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KORT NIEUWS:

Gestolen
Mijdrecht - Van zaterdag 29 
juni op  zondag 30 juni is op 
de Van Geijnweg, zijweg van 
de Tienboerenweg, een schrik-
draadapparaat met accu gesto-
len. Wie heeft het aangeboden 
gekregen of gevonden? 
Bel: 0628575486.
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VRIJDAG KOOPAVOND

SALE 2E RONDE
DONDERDAG    4,   VRIJDAG  5    EN   ZATERDAG    6  JULI

G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL / CARS / PETROL  
NOIZE / LTB / VERO MODA / ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT
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BIG L AALSMEER | JOIN FASHION
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER
TEL: 0297 321177 | WWW.BIGL.NL

%
KORTINGEN OP VEEL DAMES / HEREN 
EN KIDS ARTIKELEN VAN ALLE MERKEN

KORTING60TOT

SHORTS T-SHIRTS

10,- 10,-
PALL MALLDIVERSE HEREN

SHORTS
JACK&JONES / CARS / NYDD

V.A.

Reageer op de 
fusieplannen

Lees in de provincie

ADVERTEREN?
IN DE

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

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Rap en Ruigrace weer een 
heel leuk spektakel
Vinkeveen - Al maanden van te 
voren zijn sommige teams bezig 
geweest om ‘hun vaartuig’ Rap en 
Ruig klaar te maken, terwijl ande-
re teams op de dag zelf nog even 
wat verzonnen. Wat zeker is, is dat 
het afgelopen weekend fantastisch 

weer was voor de Rabo Rap en Ruig 
Race. Nadat iedereen zaterdag een 
dag de tijd had om iets te bouwen, 
startte zondag om 14.00 uur de 
daadwerkelijke race. Hoewel bijna 
het halve deelnemersveld de eind-
streep niet wist te behalen, zijn dit 

de uitgedeelde prijzen: In een tijd 
van 1 min 56 won team Plashoeve 
de snelheidsprijs. De pechprijs was 
voor De Prutsers. De familie Flod-
der won de Originaliteitsprijs, en 
de grote Rap en Ruig wisselbeker 
is gewonnen door Hoeve Landzicht.

Financiële positie gemeente: 

Betonhard of boterzacht?
De Ronde Venen - Vorige week 
keurde de gemeenteraad het fi -
nanciële overzicht over het boek-
jaar 2012 goed. De zogeheten pro-
grammarekening sluit op papier 
met een positief resultaat van bijna 
twee miljoen euro. Het merendeel 
van dat bedrag is ingeboekt door 
overschot ten op reinigings- en rio-
leringskosten. In feite gaat het daar-
bij om geld dat door de inwoners is 
betaald en die overschotten beho-
ren eigenlijk ook weer aan de inwo-
ners te worden teruggegeven. D66 
trachten nog via een motie te be-

werkstellige dat de inwoner via de 
reinigingsrechten 100 euro terug 
zou krijgen, maar dit voorstel werd 
niet gesteund door de meerderheid 
van de raad. 

Afboekingen
Daarnaast vallen er andere, kriti-
sche opmerkingen te maken over 
de “zwarte cijfers”. Het overschot 
van bijna twee miljoen euro komt 
namelijk tot stand door boven de 
streep eerst bijna zes miljoen euro 
aan reserves in te zetten. Wettelijk 
gezien is dat niet verboden. Al voor 

de raadsvergadering was duidelijk 
geworden dat de gemeente ook in 
cijfers over 2012 weer aanzienlijke 
afboekingen deed op diverse perce-
len onroerend goed die de gemeen-
te in eigendom heeft. Ook daar-
bij gaat het om geld van de inwo-
ners, die daardoor dus worden ge-
dupeerd. De omvang van de afboe-
kingen wil het college angstvallig 
geheim houden. Daardoor rijst de 
vraag of er wel sprake is van een 
gedegen, toekomstbestendig fi nan-
cieel beleid bij de gemeente. 
Vervolg elders in deze krant.

De afslag naar Schiphol-Oost en de A9 bij de Waterwolftunnel in de Oude Meer – op de voorgrond naar links - is open-
gesteld. Langs de bovenrand van de foto naar rechts de weg richting industriegebied Schiphol-Rijk.

Via de N201 nu rechtstreeks 
naar Schiphol-Oost en A9 v.v.
Regio - Sinds maandag 1 juli 05.00 
uur is de afslag bij de Waterwolftun-
nel in De Oude Meer opengesteld 
voor het verkeer naar en van Schip-
hol-Oost en de richting A9 vice ver-
sa. Ook het naastgelegen industrie-
gebied van Schiphol-Rijk is nu via 
die afslag meteen bereikbaar. En 
omgekeerd natuurlijk: komend van-
uit Schiphol-Rijk en Schiphol Oost 
kun je bij de tunnel (locatie Oude 
Meer) dan ook linksaf slaan richting 
Uithoorn. En dus gelijk de tunnel in-
rijden in plaats van eerst te moeten 
omrijden via Schiphol-Rijk. Kortom, 
vanaf maandag is er dus een recht-
streekse verbinding over de N201 
vanaf Uithoorn met de A9 vice ver-
sa.

Afgelopen weekend waren er nog 
werkzaamheden op de Fokker-
weg in zuidelijke richting tussen 
de Brugstraat (bij de Bosrandbrug) 
en Poort Vier. Maar die zijn daar 
ook afgerond. Dit meldt de Provin-
cie ons. Ook de fl y-over bij de Bos-
randbrug/Brugstraat is sinds 19 ju-
ni opengesteld voor het verkeer. De 
bestaande opritten naar de A9 zijn 
gewoon open, dus men kan gewoon 
over de Fokkerweg naar Haarlem en 
Utrecht rijden. Alleen de nieuwe, 
extra oprit naar de A9 via de Schip-
hol draaibrug is nog niet in ge-
bruik. Vanaf de fl y-over wordt men 
nu naar de bestaande ‘oude’ oprit 
A9 geleid, die overigens gewoon in 
gebruik blijft. Straks, als de nieuwe, 

extra oprit naar de A9 klaar is, rijdt 
men vanaf de fl y-over rechtstreeks 
naar de nieuwe oprit A9 richting 
Utrecht. Omdat er nog een portaal 
met digitale route-informatiescher-
men op de A9 moet worden vervan-
gen kan de nieuwe oprit nog wor-
den gebruikt. Het nieuwe portaal 
zelf staat er al wel, maar de com-
municatie vanaf het oude portaal 
moet nog worden omgezet naar het 
nieuwe. Dat kan alleen ’s nachts in 
een weekend. Daarna wordt het ou-
de portaal weggehaald en de op-
rit geasfalteerd. Volgens planning 
hoopt men de nieuwe oprit naar de 
A9 nog voor de bouwvak te kunnen 
openstellen.
Vervolg elders in deze krant.

Peuterspeelzaal Pinkeltje 
sluit haar deuren
Wilnis - Vrijdag 28 juni was de aller-
laatste speelochtend voor de peu-
ters bij particuliere peuterspeelzaal 
Kabouter Pinkeltje in Wilnis. Door 
de aangescherpte regelgeving met 
betrekking tot kinderopvang, is het 
voor juf Jolanda Schüller niet meer 
op te brengen haar peuterspeelzaal 
voort te zetten. 
Zo’n 17 jaar lang had ze haar stek-
je in de Willisstee. De peuterspeel-
zaal begon klein en eenvoudig en is 
in de jaren erna uitgegroeid tot een 
mooie zonnige speelzaal, met vele 
speelattributen en zelfs een buiten-
speelplaatsje met fi etsjes en trap-
trekkers. Vele gezinnen, ja zelfs he-
le families, brachten hun kinderen 
naar deze vertrouwde plek, waar 
Jolanda met veel betrokkenheid, 
plezier en humor de kinderen ver-
maakte met zingen, knutselen, klei-

en en buiten spelen. De fl exibili-
teit, nuchterheid en de liefde waar-
mee ze de speelzaal runde, waren 
voor veel ouders de reden om voor 
deze speelzaal te kiezen. Juf Jo-
landa is erg verdrietig dat zij moet 
stoppen met de speelzaal. De laat-
ste speelochtend vierde ze haar af-
scheid met de kinderen. Ze deden 
een speurtocht, speelden spelletjes 
en aten pannenkoeken. Na afl oop 
werd juf Jolanda door de ouders 
en de hulpjuffen nog even in het 
zonnetje gezet. Alle kinderen ga-
ven haar een zelfgemaakte bloem in 
een mand. En van de ouders kreeg 
zij een cadeaubon, mede gespon-
sord door Tuincentrum Klaas Rijdes 
& Dochter en een verjaardagskalen-
der met foto’s van de afgelopen ja-
ren om nog eens terug te denken 
aan deze mooie tijd.

Mijdrecht - Het lijkt wel een ge-
woonte te worden in de gemeen-
te Mijdrecht. Stroomstoringen. 
Voor de derde keer binnen een 
week zaten maandag weer hon-
derden huishoudens en bedrijven 
uren zonder stroom. Vorige week 
dinsdag was het raak en zat ook 
het gemeentehuis uren zonder 
stroom, waardoor bijvoorbeeld de 
offi ciële berichtgeving niet in on-
ze krant geplaatst kon worden. 
Ook afgelopen maandag was het 
weer raak bij het gemeentehuis 

en vele andere bedrijven. 
Ons kantoor bleef vorige week 
bespaard, maar was maandag 
wel aan de beurt. En niet even, 
maar meer dan vier uur geheel 
zonder stroom. Je kan dan ook 
helemaal niks meer. Maar ook 
winkels konden hun klanten niet 
helpen. Overal briefjes op de 
deuren ‘wegens stroomstoring 
gesloten’. Stedin werkt al maan-
den aan verbetering van het net-
werk, maar veel is daar nog niet 
van te merken.

Weer stroomstoring in 
Mijdrecht

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Beltmolen 2 Plaatsen van een dakkapel op de  - Bouwen W-2013-0355 26-6-2013
 rechter zijgevel 
Eerste Zijweg 3 (bij) Bouwen van een poldergemaal - Bouwen  W-2013-0356 26-6-2013
 met toegangsweg - Aanleg
  - Inrit/uitweg 

Vinkeveen
Herenweg 286 Nieuwbouw van twee bruggen - Bouwen W-2013-0340 19-6-2013
  - Inrit/uitweg 

Wilnis
Veldzijdeweg 1 Bouwen van een bijgebouw, tuin- - Bouwen W-2013-0354 24-6-2013
 muur en onderheide terrassen 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 inRichtinG tijdelijke bouWplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 juli 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 
en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV):
- aan Talen Dronten B.V. ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Kog-

ger in Mijdrecht. Dit in verband met het uitgestelde (was gepland op 21 mei 2013) groot onderhoud aan 
110 woningen in opdracht van Groen West. 

Het adres tijdelijke bouwplaatsinrichting is de kogger, gedeelte speelveld (3641) in mijdrecht. Het werk-
adres: Albertijn 11, 12, 15 t/m 23, 3641 LC Mijdrecht, Dukaat 2 t/m 16, 20, 24, 26, 3641 LN Mijdrecht, Dukaat 1 
t/m 17, 21, 25, 3641 LM Mijdrecht, Zonnekroon 2 t/m 8, 12 t/m 14 en 5, 7, 9, 13, 25, 3641 LL Mijdrecht, Sterling 1 
t/m 14, 3641 MG Mijdrecht, Griffioen 1 t/m 23, 27, 3641 LX Mijdrecht, Griffioen 2 t/m 20, 24, 3641 LZ Mijdrecht, 
Schild 1 t/m 9, 13, 15, 19 t/m 25, 2 t/m 6, 10 t/m 18, 3641 LW Mijdrecht en Frank 1 t/m 9, 3641 LV Mijdrecht. De 
vergunning geldt nu voor de periode van maandag 8 juli 2013 tot en met woensdag 30 april 2014.
- aan Leeflang Bouwbedrijf B.V. ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de 

Herenweg ter hoogte van huisnummer 42 in Wilnis. Dit in verband met de nieuwbouw van woningen aan 
de Herenweg 42 in Wilnis. Het adres tijdelijke bouwplaatsinrichting en het werkadres is herenweg 42, 
3648 cj Wilnis. De vergunning geldt voor de periode: vrijdag 5 juli 2013 t/m maandag 13 januari 2014. 

Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Tuinderslaan 8 Bouwen van een  - Bouwen W-2013-0233 27-6-2013
 biovergassingsinstallatie - RO (afwijken 
     bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

openinGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

Zonnig Wilnis: zonnepanelen 
nog net voor lage prijzen!
Wilnis - Met de hete adem van de 
prijsstijgingen van augustus in de 
nek heeft Zonnig Wilnis een aanbie-
ding voor zonnepanelen waar veel 
inwoners blij van zullen worden. 
JDG Zonnesystemen uit Mijdrecht 
is de partner van Zonnig Wilnis, sa-
men hopen ze dat de daken van 
Wilnis in de komende maanden let-
terlijk zwart zullen kleuren. Het pro-
ces om tot de juiste aanbieding te 
komen is ze niet mee gevallen, we 
spraken Simone Borgstede van 
Zonnig Wilnis, zij geeft aan dat het 
een moeizaam traject was. “Door de 
onduidelijkheid in de markt over de 
prijsstijgingen duurde het lang voor 
we de juiste prijs hadden. Het was 
soms appels met peren vergelijken. 
Gelukkig hadden we hulp van Min-
se de Bos Kuil van Zonnig Baam-
brugge. Hij heeft ons geadviseerd 
bij onze keuze, samen met archi-
tect Erik ten Hove uit Wilnis hebben 
we ons de afgelopen maanden ver-
diept in omvormers, typen zonnepa-
nelen en natuurlijk Watt piek uren.” 
“De keuze is uiteindelijk gevallen op 
JDG Zonnesystemen, waarom kie-
zen jullie voor dit Mijdrechtse be-
drijf?” “Eén van de uitgangspunten 
was om te kijken of we ook de loka-
le economie zouden kunnen onder-
steunen door een plaatselijke aan-
bieder te vinden, daarnaast hebben 

we uitstekende prijzen en leverings-
voorwaarden kunnen bedingen. En 
laten we eerlijk zijn, dat is toch ook 
heel belangrijk”, aldus een lachen-
de Borgstede. “Jullie hebben de tijd 
niet echt mee want er staan flinke 
prijsstijgingen voor de deur.” “Klopt. 
Men spreekt van prijsstijgingen tot 
48% begin augustus. Dit komt door 
de importheffingen op in China ge-
produceerde zonnepanelen. Enige 
haast bij het kiezen voor deze aan-
bieding is daarom geboden”, vertelt 
Borgstede. 

Extra informatie avond 
in de Willisstee
Op 8 juli organiseren jullie om 19.30 
uur een bijeenkomst in de Willis-
stee, wat krijgen de mensen daar te 
horen?” “We geven uitleg over het 
type zonnepanelen, de omvormer, 
de installatie zelf en we stellen Jan 
de Graaf van JDG Zonnesystemen 
voor. Iedereen kan vragen stellen, 
die we zo goed mogelijk zullen be-
antwoorden”, aldus Borgstede.
“Om in aanmerking te komen voor 
de prijzen van de offerte van JDG 
moet je wel snel beslissen, waar-
om is dat?” Borgstede legt uit: “Ja, 
daar zijn we zelf ook niet heel erg 
blij mee, maar we hebben geen an-
dere keus. We vragen de mensen 
een soort intentieverklaring te te-

kenen op basis van hun gegevens. 
De zonnepanelen worden dan te-
gen de offerteprijs besteld, die prijs 
is maar gegarandeerd tot 15 ju-
li door de verwachte prijsstijgin-
gen. Overigens, als je al van plan 
was om zonnepanelen aan te schaf-
fen zal dit niet zoveel verschil ma-
ken. Je zult dan blij zijn dat het nog 
voor deze prijzen kan. Ter vergelij-
king, ondanks de prijsstijgingen van 
de afgelopen maanden betalen we 
net zoveel als de mensen in Baam-
brugge! Daarbij gaan we er dan wel 
van uit dat er ten minste 50 mensen 
meedoen, als het er nog meer zijn 
dan wordt het zelfs nog goedkoper.” 

Subsidie en BTW?
“Als je zonnepanelen aanschaft kun 
je in aanmerking komen voor subsi-
die, nu gaat het heel erg hard met 
die subsidiepot, hoe zit dat pre-
cies?” Borgstede heeft het even 
nagezocht: “Per 13 juni zat er nog 
meer dan 10 miljoen euro in de pot. 
Je kunt dan maximaal 650,- euro te-
rugkrijgen, dat is afhankelijk van de 
grootte van de installatie natuurlijk. 
Overigens is er ook veel onduidelijk-
heid over de BTW terugbetaling, ei-
genlijk is dat helemaal niet van toe-
passing op de particulier, volgens 
de kenners moet je ongeveer 230 
panelen op je dak leggen om BTW 
te gaan betalen. Wij mogen blij zijn 
als er 12 panelen op een dak pas-
sen!” “Nog een vraag over de bij-
eenkomst, hoe laat begint het?” “De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en 
is bedoeld voor iedereen in De Ron-
de Venen die graag zonnepanelen 
zou willen hebben”, zegt Borgstede. 
“Dus niet alleen voor Wilnis?” “Nee, 
Minse de Bos Kuil zou heel graag 
zien dat zijn Baambrugse initiatief 
over de hele De Ronde Venen wordt 
uitgerold en laten we eerlijk zijn als 
dat betekent dat er meer deelne-
mers zijn is dat voor iedereen ook 
nog eens goedkoper!”, zo beëindigt 
Simone Borgstede van Zonnig Wil-
nis haar toelichting op de aanbie-
ding van zonnepanelen.

De Ronde Venen - In Mijdrecht, 
Abcoude, Loenersloot, Baambrug-
ge en Nigtevecht zijn inbrekers ac-
tief die vooral cilinders van sloten 
afbreken(Bulgaarse methode). In de 
afgelopen 24-uur vonden vijf inbra-
ken plaats in Mijdrecht, onder meer 
op de Meerkoet, Karekiet, Proost-
dijstraat en Boezemmolen. Ook 
werd ingebroken in een woning aan 
de Piet van Wijngaerdtlaan in Ab-
coude. Daarnaast vonden in de af-
gelopen week inbraken plaats in 
woningen op de Hollandstraat, Slot-
laan, Donkervlietse Binnenweg en 
de Dorpsstraat. 
In week 25 vonden drie inbraken 
plaats in woningen in Baambrugge 
aan de Wethouder van Oostveen-
straat en de Pr. Beatrixstraat. Ook 
bij deze inbraken werden meest-
al de cilinders afgebroken. De buit 
bestond veelal uit geld, sieraden en 

computerapparatuur. Het afbreken 
van cilinders kan alleen als de ci-
linder uitsteekt buiten het deurbe-
slag. Dat is het ijzeren afdekplaat-
je dat voor het slot zit en als het be-
slag zelf van slechte kwaliteit is of 
afschroefbaar van buitenaf. Voor-
kom inbraak en zorg dat uw woning 
voldoet aan het ‘Politiekeurmerk 
Veilig Wonen’.

Tips
De politie onderzoekt de inbra-
ken en vraagt iedereen die moge-
lijk iets heeft gezien of gehoord en 
te maken kan hebben met deze in-
braken, dit te melden bij de politie 
via het telefoonnummer 0900-8844. 
Anoniem uw informatie melden, kan 
via het telefoonnummer 0800-7000. 
Ziet u een verdachte situatie? Een 
onbekende gluurt bijvoorbeeld in 
woningen of u hoort inbraakgelui-

den en of glasgerinkel. Aarzel niet, 
bel direct 1-1-2 en geef door waar 
u zich bevindt en wat u ziet. Let op 
bijzondere kenmerken van die per-
soon en eventueel van een vervoer-
middel zoals merk, kleur en/of ken-
teken. De politie komt na een mel-
ding via 1-1-2 direct ter plaatse en 
hoopt met behulp van uw informatie 
die persoon of personen te arreste-
ren. Bij het hebben van een signa-
lement wordt ook Burgernet geac-
tiveerd. Het direct bellen naar 1-1-
2 is dus uitermate belangrijk! ‘Bel 
1-1-2, daar vangt de politie samen 
met U boeven mee!’ Op de websi-
te www.stopdecriminaliteit.nl  kunt 
u zien waar woninginbraken in uw 
buurt plaatsvinden en vindt u tips 
hoe u kunt voorkomen zelf slacht-
offer te worden. Meer informatie en 
doeltreffende preventietips www.
keurmerkveiligwonen.nl

Inbraakgolf in De Ronde Venen e.o.

Vrolijk Veldjesfeest voor vakantie
Mijdrecht - Het Veldjesfeest be-
leefde vorige week dinsdag een 
zonnige start in Wickelhof met wel 
70 kinderen. De koudste avond in 
Molenland trok er ongeveer 40. In 
Hofland was het zeil donderdag-
avond weer behoorlijk vol, net zoals 
De Wegwijzer op zondagmorgen in 
de afsluitende gezinsdienst.

Terwijl via de omroepwagen de uit-
nodiging alle avonden al vroeg 
klonk, hingen de felgekleurde vlag-
getjeslijnen te wapperen langs het 
speelveld. Zodra de kinderen hun 
kleurplaten inleverden, kwamen die 
erbij te hangen, wat een fleurig ge-
heel opleverde. Even voor de start-
tijd stroomden uit alle richtingen 
meer kinderen en gasten naar het 
zeil toe, soms zelfs vanuit Wilnis. 

Olleke Bolleke
In Hofland was er donderdagavond 
zelfs een jarige. Het publiek zong 
hem toe terwijl Olleke Bolleke hem 
optilde. Wat de clown niet zo ge-
makkelijk vond, was vergeving ge-
ven en krijgen. Eerst kwam hij er 
gemakkelijk mee weg toen hij slor-
dig was met een dure laptop en la-
ter werd hij heel kwaad omdat een 
vriendinnetje per ongeluk zijn favo-
riete balletje kapot had gemaakt. 
Het valt nog niet mee om sorry te 
zeggen als je iets fout doet, het 
weer goed te maken en niet meer 
boos op elkaar te zijn. Dat vonden 
de poppenkastpoppen ook hele-
maal niet gemakkelijk. Met het ver-
sieren van een pennenbakje had-
den de kinderen in elk geval geen 
enkele moeite. 

Sorry
Daarover gingen de liedjes ‘sor-
ry’ en ‘vergeven’, die ook terugkwa-
men in de gezinsdienst zondagmor-
gen. Op het plein stonden het wel-
komstbord en de grote klok, die al-
tijd bij het Veldjesfeest staan. Bin-
nen hingen de rijen kleurplaten tot 
bijna achterin de kerk. Voorin kwa-
men de kinderen aan het begin van 
de dienst vertellen over het Veldjes-
feest. 

Heel compact kregen de kerkgan-
gers het thema en verhaal uit de 
Bijbel naverteld. Daarin kreeg een 
knecht een megagrote schuld kwijt-
gescholden, terwijl hij geen geduld 
had met een collega die hem een 
klein beetje geld direct moest te-
rugbetalen. 



Herindelingsontwerp
‘superprovincie’ ter inzage

De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wil de provincies Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht samenvoegen. Hiervoor heeft hij een 
herindelingsontwerp opgesteld, dat op 17 juni bekend 
is gemaakt. U kunt tot en met woensdag 16 oktober 
2013 op het ontwerp reageren door bij het ministerie 
een zienswijze in te dienen. Het herindelingsontwerp 
ligt ter inzage in ons provinciehuis op Archimedeslaan 
6 in Utrecht en in alle gemeentehuizen.  Het 
herindelingsontwerp staat ook op de website
www.rijksoverheid.nl/noordvleugelprovincie.
Meer informatie over de inspraakprocedure vindt u 
op de website van de Rijksoverheid.  Ook de provincie 
Utrecht zal een zienswijze indienen, deze wordt op 
30 september besproken door Provinciale Staten. De 
vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar, u 
bent van harte welkom.

De grootte van de huidige 
drie provincies past niet bij 
de taken die ze uitoefenen, en 
daarom moeten ze fuseren. 
Dit schrijft minister Plasterk 
van Binnenlandse Zaken in 
zijn herindelingsontwerp. 
Hij wijst erop dat provincies 
zich vooral bezighouden 
met ruimtelijke ontwikkeling 
en regionale economie. 

Vraagstukken op deze 
gebieden spelen zich over 
de provinciegrenzen heen af. 
Oplossingen worden vertraagd 
als er drie provincies bij 
betrokken zijn, stelt hij. En de 
minister ziet kansen. Vooral 
de economie zou gebaat zijn 
bij een fusie. Het noordelijke 
deel van de Randstad (de 
Noordvleugel) zou dan 

kunnen concurreren met 
regio’s in Europa. 
De fusie van Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht is 
de eerste stap op weg naar de 
vorming van landsdelen. Ook 
de andere provincies worden 
in de toekomst groter, maar 
dit laat minister Plasterk aan 
henzelf over. Hij zet de fusie 
van de Noordvleugel wel 

door. Vooral omdat hij vindt 
dat dit noodzakelijk is voor 
de economie. De minister 
stelt dat de fusie eenmalig 
maximaal €115 miljoen kost, 
en jaarlijks tussen de €22 
en €70 miljoen oplevert. De 
besparingen hangen af van 
de eventuele extra taken die 
het Rijk nog over gaat hevelen 
naar de fusieprovincie. 

Het herindelingsontwerp samengevat
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“De PvdA steunt de fusieplannen van minister Plasterk 
van harte. Wij zien de samenvoeging van Utrecht, 
Noord-Holland en Flevoland als een belangrijke 
stap naar een modern, democratisch bestuur. De 
drie provincies kunnen elkaar veel meer versterken 
dan nu het geval is, bijvoorbeeld  als het gaat om de 
woningmarkt. Als we nu niet fuseren, dan doen we 
onze burgers ernstig tekort. Wij zijn daarom blij dat 
Plasterk doorpakt en dat hij daarbij goed heeft geluisterd 
naar alle opmerkingen tijdens de inspraakronden. Uw 
mening telt dus wel degelijk mee. Voor het nieuwe 

herindelingontwerp kunt u tot 16 oktober laten weten 
wat u ervan vindt. Doet u dat vooral, want Plasterk 
vindt uw mening belangrijk en wij als Utrechtse PvdA 
natuurlijk ook.” 

Kees de Kruijf, fractievoorzitter PvdA

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Wij willen, net als de minister, een betere en effi ciëntere 
provincie.  Daarom concentreren wij ons als provincie 
Utrecht op taken waarbij we het verschil maken, zoals de 
verdeling van ruimte in de regio en het verbeteren van 
de bereikbaarheid.  We voeren deze taken zo effi ciënt 
en goedkoop mogelijk uit en we weten precies wat dit 
oplevert.  Wat het voordeel is van de samenvoeging van 
drie provincies heeft de minister tot nu toe onvoldoende 
aangetoond. De taken en verantwoordelijkheden van 
deze nieuwe provincie zijn namelijk nog niet helder. En 
hoe verhoudt deze ‘superprovincie’ zich tot de negen 

kleinere? We blijven deze vragen stellen aan de minister. 
En we zeggen pas ‘ja’ als de voordelen glashelder zijn. Ik 
nodig u van harte uit om met ons mee te denken. Bezoek 
www.provincie-utrecht.nl/toekomstprovincieutrecht.”

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Bestuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Belangrijke stap 
naar modern en 
democratisch  bestuur’

‘We zeggen pas ‘ja’ als 
de voordelen glashelder 
zijn.’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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.

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 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
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Mijmeringen
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Nog een weekje en dan gaan de school-
vakanties beginnen. De zomervakantie, 
voor en door kinderen de grote vakantie 
genoemd. Van de zomer heb ik nog niet veel gemerkt, maar dat het 
hoog tijd is om tot rust te komen, dat wel. De kinderen hebben hard 
gewerkt, de rapporten zijn uitgedeeld en de laatste afscheidsritue-
len voor juffen en meesters worden uitgevoerd. Om me heen hoor 
en zie ik veel ouders die ontzettend trots zijn op de goeie rappor-
ten van hun kinderen, en terecht want ieder kind doet zijn best. Toch 
maak ik me wel eens zorgen over het complimenteren op school-
prestaties. Voor je het weet, gaat het alleen om cijfers en dat lijkt me 
geen goede ontwikkeling. Laten we vooral inzet en plezier in wat 
je doet niet vergeten, dat vind ik persoonlijk nog veel belangrijker. 
Maar goed, het schooljaar word afgerond en dat is prima.

Pensioen
Op mijn werk kwam ik hetzelfde thema tegen in een ander jasje, na-
melijk een collega die haar werkzame leven afrondt. Helaas gaat zij 
niet met pensioen, maar is zij ongeneeslijk ziek. Toch koos zij ervoor 
om op een positieve manier, nu zij nog midden in het leven staat, 
afscheid te nemen van haar werkplek en collega’s. Dus was er een 
afscheidsreceptie met speeches (wel met een brok in de keel, dat 
dan weer wel), cadeautjes, een lied en een hoop warmte en gezel-
ligheid. Op het oog een normaal afscheid, maar je voelt dat het an-
ders is dan anders. Iedereen slikt af en toe een brok in de keel weg, 
knippert even extra met de ogen om de tranen te bezweren en je 
zoekt net iets langer naar woorden dan anders. Wat zeg je tegen je 
collega als je weet dat je haar nooit meer gaat zien? Het is zo moei-
lijk om in het moment te blijven en als je dan afscheid hebt genomen 
en je loopt weg van de receptie, dan voelt dat akelig definitief aan.

Niet eindeloos
Het hoort bij het leven, bij elk begin hoort een einde, je kunt niet ein-
deloos voortkabbelen. Als er een ding is wat ik bij haar heb gezien is 
het wel haar liefde voor het reizen, nieuwe culturen ervaren en ge-
nieten van alle indrukken. Deze ervaringen kon ze ook mooi delen 
met anderen middels prachtige foto’s en verhalen. Dit talent om te 
genieten van het reizen en alles wat daarbij hoort, blijft me dan net 
iets meer bij dan hoe goed ze was in haar werk. Als het dus gaat om 
wat je echt nodig hebt in het leven, is dat wel een inzet om plezier te 
hebben, te kunnen delen en genieten, activiteiten kunnen plannen 
en uitvoeren waar jij je plezier en vreugde aan ontleent. Geen leuke 
dingen uitstellen die je vandaag nog kan doen en wil doen. 

Schoolrapport
Een schoolrapport laat de vorderingen van het kind zien in de vak-
ken als lezen, schrijven en rekenen. Ook geeft het een beeld van hoe 
het kind zich gedraagt ten opzichte van zijn klasgenootjes, de leer-
kracht en hoe hij of zij het doet in de werksituatie. Er wordt gekeken 
naar het zelfvertrouwen, de concentratie en het doorzettingsvermo-
gen van een kind. Maar wat nu als je een levensrapport over je ei-
gen leven zou moeten maken? In het rapport van je leven zullen ei-
genschappen en vaardigheden staan als vriendelijkheid, mededo-
gen, vergevingsgezindheid en zaken als 
de juiste keuzes maken in het leven en echt genieten van je bezig-
heden. Het is net waar je naar wilt kijken en wat je wilt toetsen. Als ik 
nu een tussenrapport voor mezelf zou moeten opmaken, dan moet 
ik dus niet alleen kijken naar de resultaten maar vooral ook naar 
mijn inzet en het plezier. Conclusie die ik voor mezelf kan trekken 
is dat ook ik misschien iets te veel naar resultaten kijk. De opmer-
king van de juf of meester onderaan het rapport bij mij zou denk ik 
luiden ‘ Ze is ijverig, perfectionistisch, creatief en enthousiast, maar 
ze mag iets meer genieten van haar resultaten en tijd inruimen voor 
heerlijk niks doen. Ze komt er wel en voor nu een hele fijne vakantie!

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Achterberglaan: Zwart-witte kater met chip. Zijn pootjes 

zijn wit. Hij heeft een witte bef en neus met zwart vlekje links op zijn 
neus. Hij heet Chip.

- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Litte-
kenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Hij 
heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.

- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. Katie heeft een 
dikke rode staart en een slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en heeft 
momenteel een nestje met kittens.

- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7 
jaar. Hij heet Spike.

Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater 

met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Ontwerp Structuurvisie
De Ronde Venen ter inzage
De Ronde Venen - De ontwerp 
Structuurvisie voor De Ronde Ve-
nen 2030 is klaar en ligt van 28 
juni tot en met 15 augustus 2013 
ter inzage. De gemeente nodigt 
iedereen uit om te reageren. 

De gemeente maakt een Struc-
tuurvisie voor De Ronde Venen 
met een gewenst ruimtelijk toe-
komstbeeld in 2030. Een belang-
rijke rode draad hierin is dat de 
gemeente de huidige ruimtelij-
ke kwaliteit wil behouden en ver-
sterken. Grote ontwikkelingen zijn 
dus niet in de visie opgenomen. 
Het behouden en versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit van de ge-
meente vraagt wel vernieuwing 
en ontwikkelingsmogelijkhe-
den. Vandaar dat de Structuurvi-
sie vooral ook kansen wil creëren 
voor inwoners, ondernemers en 
andere organisaties om met ini-
tiatieven te komen die bijdragen 
aan de kwaliteit van de ruimte in 
de gemeente. Hiertoe heeft ze op 
diverse terreinen beleid geformu-

leerd. De ontwerp Structuurvi-
sie is zowel digitaal als op papier 
in te zien. De papieren versie van 
de ontwerp Structuurvisie ligt met 
een toelichting over reactiemo-
gelijkheden ter inzage bij de ba-
lie Omgevingszaken van het ge-
meentehuis (Croonstadtlaan 111 
in Mijdrecht) en in de plaatselij-
ke bibliotheken. De digitale versie 
is beschikbaar via 0736.ROpubli-
ceer.nl, www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.derondevenen.nl. De 
ontvangen reacties worden verza-
meld en beantwoord in een Nota 
van Antwoord.
Deze is in september gereed. Wij-
zigingen die hieruit voortkomen 
worden in de Structuurvisie ver-
werkt, samen met de resultaten 
van consultatie van het gemeen-
telijke inwonerpanel, stakehol-
ders en omliggende gemeenten.

Naar verwachting kan de defi-
nitieve Structuurvisie in de ge-
meenteraadsvergadering van ok-
tober 2013 worden vastgesteld.

En het wordt echt zomer!
Vinkeveen - We hebben er lang op 
gewacht maar … komt ie dan echt, 
die mooie zomer? Dit weekeinde 
was een prima start voor de bewo-
ners van het 2e hof in de Dodaar-
slaan. Weken van te voren aange-
kondigd … de buurt BBQ! Zaterdag 
was het zover en … eindelijk lekker 
weer, geen regen en een prachtige 
avond. Onder deze omstandighe-
den is het natuurlijk prima feesten 
in de buitenlucht. In de vroege och-
tend waren de buurtkinderen al be-
zig om slingers te maken, nog meer 
buren over te halen toch te komen, 
mooie stoepkrijttekeningen te ma-
ken en natuurlijk mee naar de win-
kel om de inkopen te doen. Daarna 

heeft de jeugd de groentes gesne-
den en, met behulp van de papa’s, 
het hofje ingericht tot een toploca-
tie. Ruim 50 deelnemers telde de 
BBQ, het werd een echt buurtfestijn.
Kinderen uit de aangrenzende hof-
jes prikten zelfs een vorkje mee! 
Ook werd de vorig jaar tijdens bu-
rendag gerenoveerde jeu-de-bou-
lesbaan weer gebruikt om een toer-
nooi te spelen.

Andy en zijn moeder Gitta werden 
kampioen en kregen de wisseltro-
fee van de laatste winnaars Fem-
ke en Zara. Tot in de kleine uurtjes 
bleef het nog gezellig op het hof, 
een mooi begin van de zomer!

Gezellig pleinfeest op 
Prinses Beatrixschool
Wilnis - Al weken zijn het team 
en de ouderraad van de Prinses 
Beatrixschool druk met de organi-
satie van een groots pleinfeest. Op 
vrijdag 28 juni was het dan einde-
lijk zo ver.
’s Ochtends werden prachtige taar-
ten de school ingedragen door kin-
deren die mee hadden gedaan met 
de taartbakwedstrijd. De jury be-
staande uit alle leerlingen kozen de 
twee mooiste taarten. De winnaars 
van de sjoelwedstrijd die ’s avonds 
werd gehouden mochten deze mee-
nemen. De rest was voor de ver-
koop.
’s Middags werd het schoolplein in-
gericht en versierd. Om 17.00 uur 
kwamen de eerste bezoekers bin-
nen en al snel liep het plein hele-
maal vol met leerlingen, ouders en 
andere familieleden en vrienden. 

Er was van alles te doen, spelletjes, 
schminken, sumoworstelen, sjoelen, 
ritje met de trekker en er was een 
rommelmarkt. Voor twee euro kon-
den de ouders een werkje van hun 
kind kopen. Dankzij de fantastische 
medewerking van vele ondernemers 
uit De Ronde Venen waren er diver-
se loterijen.
De meeste leerlingen waren hele-
maal verliefd op de hoofdprijs van 
het rad van fortuin, de ‘Space Scoo-
ter’. Mitch uit groep 5 stepte er met 
deze prijs vandoor.
Met muziek, diverse optredens, 
heerlijk eten, maar vooral door de 
gezellige sfeer werd het een heel 
geslaagde avond met een fantasti-
sche opbrengst.
De opbrengst wordt gebruikt voor 
het schoolplein dat na de zomerva-
kantie op de schop gaat!

Vogelvrij Festival:
Aanstaande zaterdag 
Vogelvrij de zomer in!
De Ronde Venen - Aanstaande za-
terdag 6 juli lanceert het Vogelvrij 
Festival weer het mooiste seizoen 
van het jaar: de zomer! De locatie 
is opnieuw het Fort bij Uithoorn te 
Amstelhoek. Het festival begint om 
14.00 uur en knalt door tot diep in 
de nacht. De supersterren staan 
tot 2 uur ’s nachts klaar om jou he-
lemaal los te laten gaan! De met 
WILD FM samengestelde line-up 
is een mix van verschillende stijlen, 
maar één ding staat vast: het zijn al-
lemaal gigantische headliners. Ur-
ban, trap, tech-house, house en ec-
lectic beats, alles is te horen tijdens 
de optredens van onder andere Vato 
Gonzalez & MC Tjen, The Flexican & 
MC Sef, Sandro Silva, Jean, Jaz von 
D, Rubix, Sem Vox en WILD-FM dj 
Louis Bailar! Vogelvrij Festival luidt 
het begin van de zomer in en het 
bijbehorende weer is in aantocht: 
er is dus vast een zonnedak besteld 
voor de dansvloer zodat niemand zal 
verbranden! Mocht er dan toch een 
verdwaald drupje regen vallen, dan 
staat iedereen droog! Het festival is 
per auto (gratis parkeren), fiets en 

openbaar vervoer goed te bereiken 
vanuit Amsterdam en Noord-Hol-
land. Na afloop rijden er gratis pen-
delbussen richting omliggende bus-
stations en zijn de grote steden snel 
bereikbaar.
Heb jij nog geen ticket, maar wel zin 
om keihard los te gaan? Scoor dan 
nog snel een vliegticket via www.
vogelvrij-festival.nl of ga naar één 
van de Primerawinkels bij jou in de 
buurt. De eerste twee staffels waren 
binnen no-time uitverkocht en de 
tickets in de huidige staffel (regu-
liere tickets) zijn nog maar beperkt 
leverbaar. Koop nu dus snel een tic-
ket voor 19 euro, voordat de laat-
ste staffel ingaat. De ticketverkoop 
loopt door tot vrijdag 5 juli midder-
nacht. Mochten er nog tickets over 
zijn, dan worden deze aan de deur 
verkocht. Check de website www.
vogelvrij-festival.nl en Social Me-
dia kanalen voor het laatste nieuws 
en alle festivalinfo. Luister naar Wild 
FM Hitradio om kans te maken op 
de laatste WIN-acties voor Vogelvrij 
Festival 2013! Zie ook de adverten-
tie elders in deze krant.

PlusBus-service naar
bieb in Mijdrecht 
feestelijk geopend

Mijdrecht - Vorige week opende 
wethouder Spil op feestelijke wij-
ze de nieuwe PlusBus-service in 
de bibliotheek in Mijdrecht. 

Samen met een deelnemer werd 
een heel groot boek in geleverd 
en is dit nieuwe verhaal begon-
nen. Voor senioren woonachtig in 
Mijdrecht rijdt de PlusBus nu om 
de drie weken op maandagoch-
tend naar de bibliotheek.

Na het sluiten van de bibliotheek-
service in verzorgingshuis Nieuw 
Avondlicht sloegen Hanneke Paul 
(Bibliotheek Mijdrecht) en Pim 
Jongsma (Tympaan-De Baat) de 
handen ineen om het voor de se-
nioren in Mijdrecht mogelijk te 
maken te blijven lezen.

Elke drie weken rijdt de PlusBus 
naar de bibliotheek in Mijdrecht. 

Onder begeleiding van vrijwilli-
gers en onder het genot van een 
kopje koffie kunnen deelnemers 
op hun gemak boeken uitzoeken. 

Omdat deze unieke samenwer-
king van Tympaan-De Baat en de 
Bibliotheek Mijdrecht en de in-
zet van alle vrijwilligers een fees-
telijke opening verdient, werd op 
maandagochtend met koffie en 
taart de service officieel tot ge-
opend verklaard door wethou-
der Spil.

Meer informatie over deze bibli-
otheekservice of aanmelden kan 
via het Servicepunt 0297-587600.

De bus rijdt op maandagochtend 
op 15 juli, 5 en 26 augustus, 16 
september, 7 en 28 oktober 18 
november en 9 december. Mee-
rijden met de Plusbus kost 3 euro. 
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Cast en crew van ‘Spijt!’ komen 
zondag naar AnnexCinema
Regio - Aanstaande zondag ko-
men de cast en de crew van de zeer 
succesvolle Nederlandse Speelfilm 
‘Spijt!’ naar AnnexCinema in Woer-
den. De film is na 10 dagen al goed 
voor meer dan 100.000 bezoekers. 
De film ‘Spijt!’ is een verfilming van 
het gelijknamige boek van Carry 
Slee over een jongen die wordt ge-
pest in de klas. De film is zeer ac-
tueel omdat op veel scholen pesten 
momenteel het onderwerp van ge-
sprek is. De film wordt niet alleen 
veel bezocht door scholieren maar 
ook door ouders en leraren. Een van 
de acteurs komt uit Kamerik (Woer-
den). Hij is een van de drie pestkop-
pen, Rick van Elk. Rick speelt Rem-
co in de film. Verder zullen aanwe-
zig zijn: regisseur Dave Schram. Hij 
is bekend van eerdere verfilmin-
gen van Carry Slee als Razend, Lo-
ver of loser, Timboektoe en Rade-
loos. Scenarioschrijver en produ-
cent Shootingstar Maria Peters. Zij 
is ook regisseuse van o.a. Sonny 

Boy, Pietje Bell, Kruimeltje en van de 
eerste Carry Slee verfilming Afblij-
ven. Editor Robin de Jong is aanwe-
zig en verder van de cast Dorus Wit-
te, die de rol van Vera speelt, Robin 
Boissevain speelt David (de hoofd-
rol), Stefan Collier speelt de rol van 
Jogchem, de jongen die gepest 
wordt, Rick van Elk speelt Remco, 
de pestkop en komt dus uit de om-
geving Woerden, Gregory Samson 
speelt Niels, de vriend van David, 
Sabienne Bergmans speelt Nienke, 
de zangeres en winnaar van de Voi-
ce Kids van vorig jaar. Zij doet ook 
de titelsong van de film en is zeer 
populair. Jessica Zeylmaker speelt 
de moeder van de gepeste Jog-
chem. 
Aanvang van de extra voorstelling: 
Zondagmorgen 11.00 uur met na af-
loop een Q and A. (vraag en ant-
woord) met crew en cast. De entree 
bedraagt 9,00 euro. Er zijn maximaal 
174 zitplaatsen. Reserveren kan 
vanaf heden.

Kinderkoor Het Kwetternest en jongeren 
vieren slotviering buiten Antoniuskerk

De Hoef – Afgelopen zondag 30 ju-
ni hebben de Hoefse kerkgangers 
genoten van een intieme, eerbiedige 
viering achter de kerk. Rondom zit-
tend in de tuin, op bankjes van plan-
ken en lege bierkratjes of op een ei-
gen meegebrachte stoel. Met een 
koor van jong tot oud, zijn er vlot-
te kinderliedjes gezongen, aange-
vuld met Pak nu mijn hand van Nick 
en Simon en Je hebt een vriend van 
K3. Het thema van de viering was: 
Durf te verdwalen! Want als je nooit 
durft te verdwalen, dan vind je nooit 
andere wegen. Er waren vuurkorven 

om na afloop een briefje in te gooi-
en met daarop een eigen geschre-
ven tekst met als gedachte ‘Wat zou 
je achter je willen laten om gelukki-
ger verder te kunnen gaan. Na af-
loop was er koffie en limo met lek-
kers. De zon maakte het feest com-
pleet. Aansluitend hebben de kin-
deren van het koor met hun bege-
leiders en de misdienaars broodjes 
knakworst en soep gegeten. En toen 
de buiken dik waren is het jaarlijkse 
‘uitje’ gevierd in Zwembad de Aar-
weide. De sfeer van een groot gezin, 
met veel blije gezichten.

Modderdag bij kinderopvang
De Ronde Venen lekker vies!
Vinkeveen - Vrijdag 28 juli werd 
de eerste landelijke Modderdag ge-
houden. Op deze dag staat natuur-
beleving door spelen met water, 
aarde en zand centraal. Mede dank-
zij de bijdragen van diverse spon-
soren, had kinderopvang De Ronde 
Venen ook diverse modderige activi-
teiten georganiseerd. En daar werd 
met heel veel plezier door heel veel 

kinderen aan meegedaan. Onder-
uit op de modderglijbaan, een soep-
je maken van water, takjes, blaad-
jes, zand en aarde in de heksenkeu-
ken, springen in het modderbad, of 
spelen op de grote zandheuvel. En 
er was nog veel meer modderigs te 
doen. Kinderen die schoon binnen 
kwamen gingen heerlijk vies weer 
naar huis.

Nieuw initiatief voor door-
vaart De Heul in Vinkeveen
Vinkeveen - Het college van B en 
W heeft met belangstelling ken-
nisgenomen van het initiatief van 
Stichting Ontwikkeling Achter De 
Heul om het knelpunt van doorvaart 
De Heul in Vinkeveen op te lossen. 
Door vergraving van het kermister-
rein kan de bereikbaarheid van de 
Vinkeveense Plassen vanuit het zui-
den verbeteren. Bovendien biedt het 

kansen voor toeristische en recrea-
tieve ontwikkelingen. Op 25 juni jl. 
heeft het college besloten de raad 
hierover positief te informeren.

Het college beziet of in de toe-
komst een bijdrage mogelijk is om 
het plan te realiseren. Het knelpunt 
van doorvaart De Heul wordt breed 
onderkend. De Heulbrug wordt veel 

Financiële positie gemeente: 
betonhard of boterzacht?

vervolg van de voorpagina

Bestuurlijke traagheid
Duidelijk is dat er uiteindelijk wel 
veel kosten gemaakt moeten wor-
den voor de herbestemming van 
die verliesgevende grondposi-
ties. Voor wat betreft de zogeheten 
Klinkhamerlocatie aan de Baam-
brugse Zuwe en de Stationslo-
catie duurt het nadenken daar-
over op het gemeentehuis al jaren. 
Destijds werden de locaties aan-
gekocht, vanwege hun unieke lig-
ging en grote ontwikkelmogelijk-
heden. Maar sinds jaar en dag lig-
gen beide locaties er troosteloos 
bij, zijn die gronden steeds min-
der waard geworden en worstelt 
ook dit college nog steeds met een 
maatschappelijk verantwoorde in-
vulling van die terreinen. Over de 
actuele stand van zaken blijft het 
angstvallig stil. Alleen na aandrin-

gen van raadsleden laat het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders mondjesmaat informatie los.

Afwezigheid VVD-wethouder Palm
Tijdens de matte vergadering 
kwam één opvallend thema aan 
de orde. Dat betrof de opvallen-
de afwezigheid van VVD-wethou-
der Pieter Palm van Financiën tij-
dens een besloten bijeenkomst 
die een week eerder had plaats-
gevonden. Die geheime vergade-
ring ging over de toekomst van het 
woonwagencentrum aan het Mo-
lenland te Wilnis. De achterliggen-
de vraag was eigenlijk of de af-
wezigheid van de VVD-wethou-
der moest worden opgevat als een 
politiek signaal. Op de website van 
de plaatselijke VVD-afdeling staat 
namelijk dat er verontruste reac-
ties binnenkomen van VVD-leden. 
Dit naar aanleiding van berichtge-

ving in andere media dat het colle-
ge voornemens is ruim één miljoen 
euro te besteden aan de renovatie 
van dat woonwagencentrum. 

Provincie zeer kritisch
Tegen dat licht - diverse financiële 
risico’s zijn niet in concrete bedra-
gen uitgedrukt - is het nog maar 
de vraag of de resultaten van de 
jaarrekening 2012 betonhard of 
boterzacht zijn, gelet actuele ont-
wikkelingen waar de inwoners 
klaarblijkelijk nog niets over mo-
gen weten. 
Wel is inmiddels bekend dat het 
provinciebestuur uiterst terug-
houdend is als het gaat om de be-
groting 2013 en de meerjarenra-
ming van de gemeente De Ron-
de Venen. Zo stelt de provincie dat 
die financiële stukken in onze ge-
meente sluitend zijn gemaakt met 
zogeheten ‘taakstellingen en be-

zuinigingsmaatregelen’. De beoor-
deling op hardheid en haalbaar-
heid heeft bij het provinciebestuur 
geleid tot vraagtekens bij de rea-
liteitswaarde van voorgenomen 
maatregelen. Daarom wil de pro-
vincie actief geïnformeerd worden 
over concrete invullingen van de 
voorgenomen bezuinigingen. 

Verkiezingen 2014
De jaarrekening over 2013 zal pas 
verschijnen na de gemeenteraads-
verkiezingen die in maart 2013 
worden gehouden.

Wellicht zal pas daarna duide-
lijk worden in hoeverre de huidi-
ge financiële overzichten van de 
gemeente moeten worden be-
schouwd als ‘opgepoetst’ of dat 
de nu beschikbare cijfers ook dan 
nog kunnen worden beschouwd 
als uiterst degelijk en realistisch.

Unieke lustrumverhalenroei-
tochten op Botshol
De Ronde Venen - Ga mee met één 
van de lustrum-verhalenroeitochten 
op Botshol. Joke Dekker van ver-
telkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis 
van ‘Binnenste-Buiten’ doen samen 
nu al voor het 5e jaar deze specia-
le en unieke verhalenroeitochten in 
het bijzondere natuurgebied Bots-
hol. Zij zoeken verhalen die passen 
in dit stille en sfeervolle waterrijke 
gebied. Als je dit een keer wilt er-
varen: tussen het riet ‘aanleggen’, je 
handen niet snijden aan de rietsten-
gels, de waterlelie zien bloeien en 
de stem van de verhalenvertellers 
die je meenemen naar de diepte on-
der de waterspiegel, verhalen over 
de dieren en insecten, de bewoners 
rond en in de plas... geef je dan op ! 

De zomeravondtocht van 9 juli is bij-
na vol maar er is nog plaats voor de 
zaterdagmiddagtocht van 14 sep-
tember. Beide tochten hebben een 
eigen sfeer passend bij het jaargetij-
de. Halverwege zal even aangelegd 
worden bij een eiland om te genie-
ten van een sapje en een hapje. De 
verhalenvertellers wisselen van boot 
en piepend knarsen de riemen en 
spat het water op in de laatste stra-
len van de zon als er teruggevaren 
wordt. Zomeravondtocht dinsdag 9 
juli: 19.00 tot ca 21.30 uur. Herfst-
middagtocht zaterdag 14 septem-
ber: 14.00 tot ca 16.30 uur. Kosten: 
9 euro per persoon. Opgeven: Joke 
Dekker-Booij, tel 0297-261000 of 
06-10814589.

Via de N201 nu rechtstreeks naar 
Schiphol-Oost en A9 vice versa
Vervolg van de voorpagina

Regio – Kort en goed, sinds maan-
dag kan alle verkeer, komende van-
uit Amsterdam-West (via de A9), 
Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk 
gebruikmaken van de omgeleg-
de N201 om via de Waterwolftun-
nel naar Uithoorn en omstreken (De 
Kwakel, De Ronde Venen) te rijden. 
Maar ook in omgekeerde richting. 
Vanuit De Ronde Venen is dat wat 
lastig omdat het aquaduct nog niet 
gereed is. Wie naar Schiphol-Oost 
wil moet dan over de Irenebrug rich-
ting Centrum Noord rijden (bij het 
Amstelplein rechtsaf) en door het 
Industriegebied Noord om aan het 

einde van de Amsterdamseweg op 
het ‘begin’ van de N201 te komen.
Omdat het aquaduct onder Amstel 
nog niet gereed is, wordt het ver-
keer bij Uithoorn goeddeels via de 
Amsterdamseweg afgewikkeld (de 
aansluiting bij de Zijdelweg is nog 
niet bruikbaar). Dat had gemakke-
lijk gekund als de gemeente Uit-
hoorn gelijke tred had gehouden 
met de aanleg van de N201. Dan 
zou zij op tijd zijn geweest met de 
herinrichting en de bijbehorende 
kruispunten van de Amsterdamse-
weg, het viaduct onder de busbaan 
en de aanpassing van de Thamer-
laan en de Bernhardlaan als ‘hoofd-
ontsluitingsroute’. Maar daarin loopt 

men inmiddels al meer dan een jaar 
achter de feiten aan. Nu deze ver-
keersvoorzieningen nog groten-
deels moeten worden uitgevoerd 
en steeds meer gedeelten van de 
bij de N201 behorende infrastruc-
tuur worden opengesteld, is te ver-
wachten dat er de komende maan-
den veel verkeershinder in het Indu-
striegebied Noord zal zijn. Dat wordt 
een ‘knellend’ vraagstuk voor Uit-
hoorn. Het verkeer wordt via andere 
wegen omgeleid. Totdat het aqua-
duct in Amstelhoek januari komend 
jaar in gebruik wordt genomen. In-
tussen zou het wenselijk zijn om op 
de hele Stationsstraat een (tijdelijk) 
parkeerverbod in te stellen, waar-

door de doorstroming van het ver-
keer daar wordt bevorderd. Bewo-
ners kunnen op steenworpafstand 
hun auto gemakkelijk kwijt op het 
vrije parkeerterrein naast Het Oude 
Spoorhuis.

De gemeente koestert de verwach-
ting dat alle wegwerkzaamheden 
eind december dit jaar zullen zijn af-
gerond, waarna de ‘noord zuid rou-
te’ in gebruik kan worden genomen 
door het (oude) centrum van Uit-
hoorn.
We zullen zien of dat wordt bewaar-
heid en vooral hoe de bewoners 
langs de route door het Oude Dorp 
dit zullen ervaren.

VeenLanden College Mijdrecht 
wint ‘MoneyPoster van het Jaar’

Mijdrecht - Het VeenLanden Colle-
ge uit Mijdrecht heeft de titel ‘Money-
Poster van het Jaar 2012-2013’ in de 
wacht gesleept. De poster gemaakt 
door Bram, Jeroen, Edward en Sander 
uit klas A2B is door jongeren in het 
hele land als de beste gekozen! Mo-
neyPoster is een workshop voor mid-
delbare scholen, waarin jongeren dis-
cussiëren over reclame en geld. On-
derdeel van de workshop is het ma-
ken van een ‘MoneyPoster’, waarmee 
men leeftijdsgenoten inspireert be-
ter om te gaan met geld. Uit de klas-
sen waar de workshop is gegeven is 
één MoneyPoster als winnaar uit de 
bus gekomen. Die van Bram, Jeroen, 
Edward en Sander was de beste! De 
winnende poster staat afgedrukt in 
jongerenkrant 7Days.

gebruikt door recreatiescheepvaart 
in het vaarseizoen maar de route is 
smal, heeft een scherpe bocht en is 
onoverzichtelijk. De initiatiefnemers 
hebben veel partijen, overheden, or-
ganisaties, omwonenden en grond-
eigenaren gesproken en een plan 
uitgewerkt om de vaarroute veiliger, 
overzichtelijker en gebruiksvrien-
delijker te maken en op een aan-
trekkelijke wijze uit te breiden met 
toeristische en recreatieve voorzie-
ningen. In de afgelopen jaren was 
doorvaart De Heul een gemeentelijk 
project. Dit project is beëindigd en 
de daarvoor gereserveerde financi-

ele middelen zijn nu niet meer be-
schikbaar. Voor de ontwikkeling en 
nadere uitwerking spreekt het colle-
ge de verwachting uit, dat de stich-
ting in samenwerking met relevan-
te organisaties het verdere initiatief 
neemt en voldoende financiële ze-
kerheid over realisatie van het plan 
verkrijgt.

Op basis hiervan zal de gemeente 
het initiatief opnieuw beoordelen en 
voorleggen aan de gemeenteraad 
voor het mogelijk beschikbaar stel-
len van capaciteit en financiële mid-
delen.
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De Toppers in Mijdrecht
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
was er weer het jaarlijks terugke-
rende  straatvoetbaltoernooi op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Het 
weer was goed, de organisatie per-
fect en de spelers sportief.
De Toppers Lars, Lars, Guy, Floris en 
Tijn gingen direct goed van start. Ie-
dere wedstrijd speelden ze beheerst 

de bal naar elkaar en in het doel 
met als resultaat dat alle wedstrij-
den ruim gewonnen werden.
Voor tussen de wedstrijden door 
had de organisatie gezorgd voor 
een flesje  AA, chips, pakje drinken 
en een ijsje om de energie op peil te 
houden. De Toppers komen volgend 
jaar terug!

GVM’79 scoort op toestelfinales
Mijdrecht – GVM’79 beleefde 29 
juni een mooie laatste wedstrijddag 
van dit seizoen in de Galgenwaard 
in Utrecht. Maar liefst 20 turnsters 
van GVM hadden zich weten te 
plaatsen voor deze toestelfinales en 
namen uiteindelijk wel 12 medail-
les mee naar huis! De aftrap was bij 
de allerjongsten, de Pre-Instap. Hier 
deden Marit Schermen en Lisa van 
Nieuwkoop mee op balk en sprong. 
Beiden heel mooi gedaan, waarbij 
Marit stralend de zilver plak omge-
hangen kreeg bij de sprong. 

In de wedstrijdronde bij de Instap 
(D1) vielen de Mijdrechtse deel-
nemers net buiten de prijzen. Bij 
de meiden derdejaars was het Lu-
cia die op de vloer de bronzen plak 
plakte. Dan de 3e wedstrijdronde. 
Bij pupil 2 niveau 9: Quinn had het 
die dag helemaal! Zowel op brug 
als sprong een fantastische gou-

den plek! Op de andere baan Ma-
rijn Cardol, jeugd 2e jaars, niveau 
9. Haar sprong ging niet verkeerd, 
maar vloer nog veel beter! Zo goed 
zelfs dat ze de gouden medail-
le behaalde!  Dan de laatste wed-
strijdronde. Lincy Bunschoten, pu-
pil 2 niveau 9, voerde een mooie 
sprong uit, greep net naast het po-
dium een 4e plek. Dan Indy Jacobs, 
jeugd 1e jaars, niveau 9. De vloer 
ging redelijk een zesde plek, maar 
dan de sprong. Indy had vrijdag met 
de training veel moeite met haar 
sprong en zag erg op tegen de oe-
fening. Gelukkig ging de eerste po-
ging prima, alleen de tweede sprong 
was een weigering. Maar de eerste 
poging was zo goed dat ze hier-
mee een tweede plek bemachtigde. 
Wat een topprestatie!  Yuli van den 
Bosch deed ook mee op dit niveau, 
naast vloer deed zij ook nog de balk. 
De balk ging aardig, maar bij Yuli 

ging juist de vloer heel goed, ook zij 
een zilveren medaille! Dan Eva Ver-
geer, uitkomend op pupil 2, divisie 
4. Extra zwaar was het in deze pou-
les, daar hier ook divisie 3 was inge-
deeld! Eva mag heel erg trots zijn op 
haar oefeningen met een 4e plaats 
op de sprong en 3e plaats op brug!
Afsluitend turnden Djeena Warrels 
en Madelief Voorbij. Beide uitko-
mend in Pupil 1, divisie 4.
Djeena werd heel mooi derde op die 
altijd moeilijke balk en met een he-
le mooie sprong haalde ze zelfs de 
zilveren plak binnen. Dan ‘last but 
not least’ Madelief Voorbij die net 
als Quinn een topprestatie neerleg-
de. Op zowel op brug als vloer haal-
de ze de gouden plak binnen! Echt 
top. Met 12 medailles en vele an-
dere mooie plaatsen kijkt GVM te-
rug op een zeer succesvol toernooi! 
Wendy en Menso, GVM bedankt jul-
lie voor de hulp deze dag!

Oriëntaalse dansgroep Aziza geeft 
show in danscentrum Colijn

Uithoorn - Het was weer een druk-
te van belang in Danscentrum Co-
lijn! Danseressen in prachtige oos-
terse gewaden, compleet met zij-
den waaiers en grote Isiswings, 
verzorgden een optreden als in 
het sprookje van duizend-en één-
nacht! Voor oprichtster Jacqueli-
ne Post was het een spannend jaar. 
Zij heeft de groep in Uithoorn op-
gericht en ook opgeleid. Jarenlang 
trainde zij met haar leerlingen in ‘t 
Buurtnest. Echter, ze besloot dat het 
roer om moest! Dit in het belang van 
haar leerlingen en voor het voortbe-
staan van haar groep. Het contact 
met Axel en Heleen was snel ge-
legd en sinds maart van dit jaar ver-
zorgt Jacqueline haar lessen onder 
de hoed van Danscentrum Colijn. In 
de prachtige grote zaal kunnen de 
dansers en danseressen goed uit de 
voeten met de verschillende attribu-
ten die bij Oosterse dansen horen!
Het was een prachtige show met 
verschillende onderdelen: Wa-
ter en vuur met de zijden waaiers, 
een prachtig optreden met de gro-
te Isiswings. Na de pauze was er 
een compleet verhaal in het don-
ker met blacklight effecten. Werke-
lijk schitterend om te zien! Ook in 
het nieuwe seizoen blijft Jacqueli-
ne de lessen verzorgen in Danscen-
trum Colijn en deze zullen worden 
uitgebreid met buikdanslessen voor 
jongvolwassenen en volwassenen 
vanaf 16 jaar! De kinderlessen zijn 
toegankelijk voor kinderen vanaf 5 
jaar! Natuurlijk mag er een proefles 
worden gedaan!  Meer informatie?  
www.colijndancemasters.nl.

Uithoornaar Stijn Ruijter wint omnium
Regio - Het omnium bij ARC Ulys-
ses in Amsterdam-Noord begon 
met een tijdrit welke jeugdrenner 
Stijn Ruijter uit Uithoorn (cat 6) als 
snelste wist te volbrengen. Daarna 
volgde een rit in lijn. Hoewel er ein-
delijk een lekker zonnetje scheen 
stond er ook een pittig windje. Daar-
door lukte het diverse aanvallers, 
waaronder Stijn, niet om weg te ko-
men. In de eindsprint lag Stijn vlak 
voor de meet nog voorop maar in de 
laatste meters werd hij door twee 
renners voorbijgereden. Zijn derde 
plaats was voldoende om het over-
all klassement te winnen. De eerste 
overwinning voor Stijn was hiermee 
een feit!

NK masters
Zondag 30 juni zijn de Nederlandse 
Wielerkampioenschappen verreden 
voor de masters 30, 40 , 50 en 60+ 
op het parcours van de Nedereindse 
berg in Nieuwegein. Bij de masters 
60+ was UWTC vertegenwoordigd 
door Guus Zantingh. Na het start-
schot werd er direct geprobeerd uit 
het peloton te ontsnappen maar dit 
mislukte. Uiteindelijk konden negen 
renners toch uit het peloton wegko-
men, deze renners namen 15 secon-
den voorsprong. Nederlands kampi-
oen van vorig jaar, Gijs Nederlof uit 

Kamerik, vond dat het niet hard ge-
noeg ging en ontsnapte uit de-
ze kopgroep. Hij kreeg gezelschap 
van 2 renners en zij bouwden een 
voorsprong op van ruim 1 minuut op 
het peloton. Met nog 8 km te gaan 
sprong Gijs Nederlof weg van zijn 2 
medevluchters en werd weer over-
tuigend Kampioen van Nederland 
voor Hans van Bavel en Gerrit Klein-
veld. Guus Zantingh sprintte naar 
een vijfde plaats in dit sterke ren-
nersveld.

Mylaps in gebruik genomen
Dinsdag 25 juni is het Mylaps tijd-
waarnemingssysteem officieel in 
gebruik genomen door de UWTC 
tijdens de wekelijkse clubwedstrijd. 
Bijna 30 renners zagen hoe Henk 
van Laar symbolisch het Mylaps sy-
steem overhandigde aan voorzitter 
George Ruijter. Dankzij een bijdra-
ge uit het Rabo coöperatiefonds van 
Rabobank regio Schiphol kon het 
systeem worden aangeschaft. Door 
middel van een chip op de fiets 
wordt de doorkomst van de ren-
ners geregistreerd. De winst bij de 
40- was voor Bas de Bruin, tweede 
werd Henk de Jong, als derde ein-
digde Gerben van de Knaap. Bij de 
40+ ging de winst naar Arjan Klerks 
voor Rene Wiebes en Martijn Peek.

Ook Yvanka Asby en Eline Hoogduin 
behalen medailles bij NK vinzwemmen
Uithoorn/Amstelhoek - In het 
weekend van 22 en 23 juni heeft het 
Nederlands Kampioenschap Vin-
zwemmen plaatsgevonden in het 
prachtige Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion.  Dit is een groot 
en belangrijk evenement in de vin-
zwemwereld. Vinzwemmers uit heel 
Europa mogen aan deze kampioen-
schappen deelnemen om bijvoor-
beeld hun limieten te halen voor 
de Europese wedstrijden. Voor de 
zwemmers uit Nederland is het een 
jaarlijkse strijd om de medailles. Een 
mooi weekend dus voor de club van 
Oceanus om zich met de absolute 

top te kunnen meten. De opening 
op zaterdag werd verzorgd door 
oud-staatssecretaris Jack de Vries, 
voorzitter van de NOB, (zie foto).  
Daarna begon de wedstrijd en de 
afstanden die gezwommen moesten 
worden volgden elkaar in rap tem-
po op. Successen werden direct al 
behaald bij de eerste wedstrijden en 
dat zou het hele weekend niet ver-
anderen. Iedere zwemmer heeft niet 
alleen zijn persoonlijke records weer 
verbeterd maar ook in het klasse-
ment scoorde het team super!
Ook op zondag werd er door het he-
le team weer prima gezwommen en 

zat de sfeer er dan ook goed in. Vin-
zwemwedstrijden zijn erg spannend 
om te zien.

De supporters hadden hun handen 
vol aan het bijhouden van de tijden 
en het registreren van de succes-
sen. Als laatste werden de estafet-
tes gezwommen wat ook nu weer 
een waar spektakel was. Dit leverde 
voor Oceanus nog een gouden, zil-
veren en een bronzen medaille op. 
Een prestatie! Het superleuke en 
vooral sportieve weekend was goed 
voor wel 33 medailles.
- Linn Arendse, Aalsmeer: 

 4 gouden en 2 zilveren medailles
- Yvanka Ashby, Amstelhoek: 
 3 zilveren en 1 bronzen medaille
- Cassey Glebbeek, Aalsmeer: 
 1 gouden en 1 zilveren medaille

- Liam Glebbeek, Aalsmeer: 
 8 gouden en 1 bronzen medaille
- Eline Hoogduijn, Uithoorn: 
 1 gouden, 1 zilveren en 1 bron-

zen medaille

- Michel van Langeraad, Aalsmeer: 
 2 bronzen medailles
- Kristy Shipley, Badhoevedorp: 
 1 gouden, 2 zilveren en 4 bron-

zen medailles



Bijzondere editie 

KleurT'op 
opgedragen aan Wilnisser

Wilnis – Met veel plezier hebben allerlei kinderen zich 
zaterdag helemaal uitgeleefd bij alle activiteiten op de 5e 
KleurT’op. Een auto en een muur bespuiten met graffi ti, 
meelopen in een vintage modeshow, je laten schminken, in 
een knuffelbad duiken, workshops zang en percussie volgen. 
Dat kon zaterdag allemaal bij Dorpsacademie Mus en Muzen 
in Wilnis.

Deze editie van de KleurT’op was heel bijzonder: feestelijk 
vanwege het jubileum, terwijl de organisatoren ook aan 
Jeffrey D’hondt dachten aan wie deze dag werd opgedragen. 
Het levensgrote portret van deze vriend siert de schutting 
zodat passanten hem goed kunnen zien. Hij leed aan een 
ernstige spierziekte en is kort geleden op 25-jarige leeftijd 
overleden. Juist om hem maakten zijn vrienden van de 
KleurT’op nog meer dan anders een feestdag waar de kleur, 
optimisme en creatief geluk vanaf spatten.

Fietspomp
De hele dag door was er dan ook van alles mee te beleven 
in het atelier zoals optredens van singer-songwriter 
Sophie Jurrjens, rappers van Vonk en breakdancers onder 
leiding van Matthieu. Zangeres Adriana Kegley liet in haar 
zangworkshop iedereen heel bewust worden van ademhaling, 
klanken en lichaamshouding zoals bij de ‘fi etspomp’: een 
oefening met de harde ‘f’ en ‘s’. Niet veel later klonken uit 
volle borst in canon liedjes als ‘De uil zat in de olmen’ en 
‘Drie ganzen in ’t haverstro.’ Wie even wilde bijkomen, kon 
zich laten masseren, of genieten van soep, tosti en ander 
lekkers. Buiten hebben leerlingen van de graffi tiles zich 
helemaal uitgeleefd met hun kunst(en) op een auto. Ook 
werd er geschminkt en kon je stoere tattoo-sleeves maken. 
Bij de ingang stond ambachtelijke kunst- en siersmid Arthur 
Dreissen uit Kamerik. Piepend en krakend pompte hij zijn 
mobiele smeedplaats op tot grote hitte om het uiteinde van 
een oranje gloeiend hete stang op het aambeeld te bewerken 

tot een mooie krul. Later die middag blijkt hij er zelfs een slak 
van gemaakt te hebben. 

Kinder Rijks Museum
Binnen waren ook allerlei bijzondere creaties te bewonderen. 
Van beeldend kunstenaar en directeur van de Dorpsacademie 
Jenneke van Wijngaarden hingen er doeken en waren er 
enkele opvallende panelen met portretten uit haar lopende 
project ‘Friends with benefi ts’. Van haar leerlingen waren er 
onder andere werken uit het Kinder Rijks Museum. Zo had 
Roos ‘Het Joodse bruidje’ van Rembrandt nageschilderd. 
Daan maakte een wat meer gestileerde versie van ‘De 
bedreigde zwaan’ van Jan Asselijn. Daarvoor heeft hij een 
foto van dit schilderij bewerkt om alle kleurlagen apart te 
projecteren en per kleur een mal uit te snijden. De zwarte, 
witte, grijze en oranje kleuren heeft hij laag voor laag 
opgespoten. “Zo kan ik met maar een paar kleuren toch laten 
zien dat dit een zwaan is.”
Op oude lp’s hebben kinderen uitbundig gebruikgemaakt 
van kleuren. Met een uurwerkje erin werden ze omgetoverd 
tot een zelfgemaakte klok. Enkele extra exemplaren werden 
bij opbod verkocht bij de kunstveiling, net als beschilderde 
lampjes, plantenpotten, doeken, panelen, petjes en 
lectuurbakken. Zelfs een van de rappers werd geveild, hem 
wachten wat klussen bij de hoogste bieder. Voordat na de 
schoolvakantie alle creatieve lessen weer beginnen in de 
Dorpsacademie is er eind juli eerst het Stadse Fratsen 
Vette Pret mini kamp. Voor iedereen die meer wil weten: 
www.dorpsacademie.nl
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RONDEVEENSE EN UITHOORNSE GESLAAGDEN
AAN HET VEENLANDEN COLLEGE 

GESLAAGDEN
R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP THAMEN  

Regio – De volgende leerlingen 
van het VeenLanden College 
zijn geslaagd voor hun examen:

MAVO
Esmée Bakker-Mijdrecht, Char-
lotte Beeloo-Mijdrecht, Rian-
ne van Bergen-Uithoorn, Fabi-
an Biesmans-Mijdrecht, Robin 
van Blaricum-Mijdrecht, Richard 
Bloos-Mijdrecht, Luit Boswijk-
Uithoorn, Bianca Buijs-Mijdrecht, 
Manon Buizert-Mijdrecht, Isa-
belle Daudeij-Uithoorn, Men-
no van Dijk-Wilnis, Luna Dront-
mann-Uithoorn,  Rick Fokker-
Mijdrecht, Ezrak Gök-Mijdrecht, 
Rianne Gortenmulder-Mijdrecht, 
Koen de Graaff-Mijdrecht, Olaf 
Groenewegen-Mijdrecht, Nata-
sha den Haan-Uithoorn, Nadi-
ne Heemskerk-Nieuwveen, Mit-
chel Hoogenboom-Zevenhoven, 
Zi Jin-Mijdrecht, Kelly Kempen-
Mijdrecht,  Jochem Kolenberg-Uit-
hoorn, Koen de Koning-Mijdrecht, 
Shannen Koning-Mijdrecht, Dries 
Kooreman-Mijdrecht, Maxime 
Kraak-Woerdense Verlaat, Ga-
by Kramer-Mijdrecht, Noëlle 
Kroon-Mijdrecht, Ilona de Lan-
ge-Mijdrecht, , Beau van Loenen-
De Hoef, Muriël Maas-Mijdrecht, 
Lindsay Millenaar-Uithoorn, Ra-
niëll Nijhuis-Mijdrecht, Bibi Nou-
wen-Amstelhoek, Sarina Olie-
mans-Mijdrecht, Jeroen Onder-
water-Mijdrecht, Yassine Ou-
ahdan-Mijdrecht, Max Pas-
set-Vinkeveen, Iris Peereboom-
Mijdrecht, Leon Rademaker-De 
Hoef, Peter Roeleveld-Waverveen, 
Julia Schaaders-Mijdrecht, Arn-
oud Schaap-Mijdrecht, Daph-
ne De Schrijver-Mijdrecht, Clai-
re Siebrand-Mijdrecht, Deni-

se Smits-Mijdrecht, Fabian Sne-
ijder-Uithoorn, Loek Snijders-
Mijdrecht, Eva Snoek-Mijdrecht, 
Robert Stam-De Hoef, Ay-
se Temel-Mijdrecht, Joy Trom-
pert-Mijdrecht, Ken Tulleken-
Mijdrecht, Danny Twaalfhoven-
Mijdrecht, Kim Ultee-De Hoef, 
Juriën Veenman-Noorden,  Ke-
vin Vellinga-Mijdrecht, Noah Ver-
hoeff-Mijdrecht, Britt Vermolen-
Mijdrecht, Rik Visser-Amstel-
hoek, Tim Visser-Mijdrecht, Li-
sa van Vliet-Uithoorn, , Jerry War-
merdam-Mijdrecht, Ilona Wa-
teler-Mijdrecht, Matteo van der 
Weide-Mijdrecht, , Déan van der 
Wilt-Mijdrecht, Aaron Zwemer-
Mijdrecht.

HAVO
Carré Albers-Vinkeveen, Ahmed 
Aydin-Mijdrecht, Rick Bakker-
Mijdrecht, Aniek Baltissen-Ab-
coude, Juliëtte Barre-Vinkeveen, 
Jessica Beer-Abcoude, Kelly Ber-
kelaar-Vinkeveen, Manon Bernd-
sen-Wilnis, Kirsten Boele-Wilnis, 
David Boom-Mijdrecht, Tybe Boo-
ne-De Hoef, , Boyd Bosman-Wil-
nis, Esmay de Bruin-Wilnis, Denise 
Bultena-Vinkeveen, Famke Bun-
schoten-Vinkeveen, Tim Busch-
man-Wilnis, Peter de By-Abcoude, 
Annemijn Callenbach-Mijdrecht, 
Dedier Chaigneau-Kockengen, 
Eva Commissaris-Uithoorn, Ba-
rend Coster-Abcoude, Anouk van 
Dam-Mijdrecht, Judith Damen-
Wilnis, Emiel van Dijk-Mijdrecht, 
Maaike van Dijkman-Wilnis, Max 
van Driessche-Mijdrecht, Matthijs 
Egberts-Nieuwveen, Bart Fok-
ker-Kockengen, Lorena Fontijn-
Mijdrecht, Britt Frinking-Wilnis, 
Kars van Gijn-Mijdrecht, Martijn 

Groenewegen-Mijdrecht, Amber 
Hamacher-Uithoorn, Guy-Robert 
Hamenyimana-Mijdrecht,  Nico-
le Helgering-Wilnis, Alex Hen-
driks-Mijdrecht, Romy Holzhau-
er-Vinkeveen, Charon van Hoof-
Mijdrecht, Maurits van der Hulst-
Uithoorn, Niels Immerzeel-Wil-
nis, Rebecca Janmaat-De Hoef, 
Sterre de Jong-Wilnis , Wis-
ke Kamminga-Vinkeveen, Tan-
ja Kamp-Wilnis, Tessa Karthaus-
Mijdrecht, Eline de Klerk-Abcou-
de, Iris Klinkhamer-Vinkeveen, Es-
mée Koek-Mijdrecht, Niels de Ko-
ning-Mijdrecht, Claudia Konst-
Nieuwveen, Asley Kooijman-
Mijdrecht, Lars Kooijman-Vinke-
veen, Tessa Koot-Noorden, Yan-
nick Kraamer-Wilnis, Brian Kruijt-
Mijdrecht, Twan Kruiswijk-Wilnis, 
Celesta van der Laan-Mijdrecht, 
Marjolein Lambregts-Wilnis, Jor-
dy Langelaar-Mijdrecht, Daan 
Langeveld-Wilnis, Camiel Leen-
ders-Vinkeveen, Sophie van Leeu-
wen-Uithoorn, Eveline Lek-Wil-
nis, Duco Leune-Mijdrecht, Iris 
van der Linden-Mijdrecht,  De-
mi Maijer-Vinkeveen, Friso Ma-
joor-De Kwakel, Janneke Ma-
joor-De Kwakel, Felice Mascini-
Wilnis, Danna Maza-Wilnis, Nao-
mi Meijer-Wilnis, Evie Meijs-Uit-
hoorn, Jaimy Moen-Wilnis, Kevin 
van Nieukerke-Mijdrecht, Suzan-
ne Otten-Mijdrecht, Steffan van 
Oudenallen-Vinkeveen, Tessa Ou-
dijk-Wilnis, Franciska Oudshoorn-
Mijdrecht, Yoran Overmars-
Mijdrecht, Yandry Pérez Jiménez-
Mijdrecht,  Fabiènne Pouleijn-
Uithoorn, Ilse Prinsen-Mijdrecht, 
Niek Putman-Wilnis,  Davey 
van Rijn-Vinkeveen, Sam Rut-
ten-Mijdrecht, Chantal Samsom-

Mijdrecht, Jens Samson-Wilnis, 
Lisa Santen-Abcoude, , Jessica 
Schuurmans-Vinkeveen, Milan 
Smit-Baambrugge, , Alexander 
Sterk-Mijdrecht, , Annick Stok-
hof-Vinkeveen, Tessa Straathof-
Wilnis, Abigail Tekeste-Uithoorn, 
Frederik Theisen-Mijdrecht, Ca-
riena Tjujerman-Mijdrecht, Daniël 
van der Tol-Vinkeveen, Gwendo-
line van der Valk-Mijdrecht,  Isa-
belle Veenhof-Mijdrecht, Bas 
Veerman-Mijdrecht, Nino Ver-
bruggen-Vinkeveen, Florine Ver-

hage-Mijdrecht, Mitchel Ver-
sluis-De Kwakel, Flore Vesseur-
Mijdrecht, Elise Vijsma-Uithoorn, 
Iris van der Vliet-Vinkeveen, Mijke 
Voorbij-Wilnis, Rochelle de Vor-
Vinkeveen, Jasper Vosselman-
Mijdrecht, Martijn de Vries-Wa-
verveen, Tom de Vries-Mijdrecht, 
David de Vries-Vinkeveen, Bin-
ky Vuur-Vinkeveen, Chiel Waag-
enaar-Mijdrecht, Jens van Wa-

veren-Mijdrecht, Emese van der 
Weijden-Nieuwveen, Sem van der 
Weijden-Uithoorn, Rick Wenink-
Baambrugge, Sterre Westen-
brink-Vinkeveen, Kaylee van Ype-
ren-Mijdrecht, Lotte Zegers-
Vinkeveen, Axel Zevenbergen-
Mijdrecht, Max van Zijl-Wilnis, 
Sebas Zonneveld-Vinkeveen, Ke-
vin Zwanenburg-Abcoude.

ATHENEUM
Sander Aarsman-Wilnis, Demi 
Aarsman-Vinkeveen, Saar Ariel-
Mijdrecht, Ilona Bader-Vinkeveen, 
Marcel Beekman-Mijdrecht, Cal-
vin Bergkamp-Waverveen, Tho-
mas Blaauw-Wilnis, Bram Bo-
de-Wilnis, Max Bouwman-Vinke-

veen,  Yannick Buser-Vinkeveen,  
Tim van Egmond-Mijdrecht, An-
na van Egmond-Waverveen, Oria-
na Gerritsen-Mijdrecht, Peter van 
der Giessen-Mijdrecht, Job de 
Haan-Vinkeveen, Alex ten Harkel-
Mijdrecht, Eva Haspels-Mijdrecht, 
Frank Heijne-Mijdrecht, Remon 
Heijtel-Mijdrecht, Carmen Hoeve-
naar-Mijdrecht, Tessa Hoogeveen-
De Hoef, Ashley IJssels-Wilnis, 
Swetta Jansen-Mijdrecht, Berry 
Kramer-Mijdrecht, Naomi Kroon-
Wilnis, Emese Kroon-Vinkeveen, 

Robert de Kuijer-Mijdrecht, Esther 
van Leeuwen-Wilnis, Marcel Me-
ijer-Mijdrecht, Lonneke Meijer-
Mijdrecht, Julie Mondeel-Vinke-
veen, Niek Nagtegaal-Wilnis, Ni-
cole Nieuwendijk-Vinkeveen,  Ni-
gel Overmars-Mijdrecht, Maikel 
van der Panne-Wilnis, Hannah 
Pauw-Vinkeveen, Judith Reesink-
Waverveen, Tijn Rehbach-Vinke-
veen, Tim Roethof-Mijdrecht, Jo-

el Roodenburg-Mijdrecht, Luc 
Schaaders-Mijdrecht, Tim van 
Scheppingen-Wilnis, Sophie van 
Scheppingen-Mijdrecht, Thomas 
Schut-Mijdrecht, Patrick Schuurs-
Wilnis, Hafi ze Sevilmis-Mijdrecht, 
Ciska Taal-Mijdrecht, Cyanne Ter-
steeg-Vinkeveen, Johan Verbrug-
gen-Wilnis, Annemieke Verhoek-
Wilnis, Kimberley van Vliet-De 
Hoef, Tijn van Vliet-Vinkeveen, Ju-
nior Vuur-Vinkeveen, Christiaan 
van der Weijden-Mijdrecht, Stefan 
Wijtsma-Wilnis, Sharon Winters-
Wilnis, Lars Wouterse-Mijdrecht.

MAVO AFDELING VINKEVEEN
Ingmar Aafjes-Wilnis, Magnus 
Aafjes-Wilnis,  Sara van Ave-

zaath-Wilnis, Nivja Bartman-Wa-
verveen, Rick Berrevoets-Abcou-
de, Koen Blokland-Vinkeveen, Fa-
bian van Bockel-Abcoude, Eefje 
Bode-Wilnis, Levi van Boksel-Vin-
keveen,  Cornelis van den Bosch-
Abcoude, Robert Breij-Wilnis, 
Bas van Diemen-Mijdrecht, Tom 
van Dijk-Wilnis, Tom Dokter-Wil-
nis, Celine van Doorn-Abcou-
de, Ilse Doornbos-Wilnis, Da-
miën van Dort-Mijdrecht, Maxi-
ne Eikelboom-Wilnis, Wardy Ep-
ke-Vinkeveen, Demi Faijdher-

be-Vinkeveen, Coen Feddema-
Wilnis, Robbin den Heeten-Wil-
nis, Pelle Hol-Vinkeveen, Lex 
Janssen-Vinkeveen,  Sanne de 
Jong-Mijdrecht, Tyree Jooren-
Mijdrecht, Nancy Jouby-Vinke-
veen, Aïsha Keijman-Wilnis, Fran-
ka Kok-Abcoude,  Mila Kroon-
Vinkeveen, Nandy van Kroonen-
burg-Wilnis, Rosanne Leenders-
Vinkeveen,  Isra Mauloed-Vinke-

veen,  Anthony Muñoz-Ramos-
Wilnis,  Gabriëlle Noppert-Wilnis, 
Jill Ongering-Vinkeveen, Erik van 
Oosbree-Mijdrecht, Beau Pieke-
Wilnis, Joyik Ramjiawan-Wilnis, 
Melvin Reijm-Wilnis, Jesper Rijn-
ders-Vinkeveen, Mink Schnei-
der-Loenen ad Vecht, Tony van 
Senten-Vinkeveen, Bram van der 
Spruijt-Vinkeveen, Séverine Ver-
haar-Mijdrecht, Claudia Vis-Wil-
nis, Bram Visscher-Mijdrecht, 
Amber van de Vliert-Vinkeveen, 
Leon van Vliet-Wilnis,  Marsha 
Völker-Vinkeveen, Jesper van 
Weldam-Mijdrecht, Joey Weste-
rink-Abcoude, Paul Woorts-Ab-
coude, Louette Wortman-Wilnis, 
Dewy van Zijl-Wilnis

Uithoorn - Onderstaande 
jongens en meisjes uit 
Uithoorn en De Ronde Venen 
zijn geslaagd bij de RK 
scholengemeenschap Thamen: 

Joey Plasmeijer-De Kwakel, Bart 
Daalhuizen-Uithoorn, Martijn van 
Reenen-Uithoorn, Sonny van der 
Schaft-Mijdrecht, Mohammed El 
Miloudi-Uithoorn, Stefan Zemlay-
Uithoorn, Ryan Braithwaite-Vinke-
veen, Scarlett Paap-Mijdrecht, Da-
ve Roverts-Mijdrecht, Jaimy van 
der Wals-Mijdrecht, Samah Asafi -
ati-Mijdrecht, Moussa Asafi ati-
Mijdrecht, Amanda van Eijk-Uit-
hoorn,  Annemijn Haak-Uithoorn, 

Nevra Konda-Uithoorn, Ikram 
El Mourabit-Uithoorn, Ouafa El 
Mourabit-Uithoorn, Jessy Booms-
Uithoorn, Antonius Ghabrial-Uit-
hoorn, Acelya Gezmez-Uithoorn, 
Jady Asero-Uithoorn, Randy Rat-
terman-De Kwakel, Patrick Lan-
gelaan-De Kwakel, Michel Gaus-
Vinkeveen, Robin Buskermolen-
De Kwakel, Hafi d Orrech-Mijd-
recht, Rik Uit den Bogaard-Mijd-
recht, Lorenzo Bruno-Uithoorn, 
Jeffrey Klaassen van Oorschot-
Uithoorn, Roeland de Bruyn-Wa-
verveen, Manon Gortemulder-Uit-
hoorn,  Michelle Polmantuin-Uit-
hoorn, Mitchell Cornelissen-Mijd-
recht, Daan de Pender-Uithoorn, 

Stefan Lücke-Uithoorn, Hessel 
Spruit-Vinkeveen, Daniek Smit-
Uithoorn, Chantal Silleman-Vin-
keveen, Jessica Omtzigt-De Kwa-
kel, Yara Meijer -Uithoorn, Marc 
van Haaster-Uithoorn, Alex Ma-
kelaar-Uithoorn, Jack Cornelis-
sen-Vinkeveen, Daisy Vork-De 
Kwakel, Justien Meijer-De Kwa-
kel, Milenka Stam-Mijdrecht, Jai-
my Eerbeek-Uithoorn, Lisanne 
Daalhuizen-Uithoorn, Alice Klaas-
sen-Uithoorn, Celine Poelwijk-Uit-
hoorn, Zinat Rasa-Uithoorn, Ke-
vin van de Schraaf-Uithoorn, Da-
nique Veldhuisen-Uithoorn, Kaj 
Schoonheim-Uithoorn, Frederieke 
Bijenveld-Uithoorn, Denise Vlas-

man-Uithoorn, Linsey Jonk-Uit-
hoorn, Daan Bergen-Uithoorn, 
Nishaan Khasai-Uithoorn, Juliane  
Riess-Uithoorn, Beau Meeuwis-
Vinkeveen, Daisy Neeleman-Wil-
nis, Daphne Wijtsma-Wilnis, Dylan 
Schenderling-Wilnis, Ramon Sael-
man-Mijdrecht, Youri Zaal-Mijd-
recht, Mel Mulder-Uithoorn, Thij-
men van Dijk-Uithoorn, Kevin Va-
lentijn-Mijdrecht, Dylan Halpen-
ny-Uithoorn, Ruben Heideman-
Uithoorn, Timo Ossewaarde-Uit-
hoorn, Rick van Vliet-Uithoorn, 
Claudio Schoorstra-Uithoorn, Wil-
co Prins-Waverveen, Michelle Ver-
sluis-De Kwakel, Jane van Lie-
nen-Uithoorn, Kim Westerbos-Uit-

hoorn, Iris van der Maarl-Uithoorn, 
Nils van Bemmelen-Amstelhoek, 
Marlou Klinkenberg-Amstelhoek, 
Anouschka Petersen-De Kwa-
kel, Tom Stronkhorst-De Kwakel, 
Brian Bakker-De Kwakel, Arian 
Maat-De Kwakel, Danique Hoog-
eveen-Mijdrecht, Jeffry Linden-
Mijdrecht, Pim Putman-Mijdrecht, 
Marcel van den Berg-Mijdrecht, 
Zhané Lezaire-Mijdrecht, Jessi-
ca Stam-Mijdrecht, Thomas Roos-
blad-Uithoorn, Rebecca Cornax-
Uithoorn, Raynor van Engeland-
Uithoorn, Jasper Gerbracht-Uit-
hoorn, Stef Habraken-Uithoorn, 
Stef Kamisakis-Uithoorn, Hasib 
Sahadat-Uithoorn, Merel Smelt-

Uithoorn, Leon Verlaan-Uithoorn, 
Mark Visser-Uithoorn, Asma Zaf-
zafi -Uithoorn, Timmy de Kort-Uit-
hoorn, Selma Drieling-Uithoorn, 
Alessandro van Dijk-Uithoorn, 
Daan Blaauw-Uithoorn, Ibrahim 
Chicho-Uithoorn, Lars Haarsma-
Uithoorn, Daniël Jrifat-Uithoorn, 
Estée van Muijden-Uithoorn, Da-
vey Sollet-Uithoorn, Dennis Rits-
Uithoorn, Lindsey van de Kuilen-
Uithoorn, Julia Bremer-Uithoorn, 
Mikky Janssen-Uithoorn, Jus-
tin Klos-Uithoorn, Nisma Saleh-
Ahmed-Uithoorn, Jessy Volkers-
Uithoorn, Roberto Cantatore-Vin-
keveen, Myrthe Röling-Wilnis, Li-
san Wijtsma-Wilnis.

Geslaagden HAVO Mijdrecht

Geslaagden VWO

Geslaagden VLC MAVO afdeling Mijdrecht

Geslaagden MAVO afdeling Vinkeveen
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Seizoen bedrijvenleague beleeft mooie afsluiting
Mijdrecht - Een tijdlang zag het er 
niet naar uit dat de bedrijvenleague 
dit seizoen op een feestelijke manier 
zou afsluiten. Twaalf bedrijven in of 
nabij De Ronde Venen binden met 
elkaar de strijd aan in dit jaarlijks te-
rugkerend toernooi over twaalf ron-
des. Het team van Henk Rass draai-
de ondanks wat blessureperikelen 
een goed seizoen.
Met nog twee rondes te gaan be-
zetten Dirk van Nieuwkerk, Ra-
mon van Goor, Dorine Hofmees-
ter en Bert Vrinzen een verdienste-
lijke vijfde plaats. Het was het der-
de jaar dat Stoffeerderij Henk Rass 
het team sponsorde. Als de drukke 
werkzaamheden het toelieten kwa-
men hij en zijn zoon op de donder-
dagavond kijken. Speciaal voor zijn 
team liet Henk Rass T-shirts maken 
met logo en opdruk van Stoffeerde-
rij Henk Rass. Na drie jaar is het tijd 
voor wat anders en stopt de spon-
sering. Dirk, Ramon, Dorine en Bert 
bedanken Stoffeerderij Henk Rass 
hartelijk voor de enthousiaste spon-
sering.

Robin Ekholm weer terug in HE3 
finale van Wilnis Open

Wilnis - Vorige week op de TVM 
Open lukte het nog niet, maar afge-
lopen zondag op het open toernooi 
van TV Wilnis was Robin Ekholm te-
rug in de finale heren enkel 3. De 
19 jarige student sportmanagement 
uit Vinkeveen heeft daarvoor eerst 
vrijdagavond af moeten rekenen 
met Michel Werkhoven. In die partij 
moest Robin op zijn beste tennis te-
rugvallen. In de soms stromende re-
gen keek hij tegen deze taaie tegen-

stander namelijk al snel tegen een 
set achterstand aan. Met winst in de 
2e set en een voorsprong van 4-1 in 
de laatste set leek daarna de buit 
binnen maar een inhaalslag van Mi-
chel bracht de spanning toch weer 
terug. Bij een stand van 4-3 moest 
er vervolgens door Robin toch nog 
even een flink tandje bijgezet wor-
den om op zaterdag de halve fina-
le te kunnen spelen tegen David 
Avakian. Die partij ging lange tijd 

gelijk op met kansen op een break 
voor David bij 4-5 in de eerste set. 
Kalm blijven en scoringsmogelijk-
heden benutten was op dat moment 
voor Robin de strategie die werkte.

De 1e set werd door hem met 7-5 
gewonnen en in de 2e set ging hij 
vol zelfvertrouwen langdurig de ral-
ly aan. Hij bestookte zijn opponent 
met diepe slagen op de backhand, 
afgewisseld met korte ballen en 

Karin de Vink treft sterke 
Nadia Adnani in finale
Wilnis - Afgelopen weekend moest 
Karin de Vink het in de finale van de 
dames enkel 3 op het open toernooi 
van haar eigen vereniging opnemen 
tegen Nadia Adnani. Dit bleek geen 
gemakkelijke klus voor de 26-jari-
ge uit Wilnis afkomstige tennisster 
die overigens tegenwoordig in Vin-
keveen woont. De halve finale was 
Karin tegen Danique Bank nog re-
latief makkelijk doorgekomen met 
een 6-4, 6-1 overwinning. Het was 
in deze halve eindstrijd dat zij haar 
gewenste dominante aanvallende 
spel nog goed en zuiver kon uitvoe-
ren. Karin geeft er de voorkeur aan 
om het initiatief in de wedstrijd di-
rect naar zich toe te trekken. Van-
uit de baseline probeert zij de rally’s 
op te zetten en met harde forehands 
voert zij de druk op de tegenstand-
ster op. Zo benadert zij haar wed-
strijden vrijwel altijd en met suc-
ces. Het is voor haar dan ook een 
uitkomst dat tennisvereniging Wil-
nis dit jaar is overgestapt van een 
mateco baansoort naar het zoge-
naamde Advantadge Red Court. 
Deze op gravel lijkende snelle baan 
met een relatief zachte ondergrond 
is uiterst geschikt voor een strakke 
speelstijl vanaf de baseline zoals die 
van Karin. Een bijkomend voordeel 

is overigens ook dat doorspelen in 
regenachtig weer veel langer moge-
lijk is. Dit voordeel heeft ertoe ge-
leid dat er ondanks enkele flinke re-
genperiodes in de afgelopen week, 
nauwelijks vertraging tijdens het 
toernooi is opgetreden. Het tennis-
park heeft een warmere uitstraling 
gekregen en daarmee de TV Wil-
nis een flinke stap vooruit gebracht, 
hetgeen onmiddelijk te zien was aan 
de flinke stijging van het aantal in-
schrijvingen. Voor Karin in ieder ge-
val een uitkomst deze nieuwe ba-
nen, maar dat nam niet weg dat zij 
in Nadia Adnani ruimschoots haar 
meerdere moest herkennen in de fi-
nale. Nadia speelde solide, was vast, 
hield de ballen goed diep en eigen-
lijk kon Karin zich daardoor geen 
enkele misser permitteren. Winst in 
de finale dames enkel 3 bleek zon-
dagmiddag voor de 2e jaars studen-
te van de politie academie daarom 
niet haalbaar.

Desondanks kan Karin terugkij-
ken op een succesvol toernooi 
want naast een verdienstelijke 2e 
plaats wist zij samen met Frans van 
Loon het gemengd dubbel toernooi 
speelsterkte 4 te winnen. 
 Foto: sportinbeeld.com

Zomerbridgedrive, zesde ronde
Mijdrecht - De zesde zitting van de 
zomerdrive dit zomerseizoen zit er 
al weer op. Het was weer een ge-
zellige avond bij Bridgevereniging 
Mijdrecht in de Meijert aan de Dr. J. 
v.d. Haarlaan met in totaal 50 paren.
Er werd gespeeld in drie lijnen. De 
uitslag is als volgt:

Lijn A:
1.  Anky Bots &
  Agnes Kroes 60.71%
2.  Dirk Klinkhamer &
  Bep Schumacher  58.33%

Lijn B:
1.  Ria van Bergen &

  Delia Kenter 59.52%
2.  Joop Koeman &
 Ben ten Brink 57.14 %

Lijn C:
1.  Caro Toebosch &
  Bart Groenevelt 63.28 %
2.  Yvonne Jongkind &
  Arnold Jongkind 63.02 %

De laatste ronde is op maandag-
avond 8 juli a.s. Zaal open om 19.00 
uu, de aanvang i om 19.45 uur.
Zowel voor gevorderde als begin-
nende bridgers met wat ervaring 
een leuke avond. Tot ziens in de Me-
ijert.

Succesvolle interne 
competitie Kwinkslag 
Vinkeveen - Het einde van het 
badmintonseizoen kwam met ras-
sé schreden dichterbij. Dus ook de 
jaarlijkse interne competitie bij bad-
mintonvereniging Kwinkslag ging 
een aantal weken geleden weer van 
start. 4 Weken lang werd er op don-
derdagavond na eerst één uur trai-
ning direct gestart met de onder-
linge wedstrijden waarbij er alleen 
maar dubbels werden gespeeld. Dit 
waren zowel mix dubbels alsmede 
gewone dubbels, en zelfs 2 dames 
tegen 2 heren. Uiteraard met als uit-
gangspunt zo eerlijk mogelijke wed-

strijden. Na 4 weken felle strijd op 
het scherpst van de snede hebben 
de volgende leden zich geprofileerd 
als winnaar: Heren: 1 Bas Kooijman 
2 Jasper van Peursum 3 Hennie Ver-
steeg. Poedelprijs Maikel. Dames: 
1 Nel Kok 2 Elly Ruizendaal 3 Me-
riam Verbrugge Poedelprijs Jolan-
da Klinkhamer. Eind augustus zal 
er weer volop getraind gaan wor-
den voor een nieuw (competitie) 
seizoen. U bent van harte welkom 
een keer te komen kijken of mee te 
spelen op een donderdagavond van 
20.00 tot 23.00 uur in de Boei. 

Beleef zaterdag de laatste 
veensteekmachine!

Vinkeveen - Museum De Ronde Venen beheert een bijzondere machine: de laatste veensteekmachine van Nederland. Slechts een paar keer per 
jaar wordt de machine voor publiek gestart. Aanstaande zaterdagmiddag 6 juli is het weer zover. De unieke Bronsmotor van deze enorme bagger-
machine wordt weer tot leven gebracht door de vrijwilligers van het museum. Dit imposante spektakel gaat gepaard met veel rook en motorgeronk. 
Vanaf 14.00 uur kunt u dit ook meemaken en vervlogen tijden herleven.

VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 

VAKANTIE
OP?

G
R

AT
IS

 A
D

V
ER

T
EN

T
IE

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!

Tom (22):
“Een vriendin had maar 

weinig tijd nodig om mij over
 te halen om met Wielewaal 

mee te gaan. Ze typeerde het als 
volgt: Hard werken, erg vermoeiend, 

dingen doen waarvan je nooit gedacht 
had ze ooit te doen, verbazing, span-

ning, sensatie en vooral een lach die je 
nooit gaat vergeten. Ze had gelijk!”

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en 
vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De bege-
leiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. 

Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies. Voor de functie 
verpleegkundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, 
voor andere functies is geen speciale opleiding nodig.  Je ontvangt vooraf 
uitgebreide informatie en een instructie. 

Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren 
met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor 
kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of 
jongeren een onvergetelijke week te bezorgen! 

Iets voor jou? Lees verder op:
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T
IE

Mede mogelijk dankzij:

fraaie passingshots. Dit leverde hem 
de terechte 6-2 winst op in de 2e set 
en daarmee een plaats in de finale. 

Jaartje
Het was overigens alweer een jaar-
tje geleden dat Robin zijn laatste he-
ren enkel finale speelde. Begrijpelijk 
dat het niet elk toernooi prijs is want 
zijn studie vraagt uiteraard ook de 
nodige tijd en energie. Desondanks 
lukt het deze talentvolle sporter om 
zijn niveau te behouden. Fysieke fit-
heid, atletisch vermogen en die ge-
spitste blik in zijn ogen kenmerken 
hem. Altijd is er die sterke wil om 
te winnen en met deze wapens ging 
Robin de finale in. Daarin maakte 
hij ook aanspraak op een overwin-
ning maar aan de andere kant van 
het net trof hij met Jeroen Wichers 
zoals bekend een tegenstander van 
formaat. Jeroen was nog een maatje 
te groot en het lukte Robin dan ook 
niet om die finale te winnen maar 
hij slaagde er zeker in om Jeroen 
tot het uiterste te dwingen. Om elk 
punt werd gevochten, zowel fysiek 
als verbaal en dat gaf deze partij nu 
juist iets extra’s. Het publiek in Wil-
nis genoot vanaf een zonnig terras 
van harde slagenwisselingen, van 
geforceerde punten en van emoties 
en discussies.

Zo hoort een finale HE3 te zijn: top-
tennis met beleving ! Jeroen won 
uiteindelijk met 6-4, 7-5 en voor bei-
de heren staat komende week weer 
een nieuwe toernooi op de agen-
da. Jeroen speelt in Maarssenbroek 
en Robin zal bij de Ronde Vener op-
nieuw de uitdaging van een te be-
halen finale plaats aangaan. Succes 
mannen ! 
 Foto: sportinbeeld.com
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IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

De zomer is bij uitstek de perio-
de dat (vliegende) mieren, wes-
pen, bijen, muizen en ratten er in 
groten getal op uit gaan om voed-
sel te zoeken. Tevens komen de 
eitjes uit van vliegende en krui-
pende insecten. Al dit ongedier-
te zorgt dikwijls voor overlast. 
Dan is het goed te weten dat er 
een bedrijf voor u klaar staat om 
de zaken deskundig aan te pak-
ken, namelijk Veenweide Diensten 
van Corné van Vliet (40) uit Mijd-
recht. Bij hem kunt u terecht voor 
een breed aanbod aan schoon-
maak- en reinigingsdiensten in de 
breedste zin van het woord. Daar-
naast is Corné gecertifi ceerd on-
gediertebestrijder. Veenweide 
Diensten biedt zich aan voor het 
schoonmaken van kantoren en 
woningen, glasbewassing, gevel-
reiniging en het gespecialiseerd 
reinigen en onderhouden van 
vloeren, waaronder die van na-
tuursteen, zoals marmer, trava-
tin en hout. Corné met zijn jaren-
lange ervaring, weet waarover hij 
praat gelet op de uitleg hoe dat 
onderhoud in zijn werk gaat waar-
bij speciale producten worden ge-

bruikt. Als zelfstandig onderne-
mer met twee mensen in dienst, 
Agneszka (foto) en Anja, is Cor-
né er niet vies van de handen uit 
de mouwen te steken om allerlei 
schoonmaakwerkzaamheden te 
verrichten, zowel binnen als bui-
ten. Inclusief glasbewassing. Dat 
deze vorm van dienstverlening op 
prijs wordt gesteld en hij daarin 
kwaliteit levert, blijkt uit het ruime 
klantenbestand dat hij heeft op-
gebouwd binnen en buiten de re-
gio. Uit zowel de bedrijvensector 
als de horeca en zelfs de gezond-
heidszorg krijgt Veenweide Dien-
sten veel werk toegeschoven om 
de zaken dagelijks schoon en net-
jes te houden.

Ongedierte bestrijding
“Waar de basis van mijn activitei-
ten weliswaar ligt in het schoon-
maak- en reinigingswerk, neemt 
ook het bestrijden van ongedier-
te een ruime plaats in. Zoals wes-
pen, (vliegende) mieren, zilver-
visjes, vlooien, vliegen, muggen, 
broodkevers, kakkerlakken, mui-
zen, ratten en dergelijke,” legt 
Corné uit. Voor de bestrijding er-
van laat hij zich informeren door 
een ongedierte bestrijdingsbedrijf 
in Barendrecht dat tevens gespe-
cialiseerd is in het verwijderen 
van wespennesten. “Voor onge-
diertebestrijding moet je tegen-

woordig gediplomeerd zijn en per 
soort ongedierte weten hoe je die 
moet bestrijden dan wel het ver-
meerderen van de beesten moet 
voorkomen. Je moet daarbij reke-
ning houden met allerlei factoren 
in het bijzonder het milieu. Ik be-
strijd ongedierte zowel buitens-
huis als binnenshuis, bij zowel 
particulieren als bedrijven, op het 
platteland maar ook in verstede-
lijkte gebieden. Belangrijk is het 
bestrijden van ongedierte bij su-
permarkten, groothandelsbedrij-
ven van food en non-food (Ma-
kro/Sligro) en niet te vergeten 
restaurants en snackbars. Maar 
ook ziekenhuizen moeten be-
slist vrij zijn van ongedierte,” al-
dus Corné. Het preventief voorkó-
men van ongedierte voor bedrij-
ven die door regelgeving van te 
voren moeten kunnen aantonen 
dat ze ongediertevrij zijn, behoort 
ook tot de activiteiten van Veen-
weide Diensten. Omdat de certi-
fi cering slechts vijf jaar geldig is, 
volgt Corné tussentijds regelmatig 
een bijscholing. Veenweide Dien-
sten heeft zijn opslag en werk-
plaats gevestigd aan de Mijd-
rechtse Dwarsweg 36 in Wilnis.

Wie Corné nodig heeft kan hem al-
tijd bellen op 06-30957037 of eerst 
zijn website bezoeken voor meer 
informatie: www.veenweide.nl.

Veenweide Diensten
Gecertifi ceerd in ongediertebestrijdingGecertifi ceerd in ongediertebestrijdingGecertifi ceerd in ongediertebestrijdingGecertifi ceerd in ongediertebestrijdingGecertifi ceerd in ongediertebestrijding
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Heel gezellig en piekfijn rare 
harenfeestje op Proostdijschool
Mijdrecht - Juf Joke en juf Marina 
vierden afgelopen vrijdag hun ver-
jaardag op school en tevens alvast 
een beetje het einde van het school-
jaar. Iedereen in groep 5/6 van de 
Proostdijschool kwam met lekker 
gek haar naar het feestje van de 
jarige juffen. Ook werd er met de-
ze mooie koppies in ons eigen dorp 
een foto-puzzeltocht gehouden. Dit 

in kleine groepjes en onder leiding 
van leerlingen uit groep 8. Het was 
nog best moeilijk om alles te vin-
den op de foto’s, terwijl de kinde-
ren toch heel vaak in het dorp zijn. 
De gevel van het gemeentehuis bij-
voorbeeld... wat betekenen de fi-
guren boven de hoofdingang? Na-
dat alle plaatsen op de foto’s waren 
gevonden en de opdrachten waren 

gedaan, ging iedereen terug naar 
school. Hier werden nog een drop-
veterrace, een beschuitfluitwedstrijd 
en een dolle stoelendans gehouden. 
Na de pannenkoeken en de brood-
jes knakworst was het tijd om af te 
sluiten.
Het was een heerlijke verjaardag en 
een mooi einde van een heel gezel-
lig en leerzaam schooljaar!

Koningsballon Proostdijschool 
gevonden in Duitsland
Mijdrecht - Tijdens de eerste ko-
ningsspelen op vrijdag 27 april jl. 
hebben de kinderen van de Proost-
dijschool uit Mijdrecht ballonnen 
opgelaten.
Iedere leerling heeft een speciale 
wens voor het koningshuis op een 

kaart geschreven welke aan de bal-
lonnen zijn vastgemaakt. Een aantal 
dagen na het oplaten van deze bal-
lonnen kwamen de eerste reacties 
van de gevonden ballonnen bij de 
ouderraad binnen. Uiteindelijk heeft 
de ballon van Sofie uit groep 3 van 

de Proostdijschool de meeste kilo-
meters afgelegd.
Een totale afstand van maar liefst 
312 kilometer.
De ballon van Sofie is gevonden in 
het Duitse plaatsje Bad Zwische-
nahn

Geslaagden Nibud Geldexamen
Vinkeveen - Afgelopen donder-
dagmiddag zijn de diploma’s uitge-
reikt aan de leerlingen van de groe-
pen 8 van OBS de Pijlstaart en de 
Sint Jozefschool die het Nibud Geld-
examen met goed gevolg hebben 
afgesloten. Dit jaar heeft PCB de 
Schakel niet deelgenomen omdat 
de combinatieklas daar vorig jaar al 

aan mee had gedaan. Vanaf mei zijn 
de juffen van de betreffende groe-
pen 8, na een enthousiaste presen-
tatie van de eerste les door Arnold 
Oldert van Assurantiekantoor Van 
Wijngaarden uit Vinkeveen, aan de 
slag gegaan met het lespakket van 
het Nibud met als doel de leerlingen 
een basis en kennis van geld mee te 

geven. Assurantiekantoor Van Wijn-
gaarden vindt het van groot belang 
dat basisschoolleerlingen goed le-
ren omgaan met geld. Onlangs heb-
ben de leerkrachten het Geldexa-
men afgenomen en donderdagmid-
dag 27 juni ontvingen de ‘geslaag-
den’ in een feestelijke sfeer een offi-
cieel diploma.

Nieuw in De Ronde 
Venen: ‘de Spareribpiraat’
De Ronde Venen – Misschien 
heeft u ‘m al zien rijden, dat klei-
ne gele karretje met een afbeelding 
van een piraat er op. Dat is de rij-
dende grilllijn van de Spareribpiraat. 
Sinds half april levert de Spareribpi-
raat vooral spareribs maar ook kip 
en saté.

Deze formule bestaat er uit dat de 
gerechten heet bij u worden aange-
leverd, omdat ze voor uw deur pas 
van de grill worden gehaald.
Zij hanteren de formule van de 1-2 
of 3-kilobak voor de ribs en de kip, 
waarbij de kiloprijs steeds lager 
wordt bij een grotere bestelling. De 
saté bestaat uit een bak met 5 stok-
jes, in een heerlijke pindasaus. Ook 
zijn er diverse bijlagen zoals maïs 
en een stokbroodje die erbij besteld 
kunnen worden. Eigenaar Steef v.d. 

Berg is geen onbekende in de hore-
ca. Zijn ouders hebben vroeger de 
kantine van de sporthal in Harme-
len zo’n 10 jaar gerund en jaren een 
restaurant gehad in Utrecht Over-
vecht. Op beide locaties heeft v.d. 
Berg horeca-ervaring opgedaan. 
Steef heeft eveneens zijn horecapa-
pieren behaald.
Het besluit om ‘de Spareribpiraat’ 
te beginnen kwam voort uit het feit 
dat hij drie jaar geleden samen met 
zeven andere chauffeurs ontsla-
gen werd bij een transportbedrijf op 
Schiphol.
Na lang solliciteren en steeds weer 
afgewezen te zijn, besloot hij voor 
zichzelf te beginnen, en zie hier het 
resultaat.

Kijkt u ook eens op de site www.
spareribpiraat.nl. Tel. 06-11283568.

Nieuw in Wilnis:
Mindfulness/Integrale Yoga
Wilnis - Vanaf 2 september start 
Prisma Coaching met lessen in 
sporthal Willisstee. De lessen be-
staan uit een unieke en zeer ef-
fectieve combinatie van Mindful-
ness en Integrale Yoga. Geduren-
de meer dan 20 jaar ervaring heeft 
Prisma Coaching het beste van al-
le verschillende yogarichtingen sa-
mengevoegd tot een krachtig en he-
lend concept!

Helend effect: Mindfulness en In-
tegrale Yoga hebben een weten-
schappelijk bewezen positief effect 
bij: hoofdpijn, migraine, vermoeid-
heid/slecht slapen, rug-, spier- en 
gewrichtspijnen, hyperventilatie, 
overgewicht, stress, overspannen-
heid, burnout, concentratiestoornis-
sen en depressie.
De lessen bestaan uit: mindful-
nesstraining, ontspanningsoefe-
ningen, verschillende ademha-
lingstechnieken, lichaamshoudin-
gen, meridiaanstimulatie, chakrab-
alancing, zelfreflectie, visualisatie, 
concentratie en meditatie. Met be-
hulp van speciale fysieke oefenin-
gen verleg je de grenzen van je li-

chaam. Bloed, lymfstromen en spijs-
vertering worden geactiveerd. Spie-
ren en gewrichten worden soepeler 
en sterker. Soms zijn de oefeningen 
passief (yin), soms actief (yang). Ie-
der werkt op zijn eigen niveau. Het 
gaat niet om de prestatie maar om 
het proces. 

Overige informatie; Na ieder blok 
van 7 lessen volgt meteen een 
nieuw blok. Geen blok is hetzelfde; 
ieder blok staat in het teken van een 
bepaald thema, zodat er regelmatig 
nieuwe elementen bij komen en de 
lessen steeds weer nieuw en ver-
frissend zijn. De lessen worden ge-
geven in Wilnis, Breukelen, Neder-
horst den Berg, en Hilversum. Ge-
miste lessen kunnen op een andere 
locatie worden ingehaald. De inves-
tering in jezelf bedraagt 115,- eu-
ro voor een heel blok van 7 lessen 
van 1,5 uur, inclusief reader/werk-
boek. Tussentijds instromen is mo-
gelijk. Ga voor meer informatie en 
aanmelding naar de website: www.
prismacoaching.com, mail naar:  
info@prismacoaching.nl, of bel: 06-
41814252.





 
16   Nieuwe Meerbode  •  3 juli 2013

Prijskraak-klaverjasavond 
in Café de Merel

Vinkeveen - Komende vrijdag 
5 juli is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 
43. U dient om 20.00 uur aanwe-
zig te zijn, uiterlijk om 20.15 uur 
zal gestart worden met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek.Er zullen 
viermaal zestien giffies gespeeld 
worden, de punten worden ver-
volgens bij elkaar opgeteld en de 
winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeel-
de prijsklaverjasavond:
1. Corry Verhaar 6764  pt.
2. A.van Scheppingen 6535  pt.

3. Bianca Pappot 6515  pt.
4. Martien de Kuijer 6353  pt.
5. Dirk van Nieuwkerk 6308  pt.

De poedelprijs was deze avond 
voor Cock Meier met 5160 pun-
ten.
Komende vrijdag 5 juli is de laat-
ste avond voor de vakantie. Te-
vens is er dan de prijsuitrei-
king van de competitie. Volgen-
de week vrijdag 12 juli wordt er 
een prijs-kraak-klaverjasavond 
als toetje op de competitie ge-
houden.
Iedereen die van ‘kraken’ houdt is 
van harte welkom.
Wilt meer informatie, belt u dan 
naar: 0297-263562.

Sporttour enthousiast 
ontvangen

De Ronde Venen - Het jonge-
renwerk van Tympaan-De Baat 
heeft de Sporttour 2013 succes-
vol afgesloten. Acht weken lang 
zijn vrijwilligers van het jonge-
renwerk de kernen van onze ge-
meente rondgegaan om op ver-
schillende veldjes diverse spor-
ten te beoefenen met jongeren 
uit de buurt. 
Jongeren hebben onder leiding 
van vrijwilligers kennisgemaakt 

met sporten zoals voetbal, bas-
ketbal, volleybal, hockey en bad-
minton. Op deze manier kon-
den jongeren op een laagdrem-
pelige manier diverse sportacti-
viteiten uitproberen en beoorde-
len wat ze wel en niet leuk vinden 
en waar hun kwaliteiten en talen-
ten liggen. Deze zomer komt er 
een vervolg op de sporttour. Dit-
maal in de vorm van verschillen-
de toernooitjes.

Duivensport PV Rond de Amstel
Regio - Nadat de vlucht vanuit Or-
léans tot tweemaal toe werd uit-
gesteld werden de duiven afgelo-
pen maandag alsnog gelost. Het 
werd een zwaar concours doordat 
de weersomstandigheden nog ver 
van ideaal waren. De “60” van Pe-
ter Bosse uit Uithoorn is momenteel 
in zo’n blakende vorm dat zij de hele 
provincie Noord-Holland te snel af 
was. Dat betekende voor Peter een 
eerste plek op teletekst, hetgeen 
voor iedere duivenliefhebber een 
hoogtepunt betekent. 
Ook op de midfondvlucht vanuit 
Morlincourt afgelopen zaterdag was 
het weer een duif van Peter die met 
de winst in P.V. Rond de Amstel aan 
de haal ging. De jonge duiven die dit 
weekend voor het eerst hun proef 
van bekwaamheid moesten afleg-
gen, gingen voor hun eerste wed-
strijd naar het Belgische Meer. Van 

de vierhonderd vierenveertig duifjes 
was het de 461 van Ton Duivenvoor-
de uit De Hoef die met de overwin-
ning aan de haal ging. Zo beleefde 
de duivenliefhebbers uit onze regio 
weer een enerverend weekje met 
mooie resultaten.

De volledige uitslag
Orleans
1 Peter Bosse Uithoorn
2 Hans Half Amstelhoek
3 Leo van de Sluis Uithoorn

Morlincourt
1 Peter Bosse Uithoorn
2 Hans Half Amstelhoek
3 Ton Duivenvoorde De Hoef

Meer
1 Ton Duivenvoorde De Hoef
2 Hans Half Amstelhoek
3 Leo van de Sluis Uithoorn

Succesvol debuut voor 
Benjamin Bierman
Wilnis - Benjamin Bierman heeft 
dan welliswaar zijn finale heren en-
kel 7 tijdens het open toernooi niet 
kunnen winnen, maar hij mag be-
slist tevreden terugkijken op zijn de-
buut in het senioren tennistoernooi 
van Wilnis. Sinds 5 jaar speelt deze 
15 jarige vinkeveense sportliefheb-
ber tennis. Als jeugdlid nam hij wel 
al vaker deel aan jeugdtoernooien, 
maar het afgelopen weekend was 
voor hem de primeur in een seni-
orentoernooi en hij deed dit heel 
knap. Na een 6-3, 6-3 winst in de 
kwartfinale op Rob Veraar, mocht 
Benjamin op zondagochtend eerst 
de halve finale spelen. Deze wed-
strijd wist hij met 7-6, 6-3 te win-
nen,  waarna de als eerste geplaats-
te Richard Compaan in de finale zijn 
volgende tegenstander zou worden. 
Conditioneel zou dit voor de Hertha 
B1 speler geen probleem zijn en het 
zou ook een spannende strijd gaan 

worden met zelfs kansen op de 
overwinning. De eerste set ging nog 
moeizaam en werd met 6-4 verloren 
, maar met zijn sterke forehand en 
met meer rust en vastheid wist Ben-
jamin  grip op de wedstrijd te krij-
gen en bracht hij de 2e set met 6-3 
op zijn naam. Een 4-1 voorsprong 
in de 3e set bracht de eindoverwin-
ning zelfs even dichtbij, maar zoals 
altijd in het tennis kan het verloop 
van een wedstrijd plots verande-
ren. Richard begon sterker te spe-
len en bij Benjamin leek de concen-
tratie weg te zakken. Het initiatief 
gleed uit zijn handen en uiteinde-
lijk moest hij in Richard zijn meer-
dere erkennen. Desalniettemin een 
hele fraaie 2e plek voor Benjamin 
Bierman waar hij trots op kan zijn 
en over 2 weken volgt wellicht voor 
hem weer een mooi resultaat in het 
vinkeveense jeugdtoernooi. Foto: 
sportinbeeld.com

De Hoef Sportief 2013
De Hoef - Zondag 7 juli is De Hoef 
het toneel voor De Hoef Sportief 
2013. Een sportief evenement voor 
deelnemers van jong tot oud en van 
gematigd tot fanatiek sportief. Voor 
toeschouwers leuk en gezellig om-
dat het zwemmen, hardlopen en 
fietsen op en langs hetzelfde par-
cours plaatsvindt. Sporters kunnen 
zich inschrijven voor verschillende 
disciplines. De organisatie van het 
evenement wordt door zo’n krappe 
100 vrijwilligers uit De Hoef en de 
directe omgeving gedragen, een ge-
geven dat De Hoef een uniek dorp 
maakt.

Wandeltochten
De dag begint met 4 wandeltoch-
ten door het prachtige Groene Hart, 
waarbij het riviertje De Kromme 
Mijdrecht steeds leidraad zal zijn. 
De 5 km wandeltocht is een puzzel/
speurtocht speciaal voor de kleinere 
wandelaar. Onderweg zullen er ver-
schillende opdrachten moeten wor-
den uitgevoerd en raadsels worden 
opgelost. Aan het eind van de tocht 
krijgen de kinderen een leuk aan-
denken. Verder zijn er de 10, 20 en 
40 km wandeltochten, waarbij de 40 
km natuurlijk een goede oefening is 
voor de vierdaagse van Nijmegen. 
Starttijd 40 km tussen 7.00 en 8.30 
uur, voor de 10 en 20 km tussen 7.00 
en 10.00 uur en de 5 km tussen 9.00 
en 10.00 uur. Onderweg zijn er di-
verse verzorgingsposten. Inschrijven 
kan op de dag in pannenkoekenres-
taurant De Strooppot of vooraf via 
de website www.dehoefsportief.nl.

Zwemmen
Een recreatieve zwemwedstrijd 
van 1 km in De Kromme Mijdrecht. 
Borstcrawl, schoolslag, rugslag, het 
is allemaal toegestaan. Een wed-
strijd tegen uzelf en de rest van 
het deelnemersveld. De tijden wor-
den elektronisch waargenomen. Om 
11.00 uur geeft burgemeester Maar-

ten Divendal het startschot. Vinke-
veense Plassen is erbij voor begelei-
ding en voor noodgevallen.

Fietsen/wielrennen
Om 12.15 uur is er een recreatieve 
wielerwedstrijd van 30 km, dit bete-
kent 7 rondjes door De Hoef.
Getrainde wielrenners of recrean-
ten, iedereen kan meefietsen..

Hardlopen
Om respectievelijk 14.00 en 14.10 
uur zijn er de 2 recreatieve loop-
wedstrijden van 5 en 10 km.
Een stukje langs het water en een 
stukje door de polder. 

De 41 van De Hoef
De 41 van De Hoef is een recreatie-
ve triatlon over 3 onderdelen, te we-
ten 1 km zwemmen, 30 km fietsen 
en 10 km hardlopen. 

Kinderen
Naast de 5 km puzzel/speurtocht 
is op het kerkplein een springkus-
sen en worden kinderen gratis ge-
schminkt.

Inschrijven en omkleden
Het inschrijven van alle onderde-
len vindt op de dag zelf plaats in de 
Strooppot aan De Oostzijde 42-42 
in De Hoef. Voorinschrijven is mo-
gelijk via de website www.dehoef-
sportief.nl. 
In De Springbok, het gemeen-
schapshuis van De Hoef, aan de 
Oostzijde 61a, 1426 AG De Hoef, zijn 
er mogelijkheden tot omkleden en 
verfrissen.
 
Live muziek
Meteen na de prijsuitreikingen van 
het hardlopen en de `41 van De 
Hoef` is er ook nog een daverend 
optreden van zanger Edo Botterman 
uit Mijdrecht. De dag wordt afgeslo-
ten met een drankje en een stukje 
gezelligheid op het kerkplein.

Duo Ronald en Jochem 
winnen HD5 finale
Wilnis - Het duo Ronald Lucas-
sen en Jochem van Bergen hebben 
het afgelopen weekeinde  opnieuw 
een mooi succes bereikt. Niet al-
leen maakten zij onderdeel uit van 
de wedstrijdleiding van het zeer 
voorspoedig verlopen open tennis-
toernooi van Wilnis, ook wisten zij 
de eindoverwinning in het heren-
dubbel 5 toernooi op hun naam te 
schrijven.  Na eerder zowel de kwart 
als de halve finale relatief makkelijk 
in straight sets te hebben gewon-
nen, troffen zij in de finale het kop-
pel Frans van Loon en Michel Werk-
hoven. De 1e set van deze partij ver-
liep eigenlijk zonder veel problemen 
en werd met 6-2 gewonnen. Met  
degelijke slagenwisselingen vanaf 
de baseline werd het voorbereidend 
werk verzorgd door Ronald, waar-

na Jochem met harde klappen aan 
het net de afronding voor zijn reke-
ning nam. Dit strijdplan werd ook in 
de 2e set voortgezet maar met ster-
ker wordende tegenstanders werd 
het geleidelijk een gelijk opgaan-
de strijd. Even leek er met een 5-4 
achterstand  nog een 3e set te ver-
schijnen, maar fraai eindspel in de 3 
daaropvolgende games bracht hen 
uiteindelijk de 6-2, 7-5 winst en dat 
is geen toevalligheid voor dit duo 
dat al vele jaren zowel in het tennis 
als in het voetbal bij CSW mooie en 
succesvolle sportmomenten beleeft. 
Volgende week staat voor hen het 
toernooi van de Ronde Vener op het 
programma en later in juli sluiten zij 
het tennisseizoen af in Vinkeveen. 

Foto: sportinbeeld.com

Afsluiting
handbalseizoen met 

moeder/dochterwedstrijd
De Hoef - Zondag 30 juni was het zover. 
Een lang gekoesterde wens van onze mei-
den B2 is in vervulling gegaan, een moeder/
dochterwedstrijd.
Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we 
gezamenlijk koffie en limonade gedronken 
met als traktatie een stuk eigengemaakte 
taart om vervolgens de tactiek  te bepalen 
hoe de wedstrijd te moeten gaan spelen. Na 
warm gelopen te hebben ging de wedstrijd 
om 13.00 uur van start.

Zowel de dochters als de moeders waren 
erop gebrand  de wedstrijd te winnen.  De 
dochters namen de leiding en kwamen als 
snel met 1-0 voor te staan. Maar al snel 
volgde een tegen doelpunt. Dit ging over en 

weer en gingen de rust in met een stand 
van 4-4. Dit is wat de dochters niet voor 
ogen hadden. Na een verfrissing gingen we 
de 2e helft in. 
De moeders kwamen terug en het werd 4-5. 
De wedstrijd werd grilliger en spannender. 
De dochters kregen een terechte penalty 
die ze ook benutte. Het was weer gelijk.

De conditie van de moeders gingen parten 
spelen en kregen doelpunten om hun oren. 
Uiteindelijk hebben de moeders het verlies 
weten te beperken met 2 doelpunten ver-
schil.
Eindstand  7-9 in het voordeel van de doch-
ters. Al met al een geslaagde afsluiting van 
het seizoen.

Succes Judoschool Blaauw 
bij laatste toernooironde
Wilnis – Zondag 30 juni hebben ne-
genentwinting judoka’s van Judo-
school Blaauw meegedaan met het 
laatste Fuyiama toernooi van dit sei-
zoen. De kinderen werden onder-
verdeeld op kleur band en gewicht.  
De 150 deelnemers werden over 38 
poules verdeeld zodat er minimaal 
drie wedstrijden gedraaid moest 
worden.
Aan het einde van de dag waren 
er 10 eerste plaatsen en 10 tweede 
plaatsen gewonnen. 
Naast de prijzen voor deze toernooi-
ronde waren er ook prijzen voor de-
gene die het best gedraaid hebben 
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-
nooien. Deze judoka’s mogen zich 
dan voor een jaar overall kampioen 
noemen van het Fuyiama judotoer-
nooi. Voor een eerste plaats kreeg 
men 5 punten, een tweede plaats 
drie punten en een derde plaats 1 
punt. Luuk Haarman, Romano Ver-

meulen en Tijn Haarman mochten 
deze mooie prijs in ontvangst ne-
men.
De 10 deelnemers die de eerste 
prijs hebben gewonnen zijn: Am-
ber de Groot, Bjorn Lemmens, Foss 
Lemmens, Kevin Schonhage, Luuk 
Haarman, Reinier Ruizendaal, Ro-
mano Vermeulen, Ruben Duijn, Rut-
ger Hofman, Tijn Haarman
De 10 deelnemers die de tweede 
prijs hebben gewonnen zijn: Amy 
Dekkers, Cas Jansen, Erlend Keu-
ne, Justin Geerts, Kim Mulder, Ma-
rijke van Donselaar, Mike Burggraaf, 
Rob Burggraaf, Sven Kas, Tobias van 
Bruggen
De 9 deelnemers die de derde prijs 
hebben gewonnen zijn:  Aiden Ver-
meulen, Casper de Groot, Dylan 
Koeleman, Erik Dekkers, Jeroen 
Trommel, Luca van Paassen, Simon 
Duijn, Tom van den Haak, Verena 
Ratterman



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

Kijk op www.toernooi.nl voor alle 
categorieën en schrijf je snel in! 

Jij bent er dit jaar toch ook weer bij? 
Maak van deze 26e editie een weer 
geweldige happening, het mooie 
weer is besteld! De inschrijving sluit 
op 31 juli 2013. Meer informatie:  
www.quivivetennis.nl

Succesvolle week voor TVM 
Grand Café Plux Open 2013
Regio - De afgelopen week stond 
Tennis Vereniging Mijdrecht in het 
teken van het jaarlijkse open toer-
nooi. Ook dit jaar trok het sportie-
ve tennistoernooi weer vele deelne-
mers. De open toernooicommissie 
spreekt dan ook van een zeer suc-
cesvolle week en kijkt tevreden te-
rug op alweer de 38e editie van het 
open toernooi. 
Het gezellige toernooi dat niet al-
leen tennissers uit de gemeente, 
maar ook van ver daar buiten aan-
trekt wordt ieder jaar georganiseerd 
door een enthousiaste groep vrijwil-
ligers. Onder leiding van toernooilei-
der Brian Cornelissen, werken zij er 
met veel plezier aan om er een suc-
cesvol toernooi van te maken. De 
hele week waren er verschillende 
activiteiten georganiseerd, voor zo-
wel de spelers als voor de toeschou-
wers. Zo waren er onder andere een 
feestavond, wijnproeverij en loterij-
en met mooie prijzen. De catering 
van het toernooi was dit jaar in han-
den van de hoofdsponsor van het 

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

Prachtig tennisduel Thomas 
Ykema en Robin Ekholm
Regio - Thomas Ykema heeft zijn 
deelname aan het TVM Grand Café 
Plux Open 2013 niet kunnen bekro-
nen met een eindoverwinning in de 
categorie heren enkel 3. 
Daarvoor was Jeroen Wichers sim-
pelweg te sterk. Maar het optreden 
van de 21 jarige Thomas was dit jaar 
bijzonder sterk. Vooral de halve fi-
nale vrijdagavond tegen Robin Ek-
holm was een tennisgevecht dat 
tot de verbeelding sprak. Dat de-
ze partij een gelijkopgaande strijd 
moest worden was wel duidelijk 
geworden in de voorafgaande trai-
ningspotjes die deze 2 regiona-
le tennistoppers de afgelopen we-
ken met elkaar speelden. De diver-
se best of 11 series eindigden na-
melijk allemaal close met een ver-
schil van slechts 2 punten. Deze lijn 
werd dus in de halve finale van af-
gelopen vrijdagavond volledig door-
getrokken. De eerste set eindigde in 
een tie-break die door Thomas met 
9-7 werd gewonnen. In de 2e set 
hielden de mannen elkaar opnieuw 
in evenwicht. Even leek Thomas met 
een matchpoint op de stand 5-4 
de wedstrijd te kunnen beslissen, 
maar Robin wist te ontsnappen met 
een scherp passing shot. Weder-
om moest de set beslist worden met 
een tie-break en dit keer was het 
Robin die met 7-5 winst de wedstrijd 
naar een 3e set tilde. In de laatste 
set leek Thomas het moeilijk te gaan 

krijgen. Het niet benutte match-
point speelde kennelijk nog door 
zijn hoofd. Hij had nog wel het ini-
tiatief in de slagenwisselingen, maar 
maakte de fouten op de belangrij-
ke punten en in korte tijd keek hij 
in de 3e set tegen een 3-0 achter-
stand. Precies op tijd hervond Tho-
mas het ritme en dwong hij zichzelf 
tot een inhaalrace. Het werd 3-3 en 
geleidelijk begon de fitheid in deze 
partij een rol te spelen. Robin kreeg 
te kampen had met kramp en Tho-
mas deed er een schepje bovenop. 
Bij een 5-4 voorsprong en op 15-40 
was het uiteindelijk Thomas Ykema 
die zijn 3e matchpoint benutte. Een 
schitterende lob bracht hem de ver-
diende winst en de finale. Het is al-
dus Thomas met name de toege-
nomen trainingsintensiteit bij mijn 
nieuwe vereniging en daarbij de af-
gelopen competitie op 3e klasse he-
ren zondagniveau die mij de vorm 
en veerkracht hebben gebracht die 
ik nu kan laten zien. Door zijn stu-
die is hij namelijk naar Haarlem ver-
huisd en heeft zich daar aangeslo-
ten bij tennisvereniging Brederode. 
Het is een stukje uit de buurt, maar 
de tennisliefhebbers in De Ronde 
Venen zullen hem in de zomerperi-
ode ongetwijfeld nog regelmatig op 
de tennisbanen tijdens de toernooi-
en in De Ronde Venen kunnen te-
rugzien.
Foto: sportinbeeld.com

Geslaagde clubkampioenschappen 
bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 22 
juni werden er bij Judo Ryu Kensui 
de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen georganiseerd. 

De vertrouwde dojo werd verruild 
voor één van de tennisbanen bin-
nen Sport & Health Club Amstelhof, 
waar twee wedstrijdmaten neerge-

legd waren. De ruim 90 judoka’s 
waren zichtbaar gespannen maar 
trakteerden de aanwezige ouders, 
familie, vrienden en kennissen op 
een fraaie demonstratie van de ju-
dowedstrijdsport. Er was een ge-
moedelijke sfeer met een echt toer-
nooikarakter, er werd gestreden 
voor elk punt en zelfs de allerklein-

sten deden het publiek verbazen 
over de mentaliteit op de tatami. Erg 
leuk om te zien was ook dat de G-
Judo aanwezig was! Ook deze spe-
ciale groep judoka’s lieten eenieder 
versteld staan door veel strijd, tech-
niek en mooi judo te laten zien! Voor 
iedereen was er een mooie, welver-
diende medaille. Tevens was er dit 

jaar, wederom, een stijlprijs voor de 
judoka die tijdens het toernooi het 
meest opviel om zijn/haar judo-
stijl. De prijs werd dit jaar gewon-
nen door Lindsay Hertogh. Er wa-
ren veel gegadigden voor deze prijs 
maar Lindsay stak er net iets bo-
venuit met haar techniek en door-
zettingsvermogen. Voor alle uitsla-
gen en informatie over deze judo-
school kunt u een kijkje nemen op: 
www.judoryukensui.nl Dat de sfeer 
goed was kon je ook merken om-
dat er spontaan en uit volle borst 
voor Kim, de dochter van meester 
Ruud, die jarig was werd gezongen! 
Ook de foto’s spreken voor zich. Een 
speciaal woord van dank is er voor 
Sport & Health Club Amstelhof voor 
de sponsoring en hulp tijdens de-
ze mooie ochtend. Tevens een dik-
ke pluim voor alle hulp die de club 
van de vele vrijwilligers mocht ont-
vangen. Het was top! Na een lange, 
gezellige ochtend vol strijd en span-
ning kon iedereen moe maar trots 
op het behaalde resultaat naar huis.

Kwakelaars volbrengen de 
Alkmaarse vierdaagse
De Kwakel - Diverse Kwakelaars 
hebben afgelopen week de vier-
daagse wandeltocht van Alkmaar 
gelopen op verschillende afstan-
den .
Jan & Ireen Egberts liepen de 25 km, 
Janny Bras, Lia van Egmond & Gerry 
Zijerveld de 20 km en Jan de Groot, 
Steef Verlaan en Ben Plasmeijer de 

15 km. Het was een mooie wandel-
tocht in de omgeving van Alkmaar. 
De eerste twee dagen met goed 
weer de laatste twee dagen onder 
barre en zeer natte omstandighe-
den. Dat mocht de pret niet drukken 
want de gezelligheid bleef er tot het 
einde goed in. Proficiat, Kwakelaars, 
voor deze mooie prestatie!

Sterk optreden Amstelrenners 
Beckeringh en Beukeboom
Uithoorn - Afgelopen week werden 
de Nederlandse kampioenschap-
pen wielrennen op de weg verre-
den. In Groningen was het NK Tijd-
rijden en in Kerkrade het NK op de 
weg. Amstelrenners Dion Beuke-
boom en Derk Abel Beckeringh lie-
ten zich daarbij goed van voren zien 
met een 6e plaats voor Becjkeringh 
op het NK Beloften en een 8e voor 
Beukenboom op het NK Tijdrijden.
In Kerkrade werd op een bijzon-
der zwaar parcours gereden om de 
wegtitels. Bij de eloften (renners tot 
23 jaar) waren drie leden van WTC 
De Amstel vertegenwoordigd: Bart 
Harmsen, Derk Abel Beckeringh en 
Dylan Groenewegen. Harmsen had 
pech en haalde de finish niet, maar 
Groenewegen (16e) en vooral Bec-
keringh reden de hele dag van vo-
ren. Derk Abel Beckeringh was con-
tinu attent mee met de eersten, 
maar kwam nipt te kort om op het 
podium te eindigen: hij finishte lut-
tele seconden na de nummer drie 
op de knappe zesde plaats. Z on-
dag waren de professionals aan de 
beurt. In de door Johnny Hooger-

land gewonnen wedstrijd reed Dion 
Beukeboom bijna 150 kilometer in 
de kopgroep met o.a. Lieuwe Wes-
tra, maar daarna was het kaarsje op 
bij Beukeboom.
Eerder in de week was Beuke-
boom op het NK Tijdrijden al bij-
zonder goed op dreef want in het 
geweld van alle profs werd Beuke-
boom in de ruim 50 kilometer lan-
ge tijdrit  heel knap 8e, vlak achter 
Lars Boom en Stef Clement. Am-
stelrenner Jan Lof was met zijn 14e 
plaats de beste Elite-renner zonder 
contract (een aparte categorie) en 
daarmee de Nederlands kampioen 
in die klasse. 

Elders in het land werd uiteraard 
ook gekoerst. Amstelvener Patrick 
Bos was succesvol in het Brabant-
se Bladel waarin hij 3e werd, en Ou-
derkerker Lars van de Vall greep net 
naast de zege in de Ronde van War-
menhuizen met een tweede plaats. 
Een dag eerder werd de Ouderker-
ker al vierde in Limmen. Zijn eerste 
seizoenszege lijkt een kwestie van 
tijd.

Goede start van het Ute 
Hoirne tennistoernooi 
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 22 
juni begon het 32e Ute Hoirne Ten-
nistoernooi van tennisclub Uithoorn. 
Met maar liefst ruim driehonderd in-
schrijvingen in 30 categorieën bete-
kent dit een volle bak voor de ge-
hele toernooiweek. Het clubhuis is 
schitterend aangekleed en de deel-
nemers worden ontvangen door 
hostesses. Voordat de eerste partij 
is gespeeld valt elke deelnemer al in 
de prijzen. Een bon voor een gratis 
kop koffie/thee en een mooie bidon 
die elke sporter goed kan gebrui-
ken is dan al binnen. In het club-
huis is het natuurlijk ook mogelijk 
op een groot scherm de wedstrijden 
van Wimbledon te volgen. De gehe-
le week is er voor de deelnemers en 
bezoekers een groot aantal activi-
teiten georganiseerd. Op meerdere 
dagen is de fysiotherapeut aanwe-
zig. Tevens is op deze dag de start 
van de lotenverkoop voor de 1e 
trekking op dinsdagavond. Op dins-
dag is er weer de gratis stoelmassa-
ge. Elk jaar een voltreffer! Op don-
derdag de onovertroffen wijnproe-
verij van De Wijnschuur. Op vrijdag 
29 juni is er voor de deelnemers een 
gratis Chinese maaltijd en een in-
troducé kan ook aan deze maaltijd 
deelnemen tegen gereduceerd ta-
rief. Deze avond wordt besloten met 
een feestavond onder leiding van DJ 
MARC, met o.a. een verzoekplaten-
festival. 

Regenachtig
Hoewel de zaterdag er zeer regen-
achtig uitzag konden de geplande 
wedstrijden toch volgens planning 
op de buitenbanen worden afge-
wekt. Hier en daar een regenpauze, 
maar daar werd niet over geklaagd. 
Op zondag was het weer wat min-
der en moesten alle geplande par-
tijen tot drie uur in de middag in de 
hal worden gespeeld. Ook hier zag 
je dat de deelnemers goed met dit 
ongemak konden omgaan. Voor de 
wedstrijdleiders is dit wel veel extra 
werk. Andere wedstrijdbepalingen 

binnen dan de gebruikelijke wed-
strijdbepalingen op de buitenbanen. 
Veel extra telefoontjes afhandelen, 
maar door de jarenlange ervaring 
van deze commissie werden al de-
ze hordes zonder al te veel moei-
te genomen. Een kleine zestig ge-
speelde partijen in het zogenaamde 
Voorweekend is zonder meer goed 
te noemen. Er waren spannende 
lange partijen bij, u kent ze wel: die 
lange driesetters. Maar ook partijen 
die zeer kort duurden en waarvan 
het verschil in kwaliteit toch te groot 
was. Soms kom je een tegenstan-
der tegen die kennelijk al een stapje 
verder is en dan is verlies onvermij-
delijk, maar zo gaat dat in de sport. 
Er waren ook verrassingen waarbij 
hoger ingeschatte spelers en zelfs 
geplaatste spelers door hun tegen-
stander naar huis werden gespeeld. 
Nu maar afwachten hoe het weer 
zich deze week ontwikkelt. Met de 
weersverwachtingen op dit moment 
kan het alle kanten op. In ieder ge-
val zullen het komende weekend 29 
en 30 juni de halve finales en de fi-
nales worden gespeeld.

Michiel de Ruyter snelst 
groeiende kanovereniging 

van Nederland
Uithoorn - Het gaat goed met 
Roei- en Kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter. Er is veel belang-
stelling voor de RoeiBasisCursus 
waar een wachtlijst voor is en 
MdR kano is onderscheiden met 
de Ruijtenschildt beker omdat zij 
de snelst groeiende kanovereni-
ging van Nederland is. 

De heer Gerard van der Heijden, 
voorzitter van de commissie toer-
varen van het Watersportver-
bond, kwam persoonlijk de bij-
behorende wisselbeker over-
handigen aan Harrie Wessels, de 
voorzitter van MdR. Deze wissel-
beker wordt sinds 1956 uitge-
reikt en was nog nooit door MdR 
gewonnen.
Meerdere redenen hebben ge-
leid tot een sterke ledengroei 
en een belangrijke daarvan is de 
Ouder & Kind wildwatercursus 
die MdR sinds 3 jaar organiseert. 
In ongeveer 10 lessen leren ou-
ders samen met hun kinderen de 
basis van het wildwater varen.
De cursus is bedacht door Har-
rie Wessels die 10 jaar geleden 
samen met zijn kinderen en zijn 
vrouw lid werd van MdR. Samen 
met nog een paar families die lid 
waren volgden zij een wildwater-
cursus in Frankrijk. Ouders rond 
de 45 en kinderen tussen 12 en 
16.

Leukste
“Wij hebben dat toen ervaren 
als één van de leukste en zeker 
meest spectaculaire dingen die 
we ooit als gezin samen hebben 
gedaan. Het bleek heel goed mo-
gelijk om als ouders en kinderen 
op gelijk niveau te kanoën. Dat is 
het unieke van het wildwater ka-
noën. De rivier bepaalt voorna-
melijk de snelheid. Ik ken geen 
andere sport, die je zo goed sa-
men kunt doen met kinderen 
zonder verschil van kracht te 

merken”, aldus Harrie Wessels. 
Vanuit die basisgedachte biedt 
MdR een wildwatercursus opge-
zet voor ouders en kinderen sa-
men, die pure quality time voor 
ouders en kinderen oplevert. De 
cursus telt 10 lessen. De kanoba-
sis wordt op de Amstel geoefend 
maar ook gaan de cursisten naar 
Halfweg, Duitsland en België. De 
cursus biedt spanning en sensa-
tie. Vaak gaan ouders wat vaker 
om dan hun kinderen. Waar ze 
veel respect voor elkaar krijgen 
en al die sensatie samen delen. 
Eén dag op de Erft en ze hebben 
weken gesprekstof. De cursus 
word afgesloten met een week-
end in de Ardennen waar MdR 
jaarlijks een wildwaterweekend 
voor beginners houdt, waar veel 
leden aan deelnemen. MdR heeft 
ruimte voor maximaal 14 geïnte-
resseerden. De cursus wordt ge-
geven door ervaren wildwater-
vaarders. 

Jeugd
De meeste deelnemers blijven lid 
van MdR. Veel kinderen begin-
nen bij de jeugd te poloën. MdR 
hoort ondertussen bij de Europe-
se top. In twee jaar is MdR kano-
polo met twee jeugdteams ge-
groeid. De ouder & kind cursus 
lijkt een goed startpunt voor een 
actieve vereniging.
De deelnemers zijn unaniem en-
thousiast over wat ze meema-
ken met hun kind of ouder. Som-
migen merken dat het niet hun 
sport is, blijven geen lid maar 
hebben wel een spectaculaire 
belevenis. Harrie Wessels: “MdR 
is zeer verheugd de kanovereni-
ging met de meeste ledenaan-
was te zijn in Nederland.
Dat is op zich niet het doel maar 
het zou zo mooi zijn als meer 
mensen met hun kinderen zoveel 
plezier kunnen hebben met deze 
sport zoals wij dat hebben”.
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