zang-
studio van Greetje de Haan. Het 
concert “Let the Sunshine in” is door 
en voor leerlingen en hun familie en 
geïnteresseerde muziekliefhebbers, 
dus u bent van harte welkom! Dit 
keer zullen: Cathelijn Gelderloos, 
Donna Veenhof, Annemarie Stol-
wijk, Anne Heek, Sandra Hermans, 
Dick Hesselink, Margreet Weenink, 
Els Dubbelman, Henriet Grashoff, 
Carin Bremer, Wilma Schoenmaker, 
en Ilse van de Voort(?) meedoen. 
Pop, musical, jazz, klassiek, van Flo-
wer Duet (Délibes)tot en met May-
be this time (Glee). Maar ook: Er-
gens heel ver weg (Annie) en I drea-
med a dream (duet uit Les Misera-
bles). En het mooie Summertime 
(Gerhwin) en een aria uit de Mes-

siah. Daarnaast een lief Disneylied-
je, en een rauwe pop- en jazzsong, 
voor ieder wat wils klinkend uit gou-
den kelen zoals ons publiek dat 
vaak benoemd. En natuurlijk weer 
het Open Podium waarop weer iets 
spannends zal klinken, een verras-
sing met hoog creatief gehalte! Ie-
dereen heeft weer hard geoefend 
en het wordt weer een afwisselende 
avond, waarin het publiek ook weer 
mee mag doen zoals altijd, want ook 
samen muziek maken verhoogd de 
feestvreugde van de avond. De be-
leving van het luisteren en musice-
ren samen brengt veel saamhorig-
heid immers! Na het concertje is er 
een hapje en een drankje. En is er 
gelegenheid om met elkaar na te 
praten in de tuin van de Studio bij 
mooi weer. Kortom het wordt een 
luchtig en zonnig zomers program-
ma!

Tot slot
Aanvang: 19.30 uur – 21.15 uur met 
aansluitend een drankje. Toegang 
aan de kassa: 9,00 voor volwasse-
nen, 6,00 voor kinderen (t/m 14 jr.), 
inclusief drankje en een hapje.
Greetje hoopt jullie allemaal weer 
gezellig te ontmoeten aan de Bo-
zenhoven 128A op zaterdag 2 juli!

Juf Laura getrouwd met 
Tim de brandweerman
Mijdrecht - Op 25 juni 2016 stapte 
juf Laura met haar brandweerman 
Tim in het huwelijksbootje.
De maandag erna kwamen zij in 

hun trouwkleding naar basisschool 
De Fontein in Mijdrecht om nog een 
klein feestje met haar groep 7 te vie-
ren. Het is toch bijzonder als je juf 

trouwt. Na het uitpakken van de ca-
deautjes die met de klas gemaakt 
zijn, volgde er een foto met haar 
groep bij de prachtige trouwauto.

mingsverkeer noodgedwongen via de 
N201 dienen om te rijden. De nega-
tieve effecten van dit extra verkeer op 
N201 worden nu feitelijk afgewenteld 
op de directe omgeving c.q. buurge-
meenten. De verslechterende door-
stroming op de N201 zal een nega-
tief (economisch) effect hebben op 
de bedrijven in die buurtgemeen-
ten, maar ook op de bedrijven in Uit-
hoorn zelf. De VIB verzoekt de com-
missie daarom met klem de gemeen-
te Uithoorn te adviseren het omstre-
den Verkeersbesluit te heroverwe-
gen. De commissie verwacht onge-
veer 8 weken nodig te hebben om te 
komen met haar (niet bindend) ad-
vies. De bedrijven in De Ronde Venen 
wachten dit besluit met spanning af.



VOOR ELK WAT WILS
BIJ TAPTOE MIJDRECHT

Mijdrecht - Op zaterdag 25 juni vond 
voor de 31ste keer de Taptoe Mijdrecht 
plaats. Met ook dit jaar een gevarieerd 
en zeer aantrekkelijk programma. He-
laas bleef het deze middag niet geheel 
droog. Desondanks dat was het, met 
voor elk wat wils, weer aangenaam ver-
toeven op het Raadhuisplein.

Voorprogramma
Omstreeks kwart over een vertrokken 
de deelnemende bands vanaf het club-
gebouw van gastheer VIOS. De straat-
parade voerde van de Windmolen via 
diverse straten naar het taptoeterrein 
in het dorpscentrum van Mijdrecht. 
Daar had dweilorkest DORST het tal-
rijk opgekomen publiek met gezellige 
meezingers al lekker opgewarmd voor 
het hoofdprogramma van de taptoe. 
Wat een lekker geluid en wat een feest 
was dat! De stemming zat er direct al 
goed in.

Hoofdprogramma
Om 2 uur verwelkomde ladyspeaker 
Ineke Spraakman het publiek en de 
deelnemers. Het taptoeprogram-
ma startte met het ‘overlopen’ van de 
deelnemende korpsen op muziek van 
VIOS. Een mooie manier om het pu-
bliek bekend te maken met de deel-
nemende korpsen. Na deze presenta-
tie werd het spits afgebeten door Chr. 
Muziek- en Showband Bernhard met 
de show ‘This is Love’. Met bekende 
‘love songs’ bracht de jeugdige groep 
de veelzijdigheid van de liefde met pas-
sie voor het voetlicht. Met deze show 
heeft dit jeugdorkest deze middag me-
nig hart gestolen. Daarna maakte het 
TwirlPower duo Sanne van der Kroef 
en Melissa Blom hun opwachting. Met 
hun ‘spinnenshow’ lieten de dames een 
hele nieuwe kant van zichzelf zien. Op 
muziek uit de bekende fi lm ‘Arachnop-
hobia’ en het ‘Itsy bitsy spider’ was het 
fl ink griezelen met deze grootformaat 
spinnen. Om werkelijk de ‘kriebels’ van 
te krijgen. Een ‘ragfi jne’ show dames.
De Damiate Band uit Haarlem bracht 
dit jaar een show op muziek van Billy 
Joel. Herkenbare nummers spectacu-
lair ondersteund door snelle en mooie 
vloeiende choreografi e. In de show 
herkenden we ‘We didn’t start the fi re’, 
‘Piano man’, ‘My Life’, ‘Only the good 
die young’, ‘Air Dublinesque’, ‘Pressure’ 
en ‘Just the way you are’. Hier en daar 
wat onzuiverheid, maar dat mocht ze-
ker de pret niet drukken.
Nauwelijks bekomen van haar duo met 
Melissa, voerde Sanne haar soloshow 
op. Normaal in een sporthal, maar nu 
in haar eentje op het grote plein. We 
geven je het te doen. Sanne liet haar 
show op muziek van de fi lm ‘Zorro’ 
zien. Een show waar de passie, het vuur 
en de romantiek van afspatte. 
In het midden van het programma was 

het de beurt aan Show- & Marching-
band VIOS. Na de U2- en CSI-show al-
weer de derde show van het dit jaar 
nog maar eens sterk verjongde VIOS. 
Met ‘Past & Present’ nam de Show- & 
Marchingband onder leiding van tam-
bour-maître John Mayenburg de aan-
wezigen mee op een muzikale reis door 
het verleden en heden. Een ‘bevlo-
gen’ show met ‘We Will Rock You’ van 
Queen, gevolgd door ‘Waiting For God-
ot’. Vervolgens kwam de band met ui-
terst strak uitgevoerde showfi guren via 
‘Conga’ van The Miami Sound Machine 
en ‘Let It Go’ uit de fi lm ‘Frozen’ bij ‘Ra-
dioactive’ van Imagine Dragons. Tot slot 
ging VIOS 40 jaar terug in de tijd met 
‘Laat me’ van Ramses Shaffy. En ja, laat 
VIOS maar, want dan is het, zoals ook 
deze middag weer, genieten geblazen!
En in de slipstream van de ‘grote jon-
gens’ toverden de ‘heksen’ van ‘little’ 
TwirlPower er lustig op los. Gewoon-
lijk met 4, maar vandaag met zijn drie-
en op het grote plein. Elske Boone, Mi-
chelle Muntenaar, Jadie Kroon en De-
wi Rietveld hebben dit jaar een wed-
strijdshow op muziek van de fi lm 'Foek-
sia de miniheks'. Ze zagen er dan ook 
als echte heksjes uit en leefden ze zich 
helemaal in hun rol in. Er werd geto-
verd, op een bezemsteel gevlogen en 
in de grote pot met toverdrank geroerd. 
Naast betoverend en vermakelijk, met 
hun jonge leeftijd natuurlijk vertede-
rend om te zien.
Na deze heksentoer een optreden waar 
reikhalzend naar uit was gekeken. De 
terugkeer van Beatrix’ Drum & Bugle 
Corps uit Hilversum in het taptoe- en 
wedstrijdcircuit. Na een jaar van afwe-
zigheid weer terug en hoe. Artistiek is 
de club een andere weg ingeslagen, 
echter zonder zijn ‘roots’ daarbij te ver-
loochenen. Dit alles werd treffend ver-
beeld in de show ‘B2 the future’. De be-
groeting bij het weerzien, het zoeken 
en vinden van het passende instru-
mentarium gevolgd door het kippen-
velnummer 'Sorry' van Kyteman, waar-
mee de band zich verontschuldigde 
voor zijn afwezigheid. Daarna werd met 
een muzikale knipoog naar het ver-
leden het heden bereikt met een ‘the 
american way’ uitgevoerde versie van 
het 'Hello' van Adele. Een show met 
een mix van ingetogen en Amerikaan-
se power muziek. Mooi om deze meta-
morfose gezien en gehoord te hebben!
Ook de grote meiden van TwirlPower 
hebben niet stilgezeten. Na eerdere 
themashows betreden ze dit jaar als 
stoere piraten het strijdperk. Op een 
mix van fi lmmuziek uit ‘Pirates of the 
Caribbean’ liet het team zich van zijn 
strijdlustige kant zien. Zoals het ech-
te piraten betaamt stonden ze op hun 
schip op de uitkijk en bonden ze de 
strijd met de vijand aan. Er werd ge-
vochten om de schat om vervolgens op 

een tropisch eiland uit te rusten voor 
de fi nale zeeslag. Een stoere show met 
uiteindelijk het publiek als de grote 
winnaar. Top gedaan. 
En als laatste in het ‘strijdperk’ Show-
harmonie Oefening Baart Kunst uit 
Rhenen met zijn ‘TV Tunes’. Een klas-
siek ogende show waarbij de toe-
schouwer mee werd genomen in de 
wereld van de TV, waar niet alles is 
wat het lijkt, maar waar dromen zo-
maar kunnen uitkomen. Een afwisselen 
show met voor jong en oud herkenbare 
TV melodieën en strakke showfi guren. 
Een mooie stevige sound en een waar 
feest van herkenning gewaardeerd met 
een luid applaus.

Afscheid
Voordat het fi naleprogramma begon 
werd afscheid genomen van Chan-
tal van Ballegooij. Vanwege studiever-
plichtingen moet deze voormalig Ne-
derlands kampioene en met haar duo-
partner Bastiënne Europese runner-
up, de leiding van VIOS TwirlPower uit 
handen geven. Naast lovende woorden 
ontving zij uit handen van verenigings-
secretaris Conny van Vliet een mooie 
bos bloemen, presentje en een foto-
collage. Van haar meiden kreeg ze uit 
handen van Sanne van der Kroef een 
boek met foto’s van haar verenigings-
verleden.

Finale
De taptoe werd afgesloten met een 
grootse fi nale waarbij alle deelnemers 
zich op het terrein opstelden. Na het 
slotwoord en het ‘uitwisselen’ van de 
oorkondes speelden de korpsen geza-
menlijk de 'Synergia March' en het ko-
raal 'Blijf bij mij Heer'. Vanaf het balkon 
van het gemeentehuis blies VIOS trom-
pettist Max van Vliet het signaal 'Taptoe 
Infanterie'. Met het gezamenlijk spelen 
van het 'Wilhelmus' en de afmars van 
de korpsen kwam er een eind aan de-
ze mooie middag op het Raadhuisplein.
In een lang lint liepen de korpsen, om 
de beurt spelen, terug naar het VIOS 
verenigingsgebouw, waar een ieder 
weer zijns weegs ging en VIOS, nadat 
het Raadhuisplein weer netjes was op-
geruimd, een succesvol seizoen afsloot 
met de verenigingsbarbecue.
Hulde aan de organisatie, deelnemers, 
publiek en vooral de vele vrijwilligers, 
zonder wie een dergelijk hoogstaand 
evenement niet mogelijk is. De Taptoe 
Mijdrecht was ook dit jaar weer een 
productie van muziekvereniging VIOS 
uit Mijdrecht en mede mogelijk door 
subsidie van gemeente De Ronde Ve-
nen. Voor het beeldmateriaal van de 
taptoe en informatie over of lid worden 
van VIOS, TwirlPower en DORST kunt u 
terecht op de websites vios-mijdrecht.
nl, dweilorkest-dorst.nl en de diverse 
Facebook- en Twitterpagina’s.
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Mijdrecht - In de week van 7 t/m 
10 juni is groep 8 van de Twistvlied-
school op kamp geweest naar IJmui-
den. De reis er naar toe ging als een 
zonnetje. Met de fiets gingen we 
naar het Amstelstation in Amster-
dam, daar gingen de fietsen in een 
vrachtauto van de firma van Rooij-
en uit Uithoorn. Vanaf het Amstel-
station ging de reis per trein verder 
naar het CS en van daar naar Sant-
poort-Noord. Daar konden we de 

fietsen uit de vrachtauto halen halen 
en fietsten we het laatste stukje, een 
kleine 20 minuten, naar de Scou-
ting blokhut. Diezelfde avond met-
een naar het strand geweest en lek-
ker fris gezwommen in zee. Daarna 
terug bij de blokhut een kanjer van 
een kampvuur gemaakt, met lekkere 
afbakbroodjes op een stok. Het weer 
was zelfs zo lekker dat we alles wat 
gepland stond, ook hebben kunnen 
doen; bosspelen, bunkers bekijken, 

Geweldig, zonnig kamp voor groep 8!
in de duinen spelen, GPS-tocht ge-
lopen, naar het strand en zwemmen, 
een geweldige bonte avond, drie 
keer een prachtig kampvuur en tot 
slot op vrijdag een boottocht door de 
haven en een stuk over de Noord-
zee. Het waren dagen met heel wei-
nig slaap, lekker eten en nog veel 
meer. Dankzij alle hulp, onder an-
dere van Max de chauffeur van de 
vrachtwagen, heeft groep 8 een ge-
weldig en zonnig kamp gehad!

Mijdrecht - Het Veldjesfeest kende 
dit jaar een korte editie vanwege de 
vele regenval. Dinsdag bleek het on-
mogelijk het programma uit te voe-
ren in Wickelhof. Woensdag en don-
derdag volgde alsnog het Veldjes-

feest op een speelplek in Molenland 
en in Hofland. Als vanouds wapper-
den daar de vlaggetjes in de wind: 
niet alleen de fluorescerende vlag-
getjeslijnen in vrolijke tinten, maar 
ook de ingekleurde uitnodigingen 

Vele regen verkort 
Veldjesfeest

in de vorm van een vlaggetje. Bij in-
levering mochten de kinderen weer 
iets leuks uitzoeken. Andere her-
kenbare elementen voor het publiek 
waren onder meer het openingslied 
“Kom op het feest.” Een nieuwe gast 
was het hondje Rakker van Olle-
ke Bolleke en Bolline, die niet altijd 
goed luisterde. Hij was zelfs weg-
gelopen, maar ze werden weer her-
enigd. Bob en Roos van de poppen-
kast merkten hoe lastig het kan zijn 
om iemand te vergeven als-ie vals 
speelt, zoals Daan bij de cupcake 
wedstrijd. Gelukkig hebben ze het 
weer goedgemaakt en hoorde hij er 
weer helemaal bij. 
Het verhaal werd uitgebeeld door 
een groep spelers, terwijl de ver-
telling uit de Bijbel in Gewone Taal 
klonk. Het ging om ‘de verloren 
zoon’ die zijn vaders erfenis ver-
braste nog voordat de beste man 
was overleden. Hij werd arm, kreeg 
spijt en ging terug. Zijn vader stond 
al op de uitkijk, gaf ‘m een flinke 
knuffel en vierde een groots feest 
omdat hij zijn zoon terug had. Tij-
dens de mime weerklonk ook een 
levensecht ‘krakend’ geluid: de 
thuisgebleven oudste broer liet zijn 
frustratie zien door zich ‘visueel’ af 
te reageren op een bladhark, die bij 
’t contact direct doormidden knap-
te. “Aan tafel!” herhaalde de vader 
zijn uitnodiging in de hoop op een 
verzoenend familiediner. Aan tafel 
komen de stevige en toch flexibele 
placemats van pas, die de kinderen 
kregen om zelf te versieren. Het lek-
kers en de limonade waren al snel in 
hun keel verdwenen, voordat er hele 
kunstwerken ontstonden, klaar om 
eraan tafel van(af) te eten. Intussen 
kregen de andere gasten een mini-
garde als praktische attentie. Enke-
le liedjes uit het programma kwa-
men terug in de afsluitende Veldjes-
feestdienst zondag in CGK De Weg-
wijzer, net als het thema, de oproep 
‘Aan tafel!” voor iedereen die de uit-
nodiging van God aanneemt.

Mijdrecht - De bekende schoen-
hersteller en sleutelmaker Paul Alo-
sery van Paul’s Shoe Service in win-
kelcentrum De Lindeboom gaat 
eind van deze maand verhuizen 
naar het open gedeelte van de pas-
sage, naast The Phonehouse en te-
genover de Xenos. Zaterdag 1 ju-
li is zijn laatste dag in De Linde-
boom en op donderdag 8 juli open 
hij zijn deuren op het nieuwe adres. 
“Nu op korte termijn winkelcentrum 
De Lindeboom een renovatie on-
dergaat was het voor mij ook tijd 
om eens uit te zien naar een ande-
re locatie in Mijdrecht. Hoorne Vast-
goed heeft mij weliswaar een pri-
ma aanbod gedaan om hier te blij-
ven, maar na 26 jaar geen daglicht 
te hebben gezien wil ik dat nu wel 
een keer. En die mogelijkheid is er 
met een andere winkel in de Passa-
ge,” legt Paul uit. “Daar krijg ik bo-
vendien de beschikking over wat 
meer ruimte waardoor we ons as-
sortiment ook wat kunnen uitbrei-
den. Verder heb ik geïnvesteerd in 
nieuwe machines en apparaten. Die 
staan er inmiddels. Het is wel eens 
nodig om te vernieuwen; de tech-
niek staat ook niet stil. Ik liep al lan-
ger rond met deze plannen en dat 
is in een stroomversnelling geraakt 
nu het winkelcentrum inderdaad op 
de schop gaat. Het heeft langer ge-
duurd dan we aanvankelijk heb-
ben gedacht maar ik ben ook voor 
de collega winkeliers en zeker voor 
inwoners die hier winkelen en hun 
boodschappen doen blij dat het nu 
eindeolijk gaat gebeuren. Het win-
kelcentrum dateert van 1975 en was 
al lang aan een goede opknapbeurt 

toe om aan de eisen van de moder-
ne tijd te voldoen. Voor mij aanlei-
ding om onze zaak ook in een nieuw 
jasje te steken.”

Ook autosleutel service
Paul is een vakman pur sang en re-
pareert alles aan schoenen en laar-
zen voor zover dat nog lonend is in 
relatie tot de ouderdom en de staat 
waarin het schoeisel verkeert. Aan-
bieders die schoenen voor reparatie 
aanbieden krijgen eerst een helder 
en eerlijk advies of ze een tweede 
leven nog wel waard zijn. De sleu-
telservice is volgens Paul ook een 
sterk groeiend onderdeel van zijn 
bedrijfsactiviteiten. “We hebben heel 
veel verschillende typen op voorraad 
en kunnen daarmee kopieën van 
bijna alle sleutels maken. Daaron-
der ook oude ‘baardsleutels’, traditi-
onele huissleutels, sleutels voor ci-

lindersloten en noem maar op. Bo-
vendien hebben we tegenwoordig 
ook autosleutels van diverse mer-
ken (ook oldtimers) in huis, zelfs 
voorzien van startonderbrekers en 
transponders. Ze kunnen hier als re-
servesleutel op maat voor veel ty-
pen auto’s worden gemaakt en dan 
is men een stuk goedkoper uit dan 
bij de dealer!” Als vanouds zijn er 
onderhoudsmiddelen voor schoe-
nen en laarzen, veters, binnenzool-
tjes e.d. onder de naam ‘fournituren’. 
Tevens een grote sortering handge-
maakte lederen riemen, (dames)tas-
sen tal van accessoires, maar ook 
naamplaten. Het gaat over een week 
allemaal mee naar de andere win-
kel van Paul die tevens een nieu-
we naam krijgt: ‘Paul’s Sleutels en 
Schoenreparaties’. Als openingsac-
tie heeft hij een leuke attentie voor 
de eerste 500 klanten klaarliggen.

Paul’s Shoe Service 
verhuist naar de Passage

Mijdrecht - Vanaf 22 augustus 
a.s. gaat Hofland op de schop. Dan 
wordt in de straat de riolering aan 
beide kanten vervangen. De werk-
zaamheden zullen volgens de ge-
meente net voor de kerstdagen 
kunnen zijn afgerond. Het hoofdri-
ool bevindt zich ongeveer ter hoog-
te van de parkeerplaatsen naast de 
groenstrook aan de overkant van de 
huizen. Het riool waar de huizen op 
aansluiten ligt aan de huizenkant. 
De vervanging gebeurt over de hele 
lengte, vanaf de rotonde bij Duka-
ton tot aan de kruising met de N201. 
Bewoners aan Hofland zijn door de 
gemeente geïnformeerd over de 
werkzaamheden. Zij konden afge-
lopen maandagavond tijdens een 
inloop informatieavond in het ge-
meentehuis verder kennis nemen 
van de plannen en de te verwach-
ten herinrichting van Hofland als de 
werkzaamheden aan het einde van 
het jaar zijn voltooid. In een van de 
vergaderruimten waren daartoe en-
kele wandplaten opgehangen met 
de (voorlopige?) herinrichting van 
Hofland. “Tijdens de werkzaamhe-
den blijft het riool gewoon functi-
oneren, maar het verkeer krijgt er 
wel last van natuurlijk. We gaan een 
eenrichting verkeer instellen van-
af de N201 richting Mijdrecht dorp. 
Als dat gereed is en het wegdek 
weer kan worden aangebracht is 
Hofland twee weken gesloten voor 
alle verkeer in verband met asfalte-
ringswerkzaamheden,” laat woord-
voerder en werkvoorbereider Ro-
bert Veenendaal weten die samen 
met rioolbeheerder Roy Geurtsen 
het project onder zijn hoede heeft. 
Hessel ten Kortenaar is degene die 
van begin tot eind de verkeersaf-
wikkeling regelt.

Plan de campagne
Betrokken bewoners konden aan de 
heren de nodige vragen stellen en 
al gauw ontspon zich een levendige 
discussie. Waar alle bewoners ove-
rigens blij zijn met het voornemen 
de riolering te vervangen, want dat 
is hard nodig, zijn de meesten niet 
blij met de (huidige) verkeersafwik-

keling op Hofland. Het is er veel te 
druk, te veel vrachtverkeer en land-
bouwverkeer dat er niets te zoeken 
heeft dendert regelmatig over Hof-
land met voornamelijk bestemming 
Industriegebied. Ook wordt er veel 
te hard gereden waarbij levensge-
vaarlijke inhaalmanoeuvres niet zel-
den voorkomen. Dat zou anders 
moeten worden geregeld als nu 
toch het Hofland op de schop gaat 
vindt men. Geen wonder dat de be-
woners nu hun kans schoon zien 
om samen met de gemeente om ta-
fel te gaan zitten om een plan de 
campagne op te stellen. Zij willen 
dat er een beter verkeersplan komt. 
Met name vrachtverkeer en land-
bouwverkeer zou omgeleid moe-
ten worden via de N201, de Veen-
weg richting het industriegebied 
als die dat tot bestemming hebben. 
En niet vice versa over het Hofland, 
Dukaton en de Rondweg. Dat geldt 
ook voor personenwagens die niet 
als bestemming Mijdrecht centrum 
hebben, maar Bijvoorbeeld Wil-
nis Veenzijde. Woonwijken als Mo-
lenland, Proosdijland, Twistvlied en 
Wickelhof zijn heen en terug goed 
bereikbaar vanuit andere richtingen 
waar het ook nog eens minder druk 
is. Dat ontlast Hofland enorm. Voor 
Wilnis kan men de N201 volgen tot 
aan de kruising bij de N212 en ver-
volgens richting Wilnis kiezen. Om-
dat ook de Mijdrechtse Dwarsweg 
in de spits volloopt vanaf de Veen-
weg is dit een goed alternatief. Vaak 
wordt nu voor het gemak de afslag 
Hofland genomen en de Rondweg 
rond Mijdrecht. Dan loop je weer 
vast op de Industrieweg. Via Hof-
land is dus in een aantal gevallen 
een slecht gekozen route. Aldus 
ideeën van bewoners die dat liefst 
in woord en beeld willen terugzien 
in een gedegen en aangepast ver-
keersplan van de gemeente.

15.000 Verkeersbewegingen
Verkeersambtenaar Ten Kortenaar 
wees erop dat Hofland een van de 
ontsluitingswegen van Mijdrecht is 
en dat alle verkeer daarvan gebruik 
kan maken. Belemmeringen, een 

andere inrichting en ‘verboden’ voor 
bepaalde voertuigen vergen aan-
passen van het plan en eventueel 
een verkeersbesluit. Vaak is het vol-
gens hem ook niet nuttiger en vei-
liger om de weg anders in te rich-
ten. Hofland wordt al aangepast 
omdat het trottoir aan de huizen-
kant met een meter wordt verbreed. 
Dat houdt in dat de rijbanen smaller 
worden. Dat zorgt al voor snelheids-
vermindering.

Vooral bewoners die halverwe-
ge en verder in de richting van de 
kruising met de N201 wonen, erva-
ren de overlast van het vele verkeer 
het meest in de spitsuren. Bewo-
ner Leen Combee op 186 zegt dat 
hij ’s morgens niet met zijn auto de 
weg op kan draaien omdat het ver-
keer dat niet toelaat. “Omdat het bij 
de kruising te smal is rijden veel au-
to’s bij ons met twee wielen over het 
trottoir. Toegegeven het trottoir is 
veel te smal om voetgangers er vei-
lig over te laten lopen. Maar ga je dat 
verbreden gaan ze helemaal over de 
stoep rijden. Terwijl aan de over-
kant langs de groenstrook het trot-
toir veel breder is waar vrijwel nooit 
iemand loopt. Er is ook een fietspad. 
Langs die kant zou je ruimte hebben 
om de weg wat naartoe te kunnen 
verplaatsen om de breedte van de 
weg te behouden. Maar ik zie datr 
niet op de hier getoonde tekenin-
gen,” aldus Combee die aangeeft 
dat er 15.000 verkeersbewegingen 
per dag over Hofland plaatsvinden. 
“Het zou al enorm schelen als het 
vracht- en landbouwverkeer voor 
het industriegebied via de Veenweg 
zou worden omgeleid. Nu de ge-
meente straks toch bezig is om Hof-
land een grote onderhoudsbeurt te 
geven moeten we als bewoners on-
ze visie en opmerkingen aan de ge-
meente kenbaar maken.” Dat kon 
overigens al door het invullen van 
formulieren die op tafel lagen. De 
aanwezige bewoners gaven aan het 
verloop van het proces op de voet 
te zullen volgen en dit waar nodig 
samen met de media naar buiten te 
brengen. Wordt vervolgd dus.

Hofland gaat op de schop
Bewoners willen een beter verkeersplan

De Ronde Venen - Het einde van 
het schooljaar nadert weer. En dat 
wordt op kids college gevierd met 
een gezellig eindfeest. Afgelopen vrij-
dag 24 juni was het zover. De kinde-
ren hadden er zin in. Ook waren er 
veel ouders, opa’s, oma’s en ande-
re belangstellende. Dit jaar met wel 
iets heel spectaculairs. De kinderen 
werden door een hoogwerker van 
Jan van Schie wel 40 meter de lucht 
in gehesen. Dat was voor sommige 

best spannend, maar wat hebben ve-
le genoten van een prachtig uitzicht 
over Wilnis. “De buurvrouw” uit Wilnis 
stond er met hun ijskar om ijs te ver-
kopen. En de familie Vedder had een 
overheerlijke bbq geregeld. De firma 
Gortemulder heeft er voor gezorgd 
dat de kinderen zich konden uitleven 
op een stormbaan. En dan al onze an-
dere sponsors niet te vergeten. Die er 
voor gezorgd hebben dat we prachti-
ge prijzen hadden voor het envelop-

pen trekken en de loterij. De hoofd-
prijs van de loterij, een prachtige fiets, 
voor een deel gesponsord door “Smit 
fietsen” uit Wilnis. Werd gewonnen 
door Desta Catsburg. Het resulteer-
de in een prachtige opbrengst. De 
bedoeling is om daarvan veiligheid-
shesjes met het logo van kids college 
te bestellen. Een deel wordt bewaard 
voor een speciaal feest in december. 
En wie weet nog nieuwe boeken voor 
de schoolbibliotheek.

Geslaagd eindfeest voor kids college





Wilnis – Sem van Til is in topvorm. 
In de laatste twee races wist het 
tienjarige karttalent uit Wilnis twee 
maal naar het podium te racen. Met 
zijn eerste, vijfde en vijfde plaats tij-
dens de vierde ronde van het Ne-
derlands kampioenschap karting in 
het Duitse Kerpen bewees Sem van 
Til één van de besten te zijn in de 
Minimax-klasse. Achteraf beken-
de Van Til dat hij niet had verwacht 
dat hij zo sterk voor de dag zou ko-
men. “Ik ben heel blij omdat dit mijn 
eerste jaar is in deze klasse”, zei hij 
na afloop in de paddock van de Erft-
landing in Duitsland. “Niemand had 
verwacht dat ik zo goed zou gaan. 
Ik dus ook niet.” Toch is zijn ambitie 
groot: hij wil Rookie-kampioen wor-
den bij de Minimax-rijders. Het zou 
zijn status als aanstormend talent 
alleen maar verder onderstrepen. 
Want dat Sem van Til zo sterk pres-
teert is des te knapper gezien het 
feit dat hij de jongste in deze klas-
se is en dat hij pas aan zijn twee-
de jaar in het wedstrijdkarten be-
zig is. Dat heeft alles te maken met 
dat ene bezoekje aan het motor-
raceteam Ten Cate, begin vorig jaar. 
“Mijn vader sponsort dat team”, legt 
Sem uit. “Ik zag daar een klein kart-
baantje en ik mocht een keer rijden. 
Dat vond ik zo leuk dat ze me het 
adres van de baan in Lelystad ga-
ven. Daar heb ik twee weken proef 
gereden waarna ik een Parolin-kart 
kreeg.”

Deputeren
Sindsdien gaat het hard met Sem. 
Hij begon meteen met het rijden 
van wedstrijden en werd tweede in 
de Rocky Parolin-klasse. Dit seizoen 
debuteerde hij in het Nederlands 
Kampioenschap tweetakt bij Chro-
no. Alsof die overstap niets voorstelt 
meldde hij zich afgelopen weekein-
de dus voorin. Zijn derde tijd in de 
kwalificatie beloofde sowieso al veel 
goeds voor de eerste race. 
Al had hij daarin eerst nog wat 

moeite de snelheid te vinden. “Bij de 
start wilde de motor eerst niet op-
trekken, ook lette ik niet goed op”, 
zegt Sem. Niet ontmoedigd zette hij 
vol de aanval in. Na een paar fraaie 
inhaalacties claimde hij de kopposi-
tie, gaf die in het vervolg niet meer 
uit handen en met 2,5 seconden 
voorsprong op de nummer twee kon 
hij zijn eerste overwinning van het 
seizoen vieren. “Dat voelde goed 
hoor”, glunderde Sem. “Winnen is 
erg leuk.” 

Beuk
In de tweede race verdween die lach 
even toen hij van achteren een beuk 
kreeg. Dat gebeurde in de laatste 
ronde toen Sem op een knappe vier-
de plaats lag. “Na die beuk lag hij 
ineens voor me en was ik dus vijf-
de.” Toch was de jonge coureur zelf-
kritisch genoeg om ook naar zich-
zelf te kijken. “Bij de start maakte ik 
een paar foutjes. Dat kwam doordat 
ik zenuwachtig was, maar het gaat 
al beter.” 
Maar zoals het een topsporter be-
taamt, liet Sem zich niet ontmoedi-
gen door een beetje tegenslag. En 
dus stond hij in de derde race vol 
vertrouwen op de startgrid in Ker-
pen. Daarin had hij een heel goe-
de start. Vertrokken vanaf P5 had 
hij nog voor de eerste bocht al twee 
plaatsen gewonnen. Na vijf rondes 
werd hij jammer genoeg terugge-
pakt. “Ik bleef lang achter hem han-
gen en werd opnieuw ingehaald. 
Maar kort daarna haalde ik diegene 
terug in. In de laatste ronde tikte ie-
mand me van achteren aan en ver-
loor ik een plaats.”

Derde
Zo werd Sem ook in de derde race 
vijfde, maar dat was wel genoeg 
voor het podium. Misschien niet 
helemaal waar hij op had gehoopt, 
maar terugblikkend op zijn week-
einde kon hij met zijn winst in de 
eerste race, zijn twee vijfde plaatsen 
en zijn podium daarna niet ontevre-
den zijn.
Het was voor Sem de bevestiging 
dat zijn vorm nog steeds uitstekend 
is. Twee weken voor de race in Ker-
pen was hij tijdens de derde ronde 
van de Belgian Max Challenge im-
mers al drie keer tweede geworden 
op dezelfde baan. “Ik rijd gewoon 
goed hier”, zei een glunderende 
Sem, die met een grote beker huis-
waarts keert. “Ik vind het een leu-
ke baan omdat er zo veel snelheid in 
zit. Daarom had ik ook wel een beet-
je verwacht hier goed te kunnen rij-
den.” Sem van Til wordt in zijn race-
activiteiten gesteund door: Liquid 
Rubber en Nutec. Hij bedankt Ri-
chard Blom en zijn monteur Richard 
Gutteling.
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Schrijf nu in voor het 
Plassentoernooi!
De Ronde Venen - In de laatste 
week van juli, van zaterdag 23 tot en 
met zondag 31 juli aanstaande, staat 
het altijd oergezellige Plassentoer-
nooi weer op het programma. En het 
belooft nu helemaal een fantastisch 
toernooi te worden met een com-
pleet gerenoveerd clubhuis, inclu-
sief een prachtige bar, een nieuwe 
keuken en een groot nieuw terras 
met uitzicht over alle banen! Op het 
tenniscomplex Molmhoek te Vinke-
veen zullen in een week maar liefst 
rond 400 tennissers strijden om de 
titel en de eer in hun enkel, dubbel 
of mixdubbel wedstrijden in de cate-
gorieën 2 t/m 8. Overdag van maan-
dag t/m vrijdag spelen ook de Vete-
ranen 55+ in de categorieën 6 t/m 
8 (DD,HD,GD), aangevuld met ge-
mengd dubbel in categorie 5. Top-
tennis, veel gezelligheid en fantas-
tisch eten! Het plassentoernooi vindt 
al jaren plaats in de laatste week 
van juli. Een sterk deelnemersveld 
zal wederom zorgen voor toptennis 
in de Ronde Venen, zeker gezien de 
deelname van topspelers uit de ca-
tegorie 2. Maar naast schitterend 
tennisspel kan er ook genoten wor-

den van culinaire verrassingen, ver-
zorgd door topkoks uit de omgeving! 

Finale weekend
In het weekend van 30 en 31 juli 
worden de halve finales en de fina-
les gespeeld, opgeluisterd door een 
spetterende feestavond op de za-
terdagavond met DJ Ferry Maas. De 
Veteranen spelen op vrijdag 29 juli 
de finales en sluiten deze dag hun 
toernooi af met een overheerlijk slot-
diner met gezellige muziek. 

Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezellige 
toernooi is al geopend en sluit op 
maandag 11 juli. Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl of via www.plas-
sentoernooi.nl . Op deze site is ook 
alle overige informatie te vinden en 
het laatste nieuws op www.face-
book.com/plassentoernooivinke-
veen. Ook als toeschouwer bent u 
natuurlijk van harte welkom. Kom 
daarom vooral in de laatste week 
van juli eens kijken bij VLTV en laat 
u verrassen door toptennis en fan-
tastisch eten in een zeer gezellige 
ambiance!

Sem van Til in topvorm
Weer een grote beker 
voor 10-jarig racetalent

Lucky Stable sluit paardrij 
seizoen af

Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) heeft de viere ron-
de van de zomerbridgedrive ge-
speeld op 27 juni 2016. Er speelden 
32 paren verdeeld over twee lijnen. 
Het waren weer boeiende partijen. 
De uitslag na 24 spellen is:

A- Lijn (18 paren)
1. Daniel Aartse Tuijn & Theo de 
Cocq van Delwijne 64,32%; 2. Mara-
ja Hartman & Joop Koeman 60,94%; 

3. Marcel dekker & Jan bronkhorst 
58,59%

B- Lijn (14 paren)
1,. Henny van Nieuwkerk & Richard 
Morssink 61,81%; 2. Jan breedijk & 
Annemarie Smit 59,72%; 3.Jan Ria 
van bergen & Delia kenter 57,64
De eerstvolgende zomerbridge-
avond is maandag 4 juli; inloop 
vanaf 19:00 uur en start om 19:45, 
Veenweidebad Mijdrecht.

ZomerBridgedrive-
uitslagen (4e ronde)

Vinkeveen - In de Dodaarslaan in 
Vinkeveen wordt veel gesport zo-
als voetbal, hockey, tennis, volley-
bal, zwemmen, honkballen, boksen, 
hardlopen en er zijn ook een groot 
aantal fanatieke golfers. Ruim 25 
jaar wordt er daarom al gespeeld 
om de Dodaarscup, de belangrijkste 
golfwedstrijd voor de gezamenlijke 
buren. Weken van te voren wordt er 
druk geoefend om maar een goede 
score neer te kunnen zetten. Dat pro-
beerden de 15 buren op zaterdag 25 
juni op de prachtige baan van golf-
park Wilnis. De baan lag er goed bij, 
de regen bleef even weg en het was 

een aangename dag. Na de 18e hole 
gingen de spelers naar de Dodaars-
laan om op de tijdelijke 19e hole te 
horen wie de winnaar is geworden. 
Winnaar van 2015 Phil Rich had ge-
zorgd voor heerlijke quiches en sala-
des en met een heerlijk drankje erbij 
werden de prijzen uitgereikt. Birdie-
koning was Henk Kok, de 3e plaats 
was voor Dick Jonkers, Dick Groe-
neveld werd 2e en de Dodaarscup 
ging naar Cora Jonkers. Zij heeft de 
mooie taak om de wedstrijd volgen 
jaar te organiseren en dat doet ze 
met veel plezier! Het bleef nog lang 
onrustig in de Dodaarslaan...

Dodaars landt op nr 41!

De Ronde Venen - Het leefstijl-
project Fit4Kids is voorbij. Kinde-
ren van de drie deelnemende ba-
sisscholen in De Ronde Venen heb-
ben de afgelopen tien weken hun 
stinkende best gedaan om zo-
veel mogelijk stempels te verzame-
len in hun Fit4Kids-paspoort of ID-
kaart. De kinderen van De Molen-
land (Mijdrecht), De Hoflandschool 
(Mijdrecht) en de Vlinderbos (Wil-
nis) verdienden stempels door ge-
zond en/of sportief gedrag. Onder 
de kinderen met de meeste stem-
pels werden sportieve verrassin-
gen verloot. Deze kregen ze tijdens 
de schoolgebonden afsluitingen. 
Sportservice De Ronde Venen or-
ganiseert Fit4Kids om kinderen be-
wust te maken van het belang van 
gezonde voeding en meer bewegen. 

Afsluiting
De afsluiting van Fit4Kids was op 
elke school een groot feest. Op De 
Molenland maakte een Fit4Kids-
estaffette deel uit van de jaarlijk-
se sportdag. Op de Hoflandschool 
werd een sportieve en creatie-
ve middag georganiseerd met ver-
schillende onderdelen. Hier kwam 
wethouder Alberta Schuurs-Jense-

ma van onder meer sport en onder-
wijs een kijkje nemen en de kinde-
ren complimenteren met hun ge-
zonde gedrag. Op De Vlinderbos 
werd een gezonde quiz gespeeld en 
een afsluitende dans gedaan.

Rol sportverenigingen
Tien weken geleden waren op al-
le scholen al kick-offs, waarna de 
kinderen met de meesters en juf-
fen aan de slag gingen met de the-
ma’s beweging en gezonde voe-
ding. Sportservice De Ronde Ve-
nen stimuleerde de kinderen onder 
meer door ze Fit4Kids-bidons te ge-
ven, activiteiten in de pauze te or-
ganiseren en sportaanbieders uit 
De Ronde Venen te mobiliseren cli-
nics te geven.

Sportservice De Ronde Venen
Het leefstijlproject Fit4Kids wordt 
georganiseerd door Sportservice 
De Ronde Venen in opdracht van de 
gemeente De Ronde Venen. Voor 
meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Jorrit Hansen 
van Sportservice De Ronde Venen 
via telefoonnummer 0347-778788 
of e-mailadres jorrit.hansen@sport-
serviceprovincieutrecht.nl. 

Kinderen sluiten Fit4Kids sportief af

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend heeft Lucky Stable het sei-
zoen afgesloten met een grote dres-
suur en springwedstrijd. Gedurende 
het hele jaar door geeft Lucky Sta-
ble paardrijles middels haar eigen 
unieke les methode. Iedere ruiter is 
ingedeeld op eigen niveau en voor 
ieder niveau zijn vaste leer doelen 
geschreven. Meerdere keren per 
jaar wordt bekeken of de ruiter nog 
op het juiste niveau zit. Dit wordt 
ook getoetst tijdens de onderlin-
ge wedstrijden. Afgelopen weekend 
was de jaarlijkse, grootste onderlin-
ge wedstrijd en werd er gestreden 
voor de wisselbeker. Vrijdag 24 ju-
ni beten de volwassenen de spits 
af. 40 Proeven werden er gereden. 
Het springkussen voor de kinderen 
en een drankje aan de bar voor de 
volwassenen zorgden voor een ge-
zellige en sportieve avond. Zaterdag 
25 juni was de beurt aan de maar 

liefst 75 kinderen. De pony`s en rui-
ters zagen er tip-top uit. Vanaf ni-
veau 2 t/m 6 mocht iedereen mee-
doen. Ook deze dag zorgden voor 
veel blije gezichten. De dag werd af-
gesloten met een parade. 20 Paar-
den met muziek, allemaal door de 
bak, geweldig! Daarna kon de prijs-
uitreiking beginnen. De 1ste plaats-
ten waren voor:
Niveau 2: Indy Bos
Niveau 3: Bente vd Laan
Niveau 4: Femke Smit
Niveau 5: Anouk Overdam
Niveau 6: Claudia Tas
Eigen pony`s: Cheyenne Gmeilich
Niveau 7: Kim Portengen
Niveau 8:Amber v Kuilenburg
Eigen paarden: Melissa Zwart
Caprilli: Marianne v Leuveren
De winnaar van het weekend was 
Femke Smit. Zij won met maar liefst 
226 punten de wisselbeker van 
2016.
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HV Mijdrecht Familietoernooi 2016
Mijdrecht - Nadat de laatste ho-
ckeywedstrijden gespeeld waren, 
was het weer tijd voor het jaarlijkse 
en super gezellige Familietoernooi. 
Het gaat om FUN-wedstrijden, waar-
in ouders & kinderen samen tegen 
andere teams spelen. Er was ruim-
te voor 35 teams en 2 weken voor 
het Familietoernooi hadden 35 team 
zich al aangemeld. Wat een enthou-
siasme. Van 12:00 tot 16:00 speel-
den elk team 4 wedstrijdjes van 20 

minuten. Daarnaast kreeg elk team 
een lunchkist met broodjes, melk 
etc. Er waren vele tafels te gebrui-
ken en onze tribune werd volledig 
benut. Iedereen heeft een fantas-
tisch toernooi gehad met spelplezier 
en gezelligheid naast het veld. Aan 
het einde van de dag waren er 2 prij-
zen. Nee... niet het beste teams heb-
ben gewonnen. De aanmoedigings-
prijs ging naar “Buurman-Buurman”. 
Ze kregen allemaal een mooie me-

daille. De hoofdprijs ging naar team 
“Netnix”. Zij hebben gewonnen door 
hun originele outfit. Hun teamnaam 
wordt toegevoegd op de wisselprijs, 
die te bewonderen is in ons club-
huis. Nu een paar maanden vakan-
tie en in augustus wordt er weer ge-
start met trainingen. Begin septem-
ber zal er ook weer een “Open dag” 
georganiseerd worden, dus hou de-
ze krant in de gaten. Of check onze 
website www.hvmijdrecht.nl.

Regio - Wat een topweekend voor 
de wielrenners van UWTC. Stijn en 
Lorena mochten beide 2x op het po-
dium plaatsnemen en Jetze Plat is 
Nederlands Kampioen handbiken 
geworden! En ook Guus Zantingh 
behaalde zijn eerste winst van 2016, 
na een lang herstel van een blessu-
re. Zet daarbij ook nog de winst van 
Jeroen Breewel op 22 juni in Didam 
en de teller komt nog hoger uit!

Ronde van Volendam
Nieuweling Stijn Ruijter reed zater-
dag 25 juni de hele wedstrijd in het 
peloton en met nog anderhalve ron-
de voor de boeg sprong hij weg. Hij 
sloeg een mooi gaatje dat niet meer 
dichtgereden kon worden. Solo ging 
hij over de meet om daarna de bloe-
men te mogen ontvangen van de in 
Volendamse klederdracht gestoken 
ronde missen. En nog meer succes 
vanuit Volendam. Bij de dames re-
den de junioren en elite bij elkaar. 
De meeste vluchtpogingen werden 
weer ongedaan gemaakt. In de laat-
ste 3 rondes wist één dame weg te 
komen en ook weg te blijven. Lore-
na finishte als derde.

Afsluiting van een NK week
Stijn Ruijter heeft op 22 juni het NK 
tijdrijden bij de nieuwelingen gere-
den. Na een zorgvuldige voorberei-
ding waaronder twee keer het par-
cours verkennen en voorzien van 
een dicht achterwiel, startte hij voor 
de 17 kilometer rond Middelharnis. 
Stijn reed een strak tempo en stond 
lang op de derde plaats. Maar op 
het laatst wisten nog drie renners 
een snellere tijd te noteren, zodat 
Stijn uiteindelijk zesde van Neder-
land werd. Een prima resultaat voor 
deze Uithoornse kanjer!
Ook het NK voor elite zonder con-
tract is zaterdag 25 juni verreden op 
Goeree-Overflakkee. Lang was hier 

een 3-tal renners en later een 2-tal 
weg, met een maximale voorsprong 
van ruim 1 minuut. Maar in de laat-
ste kilometer kwam het peloton er 
toch nog overheen. Jeroen Breewel 
en Steven Stenekes reden de hele 
wedstrijd in het peloton en werden 
28e en 68e.

NK handbiken
Zaterdag 25 juni is ook het NK hand-
biken verreden. De handbikers re-
den onder regenachtige omstandig-
heden in het Brabantse Bladel. Na 
een demarrage van Tim de Vries uit 
Vinkeveen kon Jetze Plat het gaatje 
dichtrijden en er overheen gaan. In 
een poging om er weer bij te komen 
vloog Tim uit de bocht. Jetze kwam 
dus solo over de streep en mag zich 
een jaar lang Nederlands Kampi-
oen noemen!  Tim eindigde als 4e. 
En Jetze en Tim hebben afgelopen 
week beide te horen gekregen dat 
ze geplaatst zijn voor de Paralympi-
sche spelen in Rio. 

NK politie
John Tromp reed vrijdag 24 juni het 
NK politie, boven 50 jaar, op de Ne-
dereindseberg te Nieuwegein. Het 
peloton bleef de hele wedstrijd bij 
elkaar en een eindsprint moest uit-
maken wie Nederlands kampioen 
ging worden. Er waren tijdens de 60 
km lange wedstrijd een flink aan-
tal uitlooppogingen geweest zonder 
succes. Tromp uit Kudelstaart ging 
de eindspurt op ruim 300 meter voor 
de eindstreep aan, maar werd op de 
meet geklopt door de sterke Ben-
no Pauw, die Nederlands kampioen 
werd. John Tromp werd 2e en Aart 
Stigter 3e. 

Nieuw-Vennep
Lorena Wiebes won zondag 26 juni 
de wedstrijd in Nieuw Vennep. Deze 
wedstrijd is onderdeel van de grote 

Vijfmaal winst voor UWTC de winst naar junior Sven Nijhuis uit 
Wilnis. Hij won de laatste tijdrit, en 
zette de andere avonden ook steeds 
een scherpe tijd neer. Armando van 
Bruggen zakte terug in het klasse-
ment naar de 3e plaats. De ondank-
bare vierde plaats in deze groep 
ging naar Stijn Ruijter. Stijn is nog 
jong, maar een goede tijdrijder. 
Met zijn eindtijd in het klassement 
zou hij bij de 19-39 groep gewoon 
derde geworden zijn in het klasse-
ment! Bart de Veer werd 5e en Ian 
vd Berg 9e. De groep 19-39 werd 
overheerst door leden van GWC de 
Adelaar uit Hilversum. Niels Ruijter 
wist hier de derde plaats op te ei-
sen en Dennis Moolhuijsen eindig-
de als 7e. Bij de 40+ ging de winst 
verdiend naar Jeroen Visser (Ken-
nemerland). Sjon van de Berg werd 
6e in het eindklassement. Bij de da-
mes was de winst voor Lorena Wie-
bes. Lorena bleef  Birgitta Roos in 
drie van de vier tijdritten voor. He-
laas waren zij de enige twee dames 

die in aanmerking kwamen voor het 
algemeen klassement. 
Dankzij Remco Kuijlenburg, eige-
naar van Bike Physics, kregen al-
le winnaars een mooie envelop met 
inhoud. En voor alle winnaars was 

drieluik georganiseerd door de Ba-
taaf. Lorena staat nu aan de leiding 
in het klassement en heeft de roze 
leiderstrui in ontvangst genomen.

Ronde van Warmenhuizen
Zondag 26 juni stond Stijn Ruij-
ter wederom aan de start van een 
koers in Noord-Holland. Samen met 
2 renners wist hij naar de kopman in 
koers toe te rijden. En met zijn vie-
ren wisten zij uit de greep van het 
peloton te blijven. In de eindsprint 
was Stijn de snelste en hij mocht na 
de huldiging een ereronde maken in 
een fraaie cabrio. Een mooie dub-
belslag voor Stijn dit weekend! Het 
slotnummer in Warmenhuizen wa-
ren de 90 kilometers voor de elite, 
beloften en amateurs, met namens 
UWTC Jeroen Breewel, Steven Ste-
nekes en Niels Ruijter. Steven werd 
9e, Jeroen 18e en Niels 37e.

Veteranen
Ook de UWTC veteranen Leen Blom, 
Ben de Bruin, John Tromp, Piet Re-
wijk en Guus Zantingh waren dit 
weekend op wedstrijd. Op zaterdag 
25 juni stonden de renners aan de 
start in Amersfoort. Bij de 68+ vete-
ranen werden er veel acties onder-
nomen en met nog 6 ronden te gaan 
waagde Guus Zantingh een poging 
en kreeg hij 4 renners mee. Met z’n 
vijven bouwden ze een voorsprong 
op en achter deze kopgroep ont-
stond er een tweede groep van 4 
renners met daarbij Leen Blom. Zo-
wel de eerste als de tweede groep 
bleven uit de greep van het peloton. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdrecht en hij 
behaalde hiermee zijn eerste over-
winning van dit seizoen. Leen Blom 
behaalde een 8e plaats. Bij de 
60+ veteranen werd Ben de Bruin 
13e en Piet Rewijk eindigde in het 
peloton. Op zondag gingen de ve-
teranen naar Gouda. Guus Zantingh 
reed opnieuw naar het podium bij 
de 68+ en werd 2e. Leen Blom werd 
11e. Bij de 60+ werd John Tromp 6e 
en Piet Rewijk kwam in het peloton 
over de eindstreep.

Bike Physics tijdritcompetitie
De Bike Physics tijdritcompeti-
tie is weer afgesloten. Vier tijdrit-
ten, van 12 en 16 km, organiseer-
de UWTC in mei en juni. De tijdrit-
competitie heeft een kern van trou-
we deelnemers, die nu alweer voor 
het derde jaar hebben meegedaan. 
De 50 startplaatsen per avond wa-
ren ook dit jaar alweer vroeg volge-
boekt. De tijdritcompetitie had dit 
jaar weer een sterk deelnemersveld. 
In de competitie (14-18 jaar) ging 

er natuurlijk een bos bloemen van 
Wiegmans bloemen uit Mijdrecht. 
Vele vrijwilligers waren deze 4 avon-
den in touw om te zorgen voor een 
goed en veilig verloop van de wed-
strijd.

HSV’69 pupillen sluiten seizoen af
De Hoef - Na een sportief seizoen 
met veel plezier, kwam er toch weer 
een einde aan. De afsluiting van het 
seizoen met de HSV’69-BBQ, de tra-
ditionele visdag en het MIX-voetbal 
toernooi voor alle pupillen leden. 
Vooral dit laatste evenement afge-
lopen zondag was met het zonnetje 
weer een fantastisch gebeuren. 
Omdat HSV’69 zowel een handbal 
als een voetbal vereniging is en het 
een echt mix-toernooi is, was het 
een ware mengelmoes van hand-
bal- en voetbalspelers. 
Een mix van gelijkwaardige teams 
gingen met elkaar op de mooie 
kunstgrasvelden de strijd aan. De 
mini’s van de jeugd speelde in 4 te-

gen 4 formatie en de overige deden 
het met 7 tegen 7. Dit kwam de ver-
houdingen wel ten goede. Iedereen 
kon in de groepen goed meekomen.

Toeschouwers
De toeschouwers, getrokken door 
het lekkere zonnetje, vermaak-
te zich prima langs de kant. Elk 
team had evenveel kans om te win-
nen en maakte het daardoor extra 
spannend. Fanatiek streden de klei-
ne mannen en de iets onwennige 
handbalsters om de eer. Maar de 
handbalmeisjes stonden wederom 
hun mannetje in het voetbalgeweld. 
Aan het eind van de middag waren 
alle wedstrijden gespeeld en stond 

Jongeren lopen van Dam tot 
Dam voor het goede doel!
De Ronde Venen - Afzien, bikkelen 
en veel lachen dat was het tijdens de 
Dam tot Damloop. Vijftien jongeren 
van de Hervormde Gemeente te Vin-
keveen, in de leeftijd van 14 tot 16 
jaar, drie leiding en vier gemeente-
leden met lef liepen die morgen van 

de Dam in Amsterdam naar ‘de dam’ 
van de Hervormde Kerk in Vinke-
veen. Een tocht van zo’n 23 kilome-
ter. Dit allemaal voor het goede doel, 
geld ophalen voor jongeren in Mexi-
co en Colombia. Om 13.00 werd de 
wandeling gestart vanaf de Dam in 

Gezellig afsluitend toernooi voor HVM MD2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
deden de meiden van de MD2 van 
HVM mee aan het door Qui Vive ge-
organiseerde Regenboogtoernooi. 
Als “The Reds”, met rode bandana’s 
om hun hoofden, hebben de meiden 
vier wedstrijden gespeeld en moch-
ten zij nog twee keer een serie straf-
corners nemen. 

De meiden kregen een mooie beker 
en voor iedereen was er een vaan-
tje. Daarna werd er heerlijk gebar-
becued en was er nog veel pret in 
de polder. Dit was een mooie afslui-
ting van een gezellig hockeyseizoen 
voor Anique, Nora, Norah, Jasmijn, 
Noortje, Phae, Coos, Benthe, Lisan-
ne, Olivia, Nina, Pèra en Saar.

Amsterdam. Ondanks de voorspel-
lingen is het bijna helemaal droog 
gebleven. Na 5 uur is iedereen over 
de finish gekomen, hetzij huppelend, 
hetzij met iets meer moeite . Met el-
kaar is er 1700 euro sponsorgeld op-
gehaald voor het HGJB project ‘De-
len in Overvloed’. Met dit geld wor-
den o.a. jongeren in Mexico en Co-
lombia gesteund. Op deze manier 
delen we iets van onze overvloed 
met mensen die het minder hebben.

de limonade en een lekker broodje 
hamburger klaar. De BBQ-man had 
zijn handen vol om de hongerige 
spelers te voorzien. Wel staat vast 
dat iedereen heeft genoten en vol-
gend jaar het toernooi voor de re-
vanche al in de agenda staat.
Heb je ook zin om voor je plezier te 
voetballen of te handballen? Kom 
dan naar HSV’69 in De Hoef. We 
starten komend seizoen weer met 
trainen op 22 augustus. Voor de 
nieuwe mini’s zoeken we nog een 
paar spelers en in de overige teams 
is er altijd wel plek. Wil je kijken of 
voetbal of handbal wat voor je is, 
kijk dan op de website www.hsv69.
nl of email naar: info@hsv69.nl

Oussoren wint eerste jonge duivenvlucht
Regio - Zaterdag stond de eerste jon-
gen duivenvlucht op het programma 
vanuit Minderhout. Er deden 7 deel-
nemers mee aan deze vlucht met 
263 duiven. De duiven werden ge-
lost om 9.45uur, omdat de eerste uren 
slecht was voor de duiven. De eer-

ste duif werd geklokt door Ousso-
ren om 10:54:49uur, de tweede duif 
werd geklokt door M. v/d Hoort om 
11:00:21uur en de derde duif werd ge-
klokt door Th. Kuylenburg om 11:00:30 
uur. Oussoren speelde niet alleen één, 
maar ook twee en drie op deze vlucht.

1. N. Oussoren
2. M. v/dHoort
3. Th. Kuylenburg 
4. H.C. Pothuizen 
5. H. Half
6. Bosse en zn
7. J. A. G. Hendriks



Uithoorn - Drie leden van de Atle-
tiek Klub Uithoorn, t.w. Rick Duif-
huis, Arnold Anderiessen en Peter 
de Jong (zie foto v.l.n.r.), zijn door 
de Koninklijke Nederlandse Atle-
tiek Unie gekozen om als jurylid/
scheidsrechter deel te nemen aan 
het Europees Kampioenschap At-
letiek dat komende maand van 6 
t/m 10 juli op verschillende loca-
ties in Amsterdam wordt gehou-
den. De activiteiten vinden hoofdza-
kelijk plaats in en bij in het Olym-
pisch Stadion, op het Museumplein 
en door het Vondelpark (tijdens de 
halve marathon). Atletiek is een 
prachtige en veelzijdige sport. Jam-
mer genoeg slaat het bij het grote 
publiek niet zo aan als bijvoorbeeld 
voetbal.
Behalve als we winnaars hebben, 
zoals Dafne Schippers! Hoe dan ook, 
komende maand wordt in Neder-
land het EK Atletiek als het groot-
ste sportevenement van dit jaar ge-
organiseerd. Een dergelijk sporteve-
nement vergt een grote en ook be-
trouwbare organisatie om het ge-
heel in goede en eerlijke banen te 
leiden. Dat gebeurt in dit geval met 
zo’n 1.500 (!) vrijwilligers en ruim 
200 juryleden en scheidsrechters uit 

nationale en internationale atletiek 
kringen. Na een intensieve scree-
ning, audits, instructieavonden, ses-
sies en oefenmomenten waarmee 
men al ruim twee jaar bezig is ge-
weest, krijgt iedereen een taak toe-
gewezen en een ‘uniform’ kleding-
pakket verstrekt. Deze uniforme kle-
ding is men verplicht te dragen op 
het veld tijdens de trainingen, kwali-
ficaties en wedstrijden. Tevens krijgt 
een ieder van te voren uitleg over 
juist en correct gedrag, houding bij 
wedstrijden en dergelijke. Een en 
ander houdt in dat de drie ‘man-
nen van AKU’ een mooie maar zwa-
re taak hebben. Ze zijn mede ver-
antwoordelijk voor een goed verloop 
van het toernooi.

Gecertificeerd jurylid
“Al onze vrije tijd gaat er in zitten, 
maar dat hebben we er graag voor 
over,” vertelt Arnold die tevens aan-
geeft dat het thuisfront er wel achter 
moet staan. De drie mannen jureren 
ook regelmatig bij wedstrijden, ook 
bij die van hun eigen vereniging en 
zijn op elk van hun gebied ‘gecertifi-
ceerd’. Arnold is bovendien ook nog 
scheidsrechter. Peter de Jong is be-
halve actief bij AKU tevens lid van 

de Amsterdamse Jurycommissie. 
Dat heeft betrekking op een combi-
natie van verenigingen uit en rond-
om Amsterdam. “Dan weet je al wel-
ke leden bij verenigingen een cursus 
jureren hebben gevolgd. Om tot de 
juryploeg bij het EK te horen moet je 
gecertificeerd zijn. Dat houdt in dat 
je van alle takken in de atletiek ken-
nis moet hebben wat het betreffen-
de sportonderdeel inhoudt, welke 
werpmiddelen, toestellen en verde-
re attributen er bij gebruikt worden. 
De beste daarin kunnen het ook 
tot wedstrijdleider en scheidsrech-
ter schoppen, kijk maar bij Arnold,” 
vertelt De Jong. “Als je interesse 
hebt om als jurylid te willen deelne-
men aan zo’n evenement, kan je dat 
aangeven bij de Koninklijke Neder-
landse Atletiek Unie (KNAU). Als je 
daarvoor geschikt wordt bevonden 
moet je een cursus volgen met aan 
het einde een proeve van bekwaam-
heid.” Arnold: “Als scheidsrechter 
sta je in het belang van de atleet en 
controleer je de juryleden als er iets 
misgaat of een protest wordt inge-
diend. Dan moet je dat gaan beoor-
delen en een afweging maken.” Ook 
het materiaal waarmee onderdelen 
van de sport worden beoefend, zo-

AKU-leden jureren bij het 
EK Atletiek in Amsterdam

als bij speerwerpen, discuswerpen, 
kogelstoten of de estafetteloop, 
worden nauwkeurig aan metin-
gen, grootte en gewicht onderwor-
pen door een materialencommis-
sie of al deze bij wedstrijden te ge-
bruiken materialen wel aan de (in-
ter)nationale norm voldoen. “Daar-
bij gaat het tot op grammen en on-
derdelen van millimeters,” legt Peter 
uit. “Het is allemaal heel strikt gere-
geld en er wordt streng op toege-
zien dat alles heel eerlijk verloopt. 
Het luistert dus allemaal heel nauw. 
Dat betekent dat je heel goed in de 
materie thuis moet zijn wil je erover 
kunnen oordelen en bepalen of het 
aan de norm voldoet.”

Begeleiding tot het toilet
“We kunnen in feite op elk onder-
deel jureren, maar bij het EK zijn we 
met collega juryleden voor een be-
paald onderdeel aangewezen. Naar 
het EK toe is het traject om te kun-
nen jureren ruim twee jaar geleden 
al ingezet. De begeleiding is onder 
auspiciën van de atletiek unie,” legt 
Rick Duifhuis uit. “Zo zijn Peter en 
ik bij het EK aangewezen om te ju-
reren bij de ‘lange werponderdelen’. 
Dat is speerwerpen, discuswerpen 
en kogelslingeren. Daar focussen 
wij ons ook op, zowel bij de kwali-
ficaties als de finales. Arnold heeft 
als onderdeel kogelstoten. Met de 
andere elf Nederlandse juryleden 
die uit alle windstreken komen vor-
men we dus een team dat zich voor-
bereidt op dat specifieke onderdeel. 
Andere teams hebben bijvoorbeeld 
het verspringen, hinkstapsprong, 
hoogspringen, de hardloopafstan-
den en dergelijke toegewezen ge-
kregen daarbij te jureren. Tijdens 
het EK moeten we elf keer jure-
ren. Het hele jurycorps is een gezel-
schap dat bestaat uit Nederlanders 
maar ook buitenlanders. Elk van de 
juryleden heeft een eigen taak als 
onderdeel van de sportactiviteit.
Bij het discuswerpen bijvoorbeeld 
is er iemand die kijkt of het bij de 
aanvang goed gaat en niet een ex-
tra draai wordt genomen; maar ook 
iemand die toezicht houdt dat de 
lijn met de schoen niet wordt over-
schreden, alsook iemand die de af-
gelegde afstand meet die de disc in 
het veld aflegt en iemand die checkt 
of het een geldige worp is. Er zijn 
ook mensen die de atleet begelei-
den en die met hem of haar naar 
(tot) het toilet gaan om te voorko-
men dat hij of zij daar misschien 
(verboden) stimulerende middelen 
gebruikt. Dat alles kan nooit door 

één man of vrouw alleen worden 
gedaan.” Er wordt ook toegezien of 
de atleten zich houden aan de voor-
geschreven voorbereidingstijd. “Ze 
hebben maar een minuut de tijd om 
zich voor te bereiden op de uitvoe-
ring van hun sportprestatie.
De laatste 15 seconden gaat de ge-
le vlag omhoog en dan moet de at-
leet zijn of haar poging in gang zet-
ten. Er wordt streng op gelet dat die 
tijd niet wordt overschreden want 
dan is de prestatie ongeldig,” vult 
Peter aan. Al met al vergt het EK At-
letiek een enorme organisatie en de 
drie leden van AKU zijn er bij. Daar 
zijn ze terecht maar wat trots op! Ze 
hebben kort geleden een generale 
repetitie gehad bij het NK en daar 
ging alles goed. Maandag 27 ju-
ni waren alle juryleden en vrijwilli-
gers door de organisatie van het EK 
in de RAI uitgenodigd om de laat-
ste instructies te ontvangen waarbij 
men tijdens de ‘inspiratiesessie’ te-
vens een (gesponsord) kledingpak-
ket in ontvangst kon nemen.

Groots evenement
Rick, Arnold en Peter hopen op veel 
belangstelling en toeschouwers. 
Rick: “De NOS gaat het helemaal 
op radio en TV brengen. Het wordt 
op sportgebied het grootste evene-
ment dat ze ooit in geluid en beeld 
hebben gebracht. Naar schatting 
zullen er 150 miljoen mensen het 
EK kunnen zien en volgen.
Ook als jury kom je daarbij vaak op 
het scherm. Vandaar dat we op ons 
uiterlijk, kleding en houding moeten 
letten en niet in je neus moet peu-
teren... En mocht bijvoorbeeld Daf-
ne Schippers een goede prestatie 
neerzetten en misschien wel Euro-
pees Kampioen worden, mogen we 
ons niet te buiten gaan in juichen 

en springen. Wij zijn immers onpar-
tijdige juryleden! Leuk is dat ook de 
stad Amsterdam helemaal mee gaat 
in dit evenement. Een mooie pro-
motie natuurlijk voor de stad. Daar-
om speelt zich niet alles alleen af in 
het Olympisch Stadion, maar wordt 
een aantal kwalificatiewedstrijden 
gehouden op het Museumplein en 
wordt de halve marathon gelopen 
door het Vondelpark en een bekend 
deel van de stad. Men hoeft geen 
entree te betalen om dat te zien. 
Iedereen kan gratis langs de rou-
te staan en op het Museumplein de 
sportieve prestaties bijwonen. Voor 
het finales in het Olympisch stadi-
on moet je natuurlijk wel een tic-
ket kopen. Overigens zijn het stadi-
on en de bijvelden voor dit EK he-
lemaal aangepast. Kunstgras is tij-
delijk verwijderd en vervangen door 
echt gras, om maar wat te noemen.”
Helaas doen er geen sporters mee 
van AKU, waar enkele jaren gele-
den bijvoorbeeld een Eva Lubbers 
en Helen en Linda van Rossum de 
Olympische limiet wel hadden ge-
haald om deel te nemen aan de 
Spelen van 2012 in Londen.
Er zijn verder ook geen vrijwilligers 
bij het EK die banden hebben met 
AKU. Aan dit EK nemen veel grote 
namen van sporters deel die op at-
letiek gebied iets betekenen. Kort-
om, de top van de Europese atletiek 
komt naar Amsterdam. Wie meer wil 
weten over dit EK kan op de web-
site www.amsterdam2016.org zijn 
hart ophalen. Aan het evenement 
doet de grootste ploeg Nederland-
se atleten van weleer mee.
Inmiddels is de grens van 100.000 
verkochte kaarten overschreden. 
Het EK wordt omlijst door veel en-
tertainment en muziek waardoor 
het een extra dimensie krijgt.

Bar Adelhof organiseert weer
openlucht biljarttoernooi

Mijdrecht - Het is nu nog ver van 
ons af, maar op zondag 28 augustus 
aanstaande organiseert Bar Adel-
hof in winkelcentrum Adelhof aan 
de Prinses Margrietlaan voor de der-
de keer het unieke openlucht bil-
jarttoernooi. Het biljartfestijn is zo 

succesvol dat de organisatie beslo-
ten heeft het dit jaar weer te orga-
niseren. Het staat iedere biljartlief-
hebber die een keer wil biljarten 
of dat al geregeld doet, vrij hieraan 
deel te nemen. Het toernooi begint 
om 12.00 uur en wordt (mede) mo-

gelijk gemaakt door De Biljartma-
kers. Er wordt uitsluitend buiten ge-
speeld op 6 biljarttafels in de speel-
stijl Libre. Liefhebbers kunnen zich 
nu al opgeven door zich in te schrij-
ven via het e-mailadres baradelhof@
ziggo.nl. Bareigenaar Henk de Vries 
doet de organisatie niet in zijn een-
tje, maar krijgt er hulp bij van Zweder 
van Dalen en Marco en Tilly Cobben. 
Henk zorgt o.a. voor de vergunnin-
gen, het materieel en de sponsors en 
Zweder voor het programmeren van 
een wedstrijdschema op de compu-
ter. Marco en Tilly Cobben houden 
de scores op het wedstrijdscherm bij 
zodat alles vlekkeloos verloopt.

Gezellige happening
De plaats waar het buiten biljarttoer-
nooi wordt gehouden is midden in 
winkelcentrum Adelhof voor de deur 
van Bar Adelhof. “In alle kroegen in 
De Ronde Venen zullen posters wor-
den ophangen waarop het toernooi 
bekend wordt gemaakt. In de meeste 
wordt ook gebiljart, dus daar vinden 

we ook de potentiële deelnemers,” 
vertelt Henk. “De Ronde Venen telt 
voor zover ik weet 20 teams van zes 
à zeven man die in cafés en kroe-
gen competitie spelen. Als die alle-
maal meedoen heb je al aardig wat 
biljarters. Wij verwachten aardig wat 
belangstelling. Kortom, we willen er 
in augustus weer een hele sportieve, 
maar bovendien gezellige happening 
van maken. Net zoals de twee voor-
gaande jaren moet het voor iedereen 
leuk en interessant zijn,” aldus De 
Vries. Het idee van het buiten biljart-
toernooi is afkomstig van Cock Ver-
ver. Die zag het een keer tijdens een 
vakantie in Den Helder waar het op 
straat werd gehouden. Daar is het al 
een jaarlijkse traditie geworden. Hij 
kwam via de organisatie in contact 
met de leverancier van de biljartta-
fels en vroeg of zo’n evenement ook 
in een andere plaats (Mijdrecht) mo-
gelijk was. Dat was geen probleem 
en Bar Adelhof zag er ook wel wat 
in. Vorig jaar is het toernooi voor de 
tweede keer met succes gehouden 
en kan gezien worden als iets unieks 
in De Ronde Venen. Niet alleen om 
te biljarten, maar ook om naar te kij-
ken en de sfeer te proeven. Noteer 
de datum van 28 augustus dus alvast 
in uw agenda!

Contouren nieuwe 
bestrating nu ook zichtbaar
Vinkeveen - Met de aanvang van 
de bestrating komt de finale van 
de nieuwbouw en verbouw bij S.V. 
Hertha in zicht. Onder leiding van 
Hoofduitvoerder Twan Stokhof werd 
vrijdagavond en zaterdag de aftrap 
genomen voor dit sluitstuk op “de 
begroting”. Met dank ook aan uw 
tuinspecialist Rick Scherpenzeel uit 
Kockengen voor de gratis inzet van 
zwaar materieel en gereedschap. 
Ook de gemeente is inmiddels ge-
inspireerd door oud voorzitter Har-
ry van Genderen en begon de-

ze week spontaan te bestraten aan 
de veldzijde... Aan de andere zijde 
van het clubhuis sloegen Twan, Jo-
chem, Martijn, Robbert (alias buur-
man en buurman) Frank en Ton hun 
slag en “klapten de eerste 150 vier-
kante meter erin”... NU nog 360 m2 
te gaan! Wie nog een zaterdag wil 
straten of sjouwen is van harte wel-
kom op de Molmhoek.
Op 27 augustus 2016 trapt S.V. Hert-
ha af voor het seizoen 2016-2017 en 
beschikt dan voor het eerst over 
maar liefst 16 stuks kleedkamers!

Echte bikkels in de regen 
bij de Avondvierdaagse
Mijdrecht - Een ware zondvloed 
tijdens de start op donderdag-
avond tijden de 45e Avondvierdaag-
se Mijdrecht-Wilnis. Waar de mees-
te buienradars voorspelden dat de 
hoosbui net langs de Ronde Ve-
nen zou trekken, bleek de werke-

lijkheid anders. Precies tijdens de 
start kwam het water in grote hoe-
veelheden naar beneden. Waar er op 
woensdag nog sprake was van een 
buitje, waarbij de meeste wandelaars 
bij aankomst alweer opgedroogd 
waren, was dat op donderdag niet 

het geval. Ondanks dat was er bij de 
wandelaars geen wanklank en ging 
iedereen met natte maar lachende 
gezichten onderweg. Tijdens het de-
filé, voorzien van medaille en bloe-
men, was dit ongemak alweer ver-
geten. Wederom weer een geslaag-
de evenement in de en op de straten 
van Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek en 
De Hoef. Met ongeveer 1350 deel-
nemers over alle 4 de avonden was 
het aantal deelnemers iets lager dan 
voorgaande jaren. Mede door wel-

licht de stevige regenbui vlak voor 
het inschrijven bleef het aantal in-
schrijvingen op dinsdagavond ach-
ter bij de verwachtingen. Desalniet-
temin was het een gezellige drukte 
op de routes. Door sponsoring van 
onder andere de Strooppot, Jumbo 
Wilnis en Albert Hein Mijdrecht was 
er ook onderweg menig verrassing 
voor de wandelaars. Ook deze edi-
tie is goed en veilig verlopen. De ge-
bruikelijke enkele blaar onderweg en 
pleister op een schaafwond of knie 
op het startterrein, zijn door de vak-
kundige EHBO-ers snel verzorgd. De 
inzet van deze ervaren, goed opge-
leide vrijwilligers naast gemotiveer-
de verkeersregelaars, hebben de 
wandelaars veilige wandelingen be-
zorgd. Tijdens het defilé op vrijdag 
was weer ouderwets gezellig door 
de aanwezige muziek en spreek-
stalmeester Hans die de wandelaars 
verwelkomde op de Dorpsstraat. Het 
defilé werd afgenomen door wet-
houder Alberta Schuurs en afvaar-
digingen van de wandelsportbond 
KWBN, Koopcentrum Mijdrecht en 
natuurlijk de lokale avondvierdaag-
seorganisatie. De wandelaars wer-
den onderweg muzikaal gesteund 
door de Abcouder Harmonie, Show- 
en Marching band VIOS muziek en 
showkorps Triviant. Ook op het par-

keerterrein van sportpark Argon 
werden er nog een paar mooie mi-
niconcerten gegeven. De Avondvier-
daagse Mijdrecht-Wilnis van 2017 is 
op dit moment nog onzeker en af-
hankelijk van aanvulling op bestuur-
lijk en organiserend vlak. Neem con-

tact met de organisatie op mocht 
u onderdeel van dit mooie evene-
ment willen worden. Kijk ook op on-
ze website voor meer informatie en 
foto’s van dit jaar en van voorgaan-
de jaren; www.avondvierdaagse- 
mijdrecht-wilnis.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle 
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst 
of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij 
blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons 
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Kauwtjes kraken 
uilennestkast
Uw bericht gelezen te hebben 
in de Nieuwe Meerbode van 22-
06-2016,is mij opgevallen dat de 
Kauw gezien wordt als een ge-
zellige tuinvogel,waar ieder-
een trots & blij mee is. Ik citeer 
uit Uw “artikel“; Kauwtjes vinden 
soms een uilennestkast en kra-
ken die vervolgens. Dat is jam-
mer voor de uilen en voor de IVN-
uilenwerkgroep,die zoveel moeite 
doet om de uilen te beschermen.
Ook jammer maar helaas. Hier in 
Mijdrecht waar ik woon BARST 
het van de Kauwen !! Veel plezier 
heb ik er niet aan. Alleen maar 
last!  Ik probeer op mijn manier 
ook mijn best te doen om kool-
mezen, pimpelmezen, mussen, 
roodborstjes, merels... IEDERE 
dag komen er vogeltjes bij mij 
in de tuin waaronder een tortel-
duifje (ook vaak twee), geef ik 
ze voer (zaad speciaal aange-

schaft). Kom ik thuis, achterdeur 
nog niet open en duifjes komen 
er aan, doe het schuurtje open, 
en geef ze voer, standaard... ie-
dere dag! EN DAN.....Kauwen zijn 
intelligent, wat u ook schreef,.... 
Komen bij mij alles weg jagen! 
Dus alle leuke tuinvogels worden 
weg gejaagd, door die grote fel 
uit hun ogende kijkende ...(cen-
suur)... Lang verhaal kort, ben ik 
nu de enige die er last van heeft? 
Kauwen zijn NIET beschermd......
Toch? Geen rode lijst... (verder 
laat ik mij hier niet over uit.... ter-
wijl U meer wilt weten)

Uw verhaal in de Nieuwe Meer-
bode van 22-06-2016 vind ik dus 
zeer ongepast.

J.H.Bouwman
Steven van Rumelaerstraat 37
Mijdrecht

augustus. Eerstvolgende is weer op maandag 26 sep-
tember.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 14 en 28 juli. Elke 2e en 4e donderdag van 
de maand is het Repair Café van 14.00-16.00 uur open 
om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. 
G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tijdens ope-
ningstijden). Een gratis kop thee of koffie staat voor u 
klaar! U hoeft niet aan te melden, het is een open in-
loop.
Repair Café Vinkeveen
Maandag 18 juli. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Rollator spreekuur
Geen spreekuur in juli. Eerstvolgende is op woensdag 
17 augustus in De Kom, Mijdrecht. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar het spreekuur te komen en heeft 
u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de 
rollatorservice van Tympaan-De Baat tel. 0297-230280.
Scootmobielritten
Vanaf april tot en met september zijn er voor alle bezit-
ters van een scootmobiel of een elektrische fiets elke 
3e dinsdag van de maand scootmobielritten. Verzame-
len om 9.30 uur in een van de woonkernen. De ritten 
kosten € 6,00. Dit is inclusief 2x koffie en iets lekkers. 
De volgende ritten zijn op: dinsdag 19 juli, 16 augustus, 
20 september.

 
 

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk juni 2016
- Zuiderhof in Vinkeveen zoekt iemand die wil muziek 

maken/instrument spelen tijdens borrelmiddag 
(vac. nr. 16 901)

- Gerardus Majella (Mijdrecht) zoekt vrijwilligers voor 
handwerken (vac.nr. 16 899), wandel begeleiding 
(vac.nr. 16 898), begeleider voor de zorgrobot 
(vac. nr. 16 895), het verzorgen van koffie en thee 
(vac.nr. 16 894) en nog veel meer (zie vacaturebank).

- Ga jij mee stappen? (vac.nr. 16 866), Houd jij van 
een potje voetballen? (vac.nr. 16 864) of wil je 
iemand helpen bij het Spelenderwijs Nederlands 
leren? (vac.nr. 16 867) bij Handjehelpen. 

- Bestuursleden gezocht voor jongerencentrum 
Tumult in Abcoude (vac.nr. 16 839)

- Kringkoop zoekt Reparateur witgoed 
 (vac.nr. 16 802)
- Afwisselend en uitdagend werk: Word Mentor! 
 Bij Mentorschap Midden-Nederland (vac.nr. 16 789)
- Alzheimer Nederland (Westelijk Utrecht) zoek 

Bestuurslid  met als hoofdtaak (coördinator) 
belangenbehartiging (vac.nr. 16 760) en met als 
hoofdtaak (coördinator) Alzheimer Cafés 

 (vac.nr. 16 759)
- Dorpskamer het Raakvlak in Mijdrecht zoekt  een 

enthousiast sociaal persoon om samen met een 
groepje de vrijdagavonden een gezellige invulling te 
geven. (vac.nr. 16 739)

- Tympaan-De Baat zoekt een Chauffeur PlusBus 
 Abcoude (vac.nr. 16 732) en tevens een begeleider 
 (vac.nr. 16 734). Of word je liever  Begeleider bij de 
 spelmiddag op woensdag in Wilnis? (vac.nr. 16 884)
Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en 
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 
0297-230280.

 BuuRtkAMeRS De RoNDe VeNeN

- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, info & 
 activiteiten. Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
 De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator 
 Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informa-
tiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie 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.

GezoCHt: INfoRMAtIef HuISBezoekeR

Heeft u nog wat tijd over en wilt u graag wat voor een 
ander betekenen? Overweegt u om vrijwilligerswerk te 
gaan doen? Vindt u het leuk om ouderen te bezoeken 
en hen informatie te geven zodat zij zo lang en com-
fortabel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? 
Misschien wilt u dan wel aan de slag als Informatief 
Huisbezoeker. 
Eén van de manieren waarop Tympaan-De Baat deze 
informatie bij de mensen probeert te krijgen is door de 
dienst Informatief Huisbezoek. Wij bieden inwoners van 
De Ronde Venen een bezoek aan rond hun 75e verjaar-
dag. Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebeid 
van welzijn en zorg. De gemeente is nu verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn. Wat betekent dit voor u en waar 
moet u in de toekomst aankloppen als u zorg of hulp-
middelen nodig heeft? Hoe kunt u vervoer regelen als 
zelf auto rijden lastig wordt? Wat zijn de mogelijkheden 
op het gebied van mantelzorg? 
Als vrijwilliger van het Informatief Huisbezoek kunt u 
ouderen antwoord geven op al deze vragen. U ver-
strekt informatie over welzijn, zorg, vervoer en mantel-
zorg. U maakt deel uit van een gezellig team vrijwilli-
gers die jaarlijks honderden bezoeken afleggen in de 
hele gemeente. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten 
hoort u zelf de nieuwste informatie. Het voordeel van 
dit vrijwilligerswerk is dat u uw eigen tijd kan indelen. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op 
met Marianne White, Sociaal werker van Tympaan-De 
Baat. 0297-230280 m.white@stdb.nl

BuReNDAG: De koPPeN BIJ elkAAR! 

Burendag: het jaarlijks terugkerend feest met de buren 
in de buurt. Dit jaar staat het weekend van 23 tot en 
met 25 september in het teken van dit burenfeest. Het 
is een dag waarop de buurt samenkomt voor een kop 
koffie of maaltijd en waarbij veel mensen iets doen voor 
elkaar en de ruimte om hen heen. Buurten worden leu-
ker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en 
zich inzetten voor hun omgeving. 
Alle buurtinitiatieven zijn welkom
Wat zijn de hobby’s van de buren? Kan de buurt wel wat 
opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren gezellig 
onkruid wieden en stop daarna alvast de bollen voor 
het voorjaar in de grond. Organiseer een leuke knut-
selmiddag voor de buurtkinderen of een opschoondag 
zodat de straat er weer netjes uitziet. De buurt barst van 
de creativiteit! september lijkt nog ver weg, maar het is 
goed om alvast na te denken over de activiteiten die de 
buurt kan ondernemen op Burendag 2016. Informatie 
en inspiratie is te vinden op www.burendag.nl.
Hulp nodig bij Burendag-initiatieven?
Opbouwwerkers Henk Rikveld, Liesbeth Boswijk en 
Annelies de Hoop helpen graag met het uitwerken van 
ideeën.  Zij zijn te bereiken op 0297–230280 of via e-
mail info@stdb.nl. Laat de koppen bij elkaar komen 
voor Burendag! Zowel voor het maken van gezamen-
lijke plannen, als voor het proosten op de resultaten! 
De facebookgroep ‘Burendag in De Ronde Venen’ 
is ook online!

ACtIVIteIteNoVeRzICHt JulI 2016

Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
In juli en augustus geen AC in Vinkeveen. Van 19.30-
21.00 uur in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 
50 in Vinkeveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het 
thema van deze avond is “Warme herinneringen aan 
mijn moeder” Gastspreker is Carla Westerbeek, zij heeft 
een boekje geschreven over haar moeder. Ze woont in 
Vinkeveen.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de 
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en 
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willis-
stee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het 
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
eetcafé het Pruttelpotje
Zomervakantie. Start weer op 12 september 2016. 
Het begint om 17.00 en duurt tot ±20.00 uur. We gaan 
om 18.00 uur aan tafel. Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 
3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962/ 
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Mantelzorgsalon 
Iedere laatste maandag van de maand van 13.30-
15.30 uur in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn 
van Aemstelstraat 5. Geen mantelzorgsalon in juli en  

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Aanmelden uitjes en boodschappen
Vanaf maandag 27 juni én op alle werkdagen daarna kunt u aanmelden 
tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260.Indien u zich onverhoopt 
moet afmelden kunt u ook naar bovengenoemd telefoonnummer bellen. 
Aanmelden PlusBusdiner
Vanaf dinsdag 28 juni tussen 10.00-12.00 uur én op alle werkdagen 
daarna kunt u aanmelden voor het PlusBusdiner op bovengenoemd te-
lefoonnummer. 

U kunt het nieuwsblad van de PlusBus 
gratis afhalen op ons kantoor of een 
van de vele andere afhaaladressen zo-
als alle Servicepunten, Buurtkamers, 
bibliotheken en gemeentehuis.
Met dank aan de vele vrijwilligers die 
de bus rijden en begeleiden.

Redactie Nieuwsblad: Anna Oostrom

PRoGRAMMAoVeRzICHt PluSBuS JulI 2016 

datum activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Vrijdag 1 juli Kaasboerderij ’t Geertje Hazerswoude 09.30 uur € 16,00
Dinsdag 5 juli Lunchen bij De Sfeerstal Nieuwveen 11.00 uur €  7,00
Woensdag 6 juli Dagje uit  Oudewater 10.00 uur € 14,00
Donderdag 7 juli Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 8 juli Bezoek Bibliotheek Mijdrecht 13.30 uur €  3,00
Dinsdag 12 juli Pannenkoeken eten bij Hoeve Landzicht Nieuwer ter Aa 11.30 uur €  8,00
Donderdag 14 juli Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 15 juli Strandrups De Vrijbuiter Noordwijk 09.00 uur € 28,00
Dinsdag 19 juli Middaguitje Leimuiderbrug 12.30 uur €  9,00
Woensdag 20 juli PlusBus Diner Il-Gusto Mijdrecht 16.30 uur €  3,00
Donderdag 21 juli Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 22 juli Rit met de Bosmobiel Amsterdamse Bos 12.30 uur € 20,00
Dinsdag 26 juli Rondvaart over de Vecht Maarssen 11.30 uur € 32,00
Donderdag 28 juli Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  5,00
Vrijdag 29 juli Lunchen + bezoek kersenboomgaard Haarzuilens 10.30 uur € 12,00

Nieuws van 
SeniorWeb 

DRV
Regio - Windows 7 of 8.1 opwaar-
deren (upgrade) naar Windows 10 
kan nog gratis tot 29 juli 2016, daar-
na moet voor de upgrade betaald 
worden. Wie dat niet wil of niet 
kan hoeft zich voorlopig nog geen 
zorgen te  maken. Pas op 11 april 
2017 stopt Microsoft de ondersteu-
ning van Vista. Op 14 januari 2020 
gebeurt dat voor Windows 7 en op 
20 januari 2023 voor Windows 8.1. 
E.e.a. betekent dat gebruikers van 
die versies na die datum geen be-
veiligingsupdates meer krijgen . 
Nog hulp nodig?  Elke maandag- en 
woensdagmiddag van 2 tot 4 staat 
SeniorWeb in de bieb te Mijdrecht 
nog steeds klaar voor de senior-
webber.

Het cursusprogramma dit najaar 
in de bieb te Mijdrecht: 
- Windows 10 basis, internet en 

email. Vier maandagochtenden 
te beginnen 22 aug.  

- Windows 10 bestandsbeheer. 
Vier maandagochtenden te be-
ginnen 19 sept.

- Windows 10 basis, internet en 
email. Vier woensdagochtenden 
te beginnen 19 okt.  

- Windows 10 bestandsbeheer. 
Vier woensdagochtenden te be-
ginnen 16 nov.

Het cursusprogramma dit najaar 
in het buurtnest in Uithoorn: 
- Windows 10 basis, internet en 

email. Vier dinsdagmiddagen te 
beginnen 6 sept.

- Windows 10 bestandsbeheer. 
Vier dinsdagmiddagen te begin-
nen 4 okt.

- Windows 10 basis, internet en 
email. Vier donderdagmiddagen 
te beginnen 27 okt.

- Windows 10 bestandsbeheer. 
Vier donderdagmiddagen te be-
ginnen 24 nov.

SeniorWeb DRV zoekt ook nog vrij-
willigers die zich als docent willen 
aansluiten. Het gaat om mensen die 
kennis hebben van de verschillen-
de Windows versies op laptops en 
desktops. Die weten hoe Android 
of Apple tablets en mobieltjes in 
elkaar zitten, hoe Facebook op die 
apparaten werkt en die kennis we-
ten over te brengen. Voor informatie 
0297-282938 of 06 5345 4196 of een 
mailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. Kijk ook eens op www.senior-
webderondevenen.nl

De Hoef - Vele jaren en nog meer 
stukken was Tiny Pieterse de regis-
seur van de toneelvereniging De 
Opregte Amateur in De Hoef, maar 
nu heeft zij aangegeven daarmee 
te willen stoppen. Zij doet dat met 
pijn in het hart, want ze was inmid-
dels deel geworden van de ‘familie’, 
maar toch wil zij nu het stokje door-
geven aan een ander. In 2004 was 
ze als gastspeler uitgenodigd voor 
de megaproductie “Mooi Lientje” 
die de Opregte Amateur opvoer-
de ter gelegenheid van het 30-ja-
rig bestaan. Tiny bleek echter een 
blijvertje en daar de club een nieu-

we regisseur zocht en zij daar een 
voorkeur voor had, was de zaak 
snel beklonken. Bij ruim 20 stukken 
heeft zij de regie gevoerd. Daar za-
ten blije stukken, kolderieke stuk-
ken en meer serieuze spelen tus-
sen. 
Haar persoonlijke favoriet was 
“Keetje Container”, alhoewel “Din-
gen van de Dag” en de avond met 6 
eenakters ook hoog scoren in haar 
herinnering. De laatste tijd voel-
de zij zich echter teveel op de au-
tomatische piloot te varen en daar-
om komt nu het afscheid. De ver-
eniging zal haar missen ...en moet 

Toneelvereniging De Opregte Amateur
Afscheid regie en opvolger gezocht

op zoek naar een opvolger/ster. 
Dat is nog niet gelukt, vandaar 
dat we via deze weg ook een op-
roep aan u, lezer, doen. Hebt u 
daar interesse in of weet u iemand 
die dat heeft, laat het ons weten. 
Bel 06-31794214  (Winfried Ach-
terberg) of stuur ons een mailtje 
(info@opregteamateur.nl). We voe-
ren twee keer per jaar een stuk op 
(begin april en begin november) en 
oefenen daarvoor op de woensdag-
avonden. Plezier verzekerd!

De Ronde Venen - Zie jij ook wel-
eens beelden op de televisie van 
kinderen die op straat leven in een 
kartonnen doos? Vraag jij je soms 
ook af hoe het zou zijn om zo te le-
ven? Wil je daarachter komen en 
ben je tussen de 12 en 20 jaar?  Doe 
dan mee met de actie “Nacht zonder 
Dak! Door deze actie ervaar je hoe 
het is om straatjongere te zijn: bui-
ten overnachten, koude tenen, vroeg 
wakker en herrie om je heen. Straat-
jongeren hebben vaak geen andere 
keuze. Nacht zonder dak is een  ac-

tie van Stichting “Tear”. De plaatse-
lijke kerken in de Ronde Venen on-
dersteunen deze actie waarbij jon-
geren één nacht in een zelfgemaakt 
hutje slapen. Ze laten zich daarvoor 
sponsoren zodat de opbrengst  ge-
bruikt kan worden om straatjonge-
ren hoop op een nieuwe toekomst 
te geven. De Nacht zonder dak zal 
plaatsvinden zaterdag 2 en 3 ju-
li op het terrein aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg 22 in Wilnis ( tegenover 
het Shell benzine station). Via www.
nachtzonderdak.nl/mijdrecht kan je 

Voorbereidingen actie “Nacht 
zonder Dak” in volle gang

meer nieuws vinden en  je aanmel-
den. Kom alleen of met een groep 
en ondersteun dit geweldige jonge-
ren evenement! Ook niet jongeren  
en belangstellenden zijn die avond  
meer dan welkom. Vanaf 20.00 uur 
begint op het podium het avondpro-
gramma met muziek. Ook zal er een 
Rad van Avontuur zijn met mooie 
prijzen om de opbrengst van de ac-
tie te verhogen.
Wil je eerst meer informatie over dit 
evenement, neem dan contact op 
met: johnoostenbruggen@gmail.com 
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Succes voor Boule Union 
Thamen
Uithoorn - De Zomercompetitie 
doubletten van afdeling 09 van de 
Nederlandse Jeu de Boules Bond 
is zondag 28 juni afgesloten met 
de finaledag op de accommoda-
tie van De Gouden Gooi in Haar-
lem-Schalkwijk. De vijftig doublet-
ten waren op basis van hun resul-
taten in de drie voorafgaande kwa-
lificatiedagen ingedeeld in poules 
van vier equipes. In elke poule werd 
een halve competitie gespeeld en 
de winnaar van de poule kreeg een 
mooie fruitmand als prijs. De vier 
equipes van Boule Union Thamen 
kwamen uit in respectievelijk poule 
2, poule 4, poule 10 en poule 11. Het 
speelterrein van De Gouden Gooi is 
erg divers qua toplaag en daarom 
best een uitdaging om goede re-
sultaten te behalen. De equipe Ina 
Hoekstra/Henk van Rekum onder 
vonden dat in de tweede speelron-
de. Na een goede overwinning in de 
eerste speelronde volgde een kans-
loos verlies. Zij kregen totaal geen 
grip op het terrein, terwijl de tegen-
stander wel goed presteerde. Maar 
zij hadden daar de eerste partij ook 
gespeeld en zo blijkt dat ook de toss 
wie het terrein mag kiezen een be-
langrijk onderdeel van de tactiek is.
In de derde speelronde kwamen zij 
sterk terug en stelde met een ruime 
overwinning de tweede plaats in de 
poule veilig. In poule 4 hadden Jan-
nie van Kooten en Marja de Ru het 
duidelijk zwaar met de tegenstan-
ders. Zij wisten gelukkig de laatste 
partij te winnen en kwamen daar-
door op een derde plaats. In pou-
le 10 begonnen Eva van Ark/Paul 
Hamstra zeer sterk met een “Fan-
ny”. Er “Fanny” is de Franse uit-
drukking voor een 13-0 winst. Partij 
twee werd nipt verloren, maar par-

tij drie werd weer in winst omgezet 
en daarmee de tweede plaats veilig 
gesteld.
In poule 11 werd het beste resultaat 
behaald. Jelle Pekelharing speel-
de met Michiel Buchner, die inviel 
voor zijn moeder. Het ging niet echt 
van een leien dakje, maar alle par-
tijen werden in winst omgezet en 
de pouleoverwinning was daarmee 
een feit. Dit was het slot van de al-
lerlaatste Zomercompetitie van af-
deling 09 van de NJBB en de to-
taaloverwinning ging naar de equi-
pe Teus v/d Tonnekreek/Jaap Kivits 
van Les Boules Fleuries uit Lisse. 
Hoe de zomercompetitie er volgend 
jaar uitziet, is nog in het ontwerp-
stadium. Per 1 januari 2017 bestaan 
de afdelingen niet meer, maar is het 
land ingedeeld in acht districten. 
Boule Union Thamen valt dan on-
der district West. Het grootste dis-
trict met 35 verenigingen. Het is dus 
nog even afwachten hoe het er vol-
gend jaar uit gaat zien, maar zeker 
is dat het belang van de spelers en 
hun deelname voorop staat.
De volgende competitie waar Bou-
le Union Thamen aan zal deelnemen 
zij de nieuwe Nationale Petanque-
competitie voor verenigingteams, 
die in oktober van start gaat. Bou-
le Union Thamen heeft twee teams 
ingeschreven en hoopt uit te komen 
in de vierde en vijfde divisie.
De volgende clubactiviteit is de Vrij-
dagavondcyclus op 22 en 29 juli, 
aanvang 19.30 uur. Dit is een toer-
nooi voor wedstrijdspelers. Wilt u 
meer weten over Boule Union Tha-
men, raadpleeg dan onze websi-
te www.buthamen.nl of neem con-
tact op met Henk van Rekum, tel. 
0297-565377, email redactie@but-
hamen.nl.

Thamen Softbal 
Aspiranten in de prijzen
Uithoorn - Naast de overwin-
ning op Almere ‘90 wisten de Tha-
men jongedames ook een mooie 
prijs te winnen in een fotowed-
strijd deze week. Enige weken ge-
leden hebben de softbal aspiran-
ten meegedaan met een fotowed-
strijd van Tommies snackgroente. 
Afgelopen woensdag was de prijs-
uitreiking en toen bleek dat de da-
mes één van de vier winnaars wa-
ren. Tijdens de uitreiking kreeg aan-
voersters Sophie een mooie cheque 
uitgereikt voor een teamuitje. Sop-
hie vertelde dat de meiden nog niet 
precies weten wat ze gaan doen, of 
naar de Efteling of naar een boom-
klimpark. En misschien gaan ze wel 
allebei doen. Onder het genot van 

een glaasje kinderchampagne ging 
het hele team op de foto. In de tus-
sen tijd vertelde coach Lyndsey dat 
het team behalve sportief ook heel 
gezellig is. Na de prijsuitreiking was 
het natuurlijk hoog tijd om weer te 
gaan trainen, want zaterdag stond 
de wedstrijd tegen Almere ‘90 op 
het programma. Ook Almere stond 
in de top 3 in de eerste klasse. Het 
werd een super goeie wedstrijd van 
onze softbal aspiranten want ze wis-
ten met 11-19 te winnen in Almere. 
Nieuwkomer Marit had een gewel-
dige start in het team!
Zaterdag 2 juli om 10.00 uur komt 
Pirates op bezoek en dat is echt een 
topwedstrijd, want het is de nummer 
1 tegen de nummer 2.

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensu

Uithoorn - Op zondag 26 juni 2016 
waren de jaarlijkse examens in de 
Dojo bij Sport & Health Club Am-
stelhof. Het jaarlijkse examen is een 
examen voor alle judoka’s tot bruine 
band. Het examen is een les met een 
examensfeer. De in groten getale 
aanwezige ouders en belangstellen-
de genoten van de diverse verrich-
tingen en de vooruitgang van onze 

judoka’s. (Voor het complete verslag, 
uitslagen, foto’s en info over onze ju-
doschool kunt u een kijkje nemen 
op: www.judoryukensui.nl). Sommi-
ge judoka’s waren zichtbaar gespan-
nen maar er werd vooral erg goed en 
verzorgd judo gedemonstreerd! De 
vooruitgang was goed te zien en de 
judoka’s  lieten de toeschouwers ge-
nieten. Voor elke judoka die aan het 
examen deelname was er een te-
goedbon voor een overheerlijke pan-
nenkoek! Deze werden aangeboden 
door Sport & Health Club Amstelhof 
en werden door de judoka’s enthou-
siast in ontvangst genomen. Na het 
examen en een persoonlijk woord 
van de leraar werd er een slip of een 
band uitgereikt. Judoleraar Ruud van 
Zwieten was wederom enorm trots 
en blijft zeer te spreken over de ma-
nier van judoën, vooruitgang en inzet 
van zijn pupillen. Alle judoka’s kon-
den trots met hun behaalde band of 
slip en met een volle maag tevreden 
huiswaarts gaan.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 23 juni 
waren er 39 deelnemers naar de 
Schutse gekomen om  een gokje te 
wagen en een gezellige kaartavond 
te beleven. Er werd een 3-mansspel 
gespeeld aan de 10de tafel en zo 
werd voorkomen dat er stil-zitters 
zouden zijn. De 1ste plaats van deze 
week editie was voor Els Luyten die 
7208 punten behaalde in de 4 partij-
en van elk 16 spellen. 2de werd Ria 
Smit met 7140 punten en ook wist 
zij een marsenprijsje te bemachti-

gen en de 3de positie was voor Do-
ra van de Steen voor haar 7040 pun-
ten. De poedelprijs van deze uitgave 
is voor Ma Kenter die niet meer da 
4519 punten wist te behalen. Mar-
senprijsjes  werden er verder ge-
wonnen door: To van de Meer, Eg-
bert Verkerk, Inge Maas, Anneke 
Lebesque, Jo Smit, Gerard Com-
pier, Corrie van Bemmelen en Ma-
rian van Gestel.
30 juni is er weer gelegenheid  te 
klaverjassen in de Schutse.

Het Piet du Pau Jeu de 
Boules Toernooi

De Kwakel - Vrijdagavond 24 ju-
ni werd door de plaatselijke Jeu de 
Boules Club ”Het Wilgenhofje” het 
Piet du Pau Jeu de Boules Toer-
nooi georganiseerd. Er werd door 
de Jeu de Boulers van “Het Wilgen-
hofje” uit De Kwakel ,en de Jeu de 
Boulers van Garage Du Pau uit Ku-
delstaart, drie ronden gespeeld. De 
eerste ronde werd gewonnen door 
“Het Wilgenhofje”. De tweede ron-

den werd gewonnen door de Jeu de 
Boulers van garage Du Pau, en de 
derde ronde weer door “”Het Wil-
genhofje” gewonnen.
Met als uiteindelijke uitslag, 1 Jeu 
de Boules club “Het Wilgenhofje” 
7 gewonnen partijen, en 2 De Jeu 
de Boulers van Garage Du Pau uit 
Kudelstaart gewonnen partijen. De 
prijzen werden geschonken door 
Garage Piet Du Pau.

Legmeervogels in 
afwachting van de indeling
Uithoorn - Nog een paar dagen, de 
verwachting is zo rond 1 juni 2016, 
zal de KNVB de indelingen bekend 
maken van de standaard elftallen.
Standaard elftallen zijn de 1ste elf-
tallen. De verwachting, en meer is 
het niet op dit moment, is dat Leg-
meervogels wordt ingedeeld in 
de 1ste Kl .A KNVB District West 
1. Wie zijn, als het klopt dat Leg-
meervogels wordt ingedeeld in de 
1ste kl.A de mogelijke tegenstan-
ders? Een er van is Elinkwijk, als-
nog via de nacompetitie gepromo-
veerd. ZSGOWMS en Hoofddorp 
welke ook hebben gestreden om via 
de nacompetitie alsnog te promo-
veren hebben het niet gehaald. De 
indeling van de 1ste klasse zou er 
mogelijk als volgt uit kunnen zien. 
AFC,34 (Alkmaar), Alphens Boys, 
(Alphen a.d.Rijn),Assendelft, DEM 
(Beverwijk), EDO (Haarlem) Elink-
wijk (Utrecht),Fortuna Wormerveer, 
Nieuw Utrecht (Utrecht), Purme-
resteijn (Purmerend), SO Soest, Vel-
sen, VSV (Velserbroek), Woerden, 
Zeeburgia (Amsterdam). Dit zijn 15 
verenigingen, inclusief Legmeervo-
gels. Van deze 15 zal er nog een ver-
eniging moet wijken naar een ander 
District van de KNVB. Wie het gaat 
worden is vooralsnog niet duidelijk. 
De indeling van het 2e zondagelftal 
is makkelijker in te schatten. De ver-
wachting is dat de reserve Hoofd-
klasse er als volgt gaat uitzien:

ADO’20 2 (Heemskerk), AFC 2 (Am-
sterdam), DCG 2 (Amsterdam), 
De Meern 2, Hercules 2 (Utrecht), 
Hoofddorp 2, JOS/Watergraafsmeer 
2 (Amsterdam), Hoogland 2, Kam-
pong 2 (Utrecht), Kon. HFC 2 (Haar-
lem), Pancratius 2 (Badhoevedorp), 
SDO 2 (Bussum), Uitgeest 2 en Leg-
meervogels 2.

Zondagselectie
De zondagselectie seizoen 2016 
– 2017 gaat van start met 37 spe-
lers waaronder een 5-tal doelverde-
digers. Nieuw in deze selectie zijn 
de uit de eigen A jeugd van Leg-
meervogels afkomstige Mike Wae-
ijen, Jasper Burgers, Tycho Spanjer, 
Joel Akwasi Badu, Sven van Beek, 
Stefan en Dusan Gorgivski. Daar-
naast zijn nieuw in de selectie Den-
nis Bakker (Roda’23), Janyro Pur-
perhart (United/DAVO), Rahim Gök 
(doelman CSW), Donavan Partisi-
broto (doelman Overbos), Daan van 
Huffel (DCG), Zaid Lahmaj (DCG), 
Nick Verschut (AFC) en Zaid Lah-
maj (DCG). 
Uit de selectie zijn t.o.v. afgelopen 
seizoen verdwenen Rowan Hogen-
boom welke is gestopt, Robin Ous-
soren vertrokken naar Amstelveen/
Heemraad, Yorick v.d. Deijl naar 
Roda’23, Stefan van Grieken naar 
ALV’65. Pascal van Essen en David 
Treur hebben gekozen voor een la-
ger elftal binnen Legmeervogels.

KDO junioren vermaken 
zich opperbest in Someren
De Kwakel - Afgelopen weekend 
17-19 juni was het weer zover. De 
voetballers van de KDO Junioren 
gingen hun 2 jaarlijkse uitje doen. 
Na alle voorbereidingen gingen we 
vrijdagmiddag met 75 spelers en 20 
man begeleiding richting Someren. 
Daar aangekomen werden de ka-
mers ingedeeld en een broodje ge-
geten, lekker klaargemaakt door de 
dames van de eetgroep.
Na het eten werden de teams be-
kend gemaakt waarmee ze het ge-
hele weekend alle spelonderdelen 
mee deden. Alle teams hadden lan-
den namen van het EK 2016 zoals 
Zwitserland, Oosterrijk, Duitsland, 
Engeland, Ierland, Spanje, Italië, 
Frankrijk, Portugal en België.
De aanvoerders droegen het gehele 
weekend een aanvoerdersband die 
ze niet af mochten doen.
Dat zou 2 punten in mindering zijn.
Het eerste onderdeel is traditie ge-
trouw het touwtrekken. Het speel-
veld was zeer drassig dat vaak voor 
hilarische momenten voorzag. Na 
het touwtrekken gingen we weer te-
rug naar de accommodatie. Nadat 
iedereen zich had opgefrist gingen 
we naar de discokelder. Daar kon-
den de spelers spellen doen en een 
dansje wagen met elkaar. Maar ja, je 
weet hoe jongens zijn. Na een kor-
te nacht werd er om 8.30 uur ont-
beten waarna we naar het veld gin-
gen voor het 7 tegen 7 toernooi.. 
Na de lunch gingen de teams weer 
het veld op voor een voetbal circuit. 
Zoals vakkenschieten voetbalquiz, 
dribbelen met bal, voetvolleybal en 
buikglijden. 

BBQ
Hierbij werden alle punten van al-
le onderdelen bij elkaar opgeteld na 
deze dag stond Frankrijk op kop ge-
volgd door Spanje Na dit alles werd 

de BBQ ontstoken. Onder leiding 
van meester BBknoeier Robert werd 
het vlees lekker bereid.
Na het eten gingen de C junioren 
en een aantal B junioren een tocht 
wandelen. Foto Hilaria heette het 
waarbij elk team een iPad en een 
routebeschrijving kregen. Elk team 
kon met opdrachten filmpjes of fo-
to’s. maken hoe gekker hoe mooier 
winnaar werd. Bij terugkomst werd 
er ook nog minite to win it gedaan. 
Waarbij elk team opdrachten moe-
ten doen binnen een minuut. Ook 
hier konden de teams punten ver-
dienen. De overige B junioren en 
A junioren gingen weer naar Time 
Out. In de disco bus kwam de stem-
ming er goed in te zitten. Daar ver-
maakten zij zich uitstekend tot in de 
late uurtjes. Zondagmorgen na weer 
een korte nacht werd er na het ont-
bijt de werden kamers opgeruimd. 
Na het opruimen stond het penalty 
bokaal op het programma.
Azziden keeper van de A was bereid 
om alle penalty”s tegen te houden.
Na een lange reeks won Luc van 
Egdom bij de C, Timo Schoordijk 
bij de B en Thomas Stevens bij de 
A, die tevens de wisselbokaal in 
ontvangst mocht nemen als alge-
heel winnaar. Na het penaltyschie-
ten was de prijsuitreiking. Frankrijk 
werd als winnaar bekroond met een 
mooi shirt die zij in ontvangst moch-
ten nemen. Ook de winnaars van de 
plantjes verkoop werden beloond 
met een shirt. Daarna alles in pak-
ken en moe maar voldaan de terug-
reis richting De Kwakel.
Onze grote dank gaat uit naar de 
eetgroep die ons het gehele week-
end hebben voorzien van een nat-
je en een droogje. Ook de begelei-
ders bedankt voor jullie inzet van 
het weekend. Met elkaar kunnen we 
terugkijken op een mooi weekend.

BMX West in regenachtig 
Nijkerk!
Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
alweer de 6e ronde plaats in de 
BMX west competitie, ditmaal op de 
baan in Nijkerk. Wat voor de mees-
te rijders een vrij onbekende baan is 
omdat deze de afgelopen jaren niet 
was opgenomen in de BMX west 
competitie. Maar een andere baan 
betekent voor iedereen weer nieuwe 
kansen! 55 rijders van UWTC aan de 
start vandaag in de eigen en open 
klasse. Dit is een laatste krachtme-
ting want volgende week moet ie-
dereen die zich geplaatst heeft er 
klaar voor zijn want dan is het Ne-
derlands Kampioenschap in Luijks-
gestel! De wedstrijd begon keurig 
op tijd met 62 manches in de ei-
gen en open klasse (klasse van de 
dagprijzen, de mooie bekers!) . In de 
manches deden de UWTC-ers weer 
goede zaken en heel veel rijders 
konden zo doorstromen gelijk naar 
de halve finales of soms zelfs al ge-
lijk finale. Alleen bij de klasse boys 
11-girls 12 moest er een kwartfina-
le verreden worden in de eigen klas-
se en in de open klasse 10-11 ook, 
deze rijders konden dus aan de bak 
vandaag?! Eerst was er nog een her-
kansing bij de klasse 8-9 en sport-
klasse 17+ om zo nog een plek in 
die felbegeerde halve finale te ver-
dienen. In de klasse 8-9 reed één 
UWTC-er Viggo Klijn, het lukte hem 
helaas niet om zicht te plaatsen voor 
de halve finale. Bij de sportklas-
se 17+ 3 rijders, Lars Wiebes, Max 
Bouwmeester en Roy Schouten, 
Lars en Roy wisten zich te plaatsen 
voor Max hield hier het verhaal he-
laas op. Kwartfinales, eigen klasse 
11-12 werd een echt UWTC-feest-
je want allemaal (Rens, Jessy, Alec, 
Joël, Jasper, Seth, Daan, Jennifer 
en Jordy) wisten zij zich te plaatsen 
voor de halve finales, super gedaan! 
Kwartfinale open klasse 10-11 weer 
veel groene shirtjes aan de start en 
Max, Joël, Seth, Jessy Jordy, Daan 
en Jasper konden zich gaan opma-
ken voor misschien wel hun twee-
de halve finale vandaag. Halve fi-
nales, de strijd wordt steeds hefti-
ger want de rijders zijn steeds meer 
aan elkaar gewaagd. Boys 8 jaar: 
Joep Haaker rijdt erg sterk vandaag 
en weet zich vandaag te plaatsen 
voor de A-finale. Bij de Boys 9 ook 
twee sterke rijders van UWTC, Brad 
Jongkind en Bas Kortekaas, aan het 
starthek voor Bas ging het net even 
te snel allemaal en rijdt eind van de 
dag de B-finale voor Brad wel een 
A-finale. ij de boys 10 Voor Jur de 

Beij en Bo Versteeg vandaag alle-
bei de B-finale. Zal het bij de Boys 
11 net zo’n feestje worden als in de 
kwart? Voor Jessy, Rens, Alec, Joël 
en Daan een A-finale, voor Jennifer, 
Seth, Jasper en Jordy vandaag een 
B-finale. Boys 12: voor Max Kroon 
en Brian Worm een mooie A-fina-
le, voor Rico van Saase en B-fina-
le. Bij de boys 13 jaar reden Max de 
Beij en Jochem v.d. Wijngaard alle-
bei een sterke halve finale dus voor 
hen allebei een A-finale. Boys 14 
Izar van Vliet Garcia in de ene hal-
ve finale en Jeffrey Maerten in de 
andere halve finale en allebei zeer 
sterk door naar de A-finale. Bij de 
sportklasse 17+, 5 rijders (Arjan, Mi-
chiel, Roy, Lars en Bas) van UWTC 
in de halve finales alleen Arjan van 
Bodegraven en Michiel Jansen wis-
ten een plek in de A-finale te ver-
overen. Open klasse halve finales: 
Bij de smurfenklasse(de allerjong-
sten rijders waren er geen halve fi-
nales maar direct een finale na de 
manches, hierin wel twee UWTC-
ers: Brad Jong Kind en Sophie Mas-
tenbroek. Boys 8-9 deed Jur de Be-
ij goede zaken door eerste te wor-
den in zijn halve finale en zo nog 
een mooie kans te maken op die 
beker eind van de dag. Boys 10-11 
wisten Jessy, Joël en Daan de fina-
le te halen. Boys 12-13 een finale-
plek voor Izar en Max ! Bij de open 
klasse 14-15 ook geen halve maar 
gelijk een finale hierin Maarten van 
der Mast. Boys 16+ ook gelijk finale 
na de manches maar wel met maar 
liefst 4 UWTC-ers: Arjan van Bode-
graven, Michael Schekkerman, Mi-
chiel Jansen en Mike Veenhof.
Finales: top 3 uitslag A-finales, de 
gehele uitslag is te lezen op BMX 
west.nl. Cruisers 17-29: Mike Veen-
hof 3e, Cruisers 30-39: Eric Schoen-
makers 3e, Cruisers 40+: Gaby 
Paans 1ste!, Boys 6-7: Gino Soede 
2e, Boys 11-12: Rens Grömmel 2e 
en Alec van der Mast 3e, Boys 13-
14: Max de Beij 2e, Boys 14: Izar van 
Vliet Garcia 1ste!, Boys 17+: Arjan 
van Bodegraven 3e.
De volgende rijders gingen nog met 
een mooie beker naar huis: Smur-
fenklasse: Brad Jongkind 1ste Boys 
8-9: Jur de Beij 3e, Boys 12-13: Izar 
van Vliet Garcia 1ste en Max de Be-
ij 2e, Boys 14-15: Maarten van der 
Mast 2e Boys 16+ Michael Schek-
kerman 2e. Volgende week zal de 
hele Nederlandse BMX top neer-
strijken in Luijksgestel voor het Ne-
derlands Kampioenschap!



Reunie Alkwin Kollege 50 jaar !
Uithoorn - Als afsluiti ng van een zeer geslaagd jubileum jaar, vond 
op zaterdag 25 juni de reünie plaats voor oud-leerlingen en oud-
medewerkers. Het gouden Alkwin was prachti g versierd. Ruim 1000 
oud-leerlingen en medewerkers konden elkaar, soms na vele jaren, 
ontmoeten, met je jaargenoten op de foto en speuren in het Alkwin 
archief naar foto’s. Het was de afsluiti ng van een geweldig feest..

“Het was de afsluiti ng van een geweldig feest”
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