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oude tijden herleven 
in Vreeswijk

IN DE
PROVINCIE

De Ronde Venen - “De kwetsba-
re inwoner bewust de stuipen op 
het lijf jagen is misselijkmakend”, 
aldus de fractievoorzitter van het 
CDA, Rein Kroon. “De kritiek dat we 
als nieuwe coalitie ‘geroofd’ zouden 
hebben uit de pot die voor de soci-
ale zorg is bedoeld, is gewoonweg 
schandelijk. Een misselijkmaken-
de slogan, die kant noch wal raakt. 
Als fractievoorzitter van het CDA 
zal ik dat nooit accepteren en mo-
gen mensen mij altijd aanspreken 
of bellen als er problemen of zorgen 
die wij als gemeente kunnen beïn-
vloeden.

Maar het feit dat mensen uit eigen 
politiek belang anderen bang ma-
ken of onwaarheden vertellen over 
zorggelden en de besteding daar-
van, schieten bij mij en mijn fractie-
genoten echt in het verkeerde keel-
gat. In mijn jeugd heb ik gezien hoe 
essentieel de toegang tot zorgvoor-
zieningen voor mijn zus was. En die 
ervaring hebben ook andere leden 
van mijn fractie persoonlijk meege-
maakt in het gezin waarin zij opge-
groeid. 
Nu roepen gezonde mensen, zon-
der enige bekendheid met medi-
sche zorg of andere zorgvoorzie-

ningen, dat wij geld voor de zorg in 
nieuw asfalt smijten. Walgelijk vind 
ik dat.” De jaarrekening van de ge-
meente De Ronde Venen laat een 
positief saldo zien van �7,4 miljoen. 
“Dat is fi jn”, zegt Rein Kroon. De ge-
meentelijke huishouding moet wat 
hem betreft op dezelfde manier ge-
regeld worden als in een bedrijf en 
een huishouden. “Weten wat er bin-
nenkomt, welke kosten je krijgt en 
wat je uit mag geven. Daarbij moet 
er natuurlijk geld opzij gelegd wor-
den om te sparen!”

Vervolg elders in deze krant.

Rein Kroon CDA is beschuldigingen oppositie zat:

”Asfalt voor zorg? 
Misselijkmakende leugens”

“Misselijkmakende leugens”

Uithoorn - Tijdens de laatste ge-
meenteraadsvergadering voor het 
zomerreces op donderdag 30 juni 
jl. werd onder andere de verplaat-
sing van de fi etsbrug tussen de Li-
nie en de Vuurlijn tijdens het de-
bat ter sprake gebracht. Het colle-
ge van B&W had al een poosje gele-
den plannen bedacht en naar buiten 
gebracht over de mogelijke verplaat-
sing van de fi etsbrug in het fi etspad 
tussen de Linie en de Vuurlijn naar 
de Tamboer. Het fi etspad met de 
fi etsbrug verbindt de woonwijk (het 
Zwarte Dorp genoemd) achter de RK 
kerk met de Vuurlijn. Veel fi etsers, 

waaronder schoolkinderen, maken 
veelvuldig van dit fi etspad en de 
doorsteek gebruik. Omdat het ‘veili-
ger’ zou zijn, waren verkeersambte-
naren kennelijk van mening dat de 
huidige fi etsbrug beter verplaatst 
kon worden naar de Tamboer, waar 
dan een aansluiting kon worden ge-
maakt vrijwel rechtuit met het fi ets-
pad langs de Noorddammerweg. Iets 
wat door het college was overgeno-
men en bij het VSP (Verkeersplan De 
Kwakel) was ingebracht. Bewoners 
waren hiervan op de hoogte gesteld, 
maar die bleken het er niet mee eens 
en brachten dit ook als zodanig naar 

Verplaatsing fi etsbrug tussen 
Linie en Vuurlijn van de baan

Uithoorn - De nieuwbouw van wo-
ningen in Park Krayenhoff is bij-
na afgerond. Donderdagmiddag 30 
juni werd onder regenachtige om-
standigheden door vertegenwoor-
digers van bouwbedrijf UBA sa-
men met die van Eigen Haard, wet-
houder Hans Bouma en talrijke toe-
komstige bewoners van het appar-
tementencomplex ‘Stellingzicht’ het 
bereiken van het hoogste punt van 
dit complex gevierd. Ten teken daar-
van werd een vlag op een plateau 
door een kraandrijver van Van Schie 
naar het dak van het complex gehe-
sen waar die door wethouder Bou-
ma werd geplaatst. De afbouw van 
het complex vergt nog wel meer dan 
een half jaar. Maar dit was niet de 
enige feestelijke handeling. Een an-
dere, maar in dezelfde trant, vond 
die middag plaats op de locatie 
waarvan de laatste drie-onder-een-
kapwoningen langs de Vuurlijn met 
een woonoppervlak van 190 m2 de 
bouwwerkzaamheden zijn gestart, 
evenals de laatste zeven rijtjeswo-
ningen langs de Koningin Máxima-
laan. Deze hebben woonoppervlak-

tes tussen de 100 en 160 m2. Al-
le woningen worden gebouwd met 
hoge isolatiewaarden en zijn extra 
energiezuinig door toepassing van 
zonnepanelen. Als de woningen zijn 
gebouwd en opgeleverd zijn, is Park 
Krayenhoff met in totaal 318 wonin-
gen volgebouwd en heeft Uithoorn 
er een complete nieuwe woonwijk 
bij.  

‘Run’
UBA-directeur Jurgen de Reus ver-
welkomde de aanwezigen in de 
daarvoor opgezette grote partytent 
bij de bouwloods op het bouwter-
rein en feliciteerde de nieuwe be-
woners met het bereiken van het 
hoogste punt van hun appartemen-
tencomplex. Hij memoreerde dat 
UBA Projectontwikkeling samen 
met woningbouwcorporatie Eigen 
Haard – verenigd in Park Krayenhoff 
C.V. - meer dan tien jaar geleden al 
samen tot doel hadden het voorma-
lige IBM-terrein te gaan ontwikke-
len als woonwijk. 

Vervolg elders in deze krant.

Nieuwbouw Park 
Krayenhoff bijna afgerond

Mijdrecht - Afgelopen week 
werd Claudia Sollard van Slim-
ness Mijdrecht onverwachts gebeld 
door RTL4 voor het programma ‘Al-
tijd Jong’. Met de vraag of ze wilde 
meewerken aan een item over afval-
len en gewichtsconsulenten. Om-

dat 1 op de 2 Nederlanders tegen-
woordig kampt met overgewicht is 
dit een zéér besproken onderwerp 
en daar kan Slimness Mijdrecht na-
tuurlijk alles over vertellen. Afgelo-
pen zondag werd het uitgezonden. 
Op 16 juli 12.00 uur is de herhaling. 

RTL4 op bezoek bij 
Slimness Mijdrecht

Getuigen gezocht
Uithoorn - Bent u getuige ge-
weest van de aanrijding die 27 ju-
ni jl. plaatsvond omstreeks 13.30 uur 
aan de Heijermanslaan te Uithoorn? 
Bel danb aub Carlo 06-48798167 (bij 
voorbaat dank!).

Geen gebouw maar een 
bankje
Uithoorn - De hulpdiensten moesten 
maandagavond in actie komen voor 
een mogelijke brand op de Industrie-
weg. De brandweer rukte vervolgens 
met diverse voertuigen uit. Bij aan-
komst van het eerste voertuig bleek 

er geen gebouw in brand te staan, 
maar een bankje. De politie voerde 
de eerste blussing uit, waardoor het 
vuur snel onder controle was. 
Foto: Timo Ossewaarde / 
KaWijKo media

Wilnis - Dinsdagmorgen rond 04.00 
uur werden de bewoners van de 
Raadhuisstraat in Wilnis wakker van 
twee harde knallen. Al snel bleek 
dat de auto die op de oprit van de 
woning stond, in lichterlaaie stond. 
De bewoners konden op tijd de wo-
ning verlaten. Door de hevige brand 
sprong een aantal ruiten van de wo-
ning. Gelukkig kon de snel gearri-

veerde brandweer voorkomen dat 
de brand oversloeg naar de woning. 
Wel liep de woning veel rookscha-
de op. Er zijn geen slachtoffers. De 
brandweer heeft diverse huisdieren 
uit de woning gered. De oorzaak van 
de brand wordt onderzocht, maar de 
politie sluit brandstichting niet uit en 
is op zoek naar getuigen. Mocht u 
iets gezien hebben wat belangrijk 
kan zijn voor het onderzoek, bel dan 
met de politie via 0900 8844.

Fikse autobrand

buiten. In een motie verzochten de 
drie politieke partijen het college af 
te zien van het verplaatsen van de 
fi etsbrug en het vrijvallende bedrag 
in te zetten voor andere nog niet ge-
realiseerde doeleinden binnen het 
VSP. De motie kreeg de nodige steun 
van andere partijen en werd met een 
meerderheid van stemmen aange-
nomen. Dit tot vreugde van de be-
woners die het eveneens onzin vin-
den om de brug op niks af en tegen 
veel te hoge kosten naar 50 meter 
verderop te verplaatsen. Inderdaad, 
het geld kan beter besteed worden! 
Maar die 35.000 euro is men sowie-
so toch kwijt. Weggegooid geld! Zo 
rijk is de gemeente Uithoorn niet dat 
men zich dat laatste kan permitteren. 
Foto: Marika Kerstens.



Liefhebbers van oude 
schepen en nautische sfe-
ren kunnen in het weekend 
van 29 juli t/m 31 juli hun 
hart ophalen. Dan liggen 
er ongeveer 175 oude bin-
nenvaartschepen in hartje 
Vreeswijk. De vaartuigen 
liggen langs een aantrek-
kelijke, rolstoelvriende-
lijke wandelroute. Met 
de komst van de schepen 
wordt Vreeswijk weer zo-
als onze (over)grootouders 
haar nog zagen.

De vaartuigen zijn van le-
den van de vereniging Het 
Historisch Bedrijfsvaartuig 
(HHB). Tezamen onder-
houden zij 1350 schepen.

Voorzitter van de vereni-
ging HHB, Rolf  van der 
Mark: “De schepen die in 
Vreeswijk te zien zijn, zijn 
allemaal in de jaren 50 en 
60 van de vorige eeuw uit 
de vaart gehaald. Veel van 
dergelijke schepen gingen 
naar de sloop. Gelukkig 

kon een groot aantal nog 
worden gered. Veel van 
deze prachtige schepen 
zijn gerestaureerd, en wor-
den nu gebruikt als varend 
woonschip. Onze vereni-
ging organiseert ieder 
jaar op een andere locatie 
een evenement, waarbij 
een groot aantal schepen 
wordt bijeengebracht. Dit 
jaar in Vreeswijk wordt 
de 42e keer. Speciale 
aandacht gaat uit naar 
schepen die een histori-

sche band met Vreeswijk 
hebben.” 

Naast het bezichtigen 

van de schepen zijn er dit 
weekend veel activiteiten 
georganiseerd voor jong 
en oud. Zo kunnen kinde-
ren zelf  varen in veilige 

handraderbootjes en het 
ketelbinkiediploma halen. 
Er zijn rondleidingen met 
oudschippers, bezichtigin-

gen, laad- en losdemon-
straties en een nautische 
markt. “Leuk om te zien 
is het Nationale Kampi-
oenschap Baklopen, een 

oude ambacht met een 
zelflosinstallatie, waardoor 
op iedere willekeurige plek 
zand en grind konden 
worden gelost.”

De provincie Utrecht 
subsidieert het evenement 
omdat zij het belang-
rijk vindt dat het varend 
erfgoed wordt bewaard en 
tentoongesteld aan het 
grote publiek. 
Meer informatie: 
www.vreeswijkvolvaart.nl 

Historische binnenvaartschepen doen oude tijden herleven

Leuk om te zien is het 
baklopen, een oude ambacht 
om zand en grind te lossen.

ACTUEEL

Zwemseizoen

Wie veilig wil zwemmen gaat naar één van de 25 officiële 
zwemplaatsen in de provincie Utrecht. Hier wordt van 
1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit gemeten en de 
veiligheid gecontroleerd. Kijk voor actuele informatie 
op www.zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon 
(030-7023333) geeft actuele informatie over de 
waterkwaliteit. 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N199 Amersfoort: vervangen voegovergangen Drie-
sluizenbrug over de Eem, werkzaamheden 18-22 juli
N204 Linschoten: vervangen duiker M.A. Reinaldaweg, 
8-11 juli
N210 Lopik en IJsselstein: groot asfaltonderhoud,
11-18 juli
N225 Doorn: reconstructie fietsoversteek Revius
Lyceum, 18-21 juli
N233 Rhenen: reconstructie rotonde Cuneraweg-

Geertesteeg, werkzaamheden tot 5 augustus
N237 Soest: verdiept aanleggen van de 
Amersfoortsestraat door Soesterberg, werkzaamheden 
en wegafsluiting, 11 juli open voor verkeer
N237 De Bilt: aanleg fietstunnel en reconstructie kruis-
punt Vollenhove, werkzaamheden tot eind november

Een interactieve kaart van alle actuele 
wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt 
u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons 
twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een 
locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u 
ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten 
toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en 
@Utrecht2040 

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl 
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

Komende maand staan er in verband met het zomer-
reces geen vergaderingen van Provinciale Staten ge-
pland.

Kijk voor actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt 
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Gedenkplaats bij fort Nigtevecht 
Fort Nigtevecht is ge-
opend voor het publiek 
als gedenkplaats. Nabe-
staanden kunnen in de 
prachtige natuur rond het 
fort een eigen gedenk-
teken plaatsen en de as 
van hun dierbaren ver-
strooien. 

Het fort heeft de status 
van UNESCO Werelderf-
goed. Het hoort bij de 
gemeente De Ronde Venen 
en is één van de zes forten 

van de Stelling van Am-
sterdam, de 135 kilometer 
lange verdedi gingslinie die 
rond 1900 Amsterdam 
moest beschermen tegen 
invallen. 

De provincie Utrecht 
stimuleert ondernemers-
initiatieven bij deze forten 
om te zorgen voor een 
duurzaam behoud van het 
Werelderfgoed. 
Meer info: www.provincie-
utrecht.nl/fort_nigtevecht 

Educatieboerderij in de kijker bestaat tien jaar
Hoeveel melk geeft een 
koe? Wat eten kippen? 
Hoe wordt kaas gemaakt? 
Per jaar ontdekken 
ongeveer 8000 kinderen 
het boerenleven tijdens 
de boerderijlessen van 
Boerderij in de kijker. 
De vereniging, die wordt 
gefinancierd door de 
provincie Utrecht, Stich-
ting Lamoli en ZuivelNL, 
vierde onlangs haar 
tiende verjaardag. 
Bij het vieren hiervan 

werd ook het nieuwe 
educatiemateriaal ‘check 
je melkpak’ onthuld: 
een lespakket dat erop 
gericht is om zelf  on-
derzoek te doen op een 
melkveehouderij. Het 
is ontwikkeld samen 
met de plaatselijke 
Natuur- en Milieuedu-
catiecentra en geschikt 
voor groep 7 en 8. 
Meer weten over boerderij 
in de kijker? Kijk dan op  
www.boerderijindekijker.nl. 

De beste achtergrond-
verhalen uit de provincie

Meld u gratis aan!

provincieutrechtmagazine.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
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COLOFON

DE RONDE VENEN

UITHOORN

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

Apotheek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

Dierenhulp
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Hoe treedt het OM op tegen 
voetbalhooligans? 
Het EK is in volle gang. Hoewel 
‘we’ zelf niet meedoen, moedigen 
bij iedere wedstrijd miljoenen en-
thousiaste voetbalfans hun land 
aan – thuis, in de kroeg, of in het 
stadion. Maar voetbal brengt niet 
alleen gezellige wedstrijden mee: 
denk aan de rellen in Marseille, 
Nice en Lille afgelopen maand. 
Ook in Nederland hebben we bij 
voetbalwedstrijden regelmatig te 
maken met voetbalhooligans: in 
het afgelopen voetbalseizoen zijn 
landelijk 808 strafbare feiten bin-
nen het betaald voetbal geregi-
streerd. Onder die strafbare fei-
ten vallen onder meer het afste-
ken van vuurwerk, openlijke ge-
weldpleging en het beledigen van 
politieagenten. 
Zulke incidenten spelen zich niet 
alleen in en rond stadions, of bij 
bepaalde wedstrijden af. Ook op 
andere plaatsen en tijden mer-
ken we dat voetbalhooligans de 
confrontatie opzoeken met an-
dere hooligans of de politie. Daar 
is niemand bij gebaat: de speler 
niet, het team niet, en de suppor-
ter niet. We vinden dat een klei-
ne groep overlastgevers niet de 
sfeer voor de echte supporters 
mag verpesten. Daarom maken 
maakt het OM samen met de po-
litie, de burgemeester, de voet-
balclubs en de KNVB afspraken 
om voetbalvandalisme en -ge-
weld te voorkomen en aan te pak-
ken, zoals het plaatsen van hek-
ken in de stadions en het stilleg-
gen van een wedstrijd bij (discri-
minerende) spreekkoren, maar 
ook op overlast gerichte controles 
door de politie aan de vooravond 
van met name wedstrijden in Eu-
ropees verband. 
Het OM en de politie geven een 
hoge prioriteit aan de opsporing 
en vervolging van hooligans. Zo 
worden voetbalhooligans zo snel 
mogelijk vervolgd en bestraft, en 
als het juridisch mogelijk is legt 
de officier van justitie daarnaast 
een stadionverbod op. De hoo-
ligan mag dan voor een bepaal-
de tijd geen wedstrijden van zijn 

club bezoeken; ook geen uitwed-
strijden. Bovendien mag de offi-
cier van justitie een meldplicht 
opleggen. De hooligan moet zich 
dan bij de politie melden op het 
moment dat zijn club speelt. Ook 
de burgemeester mag een stadi-
onverbod opleggen. 
Raakt een relschopper regelmatig 
betrokken bij voetbalvandalisme 
of -geweld, dan speelt de officier 
van justitie deze informatie door 
aan de KNVB. De KNVB verbiedt 
hem de toegang te verbieden tot 
alle stadions in Nederland. In ern-
stige gevallen duurt zo’n verbod 
drie jaar. Ook komt het voor dat 
stadionverboden worden gesta-
peld, dat wil zeggen dat iemand 
meerdere stadionverboden op-
gelegd kan krijgen, met een to-
tale duur van vele jaren. Het af-
gelopen seizoen legde de KNVB 
890 stadionverboden op. Dat be-
tekent niet dat de officier van jus-
titie de zaak dan niet meer naar 
de rechter brengt. De rechter kan 
vervolgens een boete, taakstraf 
of gevangenisstraf opleggen. Het 
stadionverbod van de KNVB kan 
gewoon naast de straf blijven be-
staan. 
In Amsterdam maken we de aan-
pak het komende seizoen nog in-
tensiever. Dat doen we samen 
met de burgemeester, de politie, 
Ajax en zorginstanties. We willen 
namelijk niet alleen de overlast-
gevers zo snel en passend moge-
lijk vervolgen en straffen, ook wil-
len we deze personen persoonlij-
ke hulp bieden om hun onderlig-
gende problemen (zoals alcohol- 
en drugsverslavingen, agressie-
problemen) op te lossen. Op de-
ze manier beogen we deze groep 
voor de lange termijn buiten de 
voetbalcriminaliteit te houden. 
Zo kunnen de échte supporters 
gewoon genieten van hun favorie-
te club, in een veilig stadion. 

Tijdens de vakantieperiode zal er 
geen column van Willem Nijkerk 
verschijnen. De volgende column 
verschijnt op 31 augustus.

Column 14

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

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

 Goed geschoten...

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

Graskarper
Heb je nog twijfels dat onze sloten vol met vis zitten? Kijk dat naar 
deze 11 kilo graskarper gevangen twee weken geleden door deze 
gelukkige visser en zijn zoontje aan het randje van Uithoorn! Na het 
wegen, meten en een snelle fotosessie ging deze prachtige vis weer 
het water in. Wij waren er bij! Op het juiste moment op de juiste plek 
langs gefi etst. Beste vissers, dus altijd blijven hopen en wie weet mis-
schien ben jij de volgende gelukkige? 
Good luck!

Valeria Krassovskaia en Geoff Alexander

Wilnis - Deze zomer organiseert 
Kunst Rond de Venen een nieu-
we vakantie-activiteit voor kinde-
ren: “Muzikaal theater: Een zo-
mers avontuur”. Kinderen in de leef-
tijd van 6 tot 12 jaar kunnen er een 
week lang elke ochtend zingen, ac-
teren en muziek maken, met aan het 
einde van de week een presentatie.
Drie enthousiaste en vakkundige 
docenten, een theatermaakster, een 
zangeres en een muzikant, gaan in 
deze zomerweek met de kinderen 
aan de slag: hoe vertel je zingend 
een verhaal, hoe kruip je in de huid 
van een ander, hoe maak je met el-
kaar sprekende muziek. De deelne-
mers gaan het allemaal leren. Eerst 
gaan de kinderen zang, theater en 
muziek apart oefenen. Aan het ein-

de van de week maken ze er met z’n 
allen één verhaal van. Op de vrijdag 
is er dan de presentatie voor familie, 
vrienden en vriendinnen: een zelf-
gemaakt eigenwijs muziektheater-
stuk, met vrolijke, droevige en bij-
zondere momenten. Ervaring in zin-
gen, theater maken of muziek is niet 
nodig (het mag wel), wel een beet-
je lef en veel enthousiasme en fan-
tasie. De week: 11 t/m 15 juli elke 
ochtend van 09.00–12.00 uur. Lo-
catie: Kunst Rond de Venen, Wa-
genmaker 99, Wilnis. Aanmelden: 
Vóór maandag 27 juni mailen naar 
admin@kunstronddevenen.nl, on-
der vermelding van “Muzikaal thea-
ter” en naam en leeftijd van uw kind 
én uw eigen naam, adres, mailadres 
en telefoonnummer.

Muzikaal theater: 
Een zomers avontuur

De Ronde Venen - Afgelopen 
week was het in Wilnis bij peuter-
speelzaal Duimelot een beetje an-
ders dan anders. Tijdens het zomer-
feest met thema verkeer konden de 
peuters in het grote speellokaal over 
een parcours rijden, over een zebra-
pad lopen, er waren verkeersborden 
en stoplichten maar ze konden ook 
benzine tanken en een ijsje kopen 
in de winkel. Gelukkig konden de 
peuters ook nog lekker buitenspe-
len. Ook in de tuin was een parcours 
met een zebrapad maar ook een ro-
tonde. Iedere ochtend eindigde met 
een gast om samen mee te zingen 
en om samen een ijsje te eten. Op 
maandag kwam er een echte poli-
tieagent met zijn politieauto langs, 

de politiepet blijkt ook de peuters 
te goed passen! Op dinsdag kwam 
er een piloot met zijn (schaal)vlieg-
tuig. De kinderen die wel eens in 
een vliegtuig hadden gezeten kon-
den hierover vertellen. Op woens-
dag kwam er een ambulancebroe-
der. Hij had zijn stethoscoop mee en 
de kinderen mochten even luisteren. 
Op donderdag was het de dag van 
de brandweerman met zijn brand-
weerauto. Je kon ruiken dat hij pas 
een brandje had geblust, een aantal 
kinderen hebben zijn helm opgehad. 
Op vrijdag kwam de postbode op de 
fi ets. Ze had een tas vol met kaarten 
voor de kinderen bij zich. Het was 
af en toe reuze spannend maar wat 
hebben de peuters genoten. 

Peuters Duimelot hebben 
zomerfeest

Regio - Maandag 4 juli was het 
zo ver, John Roeleveld moet na 15 
jaar als vrijwilliger op de buurtbus 
het stuur overlaten aan zijn col-
lega’s buurtbuschauffeurs. John 
heeft ruim 15 jaar als chauffeur op 
de buurtbus zijn diensten gereden 
en moet nu op 75-jarige leeftijd het 

vrijwilligerswerk vaarwel zeggen. 
Zijn collega’s Maj Vriesendorp en 
Piet Cobussen zetten hem even in 
de bloemetjes met wat lekkers. Ho-
pelijk kan hij zijn andere hobby het 
trekken met de camper nog vele ja-
ren in alle gezondheid kan blijven 
doen.

Vrijwillige Buurtbuschauffeur 
John met pensioen

Weekagenda Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof Bilderdijkhof 1 Uithoorn

0297 567 209, www.vita-amstelland.nl

Wandelen in de maand Juli in Uithoorn
Elke dinsdag in juni en juli om 13.30 uur vanaf Sporthal De Scheg wan-
delen o.l.v. Cisca van der Straaten. Deelname bedraagt 2 euro per keer

Wijkcentrum Vita-Bilderdijkhof is de hele zomer geopend
De Bilderdijkhof is in juli en augustus open. Wij bieden u verschil-
lende activiteiten. Voor de exacte activiteiten kunt u op de zomerfl y-
er kijken in de Bilderdijkhof. Ook kunt u deelnemen aan de vakan-
tie dagbesteding bij de Ontmoetingsgroep. Voor meer informatie over 
de Ontmoetingsgroep kunt u contact opnemen met Caroline Vrijber-
gen, 0297-533540. 

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van een war-
me maaltijd. De warme maaltijd wordt verzorgt door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we een andere menu-
kaart. Als u last heeft van een allergie laat dit ons van te voren weten 
en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen 5 euro 
per maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur. 
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AALSMEER - AMSTERDAM
HOOFDDORP - MIJDRECHT

Vraag direct de prijs voor uw nieuwe banden op via 
actie@vankouwen.nl of kijk op www.vankouwen.nl

ALLEEN BIJ VAN KOUWEN 
40% KORTING OP ALLE 
MERKEN ZOMERBANDEN!

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911

Vervolg van de voorpagina.

Na hem vertelden Jan van den Berg 
Jeths, voormalig voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Eigen Haard 
en wethouder Hans Bouma iets over 
het ontstaan van de prachtige nieu-
we woonwijk en hun ervaringen tij-
dens de ontwikkeling van het pro-
ject gedurende de afgelopen ja-
ren. Park Krayenhoff C.V. - een sa-
menwerking tussen Woningstich-
ting Eigen Haard en UBA Project-
ontwikkeling B.V. - heeft zich sinds 
de start in 2005 volledig ingezet om 
de voormalige IBM-campus aan 

een complete metamorfose te on-
derwerpen. De doelstelling om een 
in onbruik geraakte kantoorloca-
tie te transformeren naar een le-
vendige, jonge woonwijk die aan-
sluit bij de vragen en wensen van 
Uithoorn, is ruimschoots gereali-
seerd. Pas begin 2009 zag men de 
eerste activiteiten daarvoor op een 
nog leeg terrein ontstaan waar al-
leen de ‘IBM-kubus’ stond als een 
herinnering aan het voormalige be-
drijventerrein waar IBM was geves-
tigd. Tot de ideeën over het bouwen 
van de nieuwe wijk behoorde ook 
een appartementencomplex dat (la-

Nieuwbouw Park 
Krayenhoff bijna afgerond

verricht. Een half jaar later staat het 
‘skelet’ er met een hoogte van bij-
na 22 meter aan de Cartografielaan.

Laatste nieuwbouwproject
Stellingzicht is een door architect 
Hans de Moor van Spring Archi-
tecten uit Rotterdam fraai vormge-
geven gebouw aan de Cartografiel-
aan. Het is opgetrokken in het mid-
den op ene laatste open gedeel-
te van het terrein tussen twee lo-
caties met mooie woningen en om-
vat 10 exclusieve driekamerappar-
tementen verdeeld over vijf verdie-
pingen (twee woningen per verdie-
ping) met beneden een enkele gro-
te woning en een penthouse op de 
bovenste (zesde) verdieping. De ap-
partementen (van 103 tot 111 m2) 
en het penthouse (van maar liefst 
168 m2) hebben riante buitenruim-
tes met optimale bezonning, privacy 
en een prachtig vrij uitzicht over de 
Vuurlijn (UNESCO Werelderfgoed) 
en het weidse landschap met wa-
ter erachter. Daarnaast beschikken 
alle twaalf hoogwaardig afgewerkte 
appartementen over een eigen par-
keerplaats op een afgesloten par-
keerterrein.

Alle sprekers wensten de UBA-me-
dewerkers succes bij de afwerking 
van het appartementencomplex dat 
tot een van de laatste nieuwbouw-
projecten in Park Krayenhoff be-
hoort, maar ook bij de nieuwbouw 
van de eveneens laatste tien wonin-
gen, Zij wensten tevens de toekom-
stige bewoners te zijner tijd bij voor-
baat veel woonplezier.
UBA Bouw Uithoorn is verantwoor-
delijk voor de bouw, zoals dit bedrijf 
ook tal van andere woningen heeft 
gebouwd in Park Krayenhoff. Vol-
gens een woordvoerder van UBA 
kunnen als alles meezit de eerste 
appartementen mogelijk in januari 
van 2017 worden opgeleverd, waar-
na de laatste woningen in het voor-
jaar zullen volgen.

Vervolg van de voorpagina.

Het positieve saldo komt voor een 
belangrijk deel tot stand door de 
bouwprojecten. “Het gaat om een 
vrijval van e2,3 miljoen. Het CDA 
en de andere coalitiepartijen geven 
groen licht om hiervan één miljoen 
euro te besteden aan het verbete-
ren van wegen in de grotere kernen 
van onze gemeente. Kroon zegt “het 
gaat echt om wegen die echt toe zijn 
aan een grondige opknapbeurt”. Hoe 
lang is er niet gepraat zonder dat er 

maar iets gebeurde. Die tijd is voor-
bij. Het CDA vindt het zonde dat er 
steeds maar weer geld wordt uitge-
geven aan het voortdurend oplap-
pen. Dat onderhoud kostte geld en 
leverde helemaal geen blijvende ver-
beteringen op. 

Zorg
“Zowel het CDA als de overige coa-
litiepartijen zullen er op toe zien dat 
iedere inwoner de zorg krijgt die no-
dig is. Dat is in de wet geregeld en 
voor ons is dat dus een uitgangspunt 

van beleid bij het sociale domein. Als 
er inwoners zijn die ten onrechte niet 
krijgen waar ze recht op hebben, dan 
horen we dat graag van ze. Wat ons 
betreft is de doorlooptijd van pro-
cedures een aandachtspunt. Vorige 
week sprak ik een inwoner die een 
traplift heeft aangevraagd voor zijn 
vrouw met kanker. Alleen de door-
looptijd van de aanvraag duurt al 9 
weken. Dat is veel te lang! Dit is ook 
van toepassing voor de betrokken-
heid van de mensen zelf: wij staan 
er voor dat er samen met de men-

Rein Kroon CDA is beschuldigingen oppositie zat:

”Asfalt voor zorg? 
Misselijkmakende leugens”

sen gekeken wordt naar goede op-
lossingen en dat de zorg niet onder 
de maat blijft of opgedrongen wordt, 
zonder oog voor alternatieven. Als 
CDA hebben we eigen meldpunt om 
inwoners te horen en bij te staan. De 
inwoners kunnen zich altijd melden 
bij onze fractiegenoten Ria de Kor-
te en Simone Borgstede.” Het CDA 
streeft samen met de andere coali-
tiepartijen er naar om “verborgen” 
potjes open te draaien als dat nodig 
is. Alle bedragen moeten wel in de 
begroting worden opgenomen, om-
dat er dan grotere inzichtelijkheid is 
en ramingen scherper in beeld ko-
men. Dat is de financiële huishou-
ding die voor ons model staat. Als 
coalitie hebben we dat duidelijk als 
opdracht neergelegd bij dit college. 
We willen weten wat er gedaan moet 
worden en hoeveel dat gaat kosten. 
Onze ambtenaren kunnen dat heel 
goed inschatten. Van die kwaliteiten 
maken we graag ten volle gebruik”, 
aldus Kroon

Uithoorn - Ten Hoope Boek en Kan-
toor gaat verder onder de formule 
The Read Shop Express. Met ingang 
van vrijdag 1 juli zult u naast de be-
kende medewerkers een nieuw ge-
zicht ontmoeten in de winkel: Edwin 
Berndsen is vanaf dat moment de 
nieuwe eigenaar van deze bekende 
winkel in Uithoorn. Pierre ten Hoope 
legt uit: “55 jaar geleden begon mijn 
vader aan De Schans in Uithoorn een 
boekenwinkel. Velen van u herinne-
ren zich vast nog de kuikens in de 
etalage, de religieuze hoek met bij-
bels en de encyclopedieën waarvoor 
gespaard kon worden. 25 jaar gele-
den nam ik de zaak van mijn vader 
over aan het Zijdelwaardplein. Met 
veel plezier heb ik al die jaren in de 
boekwinkel gestaan. De liefde voor 
het boekenvak heb ik van mijn vader, 
maar de liefde voor de pennen heb 
ik van mijn opa. Echter, sinds enige 
tijd realiseer ik mij dat het nu de tijd 
is om een keuze te moeten maken 
tussen het boekenvak en de pen-
nenspeciaalzaak. Uiteindelijk heb ik 
besloten de boek- en kantoorwinkel 
over te dragen aan Edwin Berndsen 
en zelf verder te gaan met mijn on-
line webshop pengraveren.nl.” Edwin 
Berndsen was voorheen werkzaam 
bij een grote nationale retailer en 
heeft al vele jaren ervaring in de-

ter) de naam ‘Stellingzicht’ zou krij-
gen. Vanwege de crisis heeft dat ge-
durende een tijd stil gelegen. Vorig 
jaar echter gingen de appartemen-
ten via de makelaars Koop Lenstra 
en EKZ in de verkoop en ontstond 
er zelfs een ‘run’ van belangstellen-
den op. In minder dan geen tijd wa-
ren de 12 appartementen (na loting) 
verkocht aan even zoveel gelukki-
gen. Dat geeft aan hoe groot de be-
langstelling is voor dit type appar-
tementen. Een en ander leidde in 
december vorig jaar tot de eerste 
bouwhandeling van ‘Stellingzicht’ 
die door wethouder Bouma werd 

Ten Hoope gaat verder als 
the Read Shop Express

Uithoorn - Na zijn jubileum van 
1500 taxatiedagen van oude boe-
ken, bijbels etc. op zijn verjaardag 
19 december vorig jaar in de stads-
bibliotheek van Rotterdam gaat de 
bekende Nederlandse boekentaxa-
teur Arie Molendijk uit Rotterdam 
gewoon door met taxeren. Op naar 
de 2000. Op zaterdag 9 juli van 11.00 
tot 15.00 uur kan het publiek terecht 
met hun oude boeken, bijbels, al-
bums, handschriften, ansichtkaar-
ten en documenten in de bibliothek 
van Uithoorn, Alfons Arienslaan 1. 
De heer Molendijk organiseerde 
destijds twee keer per jaar een vei-
ling van oude en antieke boeken en 
was organisator van diverse boe-
kenmarkten in den lande, zoals de 
Veluwse boekenmarkten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude 
geschiedenis, topografie, (staten)
bijbels en theologie. Ook oude fo-
to’s, ansichtkaarten en albums zijn 
welkom. Taxatie gebeurt zo moge-

lijk aan de hand van bewijsmateri-
aal uit recent verschenen veilingca-
talogi. Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde van boeken is afhan-
kelijk van de druk en van de staat 
waarin het boek verkeert. Met eni-
ge regelmaat komen er op dit soort 
taxatiedagen uiterst zeldzame wer-
ken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken op.
Arie Molendijk geeft graag een 
deskundig advies m.b.t. restaura-
tie van kostbare boeken, bijbels of 
boeken met een emotionele waar-
de. Het maken van een taxatierap-
port voor de verzekering is moge-
lijk voor zeldzame boeken en bijbels 
en advies voor verkoop en inbreng 
voor een veiling. Voor taxatie of ver-
koop van een bibliotheek of een 
partij moeilijk te vervoeren boeken 
kan eventueel een afspraak worden 
gemaakt.
Taxatie kost vijf euro, ongeacht het 
aantal te beoordelen boeken.

Taxatiedagen

Mijdrecht - Drie leerling van mu-
ziekvereniging VIOS uit Mijdrecht 
hebben met succes HaFaBra exa-
men gedaan bij Stichting Kunst 
Rond De Venen, een centrum voor 
opleidingen op het gebied van dans, 
muziek en theater. Voor het afne-

men van HaFaBra examens heeft 
het centrum een samenwerkings-
verband met muziekorganisatie 
Noord-Holland en Utrecht. Onder 
het toeziend oog en luisterend oor 
van de examinatoren gingen de jon-
ge VIOS-muzikanten met een ge-

VIOS leerlingen geslaagd

Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 2 
juli, traden de kinderen van de RTL 
musicalschool in Uithoorn op tij-
dens de grote eindmusical in thea-
ter ’t Spant in Bussum. Onder de be-
zielende leiding van docent Dan-
ny Nooy hebben de meiden zich de 
afgelopen maanden hierop voorbe-
reid bij Dans en Partycentrum Co-
lijn. Liedjes, dansjes en speelscènes, 
alles werd tijdens de lessen bijge-
schaafd tot een prachtig eindresul-
taat. Al vroeg in de ochtend waren 
de kinderen en docent Danny aan-
wezig in het theater voor de genera-
le repetitie. Daarna barstte het feest 
los! Maar liefst twee voorstellingen 

werden er gegeven die dag en aan 
het eindapplaus te horen was het 
een groot succes. Voor de kinderen 
was het een enorme ervaring om in 
een groot theater te staan.

Theaterschool
Docent Danny gaat volgend sei-
zoen door op de ingeslagen weg, 
maar dan niet meer onder de koepel 
van RTL. Want binnenkort opent de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn haar 
deuren om dit tot uitvoer te kunnen 
brengen. Dit is een samenwerkings-
verband tussen Danny en haar man 
Robbert Besselaar en Heleen en 
Axel Colijn. Voor alle kinderen van 4 

Kidsclub Uithoorn 
schittert bij RTl Musical

tot 14 zullen zij musicallessen gaan 
verzorgen bij Dans en Partycentrum 

Colijn in Uithoorn. Voor meer info 
www.jtsu.nl 

zonde spanning op voor hun exa-
men. De examencommissie was 
uiterst tevreden over de presta-
ties. Thomas Tacken slaagde voor 
zijn theorie en Isabella van Buuren 
slaagde voor haar theorie- en prak-
tijkdiploma HaFaBra A. Beide staan 
te popelen om met de Show- & 
Marchingband de straat op te gaan. 
Bryan Catsburg slaagde op saxo-
foon voor zijn HaFaBra examen B. 
Petje af voor deze prestatie en ‘pet-
je op’ in de band. Regelmatig ver-
zorgt VIOS optredens in Mijdrecht 
en omstreken en gaat ze met haar 
taptoeshow Past & Present het land 
in. Heeft uw kind interesse om een 
koperblaasinstrument, saxofoon 
of dwarsfluit te (leren) spelen of 
als (melodisch) slagwerker met de 
show- en marchingband op straat 
te gaan? Bezoek dan eens de web-
site vios-mijdrecht.nl en meldt hem 
of haar aan. VIOS kan ook nog er-
varen muzikanten gebruiken bij zo-
wel de Show- & Marchingband als 
bij dweilorkest DORST. En er is ook 
nog plek bij TwirlPower voor be-
ginnende en gevorderde twirlsters. 
Mail uw gegevens en interesse naar 
info@vios-mijdrecht.nl. De vereni-
ging neemt dan contact met u op.

ze branche. Met de overname van 
Ten Hoope Boek en Kantoor gaat hij 
een nieuwe uitdaging aan en heeft 
hier veel zin in. The Read Shop Ex-
press is een krachtige formule die 
aansluit bij de wensen van de he-
dendaagse consument. De winkel 
had al een mooi gevarieerd assorti-
ment aan boeken, tijdschriften, ca-
deaus, wenskaarten en kantoorarti-
kelen. Onder de nieuwe formule zal 
het bestaande assortiment in de ko-
mende maanden verder worden uit-
gebreid. De nieuwe eigenaar kijkt 
ernaar uit om de bestaande winkel 
voort te zetten en kennis te mogen 
maken met de klanten in Uithoorn. 
Tot slot nog een dankwoord van 
Pierre ten Hoope: “Ik dank alle klan-
ten voor het vertrouwen dat zij de af-
gelopen jaren in de firma Ten Hoope 
hebben gehad en ik kijk dan ook met 
grote voldoening terug. Ik ben er van 
overtuigd dat Edwin Berndsen en de 
vaste medewerkers die door de ja-
ren heen opgebouwde vakkennis 
en expertise voor u kunnen blijven 
waarborgen. Daarom nodigen Edwin 
en ik u dan ook van harte uit om op 
zaterdag 9 juli tussen 9.00 en 13.00 
langs te komen in de winkel voor 
een kopje koffie met iets lekkers. Dit 
geeft Edwin de gelegenheid om ken-
nis met u te mogen maken en mij de 
gelegenheid om de vele vertrouw-
de gezichten een hand te schud-
den en woord van dank uit te mogen 
spreken.” Ons telefoonnummer 0297 
565144 is gewoon bereikbaar en het 
e-mail adres tenhoope.uithoorn@
planet.nl functioneert voorlopig ook 
gewoon. Bij bezoek aan onze websi-
te (www.tenhoopeboeken.nl) wordt 
u doorgelinkt naar de website van 
readshop.nl.

Mijdrecht - Afgelopen Vrijdag 1 ju-
li werden de bewoners van Veen-
staete verrast door Vishandel Smit 
van het Winkelcentrum Adelhof. 
De heer Smit kwam met 3 overvol-

De nieuwe haring
le schalen nieuwe haring de bewo-
ners van Veenstaete trakteren op 
het heerlijke zeegoud. De bewoners 
bedanken Vishandel Smit voor het 
aanbieden van de Nieuwe haring.
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Flying Fish,
originele Japanse visspecialiteiten

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels eens in het zonnetje; elke week een. 
Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben 
ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de win-
keliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien 
zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? 
En zo meer.
Flying Fish is gevestigd in de ‘aanbouw’ van het win-
kelcentrum naast het Theehuis. Sinds 2003 verkoopt 
men hier met trots verse Hollandse en Japanse vis. 
Flying Fish is de enige visspecialiteitenzaak in Neder-
land van Japanse afkomst! Eigenaar Nakamura is een 
ervaren chef-kok in de Japanse traditionele kook-
kunst. Hij heeft bij verschillende beroemde restau-
rants in Japan en Nederland gewerkt en heeft daar 
veel ervaring opgedaan. Daarom weet hij alles van in-
koop van vis, tot het professioneel bereiden ervan en 
andere speciale gerechten. Zijn doel is om lekkernijen 
voor zijn klanten te maken. Het moet niet alleen lek-
ker, maar ook vooral van goede kwaliteit zijn. Naka-
mura beschikt over de vakkundigheid om vis prach-
tig en haarfi jn te fi leren. Hij maakt in een minimum 
van tijd een echte en heerlijke sushi voor u klaar. Fly-
ing Fish biedt behalve sushi ook verse en gebak-
ken Hollandse vis en andere Japanse producten aan. 
Voor de echte liefhebbers! Maar ook heerlijke brood-
jes, belegd met vis en visproducten. “Samen met mijn 
vrouw Kaoru presenteer ik u in onze winkel profes-
sioneel klaargemaakte sushi en andere Japanse ge-
rechten. Onze sushi kenmerkt zich door een origine-
le Japanse bereiding. Voor de liefhebber van typisch 
Hollandse gerechten hebben wij ook haring, kibbe-

ling en lekkerbekjes,” laat Nakamura weten. “Tevens 
verzorgen wij Japanse en Hollandse catering op maat 
bij particulieren en bedrijven. Als u iets te vieren heeft 
bereiden wij iets lekkers, mooi geserveerd voor een 
verjaardagsfeest, een jubileum of een ander speci-
aal moment. U kunt hierbij denken aan een Holland-
se visschotel met onder meer haring, paling, makreel, 
gerookte zalm en garnalen. Of hebt u liever een ori-
ginele Japanse Sashimi-schotel met sushi en plakjes 
met tonijn, zalm en Sint Jacobschelp Als extra service 
bieden wij de mogelijkheid om op uw feest verse su-
shi te bereiden. En mocht u zelf willen leren sushi te 
maken, dan kan dat via onze workshops. Wij bezor-
gen gratis aan huis v.a. 30 euro.” Meer weten? Kijk op 
de website www.fl yingfi sh-uithoorn.eu.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft het Vogelvrij Festival de zomer 
weer officieel ingeluid! Het festival 
op het Fort bij Uithoorn te Amstel-
hoek was voor het eerst sinds haar 
bestaan volledig uitverkocht en het 
was helemaal te gek! Vogelvrij Fes-
tival had alles wat een festival nodig 
had: heerlijk zonnig weer, een uit-
zinnige sfeer, de beste EDM/dance-
muziek en spectaculaire optredens 
van live artiesten.

Het festivalterrein stroomde vroeg 
in de middag al langzaam vol. De 
winnaars van de Vogelvrij DJ-con-
test warmde de bezoekers lekker 
op met heerlijke opzwepende beats. 
Vanaf half 6 nam het feest concept 
Onbezonnen het hoofdpodium twee 
uur over en bij de optredens van 
Tjalle en Mesto begonnen de be-
zoekers al lekker vogelvrij te flad-
deren. Iets voor half 8 dromden de 
bezoekers massaal naar voren en 

De Ronde Venen - Echtscheiding 
en de gevolgen daarvan zijn een in-
grijpend maatschappelijk probleem. 
De vraag is wat je preventief kunt 
doen zodat de gevolgen van een 
echtscheiding minder ingrijpend 
zijn. En liever nog hoe er door mid-
del van preventie geïnvesteerd kan 
worden in gezonde relaties en ge-
zinnen waardoor een echtschei-
ding voorkomen kan worden. Het 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) be-
oogd met het Symposium Investe-
ren in Gezinnen enerzijds bewust-
wording op gang te brengen van 
de impact van life events, zoals kin-
deren krijgen of werkeloos worden, 
op relaties en gezinnen. Anderzijds 
wil het CJG de urgentie helder ma-
ken van het tijdig ingrijpen omdat 
door bewustwording en inzet op 
preventie veel schade voorkomen 
kan worden. De afgelopen jaren is 
er steeds meer aandacht gekomen 
voor relatieproblemen en de daar-
mee vaak samenhangende (v)echt-
scheidingen. In 2010 heeft het Ne-
derlands Jeugd Instituut een uitge-
breide studie gedaan naar de effec-
ten van relatieondersteunend aan-
bod ter voorkoming van scheidin-
gen en in 2014 hebben de toenma-
lige staatsecretarissen Van Rijn en 
Teeven beleidsmaatregelen geno-
men met betrekking tot het verbe-
teren van de positie van kinderen bij 
scheidingen.

70.000
Jaarlijks zijn in Nederland ca 70.000 
kinderen direct betrokken bij de 
scheiding van hun ouders. Uit re-
cente cijfers blijkt dat 70-90% van 
de kinderen die een beroep doen 
op de jeugdhulp uit gebroken ge-
zinnen komen. Zorgprofessionals 
noemen relatieproblemen en com-
plexe scheidingen van ouders als 
één van de grootste oorzaken van 
de toename van vraag naar jeugd-
hulp. Gemeenten hebben er dus alle 
belang bij als deze ontwikkeling ge-
keerd kan worden. Vooral jonge ge-
zinnen en hele jonge kinderen zijn 
het meest kwetsbaar. Het blijkt dat 
ca 80% van de ouders bij het krij-

gen van een eerste kind in meer of 
mindere mate relatieproblemen er-
varen. De helft daarvan is zelfs bin-
nen vijf jaar gescheiden. Ouders re-
aliseren zich vaak niet dat door hun 
problemen ook het kind in de knel 
kan komen. Niet alleen de veran-
dering in de relatie als gevolg van 
het ouderschap maar ook verande-
ringen van financiële situaties, ziek-
te of werkloosheid kunnen direct in-
vloed hebben op relaties. Om die re-
den wil het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in De Ronde Venen kij-
ken welke mogelijkheden er zijn om 
tot effectieve preventieve onder-
steuning te komen.“We gaan de dis-
cussie met (lokale)professionals, de 
experts en de ouders zelf aan om 
daar een antwoord op te vinden” 
zegt Marianne Langkamp, coördi-
nator van het CJG. “Er zijn al wel 
wat ideeën voor bewustwordings-
workshops voor aanstaande en jon-
ge ouders” vult orthopedagoog, fa-
milie mediator en medeinitiatief-
neemster Danielle Bots van db-Me-
diation aan. 

Workshops
Reden genoeg voor het Centrum 
Jeugd en Gezin om het Symposium 
‘Investeren in gezinnen’ te organise-
ren waarbij twee experts zijn uitge-
nodigd. Inge Anthonijsz, orthopeda-
goog, opleidingskundige en expert 

op het gebied van (v)echtscheiding, 
relatieondersteuning, ouderschap 
en pesten, werkzaam bij het Ne-
derlands Jeugd Instituut en Bregje 
Dijksterhuis, rechtssocioloog en ju-
ridisch specialist in echtscheiding 
en alimentatie. Naast de inbreng 
van deze experts staan ook zes the-
magerichte workshops en een aan-
sluitende forumdiscussie op het 
programma. Daaraan zal een geva-
rieerde groep (ervarings)deskundi-
gen deelnemen uit de zorg, het on-
derwijs en het bedrijfsleven.
“Belangrijk is dat naast deze des-
kundigen juist ook ouders zelf een 
actieve bijdrage leveren aan het 
symposium. Hun stem is essenti-
eel bij het vorm geven van relatie- 
en opvoedondersteuning” aldus 
Marianne Langkamp. “ Ze zijn dan 
ook van harte uitgenodigd op deze 
avond” . Het symposium wordt ge-
houden op dinsdag 13 september 
2016 in De Boei in Vinkeveen. Ie-
dereen die belangstelling heeft voor 
dit onderwerp, een bijdrage wil le-
veren aan de discussie of sugges-
ties wil aandragen is vanaf 19:00 
uur welkom voor ontvangst met 
een kopje koffie, de avond begint 
om 19:30 uur. Vooraf aanmelding is 
niet noodzakelijk, maar wel prettig 
in verband met de voorbereidingen. 
U kunt zich aanmelden via de web-
site derondevenen.ouderslokaal.nl

Centrum Jeugd en Gezin organiseert 
Symposium ‘Investeren in gezinnen’

Uitverkocht Vogelvrij 
Festival helemaal te gek!

kwamen de telefoons uit de zak-
ken, Lil Kleine betrad de mainstage! 
Het optreden was helemaal te gek 
en duizenden bezoekers gingen van 
links naar rechts.
Bij Mr. Polska was het één groot 
gekkenhuis, de opblaasbeesten vlo-
gen door te lucht en Lil Kleine kwam 
als verrassing nogmaals het podium 
op! Op de beats van GirlsLoveDJ’s 
en Justin Mylo ging het tempo ver-
volgens verder omhoog en wer-
den de laatste grassprietjes vertrapt 
door dansende voeten. Lil Kleine 
was inmiddels helemaal Vogelvrij 
verklaard en trad bij de set van Dy-
na voor de derde keer op, nu als mc. 
Na het ondergaan van de zon was 
het tijd voor een spetterend einde. 
De lasers gingen aan, honderden 
glowsticks werden uitgedeeld en bij 
Rave van Fortuin en The Darkraver 
ging het helemaal los!

Vogelvrij Festival is verder rustig 
en zonder incidenten verlopen en 
de bezoekers hebben het geweldig 
naar hun zin gehad. Houd de social 
media van Vogelvrij Festival in de 
gaten voor de foto’s. De aftermovie 
volgt later nog. De organisatie van 
het Vogelvrij Festival bedankt alle 
bezoekers, sponsors, partners en de 
tientallen vogelvrijwilligers voor hun 
geweldige medewerking aan het 
festival. De organisatie wenst ieder-
een een Vogelvrije zomervakantie 
toe en tot volgend jaar!

Wilnis – Ter voorbereiding op de 
Techniek Driedaagse in oktober 
hebben de leerlingen van groep 7 
van de Willespoort diverse tech-
niekworkshops uitgetest. Ze gingen 
aan de slag met het programmeren 
van een game, het maken van een 
Dr. Bibber-spiraal of Mobiel-Boos-
ter, metalen olifantjes, solderen en 
het bouwen van een fotolijstje. 
In groepjes van vier gingen de leer-
lingen aan het werk. Bart ging aan 
de slag met het maken van een Mo-
biel-Booster, een apparaat van pvc-
buizen waarmee het geluid van een 
telefoon versterkt wordt. ‘We heb-

ben eerst de buis op maat gesne-
den,’ vertelt Bart. ‘Later moesten we 
met behulp van een apparaat een 
gat in de buis snijden. Daar komt je 
telefoon in te staan.’ Voor Bart komt 
het bouwen van de Mobiel-Boos-
ter goed uit. ‘Ik heb net vorige week 
een nieuwe telefoon gekocht,’ lacht 
hij. ‘Mijn oude telefoon was stuk.’ De 
jongen uit groep 7 vond het leuk om 
aan de slag te gaan met techniek. 
‘Ik hou van knutselen en bouwen,’ 
zegt hij. ‘Mijn vader is bouwvakker, 
dus thuis bouw ik ook van alles. Ik 
heb bijvoorbeeld ook samen met 
mijn vader een schutting gemaakt.’

Groep 7 Willespoort test 
techniekworkshops uit

IJzerdraad
Ondertussen werkt Merel aan een 
Dr. Bibber-spiraal. Zij heeft ijzer-
draad in een bepaalde vorm gevou-
wen en dat op een houten plankje 
bevestigd. ‘Ik heb geprobeerd om 
een lastige vorm te maken,’ zegt zij. 
‘Anders zou het veel te gemakkelijk 
zijn.’ Als Merel met haar handvat de 
spiraal raakt, gaat het lampje bran-
den. Dan is ze ‘af’ en moet ze op-
nieuw beginnen. Ook Olivia werkt 
aan zo’n spiraal. Zij koos ervoor om 
de vorm van een hartje te maken. ‘Ik 
moest een leuke vorm kiezen,’ zegt 
zij. ‘Ik dacht eerst aan een sterretje, 
maar dat was te lastig.’ Olivia doet 
zoiets voor het eerst. ‘Qua klussen 
heb ik eigenlijk alleen nog maar 
met een soldeerbout gewerkt,’ legt 
zij uit. ‘Verder is alles nieuw voor mij, 
maar ik vind het wel heel leuk.’

Driedaagse
De Techniek Driedaagse wordt op 
25, 26 en 27 oktober gehouden voor 
scholen uit De Ronde Venen, Uit-
hoorn en Nieuwkoop. De groepen 
7 en 8 van de basisscholen en 1e 
jaars van de middelbare scholen zijn 
van harte welkom. 30 scholen heb-
ben zich al ingeschreven. Er worden 
meer dan 2.500 leerlingen verwacht. 
Jan van Walraven, voorzitter van het 
TechNet Amstel & Venen, kijkt po-
sitief terug op de bijeenkomst met 
de kinderen. ‘Ik ben zeer tevreden,’ 
zegt hij. ‘Je ziet dat sommige kinde-
ren heel snel zijn en anderen veel 
minder snel. Daar kunnen wij als 
ondernemers van leren en met de 
Techniek Driedaagse op inspelen. 
De kinderen vinden het prachtig om 
met techniek aan de slag te gaan; 
dat is precies de bedoeling.’ Ook 
Raymond en Dominique de Rijk van 
de Vobi zijn tevreden. ‘Het is ont-
zettend leuk om te zien hoe snel de 
kinderen nieuwe dingen oppakken,’ 
licht Dominique toe. 
‘Ze kijken goed naar elkaar en ne-
men de handige dingen van elkaar 
over.’ De ervaring van Raymond en 
Dominique is wel dat zij vooraf-
gaand aan de Techniek Driedaag-
se nog iets meer voorwerk moe-
ten doen. ‘Een half uur is zo voor-
bij,’ vervolgt Dominique. ‘We willen 
ervoor zorgen dat ze met een pro-
duct naar huis gaan. Deze test was 
ideaal om dat uit te proberen. Hier 
hebben we van geleerd.’ 

Wilnis - Donderdagmiddag 14 ju-
li van 14.00–16.00 uur is het tijd 
voor een fantastische, inspirerende 
en gezellige Vrouwenmiddag. Karin 
Smit komt spreken over het thema 
“Vrij!...?” Daarna staat er een High 

Tea klaar en kan er worden nage-
praat. Misschien vind je het leuk om 
informatie te krijgen over wat er de 
hele week gebeurt in de VBW tent, 
of wat er in de rest van het jaar voor 
vrouwen georganiseerd wordt etc. 

Wij zijn er voor jullie en je mag ie-
mand meebrengen die er meer over 
wil horen. Alle vrouwen tussen 18 
en 100 jaar zijn van harte welkom in 
de VBW tent naast de Brandweer-
garage Pieter Joostenlaan 24 Wilnis.

Vrouwenmiddag in vakantie bijbel week tent
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Chazz 2016 groot succes
Vanaf één uur checkten de vrij-
willigers van het festival iedere 
paar minuten de online weers-
verwachtingen op hun telefoon. 
Rond half drie werd het duide-
lijk: dit houden we niet droog. En 
ja hoor, vlak voordat het festival 
aanving, begon het te regenen. 
De eerst bezoekers kwamen bin-
nen met opgestoken paraplu. Ge-
lukkig bleek het alleen een flinke 
bui te zijn. Toen het programma, 
wat later dan gepland, aanving 
met de dertien blazers en vijfkop-
pige ritmesectie van Pete Bog’s 
Big Band, hield de regen op. Tij-
dens het spectaculaire optreden 
van pop- en jazz zangeres Grada 
Otten met de Lounge Factory ver-
dwenen de wolken en kwam de 
zon tevoorschijn. De lucht werd 
blauw en bleef dat de rest van 
deze lange, lichte avond. Rond 
zessen werd het dan ook gezel-

lig druk in de prachtige tuin van 
Stroomzicht. Zo druk dat een aan-
tal cateraars rond half acht al vol-
ledig waren uitverkocht. Gelukkig 
was er nog voldoende keus bij de 
overige eettentjes op het terrein. 
Om extra aandacht te trekken 
voor de twee goede doelen van 
Chazz werden er balletjes ver-
kocht die in een grote koker kon-
den worden gegooid. Het doel 
van Stichting Ontwikkelings- 
Samenwerking De Ronde Venen 
was een laboratorium voor de stu-
denten van North Coast Medical 
Training College in Kenia. Stich-
ting Mayaschool Guatamala wil-
de met de opbrengst van Chazz 
25 Maya-kinderen in staat stel-
len een lerarenopleiding te vol-
gen. Zodat zij straks een volgende 
generatie Maya-kinderen kunnen 
opleiden in hun eigen taal. 
Foto’s: Michael Hartwigsen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. Zaterdag 25 juni or-
ganiseerde de stichting, samen met de Stichting Mayaschool 
Guatamala het openlucht muziekevenement Chazz. Net als 
voorgaande jaren konden bezoekers genieten van een dag vol 
swingende muziek, hapjes en drankjes. 
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Schattekerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef
email: sosderondevenen@gmail.com 

Mijdrecht - Achter de kassen op 
het terrein van gerberakweker Si-
mon Zwarts aan de Schattekerker-
weg mag een biogas installatie wor-
den gebouwd voor de opwekking 
van duurzame energie. In oktober 
vorig jaar heeft deze krant uitge-
breid aandacht besteed aan dit pro-
ject. De gemeente De Ronde Venen 
heeft eind vorige maand alle nood-
zakelijke vergunningen (leefom-
geving en milieu) verleend. Enkele 
omwonenden hebben destijds be-
zwaar aangetekend tegen de plan-
nen en de uitvoering van het pro-
ject, maar al hoewel die ontvankelijk 
waren, werden deze ongegrond ver-
klaard. In principe kan Zwarts dus 
nu de volgende stap nemen, na-
melijk beginnen met de bouw van 
de veldschuur en de loods waar-
in de installatie komt te staan. Hoe-
wel er altijd nog kans is dat de be-

zwaarmakers zich niet bij de beslis-
sing neerleggen en in beroep gaan 
tegen het besluit van de gemeen-
te, wil hij toch alvast maar een be-
gin laten maken met de uitvoering 
van het project. Dat is op eigen ri-
sico ook al heeft de hele procedu-
re hem inmiddels tussen de 25 en 
30 duizend euro gekost! “Volgende 
week gaan we met de omwonenden 
om tafel zitten om uit te leggen wat 
de volgende stappen van ons zijn in 
het project en om daar verder uit-
leg aan te geven. Dan hoor ik ook 
wel of men vervolgstappen gaat on-
dernemen,” laat Simon Zwarts we-
ten die hoopt dat hij de buurtbewo-
ners kan overtuigen van zijn goede 
bedoelingen en wat het project aan 
voordelen met zich meebrengt. “Als 
het allemaal in goed overleg kan 
worden uitgepraat, kunnen we snel 
aan de slag. Om toch maar een be-

Biogas installatie mag er komen 
op de Schattekerkerweg

De bio-installatie wordt onzichtbaar in een loods ingebouwd

De locatie achter de kassen van gerberakweker Simon Zwarts waar het project gerealiseerd wordt.

gasmotor drijft een generator aan 
die elektrische stroom opwekt. Ook 
wordt de warmte van de gasmo-
tor toegepast in de kas. De massa 
wordt omgezet in houtskool als een 
restfractie waaruit de koolstof weer 
wordt hergebruikt. De overblijven-
de as kan zelfs worden toegepast 
als ‘kunstmest’. De schadelijks stof-
fen bij het zuiveren worden opge-
vangen en het systeem stoot vrij-
wel geen CO2 uit. Gelet op de tech-
niek, het gebruik en het functione-
ren ervan is deze installatie uniek 
in de regio De Ronde Venen. Het 
mes snijdt milieutechnisch tevens 
aan twee kanten, want waar tot 
voor kort het riet en groenafval in 
de open lucht werden verbrand, is 
dat nu wettelijk verboden. De Pro-
vincie en natuurorganisaties zaten 
toen met het probleem waar ze met 
dit ‘biologische afvalmateriaal’ aan 
moesten en dat probleem is nu op-
gelost. In dat opzicht is de toekom-
stige installatie een uitkomst want 
zij zijn er vanaf en Zwarts kan er 
warmte en energie mee opwekken.

Milieu grote winnaar
“De afgelopen dagen hebben we 
de vergunningen gekregen om het 
project op te starten. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee,” laat Zwarts 
weten. “Het heeft heel veel voorde-
len. Het milieu is in feite de grote 
winnaar. Met deze installatie zor-
gen we voor onze eigen warmte en 
elektrische stroom in de kassen om 
de bloemenproductie op een mi-
lieuvriendelijke manier voort te zet-
ten en met wat er aan energie over 
blijft kunnen we een paar honderd 
huishoudens van stroom voorzien. 
Daarnaast kunnen we onze bei-
de op fossiele brandstof gestook-
te installaties goeddeels stilleggen. 
Dus veel minder of helemaal geen 
CO2 uitstoot meer. Opwekken van 
duurzame energie is toch de gro-
te wens waar iedereen naartoe wil 
in de toekomst? Maar ja, not in mij 
backyard!”… Zwarts geeft toe dat 
het project met (Europese) subsi-
diegelden is gefinancierd maar stelt 
dat het systeem zich op den duur 
zelf terugverdient waardoor subsi-
die ook niet meer nodig is. “Er zijn 
omwonenden die bezwaar tegen 
dit project hebben en dat ook ken-
baar hebben gemaakt. Dat is hun 
goed recht. Maar ze hoeven ner-
gens bang voor te zijn. Men heeft 
er geen last van en de CO2 uitstoot 
wordt in hun onmiddellijke omge-
ving zelfs sterk gereduceerd als de 
installatie er staat. Het gaat om een 
geheel gesloten installatie die geen 
lawaai maakt en die je niet ruikt. Hij 
wordt in een loods ingebouwd dus 
zien doe je hem ook niet. En of je nu 
tegen kassen aankijkt of tegen een 
loods die straks ook nog een groe-
ne kleur krijgt en op een ‘natuurlij-
ke‘ manier op het terrein wordt in-
gebed, wat is daarvan het verschil? 
De grote vraag bij de aanvoer en 
opslag van het riet en het gras ach-
ter op ons terrein was ook of er een 
kwalijke geur vanaf het riet komt 
en of er ook (schadelijke) insecten 
en andere vervelende stoffen zul-
len ‘meeverhuizen’. Dat hebben we 
laten onderzoeken door deskundi-
gen en die schatten in dat het erg 
onwaarschijnlijk is. Of het riet een 
geur afgeeft? Misschien, maar ge-
maaid gras ruik je ook als dat hier 
langs de weg wordt gemaaid. Als de 
boeren op het land in de buurt mest 
uitrijden ruik je dat ook wel eens. 
Dat hangt mede van de windrich-
ting af. Verder praten we hier over 
een gebied dat in het bestemmings-
plan wordt aangeduid als glastuin-
bouwgebied. Wie hier woont of gaat 
wonen weet dat er dan bedrijvig-
heid is. Er rijden dagelijks vracht-
wagens af en aan om bij de kwe-
kers bloemen op te halen. Als die 
tevens met hun tijd meegaan zoals 
ik met een plan om duurzame ener-
gie op te wekken en daarvoor een 
installatie gaat neerzetten die bo-
vendien buiten het zicht valt, dan is 
dat zo. Het is hier geen villawijk.” al-
dus Zwarts die zijn bedrijfsingang 
aan de Tuiderslaan heeft.

Aanvoerweg een probleem?
Iets wat hierbij nader om de hoek 
komt kijken is of de Schatteker-
kerweg de extra verkeersbewe-
gingen wel aan kan? Het is al een 
smalle weg waarvan nu al veelvul-
dig gebruik wordt gemaakt. Be-
halve auto’s en vrachtwagens ook 
door fietsers en brommers, ruiters 
te paard, wandelaars, joggers enzo-
voort. Daar komen dan straks nog 
zes vervoersbewegingen per dag 
bij van vrachtverkeer/tractoren met 
aanhanger. Vrijwel alle omwonen-
den hebben er zo hun eigen mening 
over. Terecht, want het is er wel erg 
smal voor allerlei bedrijfsactiviteiten 
die met name op het tuinderslaan-
tje plaatsvinden. Maar formeel is 
dat een zaak van de gemeente wat 
niet op het conto van de plaatse-
lijke ondernemers kan worden ge-
schoven. Simon Zwarts laat weten 
dat de overbelasting van de Schat-
tekerkerweg vanaf de Oosterland-
weg tot aan de Tuinderslaan al ja-
ren een bron van zorg is. “De lo-
catie is al 50 jaar een stukje agra-
risch gebied voor de teelt van sier-

De smalle Schattekerkerweg voldoet naar de mening van de omwonenden 
al lang niet meer aan de moderne eisen voor het afwikkelen van verkeer en 
zwaar transport

gin te maken hebben we een aan-
nemer inmiddels opdracht gegeven 
om achter het kassencomplex van-
af de Schattekerkerweg alvast een 
dam aan te leggen naar het terrein 
waar de grond bouwrijp moet wor-
den gemaakt voor de loods. Eind 
augustus zou er kunnen worden ge-
heid, de loods kan er een maand la-
ter staan en dan moet er nog be-
ton worden gestort voor de beton-
plaat. Dan kan de installatie ge-
plaatst worden waarmee dan in ja-
nuari 2017 proefgedraaid kan wor-
den. Dat is het plan maar dan moet 
het allemaal wel meezitten,” aldus 
Zwarts.

Bio-brandstof
Het bijzondere van deze installatie 
is dat hierbij namelijk geen fossiele 
brandstof meer wordt gebruikt om 
elektrische stroom en warmte op 
te wekken. In plaats daarvan wordt 
als ‘brandstof’ riet en gemaaid na-
tuurgras uit het gebied rondom de 
Nieuwkoopse Plassen gebruikt. Dat 
wordt met transportwagens naar 
de locatie aan de Schattekerker-
weg aangevoerd. In de loods (veld-
schuur genaamd) wordt het toege-
voerde materiaal gedroogd, met een 
shredder klein gemaakt (gehakseld) 
en verder getransporteerd naar de 
installatie om als brandstof te die-
nen. De verwerking voldoet aan de 
wettelijk gestelde geluidsnormen. 
Het riet en het natuurgras vormen 
de biomassa waaraan brandbaar 
gas wordt onttrokken. Dat gebeurt 
in een volledig gesloten systeem 
door middel van pyrolyse (vergas-
sing). Daarbij wordt kort gezegd 
brandstof verhit zonder dat er zuur-
stof toegevoerd wordt. Er ontstaan 
dan brandbare gassen die (gezui-
verd) worden opgevangen en naar 
een gasmotor worden geleid. De 

Gerberakweker Simon Zwarts aan 
de Tuinderslaan in Mijdrecht heeft 
dan weliswaar van de gemeente 
vergunning gekregen om zijn plan-
nen van een bio-installatie op zijn 
terrein aan de Schattekerkerweg 
voor de opwekking van duurzame 
energie te realiseren, de omwonen-
den zijn ernstig teleurgesteld. Dat 
blijkt uit een ‘rondvraag’ door de-
ze redactie. Trinette Mur vindt het 
geen pas dat zij nooit een reac-
tie heeft gekregen op de e-mails 
die zij naar de gemeente heeft ge-
stuurd met vragen die zij had over 
de voortgang. “We hebben op 5 fe-
bruari jl. een onderbouwd bezwaar-
schrift ingediend samen met enke-
le andere omwonenden. Vervol-
gens zijn we nooit gehoord terwijl 
ons dat wel was toegezegd, noch 
hebben we tussentijds van de ge-
meente een bericht gehad,” laat 
Trinette weten. “Vervolgens krij-
gen wij op donderdag 30 juni van 
de leverancier van de bio-installa-
tie uit Dordrecht (!) een e-mail dat 
de heer Zwarts van de gemeente 
vergunning heeft gekregen om zijn 
plannen te mogen uitvoeren. Dat 
moesten we dus langs deze weg na 
bijna een half jaar vernemen. Van 
de gemeente geen enkel bericht. 
Pas nadat ik gebeld had kwam men 
daar in actie. Vrijdagmorgen 1 ju-
li lag er ineens een memo in de bus 
dat de gemeente vergunning heeft 
verleend plus een deel waarin de 
gemeente stelt dat ons bezwaar 
op alle punten niet gegrond is. 
Zo’n antwoord is toch wel erg laat. 
Dat is toch niet de juiste werkwij-
ze waarop je met je bewoners om-
gaat? Ik vind dat niet kunnen. Naar 
onze mening is het er allemaal een 
beetje doorgedrukt en we worden 
voor een voldongen feit geplaatst.” 
Aldus Trinette die aangeeft dat zij 

afziet van verder bezwaar te maken 
omdat het volgens haar weinig zin 
heeft. Het is inderdaad te zot voor 
woorden dat de gemeente nu pas 
aan het einde van de rit antwoord 
geeft op een bezwaarschrift dat 
dateert van 5 februari en waar men 
als belanghebbende ook nog eens 
achteraan moet bellen om te vra-
gen hoe het ermee gesteld is. Wat 
Mur het meest steekt is dat er nooit 
een hoorzitting is geweest waar-
op de bezwaarmakers hun verhaal 
hebben kunnen toelichten.

Vechten tegen de bierkaai
Andere bezwaarmakers die even-
eens nul op het rekest hebben ge-
kregen reageren dienovereenkom-
stig. Zij voelen zich niet serieus ge-
nomen, de vragen zijn gebagatelli-
seerd en nu de vergunning een feit 
is moeten ze maar afwachten wat 
het project al dan niet aan moge-
lijke overlast zal veroorzaken. ‘Het 
is een proefproject en voor zover 
ik weet het enige in Nederland wat 
hier van start gaat. Er zijn geen re-
ferenties en niemand kan garande-
ren wat er gebeurt als er iets mis 
gaat,’ laat een van de omwonenden 
weten die zijn naam niet in de krant 
genoemd wil zien. ‘Wij hebben het 
met elkaar geprobeerd en ons ver-
haal gedaan. Dat is op alle fron-
ten ongegrond verklaard terwijl er 
op een aantal van onze vragen en 
stellingen overigens geen afdoen-
de antwoord is gegeven. Dat is op-
merkelijk en soms zijn er antwoor-
den gegeven die nergens op slaan. 
Verder procederen heeft naar mijn 
mening weinig kans van slagen. Dat 
gaat geld kosten en het is vechten 
tegen de bierkaai.’
Een volgende bewoner geeft aan 
dat hij wel verwacht had dat de be-
zwaren van tafel zouden worden 

geveegd. Ook hij is teleurgesteld 
maar zegt geen verdere acties te 
zullen ondernemen met bezwaar-
procedures. Merkwaardig vindt hij 
dat de leverancier in een e-mailbe-
richt al laat weten dat de vergun-
ningen rond zijn, maar dat de defi-
nitieve tekst nog moet komen… Bij 
hem lagen de stukken van de ge-
meente net zoals bij de anderen 
een dag later in de bus. De bewo-
ner zegt dat hem niets anders rest 
dan de zaak rustig af te wachten 
hoe het verder gaat.

Teveel transportverkeer
Alle bewoners zijn het er wel over 
eens dat de Schattekerkerweg – 
voornamelijk het deel tussen de 
Oosterlandweg en de Tuinderslaan 
– al lang niet meer toereikend is 
om nog meer verkeersbewegingen 
te kunnen verwerken. Zeker als het 
gaat om transportverkeer wat toe-
neemt met het aanvoeren van ba-
len riet. Er wordt door diverse ge-
bruikers, van wandelaars en jog-
gers tot fietsers en van ruiters tot 
personenauto’s en vrachtwagens, 
gebruik gemaakt van de (smalle) 
weg die eerder het karakter heeft 
van een veredeld fietspad dan een 
(veilige) weg voor alle gebruikers. 
De bewoners merken soms situ-
aties op die zij als levensgevaar-
lijk ervaren. De gemeente zou vol-
gens hen eens onderzoek moeten 
verrichten naar het gebruik van de 
weg en of die aan de huidige veilig-
heidseisen voldoet.
Maandagavond 11 juli is er een bij-
eenkomst in de loods bij Zwarts 
waarvoor alle omwonenden zijn 
uitgenodigd voor een nader ge-
sprek, voornamelijk wat de verdere 
plannen zijn. Het zou voor alle par-
tijen prettig uitpakken om daar met 
elkaar goed uit te komen.

Omwonenden erg teleurgesteld
gewassen. Er komen hier vracht-
wagens om bij de bloemenkwekers 
bloemen te halen en verder verzor-
gend vrachtverkeer. Tevens zijn er 
vaak diverse activiteiten waarvoor 
mensen met de auto komen. Die rij-
den bij tijd en wijle vice versa alle-
maal over dat stukje Schattekerker-
weg. Met de aanleg van het Wickel-
hofpark heeft de gemeente langs de 
Kerkvaart een mooi fietspad aange-
legd dat vanaf de dijk op deze weg 
is aangesloten, net zoals een ruiter-
pad. Langzaam verkeer en ruiters 
maken er dus ook gebruik van om-
dat het een doorgaande route is ge-

worden. Zouden die paar extra ver-
keerbewegingen naar mijn terrein 
driehonderd meter vanaf de Ooster-
landweg in dat opzicht dan zoveel 
uitmaken? In mijn optiek is het een 
zaak van de gemeente om eens te 
bekijken of de weg niet aangepast 
kan worden, bijvoorbeeld met een 
apart fietspad ernaast. Kortom, er is 
naar verhouding al veel verkeer op 
dit stukje weg, mede vanwege al-
lerlei bedrijvigheid. Om bij paar ex-
tra ritten per werkdag mij nu in de 
schoenen te schuiven dat het daar-
door veel gevaarlijker gaat worden, 
gaat mij te ver,” aldus Zwarts.
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“Helaas het lukt niet meer!  Geen 
bestuursleden en te weinig toneelspelers”

Mijdrecht - “Het is het moeilijk-
ste wat ik tot nu toe gedaan heb 
in mijn leven”, zo vertelt voorzitter 
Jan Bos. “Ruim veertig jaar ben ik 
lid geweest, heb me samen met 
velen andere altijd met hart en 
ziel ingezet voor deze vereniging, 
maar op een gegeven moment zie 
je dat het trekken is aan een dood 
paard. Je wil wel, maar er zijn 
geen mensen meer. Het is einde 
verhaal, over. Slapeloze nachten 
heb ik er van gehad, maar hoe we 
ook keken, hoe we het ook pro-
beerde, er kwamen geen mensen 
die in het bestuur wilde en ook de 
toneelgroep werd te klein. Als je 
twee keer per jaar het toneel op 
wil moet je toch zo’n twintig, vijf-
entwintig toneelspelers hebben, 
dan kun je wisselen. Nu waren er 
nog tien, dat gaat niet, is te zwaar 
om twee keer per jaar een rol te 
spelen.”, aldus een duidelijk aan-
geslagen Jan Bos.

Veel toneelspelers
O.K.K. het is jarenlang een be-
grip geweest in de Mijdrechtse 
gemeenschap. Het eerste toneel-
stuk werd opgevoerd  op 18 maart 
1949 en helaas de laatste was mei 
jl.  O.K.K. heeft in de loop der jaren 
veel meegemaakt. Mooie dingen, 
maar ook nare dingen. Het was nu 
en dan vallen en opstaan, maar ie-
dere keer weer lukte het de groep 
vrijwilligers op de zaak weer op 
poten te zetten en de prachtigste 
toneelstukken ten tonele te bren-
gen. De familie Bos heeft altijd een 
grote rol gespeeld bij O.K.K. voor 
toneel spelen waren ze in de wieg 
gelegd, maar ook als bestuursle-
den gaven zij al hun vrije tijd aan 
O.K.K.  Namen uit de begin perio-
de: G. Hoevelaken, G. Bos, E. van 
Voskuilen, S. van Eijk sr, Teunie 
Dam, S. van Eijk jr., M. Bos-Brom-
mer, Klaas Bos, S. Spijker-Bos,  en 
Annie Slingerland, en Sari en Wim 
Bos.  

Vier uitvoeringen
O.K.K. begon met twee opvoe-
ringen per jaar, dat werden er 
vier en ook buiten Mijdrecht wa-
ren ze graag gezien. Ze traden 
op voor ouderenbonden in Uit-
hoorn, Hoofddorp, Diemen, Vree-
land en Amsterdam, het kon niet 
op. Het donateurs aantal groeide 
en groeide. Bij hun veertig jarig 
bestaan waren dat er maar liefst 
1800, betalende donateurs. Per 
uitvoering waren de zalen gevuld 
met 6, 700 mensen, het kon niet 
op.  Maar daarna werd het minder. 
In 1988 werd het 40 jarig jubileum 
gevierd maar ging je al merken 
dat vooral de jeugd het liet afwe-
ten. Maar het bestuur was hoop-
vol. Toen waren ze met 34 mannen 
en vrouwen die de kar trokken en 
alle evenementen op poten zetten 
en dit alles op vrijwillige basis.

Bingo
Buiten het toneelspelen deed 
O.K.K. nog veel meer. Bingo avon-
den, kaartavonden, ze verzorg-
de de Sinterklaasaankomst, huis-
bezoeken, schoolbezoeken. O.K.K. 
was een grote familie. Maar ook 
waren een tegenvallers te verwer-
ken. Eind 1960 werd het Nutsge-
bouw verkocht, het gebouw waar 
ze hun onderkomen hadden en 
ook de uitvoeringen werden ge-
houden. Wat nu? O.K.K. stond op 
straat, ze konden nergens heen. 
Op 21 april 1967 werd de laat-
ste uitvoering gegeven in het pa-
rochiehuis en leidde de vereni-
ging noodgedwongen een “papie-
ren bestaan” en was het wachten 
tot dorpshuis de Meijert gebouwd 
zou worden. De Meijert kwam er 

en O.K.K. begon weer te leven.  
Maar hoe was het met donateurs. 
Mede dankzij de plaatselijke pers 
kwamen er maar liefst 1025 men-
sen kijken naar het eerste toneel-
stuk opgevoerd in de Meijert. Tij-
dens en na het optreden melden 
zich ruim 1000 donateurs. O.K.K. 
was weer terug. Maar het werd 
weer minder. Bij de viering van 
het 65-jarig bestaan in 2014 telde 
de vereniging nog maar 250 do-
nateurs, maar de wil om te over-
leven was er.

Brand
Tot de grote brand bij de Meijert. 
Een verschrikking: “Vreselijk”, ver-
telt Jan Bos.  Niet alleen was ons 
onderkomen weg, maar ook bijna 
al onze spullen. Het decor, de kle-
ding, ons archief, alles, alles is ver-
brand. Maar we zijn niet zo snel 
klein te krijgen. Schouders eron-
der en weer opbouwen. De ge-
meente kon niets voor ons doen 
zeiden ze, dus dan maar zelf. We 
waren verzekerd, dus er kwam 
wat geld vrij en we konden met 
het toneel terecht bij dorpshuis de 
Boei in Vinkeveen. En wat zijn we 
daar geweldig opgevangen. Petje 
af voor Joke Verbrugge, alles wat 
ze maar kon deed ze om ons uit 
de shit te halen. Aan haar heeft 
het niet gelegen. Ook de bingo, 
de bekendste uit de regio. Twee, 
driehonderd mensen per avond. 
We vonden weer een plaatsje in 
de kantine van het zwembad. Die 
draait alweer als een trein. Sin-
terklaas, was weer aan het groei-
en, maar de afdeling waar we van 
moeten bestaan, het toneel, dat 
ging niet meer”, aldus Jan Bos.

Geen tijd
“Ik wil niemand iets verwijten 
hoor. De mensen hebben tegen-
woordig gewoon geen tijd meer 
voor vrijwilligerswerk. Dat hoor je 
bij iedere vereniging. Wij hebben 5 
bestuursleden. De voorzitter, pen-
ningmeester en secretaris stapte 
op en er is gewoon niemand die, 
die plaats inneemt, ja dan is het op 
een gegeven moment op. Ik heb 
ruim veertig jaar van alles gedaan, 
maar ook  bij mij is het op een ge-
geven moment over en sluiten.
En dat is nu gebeurd. We stoppen 
ermee. De vereniging wordt opge-
heven, de spullen verkocht en het 
geld wat overblijft wordt geschon-
ken aan het Hospitium in Wilnis.  
De donateurs ontvangen komen-
de week een brief, met de vaste 
Sinterklaasklanten wordt contact 
opgenomen, er komt een openba-
re verkoop van de spullen (houdt 
deze krant in de gaten voor de da-
tum) en dat is het over en sluiten.  
Ik wil bij deze vast iedereen be-
danken voor de inzet en de steun 
in al deze jaren, het gaat jullie al-
len goed. Het is niet anders”, al-
dus Jan Bos

Toneel
vereniging 
O.K.K.
stopt na
67 jaar





Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus. 
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren 

lezen

Deze week een interview met Finy Koenen (51). 

Welke instrument speel jij?
Ik speel op de tenorsaxofoon. Ik vond de partijen van de tenorsaxofoon 
meer aanspreken dan die van een altsaxofoon. Ik was ooit begonnen 
met Hoorn blazen, maar ik vond saxofoon veel leuker. Het geluid vond 
ik altijd al prachtig. De tenorsaxofoon speelt vaak niet de melodie par-
tij, maar juist de tegenpartij of tweede partij. Als ik dat thuis in m’n een-
tje oefen klinkt het heel vreemd, maar in het orkest wordt ineens dui-
delijk welke rol de tenorsaxofoon in de muziek speelt. Ik vind het mooi 
om iets toe te voegen waardoor het allemaal bij elkaar komt.

Hoe vaak moet je oefenen om het bij te houden?
Ik speel nu 2 tot 3 keer per week een half uurtje tot 45 minuten thuis, 
maar vooral omdat ik het leuk vind. Het is zalig om even te spelen thuis 
en wat muziek een paar keer te oefenen. In het orkest hoor je dan tij-
dens de repetitie ineens hoe het allemaal samen komt.

Is noten leren lezen niet heel moeilijk?
Ik vond noten leren lezen eigenlijk helemaal niet moeilijk. Als je tijdens 
de les uitleg krijgt klinkt het al snel logisch en je leert het dus tijdens 
het leren bespelen van het instrument. Je kunt steeds meer noten spe-
len en tegelijkertijd ook lezen.

Wat is het lastigste aan het bespelen van een tenorsax?
Ik vind de lage noten het lastigst te spelen. Je moet veel kracht zetten 
om een mooie noot te maken. Maar ze klinken wel heel erg mooi. Het 
leren spelen met een riet is even wennen.

Welk soort muziek luister je zelf in de auto?
Ik luister zelf altijd naar sky radio. Makkelijk toegankelijke en bekende 
popmuziek dus. Maar als ik zelf muziek maak vind ik het ook prachtig 
om klassieke muziek te spelen, of jazz of andere stijlen. Het spelen van 
muziek is echt iets heel anders dan het luisteren naar muziek. Bij het 
spelen zit de uitdaging in het op de juiste manier spelen van de noten 
en het samen spelen in een orkest. 

Welke verschillende saxofoons zijn er allemaal?
De hoogste is de sopraansax, dan de altsax, dan de tenorsax en ten-
slotte de baritonsax en de bassaxofoon. Ze spelen allemaal hetzelfde 
qua grepen, maar de lagere instrumenten zijn zwaarder in de aanzet.

Wat vind je het leukst aan muziek maken?
Het spelen met verschillende mensen in een orkest. Jong en oud bij el-
kaar en iedere week het sociale contact. En samen werken naar een 
concert toe. Dat groepsgevoel is erg belangrijk en vind ik erg leuk.

Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een 
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest? 
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Finy 
(51 jaar)
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Uithoorn - Maandag zijn de eerste 
prijzen uitgedeeld aan de gelukkige 
prijswinnaars van onze Stabilo kleu-
renmiddag . Door de firma Stabilo 
waren 7 hoofdprijzen ter beschik-
king gesteld. Alle kinderen kun-
nen hun kleurplaat ophalen.  Bruna 
heeft voor iedereen een troostprijs 
klaarliggen.

Vinkeveen - Ook dit jaar zal voor 
de 38e keer de Vinkeveense Jaar-
markt worden georganiseerd door 
Vinkeveen Promotion. Deze markt 
is op woensdag 13 juli. En vanaf 
10 uur die ochtend, staan de ruim 
120 standhouders opgesteld. Ook in 
2016 is deze markt weer in de Heul, 
de Herenweg tot aan de Kerklaan 
en de Heulweg tot aan de brug van 
Kerkelanden. Omdat de organisa-
tie zo veel mogelijk aan branchebe-
scherming probeert te doen, zult u 
nooit meer dan twee dezelfde soort 
kramen bij elkaar aantreffen en is 
de jaarmarkt daardoor zeer ruim 
gemêleerd 

Vuilcontainers
De groene GFT en/of de grijze rest-
afval container kunnen op woens-
dag 13 juli worden neergezet op 
Demmerik (over de brug), op de 

hoek bij de brug van Kerkelanden 
en op de hoek Kerklaan/Herenweg.
Daarnaast wijst de organisatie er 
op dat tijdens de Jaarmarkt, de He-
renweg (tussen de Kerklaan en de 
Heulweg) zal zijn afgesloten voor 
IEDER gemotoriseerd verkeer en 
parkeren op 13 juli in dit gebied 
vanaf 05.00 uur verboden is. (Te-
vens is er op deze woensdag een 
wegsleepregeling van kracht) Al-
léén bestemmingsverkeer zal op 
zeer bescheiden schaal, via de ‘in-
gang’ Heulweg, mogelijk zijn. Ca-
reyn Maria-Oord is via de ingang 
op de Kerklaan bereikbaar. Al ja-
ren blijkt dat de jaarmarkt één van 
de grote publiekstrekkers, in de-
ze tijd van het jaar, in Vinkeveen is. 
De jaarmarkt op woensdag 13 juli 
duurt tot 9 uur in de avond en voor 
meer informatie, mailt u met jack@ 
vinkeveen.nu of belt u 06 51687118. 

Jaarmarkt

Regio - Op zondag 10 juli is het zo-
ver, WorldPeaceChild i.s.m. Skill-
s4Kids organiseren een benefiet-
concert voor Judith in Centrum 
Zonnewijzer te Aalsmeer. De kids 
van de Basisschool ‘t Startnest pre-
senteren hun CD album en geven 
een optreden voor 100% Judith. Ze 
hebben hier 6 weken voor geoefend 
o.b.v. Skills4Kids en het thema voor 
dit album is: De wereld delen. De 

opbrengsten van het Album gaan 
naar Stichting 100% Judith. http://
judithwordtbeter.nl. Skills 4 Kids 
heeft een super kinderprogramma 
neergezet waar iedereen aan mee 
kan doen om dit evenement tot een 
groot feest te maken. In de mooi 
versierde grote danszaal kun je 
drum, dans en zang workshops vol-
gen o.b.v. choreografe en zangeres 
Renske Skills en multi muzikant Bas 

Help Stichting Judith 
wordt beter

Prijswinnaars 
Bruna 

kleurenmiddag

Uithoorn - Tijdens de laatste raads-
vergadering voor het zomerreces 
afgelopen donderdag 30 juni, stond 
onder andere de behandeling van 
de kadernota 2017 op de agenda. 
De kadernota is eigenlijk een eerste 
opzet van het college van B&W voor 
de komende gemeentelijke begro-
ting. In deze nota geeft het college 
de kaders en richtlijnen aan van za-
ken die zij in 2017 wil gaan uitvoe-
ren. Een en ander met een financi-
ele onderbouwing. Raadsleden van 
de politieke partijen kunnen hier-
in veranderingen aanbrengen, wij-
zigen en aanvullingen voorstellen 
etc. Mits een meerderheid van de 
raad hiermee akkoord gaat. Zij doet 
dat middels moties en amendemen-
ten. Maar ook het college zelf kan 
indien nodig nog zaken aanpassen. 
Alles in overleg met de raad, want 
die is in feite ’de baas’. Alle fracties 
houden traditiegetrouw hun ‘alge-
mene beschouwingen’ waarin zij te 
kennen geven hoe zij over de kader-
nota denken, wat zij graag als ver-
anderingen en aanvullingen zouden 
zien, wat hun plannen en beden-
ken zijn en dergelijke. Gelet op de 
omvangrijke informatie hiervan wil-
len wij de komende weken in deze 
krant afzonderlijk aandacht schen-
ken aan de belangrijkste argumen-
ten en voorstellen van de verschil-
lende politieke partijen.
Waar de raadscollega’s van buur-
gemeente De Ronde Venen telkens 
weer marathonzittingen aan de be-
handeling van een kadernota wij-
den, niet zelden gepaard gaand met 
meer dan twintig moties en amen-
dementen, klaart de raad van Uit-
hoorn dat in een normale avond-
zitting. In ruim drie uur tijd werd 
de kadernota 2017 tijdens de stem-
ming bijna unaniem aangenomen. 
Alleen Groen Uithoorn (GU) kon 
zich niet in de voorstelling van za-
ken vinden en stemde tegen. In de-
zelfde vergadering kon er tevens 
nog worden teruggekeken op de 
jaarrekening van 2015 en een tus-
senrapportage van de jaarrekening 
2016. Er was maar weinig politiek 
wapengekletter tijdens deze raads-
vergadering. Ook tijdens de presen-
tatie van de algemene beschouwin-
gen werd er door de politieke partij-
en maar weinig druk op de politie-
ke ketel gezet.

Hondenbelasting blijft
Slechts drie moties en evenzoveel 

amendementen passeerden de re-
vue. Alleen de motie over de fiets-
brug (van GB, DUS! en PvdA) werd 
aangenomen (zie elders in deze 
krant), een tweede motie van de 
PvdA over de inzameling van PMD 
in plastic zakken dat dit niet op een 
duurzame manier gebeurt, werd in-
getrokken. De derde motie van GU 
over de afschaffing van de hon-
denbelasting – een van de stok-
paardjes van de partij - werd net 
zoals vorig jaar weer verworpen. 
Het was wel een ludiek onderwerp 
waar zelfs een debat aan werd ge-
wijd. Dat de motie werd verworpen 
was voornamelijk omdat GU het be-
drag van 140.000 euro dat de hon-
denbelasting jaarlijks opbrengt, wil 
compenseren door de OZB te ver-
hogen en dat schoot bij veel par-
tijen in het verkeerde keelgat. Van 
de drie amendementen werden er 
twee aangenomen. De eerste (van 
VVD, DUS! en GB) betrof de ver-
laging van het incidentele bedrag 
van 100.000 euro naar 60.000 voor 
de tijdelijke aanstelling van ‘parti-
cipatiemakelaars’, zijnde ambtena-
ren die die uitvoering van de gestel-
de ambities uit de Participatieno-
ta moeten realiseren. Een meerder-
heid van de raad constateerde dat 
er voor 2017 geen reden is om aan 
te nemen dat er aanzienlijk meer 
participatietrajecten (betrekken 
van burgers bij besluitvorming van 
projecten) in het leven zullen wor-
den geroepen en stemde in met het 
voorstel. Het tweede amendement 
(van DUS! en GB) dat werd aange-
nomen betrof de vorming van finan-
ciële reserves en voorzieningen bin-
nen de DUO+ organisatie. Daarbij 
in het oog houdend om welke re-
serves het gaat en met welke om-
vang. Een derde amendement van 
het CDA over het ‘vervangen van 
dode bomen en groen’ met daar-
aan een kostenplaatje van eenma-
lig 90.000 euro werd door de partij 
ingetrokken.
Al met al een wat slap aandoende 
politieke avond wat zich ook uitte 
in maar weinig belangstelling op de 
publieke tribune. Op enkele bij pro-
jecten betrokken vertegenwoordi-
gers van bewonerscomités na, poli-
tieke diehards en fractieassistenten. 
In oktober gaat men verder met het 
behandelen van de begroting en de 
verdere invulling daarvan. Tussen-
tijds valt er toch nog wel het nodi-
ge te melden. Wordt vervolgd dus.

Weinig politiek gestrubbel bij 
behandeling kadernota 2017

Regio - Met 50 alleengaande ou-
deren bracht St. Tjitze Hesselius 
een bezoek aan het museum Beel-
den aan Zee. In het museum wer-
den de gasten ontvangen met een 
kopje koffie waarna men op eigen 
gelegenheid kon rond lopen of een 
rondleiding kon krijgen van Beel-
dend Kunstenaar Jenneke van Wijn-
gaarden. In het museum is naast de 
vaste collectie ook een tentoonstel-
ling over Braziliaanse straatkunst. 
Bijzonder om te zien en voer voor 
een paar leuke discussies onderling.
In trek was ook zeker de virtual rea-
lity bril, na enige aarzeling overwon 
de nieuwsgierigheid van velen om 
toch kennis te maken met dit feno-
meen. Eenmaal de bril op was het of 
je door het Braziliaanse regenwoud 
liep. Links rechts, boven onder over-
al begroeiing in dezelfde kleur. Intri-
gerend om te zien en bijzonder om 

een keer te ervaren, aldus iedereen 
die de bril afzette. Natuurlijk was er 
een heerlijke lunch met een bijzon-
der toetje. Zwart IJs in verschillen-
de smaken, bedacht door een kun-
stenaar om aan te tonen dat we me 
verwachten dat aardbeien ijs rood 
is om maar een voorbeeld te noe-
men. Aansluitend een korte wande-
ling naar de boulevard waar we de 
sprookjesachtige beelden van Tom 
Otterness bekeken. Het was prach-
tig weer dus daarna was het tijd om 
nog even van het strand te genieten. 
De ouderen konden heerlijk vertoe-
ven bij strandpaviljoen Escubelle en 
verschillende mensen gingen nog 
even voelen hoe de temperatuur van 
het zeewater was. Na nog een laat-
ste drankje werden we weer opge-
haald door chauffeur Peter van Win-
tours. Al met al een hele leerzame 
en gezellige dag!

Leerzaam en gezellig uitje 
St. Tjitze Hesselius

De Ronde Venen - Een nieuwe di-
mensie in de bruiningstechnolo-
gie is de Ergoline Prestige 1600. Het 
nieuwe topmodel bevat naast UV 
lampen ook Beauty Light LED wat 
van een ontspannen zonsessie een 
echte wellness ervaring maakt. 

De unieke combinatie van de ver-
schillende lampen maakt een bij-
zonder mooie en diepe bruine kleur 
met gelijktijdige huidverzorging 
mogelijk. Beauty Light LED brengt 
energie in de huid tijdens het zon-
nen, dit voorkomt eventuele huid-
veroudering en stimuleert tevens 
de aanmaak van collageen in het 

lichaam. Nieuw is ook de Personal 
Sunstyle optie. Er zijn drie verschil-
lende zonprogramma’s mogelijk die 
je kunt selecteren om het gewenste 
bruiningsresultaat te behalen. Hier-
door is de zonnebank voor iedereen, 
van beginner tot gevorderde zonner, 
geschikt. De complete wellness fa-
ciliteiten, waaronder het bijzonder 
gemakkelijk te gebruiken sound-
dock systeem door middel van 
Bluetoothverbinding, biedt luxe op 
het hoogste niveau. Nieuwsgierig 
geworden? Kom de Prestige 1600 
snel uitproberen bij SunCare op de 
Bozenhoven 19 in Mijdrecht. Meer 
info: zonnestudioderondevenen.nl

Nieuw: huidveroudering 
tegengaan en bruin worden

ten Hoor. Kinderen van alle leeftij-
den zijn welkom. Voor de ouders is 
er ook ruimte, tijd en sfeer om mee 
te doen of even te genieten van on-
ze biologische koffie, thee, taartjes 
en tuin. Daarnaast zijn er ook pimp 
en schminck workshops te volgen....
en als iedereen is opgemaakt voor 
het feest dan gaan we knallen met 
als afsluiting kinderdisco met dj 
Joel. Licht en geluid wordt gespon-
sord door Deepsounds.

Je kunt je aanmelden via: info@
worldpeacechild.com. De entree 
voor deze dag is 5 euro, dit houdt 
in dat je de workshops gratis kunt 
volgen. Kom jij ook gezellig dansen, 
drummen en zingen voor 100%Ju-
dith in Centrum Zonnewijzer.
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Uithoorn - Spelen in (of met) mod-
der is belangrijk. Maar wanneer 
is er nog ruimte om te spelen in 
de natuur? Te ervaren hoe je een 
steen kunt keilen over water? Hoe 
het is om slootje te springen of in 
een boom te klimmen? En dat, ter-
wijl het wetenschappelijk is aange-
toond dat buiten spelen in de na-
tuur de ontwikkeling van kinderen 
enorm stimuleert...
Gelukkig is er genoeg ruimte om 
buiten spelen of om vies te wor-
den bij KDV de Speelboerderij en 
bij BSO de Speelunit. De baby’s en 
peuters van KDV de Speelboerde-
rij hadden ‘s ochtends een feestje 
in de modder. Zelfs de kleinste kin-
deren zaten lekker met hun hand-
jes en voetjes in de modder. De kin-
deren van BSO de Speelunit moch-

ten zich ‘s middags uitleven. Er was 
heksensoep, er kon kunst gemaakt 
worden met modder, er was een 
heuse modderglijbaan en je kon 
zelfs ‘over’ de sloot heen rennen. 
De kinderen en de leidsters hebben 
een super leuke dag gehad! Rian 
Oudshoorn, leidinggevende: “Spe-
len in de natuur is erg belangrijk 
voor ons als KDV en BSO en daar-
om deden wij ook graag mee met 
Modderdag. Wij staan voor een 
groene pedagogiek. De kinderen 
spelen bij ons veel buiten en gaan 
de natuur in. Daarbij gaan wij ook 
regelmatig op de boerderij kijken.” 
Voor meer informatie over KDV de 
Speelboerderij of BSO de Speelu-
nit (gevestigd bij de Driehuisschool, 
maar alle kinderen zijn welkom) kijk 
dan op www.kdvdespeelboerderij.nl

Modderdag KDV de Speel-
boerderij en BSO de Speelunit

EHBO missertje
Regio - EHBO vereniging Camil-
lus begint in oktober weer een be-
ginnerscursus EHBO. Vorige week 
stond er al een bericht hierover in 
deze krant. Het genoemde telnr was 
echter niet juist. Het nummer moet 
zijn: 06-11155899. Voor informatie 
en inschrijving kunt U ook mailen 
naar: cursusadministratie@ehbo-
camillus.nl of kijken op de website: 
http://ehbo-camillus.nl

Regio - Op zondag 26 juni was het 
weer zover: de jaarlijkse Valentijn fa-
miliedag. Dit jaar was er voor een 
nieuwe locatie gekozen, het sport-
complex van korfbalvereniging At-
lantis in Mijdrecht. Vanaf 12.00 uur 
startte er 8 teams met een fietspuz-
zeltocht van zo’n 16 km door heel 
Mijdrecht waarbij er onderweg al-
lerlei vragen beantwoordt moesten 
worden. Verder kreeg men een aan-
tal foto’s mee die op de uitgezet-
te route genomen waren en waar de 
teams de locatie van moesten vin-
den. Op het zogenaamde punt B wer-
den er een aantal kinder- en team-
spellen gespeeld waar extra punten 

verdiend konden worden. Uiteinde-
lijk was het team “Normaal” dat aan 
het eind van de dag de 1e plaats be-
machtigde. Het team bestaande uit 
Hans, Truus, Riet, Yvonne, Dewi en 
Angelica onder de bezielende lei-
ding van coach Sander versloeg de 
winnaar van vorig jaar “de Vinkeve-
ners” van coach Remco met slechts 2 
punten verschil. Ook de prijs voor de 
beste aankleding ging naar de nieu-
we kampioen. Volgend jaar mogen ze 
de zwaarbevochten titel gaan verde-
digen. Na de prijsuitreiking was het 
tijd voor een welverdiend drankje en 
werd de mooie zonnige dag afgeslo-
ten met een barbecue.

Team ‘Normaal’ wint 28e editie 
van de valentijn familiedag

Opbrengst 
rommelmarkt
Waverveen - Mede dank zij spon-
sors en medewerkers is de rom-
melmarkt 11 juni op het kerkplein 
in Waverveen, weer een geslaag-
de dag geweest. De opbrengst is 
4408.94 euro en zal besteed wor-
den om de begraafplaats bij de kerk 
op te knappen.

Mijdrecht - Op donderdagavond 7 
juli sluit het ROM-koor het seizoen 
af voor de zomervakantie. Inmiddels 
is er een jaarlijkse traditie ontstaan 
om deze laatste repetitie openbaar 
te laten zijn en indien mogelijk te 
combineren met een klein optreden. 
Wij houden dit keer een miniconcert, 
open(lucht) repetitie op het Raad-

huisplein te Mijdrecht. Op het plein 
naast ‘Rendez Vous’ zingen we tus-
sen circa 20.00 en uiterlijk 22.00 uur 
een leuke selectie uit onze muzika-
le collectie. Iedereen is welkom om 
te komen luisteren. Meer over het 
ROM-Koor op onze website: www.
romkoor.nl of onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/romkoor

ROM repetitie op 
Raadhuisplein

Vinkeveen - Ondank het feit, dat 
er duidelijk borden staan dat het vi-
aduct aan de Herenweg in Vinke-
veen een bepaalde hoogte heeft, 
is het woensdag 29 juni weer ge-
beurd. Een vrachtwagenchauf-
feur heeft niet opgelet en reed zijn 
vrachtwagen klem onder het vi-
aduct. Een bandenbedrijf kwam 
met de oplossing: banden voor een 
groot deel leeg laten lopen, voor-
zichtig eronder vandaan rijden met 
veel te zachte banden, banden weer 
oppompen en hij kon zijn weg weer 
vervolgen.

Vrachtwagen vast 
onder viaduct

De Ronde Venen - Geheel in lijn 
met de ingezette vernieuwing van 
de landelijke partijstructuur heb-
ben de voormalige VVD afdelingen 
De Ronde Venen en Stichtse Vecht 
woensdag 29 juni j.l. hun voormalige 
afdelingen opgeheven en het Lokaal 
Netwerk Vecht en Venen opgericht. 
Dit nieuwe liberale netwerk be-
slaat de gemeenten Stichtse Vecht 
en De Ronde Venen terwijl ook nog 
met de VVD Woerden besprekingen 
worden gevoerd. De nieuwbakken 
voorzitter Hans Groenewegen vatte 
in zijn openingstoespraak de kern 
van de gelijktijdig ingezette cul-
tuurverandering samen. “ De VVD 
stelt zich voortaan open voor libe-
raal denkenden en daarmee wordt 
de partij ook opengesteld voor niet 
VVD leden. Gestreefd gaat worden 

naar een open netwerkpartij met 
minder regels, minder formalisering 
en meer openheid binnen de partij, 
waarbinnen interesses en talent van 
het individu alle ruimte gaan krij-
gen”. De VVD Vecht en Venen “gooit 
de luiken open”, aldus Groenewe-
gen. Geografische- en thematische 
focusgroepen zorgen er voor dat 
de VVD zowel op inhoud als lokale 
worteling dicht bij kiezers en leden 
komt te staan. Daarnaast komen er 
ook niet politieke bijeenkomsten die 
vooral leuk en gezellig zijn, met ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
en te netwerken. Aan het begin van 
de avond werd met lovende woor-
den afscheid genomen van de ver-
trekkende bestuurders van de voor-
malige afdelingen.

Oprichting lokaal VVD 
netwerk Vecht en Venen

Regio - Onder belangstelling van 
heel wat ouders en Conny Kruys-
bergen van het NME, ontvingen 
de leerlingen van groep 6 van obs 
De Eendracht de beloofde cheque 
van 100 euro ! Zij ontvangen het 
geld uit handen van wethouder An-

co Goldhorn, die enkele maanden 
geleden met de leerlingen en hun 
leerkracht het convenant onderte-
kenden waarbij zij plechtig beloof-
den de omgeving van de school zo 
schoon mogelijk te houden. Dat is 
hen uitstekend gelukt. Maar dat is 

Leerlingen van obs de 
Eendracht goede schoonmakers

niet de enige winst die werd be-
haald. De leerlingen leerden van al-
les over plastic soep, zwerfafval en 
afbreekprocessen en maakten met 
elkaar twee prachtige PowerPoint 
presentaties om aan de aanwezigen 
te tonen hoeveel ze hebben geleerd. 
Daarbij kijken ze verder dan dit af-
gelopen schooljaar: ze zetten hun 
werk voort in het nieuwe school-
jaar als ze leerlingen van groep 7 
zijn geworden. Het blijft dus schoon 
in de wijk bij school omdat ze hun 
werk niet verloren willen laten gaan. 
Dat is wel heel goed nieuws toch?

De Hoef - Het is 8 uur en de regen 
komt met bakken uit de lucht. Dat 
belooft wat voor vandaag…, voor al 
die wandelaars, zwemmers, wielren-
ners en hardlopers. Maar een blik op 
buienradar vertelt ons dat het rond 
9 uur droog wordt en het evenement 
begint om 11 uur met het zwemmen. 
De wandelaars zijn al wel onderweg 
vanaf s’ morgens 7 uur konden de 
wandelaars starten voor hun tocht 
van 40, 30, 20, 10 of 5 km. Dus de 
vroege vogels hebben zeker last ge-
had van de regen. Om 9 uur breng 
ik mijn vrouw naar de Strooppot om 
te gaan helpen bij de inschrijvingen. 
Het is droog en de zon breekt door 
de wolken. Eigenlijk hebben we ie-
der jaar geluk gehad met het weer 
dus waarom nu niet? De organisa-
tie is al druk bezig met het organise-
ren van allerlei zaken. De verkeers-
regelaars vangen ons op want vei-
ligheid bij een dergelijk evenement 
gaat voor alles. Rond De Hoef zijn 
een aantal parkeerplaatsen gere-
geld voor de deelnemers en toe-
schouwers en hier worden ze naar-
toe gedirigeerd door de verkeersre-
gelaars. Bij de start en finish is men 
druk in de weer met de elektroni-
sche tijdwaarneming en worden de 
spandoeken van de vele sponsoren 
weer opgehangen. Want ook bij De 
Hoef Sportief kunnen ze niet zonder 
de bijdragen van sponsoren. 

Inschrijven
De inschrijvingen en het uitdelen 
van de startnummers komt opgang 
in de achterzaal van de Strooppot. 
Als eerste onderdeel van de ’41 van 
de hoef’ staat het zwemmen van 1 
km in de Kromme Mijdrecht op het 
programma. Er kan worden meege-
daan als team maar ook individueel 
aan de ‘41’. Daarnaast zijn er nog 
de deelnemers die alleen aan een 
bepaald onderdeel meedoen. Om 
11 uur klinkt het startsein voor de 
zwemmers, dit werd gegeven door 
dat de wijkagent van De Hoef die 
de startlijn uit het water omhoog 
tilde. Als eerste ging de groep van 
de ‘41’van start met de rode bad-
mutsen. 5 minuten later starten de 
zwemmers die alleen aan dit onder-
deel meededen en zij droegen een 
gele badmuts. Na ruim 13 minuten 
kwamen de eerste zwemmers over 
de finish. Het zwemmen gebeurde 
ondertoezicht van 2 boten, met be-
manning, van de reddingsbrigade 
en langs beide waterkanten liepen 
EHBO-ers mee.

Wielrenners
Om 12 uur werd er gestart met het 
wielrennen, er worden 7 rondes ge-
reden door de polder en start/fi-
nish is voor de kerk aan de Oostzij-
de. Verkeersregelaars zien er op toe 

dat er geen auto’s op het parcours 
rijden. Ook regelen zij het overste-
ken van het parcours ter hoogte van 
de oversteekplaats vanuit het veer-
bootje die de wandelaars naar de 
overkant brengt bij de Strooppot. Na 
ruim 40 minuten komende de eerste 
wielrenners over de finish. En dan 
om 13:45 uur start het 10km hard-
loop onderdeel voor de deelnemers 
van de ‘41’ en de deelnemers die al-
leen aan dit onderdeel meedoen. Zij 
moeten 2 rondes lopen van 5 km . 
Na een kwartier starten hardlopers 
die 5 km gaan hardlopen, zij lopen 
dus 1 ronde. Bij het passeren van de 
start/finish krijgen de hardlopen een 
bekertje water aangeboden van de 
vrijwilligers van de organisatie. Dan 
start er om 15 uur het laatste onder-
deel: De Kidsrun. De organisatie van 
het evenement vindt het erg belang-
rijk dat de jeugd aan sport doet en 
probeert dat op deze manier te pro-
moten. De basisschool kinderen lo-
pen ongeveer 250m. vanaf de start 
richting de brug. Daar is het keer-
punt en gaan ze terug richting start/
finish. Deze wordt gepasseerd en ze 
renden 250m verder. Naar het 2e 
keerpunt. Hier vandaan weer terug 
richting finish voor de eind sprint. 
Bij de start van deze km Kidsrun 
tuimelden er een paar deelnemers 
over elkaar. Maar na een paar be-
moedigende woorden van ouders 
en toeschouwers gingen ze er voor. 
Bij de finish werden opgewacht met 
een medaille voor alle deelnemers.
Nadat alle onderdelen waren ge-
weest konden de eindstanden wor-
den berekent en de prijzen worden 
uitgereikt. Er waren prijzen voor de 
dames en heren van alle onderde-
len. En voor de dames en heren ‘in-
dividueel’ en de teams van de 41 van 
de hoef. Dit jaar heeft de organisa-
tie besloten om de ‘ Rick van Bem-
mel trofee’ in het leven te roepen 
voor de snelste individuele deelne-
mer van de 41 van de hoef. Dit is ge-
daan, in overleg met de familie, ter 
nagedachtenis van Rick van Bem-
mel. Rick was een enorme voor-
stander van het sporten en droeg 
dit evenement een zeer warm hart 
toe. Mevr. Van Bemmel reikte deze 
prijs uit en feliciteerde de winnaar, 
wederom was dat in 2016 Frans van 
Heteren.
Alle uitslagen van de onderdelen 
kunnen worden gevonden op de 
website: www.dehoefsportief.nl Na 
afloop was er een afsluiting voor al-
le deelnemers, vrijwilligers en toe-
schouwers op het kerkplein. Hier 
speelde De Nieuwe Band en stond 
de biertap onder partytent. De weer-
goden hebben de gehele dag verder 
goed meegewerkt en dus kon men 
na-genieten in het zonnetje en was 
het nog erg gezellig.

Zondag 3 juli de 5e editie 
van De Hoef Sportief



Euroliften is een fabrikant gespecialiseerd in het ontwikkelen, 
vervaardigen en installeren van rolstoelplateauliften, fietsliften, 
hefplateaus en schaarliften, voor mindervaliden en licht 
goederenvervoer.

Ter versterking van ons team zoeken wij een

Constructiebankwerker/Lasser (m/v)

Jouw profiel: 
•	 Je	kunt	MIG	en	TIG	lassen,	zowel	staal,	RVS	als	aluminium	
•	 Je	hebt	een	technische	opleiding	op	MBO	niveau
•	 Je	kunt	zowel	zelfstandig	werken	als	in	teamverband
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	minimaal	rijbewijs	B
•	 Je	bent	VCA	gecertificeerd
•	 Je	bent	enthousiast,	flexibel	en	praktisch	ingesteld.
•	 Je	kunt	fysiek	werk	aan.
•	 Je	hebt	een	goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal.

We	zijn	een	klein,	maar	flexibel	team.	Het	kan	voorkomen	dat	je	
bijspringt bij de montage en installatie van de liften.

Wij bieden: 
•	 Een	uitdagende	en	zelfstandige	baan	met	een	goed	salaris	
 afgestemd op opleiding en werkervaring
•	 Goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden.	

Geïnteresseerd	in	deze	functie?	

Stuur	of	mail	je	sollicitatiebrief	met	foto	en	CV	naar:
Euroliften,	t.a.v.	Dhr.	E.J.	van	Tol,	Witteweg	4D,	1431	GZ	Aalsmeer
ejvantol@euroliften.nl

 info@euroliften.nl       0297-324291					 www.euroliften.nl  

Een nieuwe kijk
op uw kunstgebit.

Prinses Christinalaan 133  |   1421 BH Uithoorn 
0297 56 54 74  |  www.leesemantandprotheticus.nl

Uw vertrouwde
adres

Reparaties klaar terwijl 
u wacht

Vergoeding
zorgverzekeraars

Specialist in protheses, 
ook op implantaten

WWW.ALBLAS.NET • TEL. 0297-310 121

De rijschool van Mijdrecht
voor alle rijbewijzen.
In 1 dag 
je theorie & 
in 7 dagen je rijbewijs

Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting 

hebben spreekuur te Mijdrecht, Rendementsweg 12a
 (voorheen Fortisbank). Gesprek op afspraak. 

Toevoeging? Ja. Uurtarief? \150,- all in.

Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34.

Industrieweg 65 • 3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297-282436
WWW.SCHUURMANBLOKHUTTEN.NL INFOSCHUURMANBLOKHUTTEN.NL

EXCLUSIEVE TUINSCHERMEN

W e r k p l a at s 
m e t  W o n i n g 

Bel 06-53659603

te huur

Uithoorn - Uithoorn heeft langs 
twee cultuurhistorische routes door 
de gemeente bordjes met QR-codes 
geplaatst. De bordjes zijn te vinden 
aan bijvoorbeeld de gevel van een 
pand of op een paaltje ben maken 
informatie over de interessante ob-
jecten op de routes voor iedereen 
makkelijk toegankelijk via de mo-
biele telefoon. Mede dankzij een bij-
drage van de Stichting Promotie Uit-
hoorn en De Kwakel (SPUK) kon de 
gemeente de bordjes langs de rou-
te realiseren. Vrijdag 1 juli bevestig-
de Ria Zijlstra, wethouder Kunst en 
Cultuur, het laatste bordje bij Brou-
werij De Schans.

Cultuurhistorische route 
aantrekkelijker
De QR-bordjes maken de cultuur-
historische routes aantrekkelijker. 
De informatie was hiervoor al be-
schikbaar via Stichting Oneindig 
Noord Holland, http://onh.nl/nl-NL/
gemeente/22/uithoorn.
Maar de objecten die bij de infor-
matie hoorden waren niet altijd 

even makkelijk vindbaar. Met een 
QR-bordje in de buurt van het ob-
ject, kan iedereen eenvoudig met 
zijn telefoon de informatie ter plek-
ke ophalen. De QR bordjes zijn in 
overleg met eigenaren van objecten, 
woningen of percelen geplaatst. 

Cultuurhistorische 
informatie via QR-bordjes

Uithoorn - De club “kleuren voor 
volwassenen” is op zoek naar een 
vrijwilliger voor op de maandagmid-
dag. Het kleuren voor volwassenen 
is momenteel een goed lopende ac-
tiviteit. Waar de deelnemers veel 
plezier aan beleven. Dit komt mede 
door de ontspannende werking die 
het op mensen heeft. Het leuke van 
samen kleuren is dat je inspiratie en 
ideeen bij elkaar op kan doen en 
dat iedereen het kan! (leeftijd maakt 

niet uit). Aan jou als vrijwilliger de 
taak om dit gezellige, laagdrempe-
lige clubje te begeleiden. Als gast-
vrouw er voor de mensen te zijn, 
dus de koffie en thee in te schen-
ken, leuke toepasselijke kleurplaten 
uitzoeken en kopiëren. En de bijdra-
ges voor de activiteit in ontvangst te 
nemen. Voor meer informatie voor 
deze vacature of andere mogelijk-
heden, neem contact op met Bilder-
dijkhof Uithoorn. Tel: 0297-567209.

Gastvrouw gezocht

Regio - Het seizoen is nog maar 
net afgelopen, of doelmannen Jor-
dy Wens ( CSW) Romero Antonio-
li (Argon) hebben er al weer 10 trai-
ningen opzitten bij Keepersschool 
Berkelaar. De afgelopen weken 
hebben ze samen bij Glenn Ber-
kelaar, eigenaar van de Keepers-
school Berkelaar, een trainingpro-
gramma gevolgd, waardoor ze top-
fit aan het nieuwe seizoen kunnen 
beginnen. Niet alleen de trainin-
gen, maar ook de band tussen de 
heren was prachtig om te zien. Ber-
kelaar is keeperstrainer van zowel 
Argon 1 als FC Volendam en afge-
lopen jaar heeft hij dit programma 
al eerder gedaan met Antonioli. Het 

resulteerde in een fantastisch sei-
zoen en uiteindelijk een kampioens-
schap naar de hoofdklasse, waarbij 
Antonioli een groot aandeel had. De 
trainingen voor de zomer stonden al 
gepland, totdat Berkelaar een belle-
tje kreeg van CSW doelman Wens. 
“Kan ik bij jullie aansluiten Glenn”? 
Tuurlijk kan dat Jor. Berkelaar was 
verrast, omdat hij nooit had ver-
wacht dat notabene de 1e doel-
man van CSW hem zou berichten 
om mee te kunnen trainen met twee 
Argonouten. “Het feit dat Wens mij 
heeft contact, heb ik alleen maar 
meer respect voor hem gekregen 
als mens, maar ook als keeper”. Ik 
maak geen onderscheid in clubs, 

dus ook niet tussen CSW en Argon. 
Het enige wat ik wil, is het maxima-
le uit elke keeper halen. Volgens de 
2 heren waren de trainingen afzien, 
maar van zeer hoog niveau. 

Maximaal
Door de juiste arbeid/rust verhou-
ding konden ze elke training het 
maximale geven. “De samenwer-
king en trainingen waren top”, stelt 
Wens, die voor het eerst trainde met 
Berkelaar. Antonioli, met wie Berke-
laar al 2 jaar samen traint, wist wat 
hem te wachten stond en vond het 
fantastisch om samen met Wens op 
het veld te staan. Antonioli: “ Ik wist 
wat ik kon verwachten, maar Ber-

CSW keeper Jordy Wens

CSW en Argon doelmannen trainen 
samen bij Keepersschool Berkelaar

Argon keeper Romero Antonioli
kelaar komt altijd weer met nieu-
we oefeningen om ons beter te ma-
ken. Zijn manier van trainen is in-
derdaad zwaar, maar doordat hij elk 
detail behandelt, voel ik me altijd 
sterker en fitter worden waardoor 
ik een hoger niveau kan halen. Ber-
kelaar, die volgend seizoen aan de 
slag gaat bij FC Volendam, heeft de 
afgelopen weken genoten van elke 
minuut op het veld. “Dit moet voor 
elke doelman een” wake up call” 
zijn dat je geen eenling bent, maar 
dat je elkaar beter maakt. “CSW-
er of Argonout, samen sta je ster-
ker dan alleen”. Wens, Antonioli en 
Berkelaar zijn in de afgelopen peri-
ode vrienden geworden, waarbij het 
respect voor elkaar is toegenomen. 
“Of we volgende zomer weer samen 
op het veld staan”? Daar ga ik wel 
vanuit, stelt Berkelaar, die stiekem 
hoopt dat ze ook in de winterstop 
samen op het veld staan. 
Foto’s: sportinbeeld.com

Regio - Op dinsdag 28 juni ging 
de negende rolstoelvierdaagse van 

Het Rode Kruis, afdeling Uithoorn/
De Kwakel, en Het Hoge Heem van 

De rolstoelvierdaagse start. Vorig jaar ging dit evenement 
niet door; het gebeurt niet vaak dat 
een activiteit in Nederland wordt af-
gelast vanwege een hittegolf, maar 
dat was in 2015 helaas wel het ge-

val. Dit jaar ging de eerste dag met 
een iets andere opzet dan vorige ja-
ren met 41 deelnemers en een leger 
aan enthousiaste vrijwilligers van 
start. De route ging door Legmeer 
West naar Qui Vive voor de koffie-
pauze. Onderweg werd iedereen 
getrakteerd op een ijsje van Café ’t 
Trefpunt, heerlijk. Vandaar terug via 
de Legmeer naar Het Hoge Heem.
Dag twee was met 38 deelnemers 
ook heel geslaagd. Door het Tha-
merdal, via de Stationsstraat naar 
de vernieuwde Waterlijn langs de 
Amstel. De terugweg ging via ‘Het 
Duet’, waar iedereen koffie of thee 
kreeg met koekjes gebakken door 
de leerlingen. Dat viel in de smaak. 
De terugweg ging door het Thamer-
dal en met nog een traktatie (een 
heerlijk ijsje) van ‘Family bij het bus-
station’ werd de route vervolgd naar 
Het Hoge Heem.

Helaas
De derde dag viel helaas een beetje 

in het water. Maar desondanks zijn 
er toch 24 deelnemers met begelei-
ders op pad gegaan. Dit keer weer 
door de Legmeer en Legmeer West 
voor koffie met cake bij de Leg-
meervogels. Door de regen was de 
route stevig ingekort, maar op het 
allerlaatste moment kwam er toch 
een heel klein beetje zonneschijn 
om de dag positief, wat het weer be-
treft, af te ronden.
Het was nog een beetje twijfelachtig 
of de vierde dag wel door kon gaan 
vanwege het weer. Toch is er beslo-
ten wel op weg te gaan met 43 deel-
nemers. De route ging via het Libel-
lebos en de Wilhelminakade naar 
het Oude Spoorhuis, door het Tha-
merdal, langs het busstation naar 

de Karel van Manderhof. Hier hiel-
den de deelnemers koffiepauze en 
werd er een paar fraaie groepsfotos 
gemaakt. Daarna terug via de bibli-
otheek waar de eigen “via gladio-
la” in de loop van de jaren is ont-
staan, terug naar Het Hoge Heem. 
Daar was de traditionele afsluiting 
met muziek en pannenkoeken. Een 
geweldig feest voor iedereen! 

Dat leger van enthousiaste vrijwilli-
gers (zowel van het Rode Kruis als 
van Het Hoge Heem) van duwers, 
verkeersbegeleiders, coördinatoren, 
EHBO’ers en anderen is onmisbaar 
voor een dergelijk evenement. Heel 
veel dank. Het was een zeer ge-
slaagde rolstoelvierdaagse.

* Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen of stapelstoelen 
kantine, kantoor of kerkstoelen, 
we komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen 
u contant. 
Tel. 06-10893672

Te koop:
Diverse aannemers gereed-
schappen, o.a. domme kracht, 
heiblok, stootijzer, hakbijl etc, 
prijs t.e.a.b. 
Tel. 0297-563993
Aangeboden:
Gratis afhalen 14 mappen 
openbaarkunstbezit. Platen van 
schilderijen en andere kunst. 
Tel. 0297-525149

Te koop:
Compleet 6-delig winkler prints 
techn. encyclopedie, afbeel-
dingen in kleur €25,-. 
Tel. 0297-272527
Te koop:
Sierband van handmerk en nog 
onder lint €7,50. 5 paar oude 
schaatsen hout €10,-. Warmwa-
terkruiken €10,-. 
Tel. 06-22675517
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De Ronde Venen - Rabobank 
Rijn en Veenstromen is opnieuw 
een sponsorovereenkomst aange-

gaan met de organisatie van de Zil-
veren Turfloop. Dit is het grootste 
sportevenement in de gemeente De 

Rabobank tekent sponsor-
contract met De Veenlopers

De Ronde Venen - Bewegen is al-
tijd goed, ook in de zomer. Daarom 
organiseert Spel en Sport DRV ook 
in maanden juli en augustus een 
aantal sportieve activiteiten. Ook als 
u nog niet meedoet met een van de 
groepen van Spel en Sport, bent u 
hiervoor van harte welkom! 

Sportief Wandelen
Wat is er prettiger dan in de zomer 
buiten ook een poosje serieus te be-
wegen? Onze docente Henny Aaf-
jes staat klaar om met u op stap te 
gaan! Bij Sportief Wandelen wordt 
gelet op houding en manier van lo-
pen, en uiteraard werkt u ook aan 
uw uithoudingsvermogen. Deze ac-
tiviteit is elke donderdagmiddag van 
13.30 tot 14.30 uur en de wandeling 
start bij Dorpshuis De Boei in Vinke-
veen. Per keer betaalt u 3 euro.

Fitness
Onder leiding van docenten van Spel 
en Sport kunt u elke donderdag van 
9.00 tot 10.00 uur een ‘rondje appa-
raten’ doen bij Sportschool Beuving, 
Nijverheidsweg 17k in Mijdrecht. 
Spel en Sport is blij met deze sa-
menwerking met Sportschool Beu-
ving. Zo kunnen senioren kennis-
maken met een sportschool en te-
gelijk aan hun fitheid werken. Voor 
deze activiteit wordt een kleine bij-
drage van 4 euro gevraagd.

Beweegkamers
Deze zijn te vinden in de buurtka-
mers van Mijdrecht, G. van Aemstel-
straat 5, en van Wilnis, bij de ach-
teringang van de Willisstee. Het zijn 
bijeenkomsten waarin plezier en 
bewegen de hoofdrol spelen. 
“We gaan een blokje om of bewe-
gen aan tafel. Maar u kunt ook een 
potje jeu de boules komen spelen,” 
aldus een medewerker van Tym-
paan de Baat. 
De beweegkamer wordt door hen 
georganiseerd, de leiding van de 
beweegkamers is geïnstrueerd door 
docenten van Spel en Sport. Aan 
deze activiteit zijn geen kosten ver-
bonden, ook de koffie of thee is gra-
tis.

Bowlen
De bowlinggroep van Spel en Sport 
gaat ook in de zomer door. Elke 
dinsdagmiddag zijn zij te vinden 
in de Bowling in Mijdrecht. Wilt u 
een keer mee komen doen, neem 
dan contact op met Gerard Mons-
houwer, tel. 287852. Met de activi-
teiten van Zomerfit houdt Spel en 
Sport u ook in de zomer in bewe-
ging. Van rustig aan in de beweeg-
kamers, ontspannen inspannen bij 
het Sportief Wandelen tot een pit-
tige inspanning bij de sportschool. 
Bewegen is goed voor iedereen, ook 
u bent van harte welkom!

Zomerfit bij Spel en Sport

Uithoorn - De KNVB heeft na de 
competitie ook bekend gemaakt 
de bekercompetitie seizoen 2016 – 
2017 voor de 1ste en 2e klasse. Leg-
meervogels zondag 1 is ingedeeld 
in poule 15 samen met Aalsmeer 
zaterdag 1ste kl., CSW zaterdag 2e 
klasse, Door Oefening Sterk Roe-
lofarendsveen zondag 2e klasse en 
dan Legmeervogels zondag 1ste 
klasse. De wedstrijden worden ge-
speeld in het weekend van 20/21 
augustus. Op 23/25 augustus en 
dan weer in het weekend van 27/28 
augustus. De afspraak is dat als za-
terdag tegen zondag speelt de wed-
strijd altijd op zaterdag wordt ge-
speeld.

Indeling
De indeling van Legmeervogels 
zondag in de 1ste klasse is nu offici-
eel bekend. Wie Legmeervogels niet 
tegen zal komen zijn Woerden en 
Alphense Boys, deze verenigingen 
zijn ingedeeld in District West 2. De 
definitieve indeling ziet er als volgt 
uit. AFC’34 (Alkmaar), Assendelft, 
DEM (Beverwijk), hfc EDO (Haar-
lem), Elinkwijk (Utrecht), Fortuna 
Wormerveer, Hillegom, Purmersteijn 
(Purmerend), SV Nieuw Utrecht, SO 
Soest, VSV (Velserbroek), Velsen en 
Zeeburgia (Amsterdam). 

De competitie gaat van start op 
zondag 4 september 2016. De inde-
ling en de bekercompetitie van de 
zondag 2 van Legmeervogels wor-
den later door de KNVB bekend ge-
maakt.

Wedstrijd
Legmeervogels start de training 
op dinsdag 12 juli en speelt dan 
op woensdag 13 juli om 20.00 uur 
thuis, op sportpark Randhoorn, te-
gen Hoofdklasse JOS/Watergraaf-
smeer. De wedstrijd staat onder lei-
ding van Peter Andre. De volgende 
vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
is uit op zaterdag 30 juli in Amster-
dam tegen de zaterdag 1 van Swift. 
Dit duel begint om 13.00 uur.

Trainer
Trainer Jack Honsbeek is bijzonder 
content met de competitie indeling 
voor het komend seizoen. “Het was 
even spannend maar definitief inge-
deeld in 1A en in West 1 dit is pre-
cies wat wij hebben gehoopt, aldus 
Jack Honsbeek. Ook de bekercom-
petitie is een aantrekkelijk competi-
tie. Deze wedstrijden zijn een mooie 
gelegenheid voor de jonge spelers 
om te laten zien wat zij in hun mars 
hebben. Wij hopen wel als winnaar 
uit de poule fase te komen. 

Bekercompetitie wordt 
buren ruzie

Uithoorn - In totaal zes en der-
tig paren kozen voor een in- span-
nend avondje op deze vijfde maal 
zomerbridge. In de C-lijn gelukte 
het Maria om ze nu eens echt de 
Baas te zijn en werd met steun en 
toeverlaat Klaas Verrips eerste met 
58,33%. Die wijn verdween dus over 
de Amstel! Ook Wim Harding lijkt 
het spelletje onder de knie te krij-
gen en werd, nu met behulp van Hil-
ly Koster, met 55,56% fraai tweede. 
De plaatsen drie en vier vielen met 
een percentage van 54,86% toe aan 
Map Kleingeld & Mieke Peeters en 
Adrie & Ko Bijlsma, waarna Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
de top vijf afsloten met 54,07%. In 
de B-lijn trokken Rees & Gerard van 
der Post met 64,58% aan het langste 
eind van de zestien paren. Ze haal-
den daar tevens het hoogste aantal 
procenten van de avond mee, klas-
se! Tineke Schreurs & René de Jong 
haalden de tweede wijn set bin-
nen met 56,85%, waarna Ada Keur 
& Bep Schumacher met 56,55% als 
derde doorkwamen. Huub Kamp 
& Ger van Praag bleven als vier-
de met 54,76% een heel peloton-

netje voor. Dit bestond uit de paren 
Delia & Paul Kenter, Cor Hendrix & 
Wim Röling en Mayke Dekker & Ad 
Lustenhouwer die allen op 53,27% 
kwamen. Hoe zo spannend! Het top 
segment de A- lijn was getuige van 
een verrassend optreden van Nel & 
Adriaan Koeleman die een mooie 
61,67% scoorden en daarmee de 
gehele bridge elite versloegen. Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst werden 
tweede met 56,67% en passeerden 
zo nipt Renske & Kees Visser die op 
56,25% eindigden. 
De plaatsen vier en vijf werden met 
53,33% gedeeld door Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen en 
Heleen & Mees van der Roest. Vindt 
u al die gelijke spellen van het EK 
voetbal ook niet om over naar huis 
te schrijven, kom dan mee strijden 
in het zomerbridge van Bridgeclub 
de Legmeer. Tot einde augustus el-
ke woensdagavond in Dans & Par-
ty centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Inschrijven per 
E-mail: gerdaschavemaker@live.nl 
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal. Aanvang 19.45 uur, kosten zes 
euro per paar.

Zomerbridge de Legmeer 
steeds populairder

Ronde Venen. De Zilveren Turfloop 
wordt jaarlijks gehouden op de eer-
ste zondag in november. De orga-
nisatie hiervan is in handen van at-
letiekvereniging De Veenlopers. 
Voor de kinderen wordt de Rabo 
GeZZinsloop georganiseerd. Met 
ruim 250 kinderen is dit elk jaar één 
groot feest. Naast individueel deel-

nemende kinderen hebben voor ko-
mende editie inmiddels vier basis-
scholen aangegeven met hun leer-
lingen mee te lopen. Dit jaar vindt 
op 6 november de 26e editie van 
de Zilveren Turfloop plaats. Elk jaar 
probeert de organisatie de loop ver-
der te professionaliseren. Dit jaar 
wordt er ingezet op een geheel 
auto- en fietsvrij parcours. Daar-
voor is een parcours coördinator 
aangesteld. De afgelopen vier jaar 
heeft de Rabobank zowel de Ra-
bo GeZZinsloop als de Zilveren 
Turfloop gesponsord. “Overal komt 
naar voren dat bewegen goed is. Te-
gelijk brengt het samen sporten ook 
leuke contacten met zich mee en 
het versterkt het samen leven. Daar 
werken wij als Rabobank graag aan 
mee”, aldus Ronald Meijer, kantoor-
directeur De Ronde Venen. Atle-
tiekvereniging De Veenlopers is blij 
dat de samenwerking met de Ra-
bobank ook dit jaar weer geconti-
nueerd wordt. Meer informatie over 
de Zilveren Turfloop op zondag 6 
november: www.zilverenturfloop.nl 
of www.veenlopers.nl.

Mijdrecht - De jongens van Ar-
gon D1 hebben afgelopen zater-
dag het voetbalseizoen afgesloten 
met een gezellige barbecue die hen 
was aangeboden door de Club van 
100. Het seizoen 2015-2016 ver-
toonde een wat wisselvallig verloop. 
Onder leiding van trainers Digia-
no Ladru en Alan Doorson ging het 
team goed voorbereid van start en 
liet een mooie reeks overwinningen 
zien. Dat zorgde ervoor dat ze op de 
derde plaats de winterstop ingingen 
met slechts twee punten achter-
stand op de koploper. Ondanks de 
gespeelde oefenwedstrijden haal-
de de winterstop het ritme er wat 
uit en werden er in de eerste wed-
strijden van het voorjaar onnodig 

punten verspeeld. Gelukkig kwam 
gaandeweg het oude ritme weer te-
rug en werden er weer mooie over-
winningen neergezet. Met een vier-
de plaats in de poule en een gemid-
delde van vier doelpunten per wed-
strijd is het uiteindelijk een prima 
seizoen geweest. De jongens van 
Argon D1 spelen al jaren met elkaar 
samen, in veel gevallen al zes of ze-
ven jaar sinds de interne competitie 
van Argon, de Champions league. 
Een echt vriendenteam dus waar-
bij de sfeer al die jaren positief is 
geweest en een nederlaag al snel 
weer werd vergeten. Na de zomer-
stop gaan de jongens verder in de C 
en zullen ongetwijfeld weer van zich 
laten horen.

Geslaagde seizoen-
afsluiting Argon D1

Uithoorn - De afgelopen weken 
zijn er flink wat selectie rondes ge-
weest om een plek te bemachti-
gen in één van de kanopolo Oran-
je teams. Er is een aparte dames- 
en herenafdeling en deze wordt 
weer opgesplitst in een senioren- 
en een juniorenteam Under 21. Vo-
rig weekend was er een groot Euro-
pees toernooi in Mechelen, België, 
de ECA Cup. Hier deden 12 verschil-
lende landen aan mee. De heren ju-
nioren selectie U21 ging hier met 
twee teams naar toe, U.R.K.V. Mi-
chiel de Ruyter was met 10 deelne-
mers hofleverancier. Het dames se-
nioren team heeft als enige een po-
diumplaats op de ECA Cup in Me-
chelen weten te veroveren, zij heb-
ben een prachtige 3de plaats be-
haald onder leiding van coach Mi-
chiel Boonacker, ook MdR lid. Na 

dit toernooi werd bekend gemaakt 
wie er definitief is geselecteerd voor 
Oranje om ons land te vertegen-
woordigen op het WK in Syracu-
se Sicilië, Italië. In de eerste week 
van september word het WK gehou-
den en van U.R.K.V. Michiel de Ruy-
ter doen de volgende leden mee; 
Herensenioren: Bart van Es, Heren 
U21: Jesper van Beemdelust, Youri 
Harder, Reno van den Berg en Ben-
jamin Engelschman (reserve), Da-
messenioren: Lysanne Dreyfus, Da-
mes U21: Marije van der Werf, Se-
lina Dijkstra, Robin Roozeboom en 
Josse van den Berg. Ze kunnen al-
lemaal niet wachten tot het septem-
ber is, maar eerst nog de zomerva-
kantie en daarna flinke voorberei-
ding met trainingen en toernooien 
in Nederland. 
Foto: Tony Griffin

Code Oranje bij Michiel 
de Ruyter kanopolo

De Kwakel - Op zondag 3 juli heeft 
Sonja van Aurich (van KDO-DAG uit 
De Kwakel) het level 11 OLW-toer-
nooi in Weesp gewonnen. Ze scoor-
de in totaal 50,95 punten, waar-
bij de vloeroefening met 13,7 haar 
beste onderdeel was. Ook Luna de 
Koning en Danique Winter vielen in 
de prijzen. Luna was de beste met 
radslagen, zij scoorde 22 radsla-
gen in een halve minuut. Danique 
won de zweefstand. Dat wist zij lan-

ger dan 2½ minuut vol te houden, 
langer dan alle andere deelneem-
sters. Volgend jaar zal Sonja in le-
vel 10 gaan uitkomen. Het toernooi 
stond ook een beetje in het teken 
van het afscheid van trainer Mark 
Wens, die het komend seizoen vier 
dagen in de week de damesselectie 
in Utrecht gaat trainen. Mark wordt 
daarbij veel succes gewenst, maar 
de meiden zullen hem natuurlijk het 
komend seizoen wel gaan missen.

Sonja van Aurich wint 
met turnen

Vinkeveen - Een tot op zekere 
hoogte pijnlijk weekend voor Hand-
biker Tim de Vries uit Vinkeveen. Za-
terdag 2 juli verloor de paralympiër 
zijn Nederlandse trui tijdens het NK 
tijdrijden. Een dag later won De Vries 
op eigen kracht de wegwedstrijd die 
eveneens in Emmen werd verre-
den. Vier jaar lang won De Vries het 
NK tijdrijden en mocht daarmee de 
rood-wit-blauwe trui dragen. Tijdens 
het NK tijdrijden dit jaar in Emmen 
moest hij zijn meerdere erkennen in 
Jetze Plat. De 25-jarige Amsterdam-
mer was met 25 seconden sneller 
en pakte daarmee de overwinning 
en de gewilde rood-wit-blauwe trui. 
“Het is nooit leuk om te verliezen en 
al helemaal niet wanneer je na vier 
jaar die trui moet afgeven, maar je 
weet dat zo’n moment op dit niveau 
voorbij kan komen. Het kan niet al-
tijd mee zitten wat dat betreft”, al-
dus De Vries. Een dag later was er 
wel succes voor handbiker De Vries. 
Tijdens de wegwedstrijd in de Eu-
ropese Handbike Competitie (EHC) 
reed hij tezamen met Jetze Plat en 
Johan Reekers al vroeg in de wed-
strijd weg bij de rest van het pelo-
ton. Met een mooi gevecht onder 

prachtige weersomstandigheden 
kwam het aan op een eindsprint die 
De Vries geheel op eigen kracht met 
een fietslengte afstand wist te win-
nen. De Vries licht toe: “Het is heer-
lijk om na het NK tijdrijden op de-
ze manier revanche te nemen. Dat 
geeft mij een goed gevoel en een 
goede afsluiting van het weekend. 
Het draait dit jaar om de Paralym-
pische Spelen en ik heb het gevoel 
dat ik steeds sterker word op de weg 
naar Rio”. 
Zowel De Vries als Plat en Reekers 
zijn geplaatst voor de Paralympische 
spelen en zitten midden in de voor-
bereiding. Ze lijken dan ook meer 
dan ooit gewaagd aan elkaar. De 
verwachting is dat ze het in Rio de 
Janeiro uit moeten vechten met de 
Italiaan Alessandro Zanardi, die tij-
dens de laatste wereldbekerwed-
strijd in Oostende voor de Nederlan-
ders eindigde en de gouden medail-
le pakte. Zaterdag 9 juli rijden is de 
volgende wedstrijd voor De Vries tij-
dens de NHC (Nederlandse Hand-
bike Competitie) in Obdam. In de-
ze competitie voert de Vinkevener 
de ranglijst aan en krijgt hij de kans 
zijn voorsprong verder uit te breiden.

Groot verlies en mooie 
overwinning voor De Vries

Uithoorn - Donderdagavond de 
30ste juni waren er 44 klaverjaslief-
hebbers naar “de Schutse” gekomen 
om del te nemen aan de wedstrijd en 
4 partijen van 16 spellen te spelen. 
De 1ste plaats van de 42ste weekedi-
tie was voor Bep Groeneveld die 
7380 punten nodig had om boven-
aan de lijst te komen. De 2de plaats 
was voor Gaby Abdesselem met 7191 
punten tevens legde hij beslag op 
een marsenprijsje en de 3de plaats 
werd verworven door Riet Winkelaar 

met 7089 punten, proficiat Riet want 
het komt niet veel voor dat je bij de 
eerste drie eindigde. De poedelprijs 
van deze week is voor Arie Does-
wijk die niet meer dan 4867 punten 
wist te behalen. Marsenprijsje wa-
ren er verder gewonnen door: Cor-
rie van Bemmelen, Tineke de Munk, 
Gerrit Vink, Jan Schuurman, Maurits 
de Vries, Herman de Jong, Els Luyten 
en Corry Smit. Donderdag 7 juli om 
20.00 uur is weer gelegenheid om te 
klaverjassen in “de Schutse”.

Klaverjasnomaden
Vinkeveen - Op vrijdag 8 juli 2016 
is er in Cafè de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen tel. 0297-
263562 prijs-klaverjassen. Dit is te-
vens de laatste avond van jaar-
gang 2015/2016 en zal de kampi-
oen of kampioene bekend gemaakt 
worden Het kaarten start om 20.00 
uur, zowel dames als heren welkom, 
aanwezig zijn om 19.45 uur voor de 
inschrijving Er zullen vier ronden 
van zestien giffies gespeeld worden 
en dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winna-

res bekend,ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van 
de laatst gespeelde prijs-klaverjas 
avond was;

1 Mia Kenten  7089 punten
1 Cees Lof  6967 punten
3 Ria Mathiesen  6946 punten
4 Bianca Pappot  6843 punten
5 Wim v. Scheppingen  6751 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Frans Bierstekers met 5131 punten. 
Dit is dus de laatste avond van het 
seizoen . 

Prijsklaverjassen in de Merel



Geslaagde
leerlingen havo,
VeenLanden 
College
Daan van Avezaath, Ana 
Banjanin, Roxy Beer, David 
van den Berg, Lisa Berkelaar, 
Emily Bierman, Mara Blauw, 
Bas Boelhouwer, Bas uit 
den Bogaard, Davey Bosch, 
Assia Bouabda, Jaydey 
Braams, Tessa Brink, Jan 
Bruinsma, Casper Bulterman, 
Sophie Burgers, Silke van 
Buuren, Jeroen Croonen, 
Lisa van Diemen, Denny 
Djuheric, Sabine van Dort, 
Kimo van Drooge, Emilia 
Geerlof, Danitsja de Goede, 
Teun Gortenmulder, Jet 
Groenendijk, Daniëlle 
Groenewegen, Anouk 
Hameetman, Jessica 
Hamenyimana, Tim Hartstra, 
Diddy Hartveld, Sophie 
Has, Diederick den Heijer, 
Nanda Heinen, Robin 
Hermes, Tim Hoevenaar, Owen Huisman, Tom Huyzen, Kim 
IJkema, Brittney Janmaat, Jessie Jansen, Thom Jansen, Puck 
Janssen, Brent de Jong, Amber Keizer, Bart Kleibrink, Senta 
Kleijweg, Dion Klijn, Jelle Klinkhamer, Naomi Koek, Miqèl 
Koene, Laura Koersvelt, Esley Kok, Wouter Kok, Wessel Korver, 
Lotte Kramer, Claire Krechting, Mark van Kreuningen, Thomas 
van Kreuningen, Joël Kroon, Levi Kroon, Stella Küçüksen, Luke 
Kuijlenburg, Sven Kuipers, Claire Lijding, Roos van Loenen, Amy 
Loman, Sanne van der Loo, Arjan Looij, Tycho Maas, Niek van 

der Maat, Isabelle Majoor, Jeremy Martin, Olivier Meijer, Romy 
Miermans, Lisanne Millenaar, Merijn Molenaar, Iris van der 
Moolen, Robin de Muinck, Robin Mulder, Ruben Nap, Tim van 
Nieuwkerk, Jasper Nuijen, Martijn Oliemans, Santino van Os, 
Lucille Plijnaar, Nienke Poll, Conner Post, Julie Postma, Shannon 
Pothuizen, Tanja Rammers, Julian Remmers, Malik Rizvanovic, 
Maurice Rodenburg, Melissa Roos, Lesley Roos, Julia van 
Rosmalen, Amanda de Ruiter, Lisa van Scheppingen, Danique 
van Scheppingen, Bob Schijf, Celine De Schrijver, Diego Seelen, 

Tim Silver, Jordi Smids, Jaimie Steen, Luc Taal, Justin Tijsen, Ryan 
Tijsterman, Alyssa Timmerman, Jelle van Tol, Joline Twaalfhoven, 
Rocco Uijttewaal, Kim Ultee, Saskia van der Vaart, Angela van 
der Vaart, Charissa Veenemans, Charlotte Veenemans, Claire 
Veenhof, Ties Veenman, Jesper Vergeer, Bibian Verhage, Caitlin 
Verlaan, Jana Vesseur, Lars Vlaming, Cas van Vliet, Sara van der 
Vlugt, Bobby Volwerk, Tosca Voogd, Jasper Vossepoel, Michiel 
Vriens, Jeroen de Vries, Sean Walsh, Jessy van Wijngaarden, 
Laura Winters, Martin Winthouwer, Floor Zegers, Fleur van Zijl.

Geslaagde leerlingen atheneum, 
VeenLanden College
Jasper van den Barg, Yassin Ben Allal, Dinde Bensbach, Dirk 
Berger, Lobke van den Bergh, Steven Berkelder, Lars de Bie, 
Chantal Bon, Iris Bos, Andre van den Bosch, Naomi Bouman, 
Lisa Cornelissen, Elaine Coster, Ojin Dahdal, Sanne van Diemen, 
Victor Duchhart, Kimberly Duijnisveld, Maarten van Eijs, Maaike 
Engele, Tjomme Fernhout, Emma Geerdes, Sem Geerts, Anaïs 
Goedhart, Nicky Goes, Alexander Govers, Daniël Govers, Paul 
Heineman, Zoë Hellegers, Arianne Hoefs, Kelly Hoogervorst, 
Joost van Iersel, Merith Jager, Jasper van der Jagt, Amber 
Jonkman, Damian Juzak, Iris Karthaus, Collin Kentrop, Sjoerd 
Kompier, Dayla Koning, Floor Kouwenberg, Isabelle Kranenburg, 
Rob Kräwinkel, Denise van Kreuningen, Jesse Kroon, Romy 
de Kuijer, Isabelle Kuiper, Denise Leefl ang, Quinten Limburg, 
Des’ree Luijt, Emma van der Meulen, Rico Mossinkoff, Quinty 
Mulier, Karlijn van Nieuwkerk, Florian Nouwt, Anne Oerlemans, 
Sonja Oudshoorn, Charlotte Out, Romy Pannekoek, Suzanne 
Pijper, Patrick Prins, Jennifer Raadschelders, Matthias Rechtuijt, 
Jet Röling, Rozan Roodenburg, Jelle Sangers, Kirsten Schut, 
Eva Shair Ali, Niels Snoek, Ilham Tawfi k, Thomas Titsing, Marc 
van den Toorn, Arnold Veenhof, Jeroen van Venrooij, Romano 
Vermeulen, Bram Vosselman, Julia de Vries, Britt van Zuijlen, 
Laura Zwaan.

Geslaagde leerlingen mavo 
Mijdrecht, VeenLanden College
Yanick Augustin, Hein Bakker, Mohammed Balkouz, Jim de 
Best, René Bleekemolen, Femke Blom, Jiske Boer, Jamie-Lee 
Boersma, Mohamed Bouslimane, Chantal de Bruijn, Marije de 
Bruijn, Esmee de Bruin, Kimberly van Dijk, Evi Eitjes, Ramon 
Gerdes, Lex van Ginkel, Casper de Groot, Jesse van Hardeveld, 
Cas van Heesewijk, Maxime Heijboer, Vera Herben, Mitchell 
Hoogendorp, Dylan de Jongh, Esma Kanik, Joris Klokkers, 
Martijn Kooijman, Tessa Kragtwijk, Esther Kroon, Jamaico 
Lamers, Wietse Lammers, Sannah Leep, 
Fernande van der Linden, Kimberley Lips, 
Anouk Lips, Lynn Loman, Jasper van Loo, 
Yvet Luthart, Charlotte Meijer, Akrem 
Mohammed, Nomin Munkh-Undraa, 
Esmee den Ouden, Ghislaine Pattiasina, 
Jaimee Persoon, Bram Renes, Mark 
Rosbergen, Tim Ruijter, Danilo Samsom, 
Jaydee van Scheppingen, Timmy van 
de Schraaf, Esmé van Straaten, Adil 
Tawfi k, Mike Treur, Saskia Veenboer, Kick 
Veenman, Louise Verbeek, Luke van der 
Vliet, Bart Vroegop, Lars van Wees, Lorena 
Wiebes, Jarni van der Wilt, Mike Winters, Robin 
van Zalen, Tommy van Zoomeren.

Geslaagde leerlingen mavo
Vinkeveen, VeenLanden College
Megan van den Berg, Danny Berkelaar, Christina Beukeboom, 
Koen Beute, Enzo Blom, Iris Bonten, Steijn Brabander, Dylan 
Bras, Julian Bunschoten, Sanne Dekker, Duco Doornenbal, 
Bas Dorlas, Thomas Duikersloot, Adi Dzafi c, Lars van Egmond, 
Rogier Eijssink, Lukas van Ekris, Duncan Epke, 
Ruby Hartsink, Bob Homan, Estelle de Jong, Benne 
de Jonge, Kevin Keijman, Demi Klijn, Bart 
Kooijman, Marieke Kraamer, Lisa Kroon, 
Jelle Leefl ang, Bob Liesveld, Michelle van 
der Linden, Matthijs de Man, Remano 
Maurick, Ròbin Meijer Timmerman 
Thijssen, Menno Meuleman, Renske 
van Miert, Sven Nijhuis, Milan Perotti, 
Laurent Pieke, Kees van der Plas, Maud 
Post, Joost van Raaij, Wessel Reesink, 
Sander de Rooi, Luca Roos, Jelle 
Scheenaart, Steyn van Scheppingen, 
Donya Selim, Esther van Sligtenhorst, 
Tycho Stam, Bas Stark, Wouter 
Steenbrink, Sam Stoete, Aart Ultee, 
Rafaël Veldman, Rick Velle, Stijn Verlaan, 
Jeffrey van de Vliert, Imre Vos, Niels Zinga.

Feest bij Veenlandencollege Mijdrecht en Vinkeveen
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Uithoorn - Achttien jaar gele-
den werd het eerste toernooi om 
de Boulestreektrofee georgani-
seerd door afdeling 09 van de Ne-
derlandse Jeu de Boules Bond. De 
opzet van dit toernooi was een iet-
wat bijzondere. De verenigingen bin 
afdeling 09 werden uitgenodigd om 
met een team van zes spelers deel 
te nemen aan dit ééndags toernooi. 
De teams moesten samengesteld 
zijn uit bestuurs- en en commissie-
leden van de vereniging. Er werden 
vier triplettenpartijen gespeeld en 
de tripletten waren steeds samen-
gesteld uit spelers van drie verschil-
lende verenigingen. Het hoofddoel 
van dit toernooi was namelijk elkaar 
beter te leren kennen, contacten te 
maken en samenwerking te bevor-
deren. De individuele resultaten van 
de spelers van een vereniging wer-
den bij elkaar opgeteld en daarmee 
werd een eindstand opgemaakt. De 
vereniging met de meeste winstpar-
tijen en zonodig het beste puntsal-
do werd voor één jaar houder van 
de Boulestreektrofee.
Aan het eind van dit jaar gaat een 
nieuwe organisatiestructuur van de 
NJBB van start en de huidige der-
tien afdelingen gaan op in acht dis-
tricten. Boule Union Thamen is dan 
onderdeel van het grootste district. 
Het district West kent dan 35 vereni-
gingen met 22 overdekte accommo-
datie. Met het opheffen van de af-
delingen komt er natuurlijk ook een 
eind aan de boulestreektrofee. De 
editie nummer achttien was dan ook 
de laatste. 

Mooie dag
Helaas traden niet alle verenigin-
gen van de afdeling in Bodegraven 
aan, maar de dertien deelnemen-
de verenigingen plus een team van 
het afdelingsbestuur/wedstrijdcom-
missie hadden een mooie dag. Het 
team van Boule Union Thamen be-

stond uit Marja de Ru (voorzitter), 
Piet ten Brink (penningmeester), Je-
roen Stiekema (wedstrijdcommis-
sie), Ria van Beek (kledingbeheer), 
Ina Hoekstra (kantinecommissie) 
en Henk van Rekum (redactie club-
blad). Het team werd aangevoerd 
door Günther Jacobs (bestuurs-
lid wedstrijdzaken). De spelers gin-
gen als een speer van start met vijf 
overwinningen in de eerste speel-
ronde. De tweede speelronde was 
wat minder met slechts twee over-
winningen. In ronde drie werd dat 
gelukkig weer goed gemaakt met 
wederom vijf overwinningen en de 
vierde ronde werd met vier overwin-
ningen afgesloten. Daarmee kwam 
het totaal op 16 overwinningen met 
een puntensaldo van + 55. Dit was 
voldoende voor de totaaloverwin-
ning. Op de tweede plaats eindigde 
de vereniging Lijnden. De winnaar 
van 2015 , het afdelingsteam, ein-
digde als derde. In dit team speel-
de ook een lid van Boule Union Tha-
men. Joan van Rekum is namelijk 
secretaris van het afdelingsbestuur. 
Het was de derde keer dat Boule 
Union Thamen de trofee won. Eer-
der gebeurde dat in 2006 en 2012. 
Het is nu afwachten of iets derge-
lijks ook weer in het district opgezet 
gaat worden.
De volgende activiteit van Boule 
Union Thamen is de Vrijdagavond-
cyclus op 22 en 29 juli, aanvang 
19.30 uur. Dit is toernooi over twee 
speelavonden met deelname van 
doubletten van andere verenigin-
gen. Op dit moment staat het aan-
tal inschrijvingen op 23. Naast de 
avondprijzen zijn er extra prijzen 
voor de drie beste equipe over twee 
avonden. Wilt u meer weten over 
Boule Union Thamen, raadpleeg dan 
onze website: www.buthamen.nl 
of neem contact op met Henk van 
Rekum, tel. 0297-565377, email:  
redactie@buthamen.nl.

Boule Union Thamen winnaar 
laatste Boulestreektrofee

Vinkeveen - Afgelopen zondag 
vond alweer Regatta 8 plaats op de 
Vinkeveense plassen. Zo vlak voor 
de Olympische spelen voor boten als 
de Anne Akke en de Dullstroom dè 
gelegenheid om de puntjes op de i 
te zetten. Wordt er nog genoeg wind 
uit de zeilen genomen, gaat het roer 
nog op tijd om, staan de beste stuur-
lui nog steeds aan wal, valt er nie-
mand buiten de boot dit jaar en nog 
belangrijker, valt er niemand tussen 
de wal en het schip? Allemaal vra-
gen waarop de bemanning van de 
boten antwoord wilde hebben alvo-
rens men met de boten op de trailers 
afreist naar Marina da Glória, Copa-
cabana, Brazilië. Met prachtig weer, 
genoeg wind, veel zon en na de ge-
bruikelijke Gin Tonic sessie gingen 
de boten van start voor, wat achteraf 
bleek, de spannendste Regatta ever! 
De Anne Akke nam een voorzichti-
ge voorsprong van enkele tientallen 
meters en wist deze tot halverwege 
de wedstrijd te behouden. Maar een 
kapitale stuurfout van de Anne Akke 
bij boei 8 gecombineerd met magi-
straal teamwork en een weergaloze 
“Max Verstappen” inhaalmanoeuvre 
van de Dullstroom zette de wedstrijd 
volledig op zijn kop.

Navigatie
De Dullstroom nam fier de leiding, 
verruimde de voorsprong en leek 
deze ook niet meer uit handen te 
geven. 
Op de Dullstroom werd daarom de 
champagne al geopend, helaas te 
vroeg. De Anne Akke kreeg de wind 
weer in de zeilen, vond haar twee-
de adem en wist door slim naviga-
tiewerk toch weer de leiding te ne-
men. Met een minimale voorsprong 
bereikte de Anne Akke als eerste de 
finish, de Dullstroom, vorig jaar nog 
een kansloze Regatta varend, haal-
de bijna haar revanche en werd op 
schitterende wijze tweede. Dat be-
looft wat voor volgend jaar, de bo-
ten en hun bemanning zijn aan el-
kaar gewaagd en de Dullstroom zal 
er komend jaar alles aan doen om 
het nog aanwezige verschil in snel-
heid te overbruggen. 

De welverdiende barbecue smaak-
te achteraf weer fantastisch, drank 
vloeide rijkelijk, de prijzen wer-
den uitgereikt en moe maar tevre-
den vertrokken bemanning en het 
aanwezige publiek uiteindelijk naar 
huis. Beide boten verkeren in een 
bloedvorm, Brazilië here we come!

Anne Akke bevestigt goeie 
Olympische vorm

Op bijgaande foto de bemanning van de Anne Akke, kapitein Arthur van Sta-
veren en de maten Jeroen Oudheusden en Frank Meijer, met hun welverdien-
de Pirates Cup Trophy.

Mijdrecht - Vorige week maandag 
verdedigde Sportfysiotherapeut Es-
ther de Vries haar afstudeeronder-
zoek naar blessures bij meisjes in 
de groeispurt. Het onderzoek vond 
plaats aan het begin van trainings-
seizoen 2015/2016 bij 134 sporten-
de meisjes uit de Ronde Venen. Bij 
aanvang het onderzoek was be-
paald in welk deel van de groei-
spurt de deelnemers zich bevonden 
en gedurende het onderzoek lieten 
de deelnemers weten hoeveel uur 
zij aan sport deden en of ze gebles-
seerd waren geraakt. De resultaten 
van het onderzoek zijn verwerkt en 
daaruit bleek dat de meeste bles-
sures zich midden in de groeispurt 
voordeden op het moment dat de 
meisjes het snelst groeien (groeifa-
se 2). Gedurende deze periode lo-
pen de meisjes 1,93 keer zoveel ri-
sico op een sportblessure dan voor-
dat ze aan hun groeispurt (groeifa-
se 1) beginnen en 1,44 keer zoveel 
risico dan de periode na hun hoog-
ste groeisnelheid (groeifase 3). In 
groeifase 3 is het hoge blessureri-
sico nog niet helemaal geweken, 
want in deze fase maakt de lengte-
groei plaats voor toename in spier-
massa. Door de beschikking over 
meer spierkracht en nog niet her-
stelde coördinatie liggen juist de 
overbelastingsblessures meer op 
de loer. 

Onderzoek
Uit het onderzoek bleek dat de mees-
te blessures zich in de groeispurt 
voordoen in de knieën en de en-
kels. Juist de meisjes die aan team-
sporten doen waarbij veel gewend en 
gekeerd moet worden, lopen tijdens 
hun groeispurt meer kan op bles-
sures aan de benen. Bij sporten als 
voetbal, hockey, korfbal en handbal 
zouden trainers en coaches rekening 
kunnen houden met de groeispurt 
van hun jeugdsporters. In welke ma-
te de training- of wedstrijdbelasting 
zou moeten worden aangepast is in 
dit onderzoek niet onderzocht, maar 
vanuit andere wetenschappelijke ar-
tikelen zijn hier wel adviezen over te 
geven. Sportfysiotherapeut Esther 
de Vries mag vanaf nu de titel Mas-
ter of Science dragen en zal zich de 
komende jaren meer gaan richten op 
de sportende jeugd en het voorko-
men van blessures. Zij is werkzaam 
bij MTC Mijdrecht en mocht u vra-
gen hebben over uw sportende kind 
en de groeifase waarin hij/zij zich be-
vindt, dan kan u contact met haar op-
nemen. Ook wanneer er reeds sprake 
is van een (sport)blessure bent u bij 
MTC Mijdrecht aan het juiste adres. 
Sportclubs die geïnteresseerd zijn in 
de groeispurt van hun jeugdleden en 
tips willen om blessures te voorko-
men kunnen ook contact opnemen 
met Esther.

Groeispurt mogelijk risico op 
blessures bij sportende jeugd

De Kwakel - De KNVB heeft op 
vrijdag 1 juli jl. de competitie inde-
ling voor het seizoen 2016-2017 be-
kendgemaakt. Een zeer opvallende 
indeling voor de Kwakelaars, want 
samen met FC Aalsmeer gaat KDO 
naar West 2 toe in de derde klasse 
A. In deze ‘Groene Hart’ competitie 
zitten veertien ploegen waaronder 
ook Nicolaas Boys en Kickers’69. 
Achter elke ploeg staat aangegeven 
wat zij afgelopen seizoen gepres-
teerd hebben.
Alphen: 2e in de derde klasse A, via 
de nacompetitie geen promotie af-
gedwongen. Reisafstand enkele 
reis: 22 kilometer. ASC (Ajax-Sport-
man-Combinatie, afkomstig uit 
Oegstgeest): 11e in de derde klasse 
A. Reisafstand enkele reis: 33 kilo-
meter. FC Aalsmeer: 4e in de vierde 
klasse F, gepromoveerd via de na-
competitie. Reisafstand enkele reis: 
5 kilometer, ook met de fiets goed 
te doen. KDO: 7e in de derde klas-
se C. Kickers’69 (afkomstig uit Lei-
muiden): kampioen in de 4e klas-
se A met 67 punten uit 24 wedstrij-
den. Reisafstand enkele reis: 12 ki-
lometer. MMO (Met Moeite Opge-
richt, afkomstig uit Hoogmade): 10e 
in de derde klasse A. Reisafstand 

enkele reis: 22 kilometer. Nicolaas 
Boys (afkomstig uit Nieuwveen): 
12e in de derde klasse A. Reisaf-
stand enkele reis: 6 kilometer. Van 
Nispen (afkomstig uit De Zilk): 7e in 
de derde klasse A. Reisafstand en-
kele reis: 28 kilometer. Rijnland (af-
komstig uit Leiden): 6e in de derde 
klasse A. Reisafstand enkele reis: 32 
kilometer. SJZ (Sint Jan Zoeterwou-
de, afkomstig uit Zoeterwoude): 4e 
in de derde klasse A, via de nacom-
petitie geen promotie afgedwongen. 
Reisafstand enkele reis: 33 kilome-
ter. Stompwijk: 8e in de derde klas-
se A. Reisafstand enkele reis: 37 ki-
lometer. Voorschoten’97: 13e in de 
tweede klasse C, gedegradeerd. 
Reisafstand enkele reis: 36 kilome-
ter. Warmunda (afkomstig uit War-
mond): 2e in de vierde klasse A, via 
nacompetitie promotie afgedwon-
gen. Reisafstand enkele reis: 27 ki-
lometer. WVC (Weteringse Voet-
bal Combinatie, spelend in Roelo-
farendsveen): 9e in de derde klas-
se A. In 2015 ontstaan als fusie tus-
sen SV Alkmania en SVOW. Reisaf-
stand enkele reis: 17 kilometer. Op 
maandag 25 juli start de voorberei-
ding voor de selectie van KDO o.l.v. 
Raymond de Jong.

Indeling KDO 1 seizoen 
2016-2017

Uithoorn - UWTC handbiker Jetze 
Plat uit Vrouwenakker is zaterdag 
2 juli Nederlands Kampioen tijdrij-
den geworden in Emmen. En Tim 
de Vries uit Vinkeveen werd twee-
de! Een mooi podium. Mannen ge-
feliciteerd en op naar de paralym-
pische spelen in Rio. En voor Jetze 
dus een dubbele nationale titel, met 
winst op de weg een week eerder 
en nu bij de tijdrit. 

Lorena en de jeugd
Lorena Wiebes won zaterdag 2 ju-
li de derde wedstrijd van de Grote 
Drieluik. In een ietwat saaie wed-
strijd won zij de eindsprint van het 
peloton bij de Bataaf in Zwanen-
burg. Hiermee won zij ook het eind-
klassement van de Grote Drieluik. 
Hiermee heeft Lorena alweer haar 
twaalfde zege van dit seizoen te 
pakken. Het behalen van de Neder-
landse titel van Lorena werd ook ge-
vierd samen met de jeugdleden van 

UWTC. Lorena helpt alweer enkele 
seizoenen bij de jeugdtrainingen en 
alle jeugdleden zijn maar wat trots 
dat één van hun trainers nu Neder-
lands Kampioen is! De jeugdafde-
ling van UWTC wielren groeit flink 
momenteel. Erg leuk om te zien dat 
de kinderen veel plezier met elkaar 
hebben tijdens de trainingen. De 
jeugd traint op woensdagavond van 
18.00-19.00 uur op ons verkeers-
vrije clubparcours rondom sport-
park Randhoorn. 
Diverse jeugdleden rijden ook regel-
matig wedstrijden. Ian van de Berg 
werd dit weekend 5e bij de inter-
club in Amstelveen. En Mees, Mike, 
Duuk en Sven reden een 3-daagse 
in Rijswijk. Naast de proloog reden 
zij een criterium, tijdrit en een om-
loop. Bij de omloop reden zij over 
een parcours van bijna 7 km lengte 
door Rijswijk heen. Motorrijders en 
verkeersregelaars zorgde voor een 
veilig verloop van de wedstrijd. Dit 

Jetze Plat Nederlands 
Kampioen tijdrijden

was weer een hele ervaring voor de 
kinderen.

Veteranen
De veteranen 68+ en 60+ van de 
UWTC Leen Blom, Piet Rewijk, 
John Tromp en Guus Zantingh wa-
ren weer actief in wielerwedstrij-
den. Zaterdag 2 juli waren de ren-

ners afgereisd naar het Oosten van 
het land om in Zutphen te starten. 
Bij de 68+ werd er vanaf startschot 
volop gedemarreerd en al vroeg in 
de wedstrijd wisten er drie renners 
uit het peloton te ontsnappen met 
daarbij Guus Zantingh. De wedstrijd 
werd gewonnen door Piet Gruteke 
uit Rotterdam voor Guus Zantingh 

uit Mijdrecht, deze behaalde hier-
mee een verdienstelijke 2e plaats. 
Bij de 60+ werd John Tromp 7e. 
Zondag 3 juli stonden de renners 
aan de start in Rotterdam. Bij de 
68+ ontstond er al snel na de start 
een kopgroep van drie renners met 
daarbij Guus Zantingh. Deze drie 
bouwden een mooie voorsprong 

op. Achter de drie koplopers ont-
stond een tweede groep van ze-
ven renners met daarbij Leen Blom. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Piet Gruteke uit Rotterdam met 
op de 2e plaats Guus Zantingh uit 
Mijdrecht en Leen Blom finishte als 
7e. Bij de 60+ eindigde Piet Rewijk 
als 10e.

De Kwakel - Maandag 27 Juni was 
de laatste avond van ons seizoen,in 
het Dorpshuis De Kwakel. Dit jaar 
hadden wij een Voor Je Kiezentour-
nooi als sluitstuk. Dit betekend dat 
alle deelnemers met de zelfde har-
de batjes speelt. 
De opkomst was groot van de ruim 
20 leden waren er 17 die zich had-
den aangemeld. Wij hebben ge-
speeld in 3 groepen van 4 spelers en 
een groep van 5. De eerste 2 van el-
ke groep gingen door voor de kwart 
finale’s. Wij spelen nog ouderwets 
tot de 21 punten,en met dit tour-
nooi ging het om twee gewonnen 
games. Wij hebben een gemengd 
gezelschap van spelers,dames en 
heren van 16 tot 76 jaar. Uiteinde-
lijk wist een van de jongste deelne-
mers Lars Verheul de Wisseltrofee 
te winnen,door in een spannende 
finale Olaf Stomphorst te verslaan 
met 2-1. De 3e plaats ging eveneens 
naar een jong talent Dirk Sikking 

versloeg de vader van Lars,Gerard 
Verheul met 2-1. Er was ook een 
Poedelprijs deze ging naar Irma 
van Dam. De prijzen zijn beschik-
baar gesteld door Tandartsenprak-
tijk De Kwakel. Via deze weg be-
danken wij de Voorzitter Fredo Ha-
mer voor het wedstrijd schema,Ben 
Voorend voor de prijzen,en de Pen-
ningmeester Kees Endhoven voor 
het bittergarnituur en niet te verge-
ten de bediening Edward en San-
dra. Dus al met al een mooie afslui-
ting ven ons Tafeltennis seizoen,en 
we zien elkaar weer op 9 Septem-
ber dan organiseren Irma en Gerti-
ne een BBQ. Fijne vakantie voor al-
le TVO leden.Als er mensen zijn die 
dit artikel lezen en interesse heb-
ben om te Tafeltennissen,wij spelen 
elke maandagavond in het Dorps-
huis De Kwakel. U kan contact op-
nemen met Dirk de Lange tel 06-
19292445 of via de mail dirkdelan-
ge51@gmail.com. Ton Donicie.

Slotavond TVO de Kwakel

De Kwakel - In Normandië werd 
afgelopen weekend de Tour de 
France in gang geschoten. In deze 
eerste dagen is er veel te winnen. 
Zo staan naast ritzeges ook de eer-
ste gele, groene en witte (met bolle-
tjes) truien op het spel. Er is echter 
ook veel te verliezen. Valpartijen en 
lekke banden liggen in deze hecti-
sche eerste dagen op de loer. In De 
Kwakel voltrekken de eerste dagen 
van het tourspel zich vergelijkbaar.
Zo legde Plat Voorn direct al zijn 
troeven op tafel door in de eerste rit 
Mark Cavendish te voorspellen. Dit 
leidde tot gefronste wenkbrauwen 
in het Tourhome, met name bij Je-
roen Meijer. Rond vijf uur was het 
echter “Peer” die nat ging en streek 
Plat alle roem op. Saillant detail is 
dat Jeroen kopman is van de ploeg 
met waterdrager Plat. Zo werd het 
toch nog een maatslag. De vraag 
die achterbleef na een gezellige 
kaartmiddag in het Tourhome was: 
moet Plat kleur gaan bekennen na 
het weekend? 

Na de rit van zondag is dat nog 
maar zeer de vraag. Peter Sagan 
vond in zijn regenboogtrui eindelijk 
weer eens de pot met goud aan de 
finish van een Touretappe. Ondanks 
zijn vele tweede plaatsen van vo-
rig jaar had een groot aantal Kwa-
kelse deelnemers dit jaar toch weer 
vertrouwen in hem gesteld. Zo ook 
Jim Voorn, die volgens onbevestig-
de bronnen maar liefst 14 punten 
overhield aan deze tweede etappe.

Vooralsnog is de winnares van vorig 
jaar, Cynthia van den Berg, de Con-
tador van De Kwakel. Waar Con-
tador tweemaal hard in aanraking 
kwam met het Franse asfalt, bots-
te Cynthia hard tegen de hoge ver-
wachtingen op. Wie de eerste ge-
le trui van deze Tour de Kwakel aan 
mag trekken weten de deelnemers 
maandag door middel van de stan-
denlijsten in het Tourhome. De trou-
we lezer zal voor de eerste officië-
le standen moeten wachten tot het 
verslag van volgende week 

Dromen van geel in Tour 
de Kwakel
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