Mijdrecht – Vorige week
woensdagmiddag zijn een
motor en een auto flink beschadigd geraakt bij een bijzondere aanrijding. De motorrijder reed over de Ringdijk, van de Amstelhoek,
richting de Hoef. Hij reed
achter een auto, die naar zijn
gevoel erg langzaam reed.
Hij bersloot de auto in te halen, maar op dat moment
sloeg de auto af naar de
Oosterlandweg. De motorrijder kwam ten val. Hij raaskte
niet gewond, maar de auto
en de motor raakte flink beschadigd
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De mooiste plantjes bij
Scouting Jan van Speyk

Bestuursleden
gezocht

Verkeerd
inhalen
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De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

De Ronde Venen - Het Cursuproject de Ronde Venen
is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als bestuurslid begeleid je een aantal
cursussen, onderhoud je de
contacten met de docent
en treed je op als vertegenwoordiger van het Cursusproject. Je doet dit binnen
een team van enthousiaste
collega-Vrijwilligers, dat ca.
8x per jaar bijeenkomt. Iets
voor jou? Neem dan contact
op met Ellen Stange (voorzitter) telefoon: 06-13100901
e-mail: ellenstangehaan@
ziggo.nl.
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Mijdrecht - Het is weer tijd voor de
jaarlijkse plantenactie van Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht:
Scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige
liesjes, geraniums en allerlei andere kleurige plantjes. Dit jaar komen
de Scouts op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 mei langs de
deuren in de wijken in Mijdrecht
en Wilnis. De plantjes zijn gunstig geprijsd en worden door de
Scouts netjes bij de deur gebracht.
Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kunnen de Jan
van Speykers echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop
in de wijken ook elke actiedag verkoop bij de Scoutingboerderij aan
de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht.
Iedereen is van harte welkom van
14.00 tot 20.30 uur.

ums, hangende Petunia’s, prachtige Hollandse Margrieten, paarse
Madeliefjes, Bacopa, Surfinia, Sanvitalia en grootbloemige dubbele
Knolbegonia’s. De absolute topper
van de afgelopen jaren is de hanging basket met hangpetunia’s.
De grote, volop en lang bloeienAssortiment
de pracht voor maar 10 euro is ook
Het assortiment van de Scouts be- dit jaar weer verkrijgbaar! Plantjes
staat uit onder andere uit klein van een goede kwaliteit voor een
perkgoed als Afrikaantjes, Lobe- mooie prijs dus. En u helpt met
lia’s, Petunia’s, IJsbloemen, Bego- uw aankoop de leden van ScouWilnis - Afgelopen maandagmiddag is de officiële naam onthuld ge bemanningsleden opdracht nia’s, Margrieten, Verbena’s, Vlijti- ting Jan van Speyk, die met de ophet brandende toestel te verla- ge Liesjes en Allysum. Ook hebben brengst nieuwe materialen zoals
van het wandelpad over het voormalige spoortracé in Wilnis.
ten. Twee van hen slaagden er- we hangende en staande Gerani- tenten kunnen aanschaffen.
De Canadese ambassadeur me- Opgestegen
in hun parachute te benutten en
vrouw Sabine Nölke en burge- De tweemotorige bommenwer- overleefden de oorlog. Eén van
meester Maarten Divendal trok- per van het type Vickers-Welling- hen verklaarde later er zo goed
ken samen de gemeentevlag van ton was de avond daarvoor op- als zeker van te zijn geweest dat
het bord dat verwijst naar het Ro- gestegen voor een bombarde- het toestel in de Noordzee was
bert Moultonpad. In de vroege mentsvlucht op de industriecom- verdwenen.
ochtend van 5 mei 1943 stortte plexen van nazi-Duitsland nahet Royal Canadian Air Force toe- bij Dortmund. Bijna 600 toestel- Dorpskern
stel van piloot Robert Moulton len deden mee aan die actie van Moulton wist de dorpskern van
neer tijdens de terugvlucht naar de geallieerde luchtmacht. Boven Wilnis te ontwijken, waarna het
Engeland in een weiland vlakbij Nederland werd het toestel on- toestel crashte om na de inslag
de huidige carpoolplaats bij de der vuur genomen door een Duit- geheel te verdwijnen in de slaprotonde van de ir. Enschedeweg se nachtjager. Piloot Robert Ben- pe veenbodem.
en de Mijdrechtse Dwarsweg.
jamin Moulton gaf de vier overi- Vervolg elders in deze krant.

Canadese ambassadeur en
burgemeester onthulde naambord

€ 1205,50 voor Stichting
Haarwensen

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

De Ronde Venen - De Goede Doelen Bingo die gehouden werd bij
Optiesport / Veenweidebad was
een groot succes. Er waren door
de lokale ondernemers mooie
prijzen beschikbaar gesteld. Dit
keer was het goede doel Stichting

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

Haarwensen. Super trots overhandigen Jolanda en Anita de cheque
aan Daphne. Met het geld kunnen
kinderen blij gemaakt worden
met een Haarwerk. De volgende bingo is op 22 mei. Een van de
prijzen is dan een weekendje weg!

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?

GEEN KRANT?
0251-674433

De Ronde Venen - De gemeente
verkoopt het voormalige schoolgebouw De Poldertrots in Waverveen. Op het terrein worden
vier rijwoningen plus een vrijstaande woning gebouwd. Dinsdag 23 april tekende wethouder Rein Kroon, in aanwezigheid
van een aantal omwonenden,
de verkooppapieren namens de
gemeente. De Poldertrots is een
aantal jaar niet meer als school in
gebruik. Wethouder Rein Kroon

(Ruimtelijke Ordening): ,,De afgelopen jaren hebben we op
verschillende manieren onderzocht of de school en de grond
een andere bestemming kon krijgen. Bijvoorbeeld als kleinschalige woonvorm voor kwetsbare
doelgroepen. Dat is helaas niet
gelukt. Daarom heeft het college nu besloten de grond te verkopen.’’ De koper van de grond is
het Mijdrechtse bedrijf Van Schie.
Van Schie heeft tot doel hier een

aantal aantrekkelijke starterswoningen te realiseren om zo in een
behoefte te voorzien van met
name de Waverveense jongeren. Ook is er op het terrein ruimte voor een vrijstaande woning.
Om de bouw mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd en
de omgevingsvergunning is afgegeven, beginnen de werkzaamheden.
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De Poldertrots maakt
plaats voor woningbouw

Service
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Gemeente verkoopt voormalig schoolgebouw
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

Wethouder Rein Kroon en Linda van Schie na ondertekening van de koopovereenkomst voor de Poldertrots
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Vinkeveen: Omg. Muyeveld, Breeveld, Dijkveld,
Rietveld (350 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFOVERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Boottocht van het Rode Kruis

De Ronde Venen - Op donderdag 25 april 2019 was de laatste boottocht van het Rode Kruis
Kerngroep De Ronde Venen. De
104 deelnemers en vrijwilligers
werden ontvangen met koffie/
thee en heerlijk gebak, waarna de
trossen los werden gegooid van
de Bommelervaart, gelegen in de
haven van Loosdrecht.
Er werd een prachtige tocht gevaren langs de oevers van de Loosdrechtse Plassen en de Vecht, die
hoewel vlakbij gelegen, voor velen toch nieuw waren. Zeker vanaf het water gezien. Iedereen genoot dan ook met volle teugen.
Uiteraard werd er een lunch geserveerd. Dit werd gedaan op
schalen met daarop, naast gesorteerde broodjes, ook lekkere warme saucijzenbroodjes en yog-

hurtjes. De deelnemers ontvingen ter verhoging van de feestvreugde twee muntjes waarvoor
zij een glaasje fris of een alcoholisch drankje konden krijgen.

Zon
Hoewel de weersverwachtingen
in de voorafgaande dagen niet
best waren, hebben de deelnemers het getroffen: het viel gelukkig mee en zelfs de zon liet
zich af en toe zien! Er werd dan
ook geregeld van het buitendek
gebruik gemaakt. Om 15.00 uur
werd er weer aangelegd aan de
Porseleinhaven in Loosdrecht.
Deze dag werd mede mogelijk
gemaakt door de sponsoring van
mevrouw Annie Oudshoorn, die
zelf altijd graag mee ging, maar
die ons helaas is ontvallen.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Goed geschoten...
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.

Twee nieuwe
bewoners
Mijdrecht – deze week
ontvingen wij deze mooie
foto van Rene Post van
twee nieuwe bewoners
van het Wickelhofpark in
Mijdrecht.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1458528, 2019, Kat, Mickey, poes, europese korthaar of huiskat
, schildpad met wit, grotendeels zwart met rood gemeleerd.
Wit op de bef en op de voetjes. Neus en rechterkant gezicht
rood, linkerkant gezicht zwart. Ds willemsplansoen, Wilnis.
•1458525, 24-4-2019, Kat, Merah, poes, europese korthaar of
huiskat, cypersrood met wit. Cypers rood met wit op de kin,
bef, buik en witte voetjes. Ds Willemsplansoen, Wilnis.
•1459004, 23-4-2019, Kat, Guus , kater, gecastreerd, europese
korthaar of huiskat, cypers bruinzwart (gestreept) met wit op
de mond, kin, bef, borst, en buik. Witte tenen aan de voeten.
Bisschop Koenraadstraat, Mijdrecht.

Het Rode Kruis stopt in de loop
van dit jaar landelijk met alle Sociale Activiteiten. Dit besluit treft
uiteraard ook Kerngroep De Ronde Venen.
Maar ……. ze gaan door met een
aantal activiteiten. In een andere
vorm en met een andere naam,
die in juni bekend zal worden gemaakt. Het wordt een zelfstandige entiteit onder de vlag van
Tympaan De Baat. Het jaarlijkse
Dagje Uit, zoals bijvoorbeeld een
boottocht, kan door gebrek aan
budget helaas niet meer plaatsvinden. Tenzij er sponsors worden gevonden, want uiteraard
gaat de zoektocht door naar mogelijkheden om zo’n dag waarvan veel mensen genieten te organiseren. Sponsors kunnen zich

Brandweer helpt een
handje bij droogte

Vinkeveen - Een hele droge periode is een reden dat bloemzaden niet kunnen ontkiemen
en daarom heeft initiatiefnemer
Cor Mastwijk de brandweer gevraagd een handje te helpen. Dit
werd zeer positief ontvangen en
dezelfde avond stond de brandweer met materiaal het bloemenveld te besproeien wat met de ondergaande zon een prachtig gezicht gaf, supertof van de vrijwilligers van de brandweer! Het was
een hele mooie avond en geweldige bijdrage. De inzet van diverse mensen maakt dat Vinkeveen
er een ‘romantisch stukje land’
bij kan gaan krijgen. Nu wordt er
druk gewerkt om de oude waterput, ooit gemaakt door dhr Breedveld uit Vinkeveen, te herstellen

en er een vleermuishuis en bijenhotel van te maken. Met wat oude dakpannen en hout wordt er
een leuk plekje gemaakt zodat,
als men langs loopt of fietst, kan
genieten van een prachtig plaatje, nu er ook wat regen valt wordt
er gehoopt dat de natuur snel wat
bloemen tevoorschijn zal toveren
en het project zal slagen.

Infopaneel
Ondertussen is er ook een infopaneel geplaatst op De Oude Spoordijk dat Mastwijk van Staatsbosbeheer heeft gekregen, dit is zo
geplaatst dat men een mooi overzicht heeft over de toekomstige
bloemenweide. Dit paneel zal wat
informatie over het ontstaan, bijen en de waterput verschaffen en

hier wordt op het moment ook
aan gewerkt. Ondanks de moeizame start ontstaat er nu eindelijk iets moois en hopelijk kunnen
voorbijgangers genieten van een
‘nieuw’ en leuk stukje Vinkeveen.

Opbrengst
collecte
Amstelhoek - De collecte in
Amstelhoek en Mijdrecht heeft
€1662,81 opgebracht. Alle collectanten en gevers worden daarvoor vriendelijk bedankt. Daarmee kunnen veel kinderen blij
worden gemaakt.

onin sspe en oflands oo

Mijdrecht - Dit jaar heeft de Hof- ningsspelen op 26 april te hou- tum van 12 april te vroeg. De kolandschool besloten om de ko- den. Ze vonden de officiële da- ning is tenslotte jarig op 27 april
en bovendien begint de vakantie na deze sportieve dag. Na
een spetterende opening met
de dans en het lied “de Pasapas”
ging elke groep naar hun clinic.
De workshops werden met veel
enthousiasme ontvangen, dit is
terug te zien op de leuke foto’s.
Dankzij dansstudio Sietske, modern dance door Joyce Aarsman,
Horangi Taekwondo door Remco van Gerven, kinderyoga door
Patricia Bakker, korfbal door Petra taal, en bowlen bij bowlingcentrum Mijdrecht werd het een

natuurlijk ook zelf aanmelden en
wel bij Helma van der Meer 0297289185 of Joke Moormann 0297261769. Per mail kan dat ook: rodekruis-kergroep-derondevenen@xs4all.nl.
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ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
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4 en 5 mei bijeenkomsten en
evenementen in deze regio
Bevrijdingswandeling
op 5 mei
Uithoorn - Voor de derde keer op
rij houdt sportvereniging AKU op
Bevrijdingsdag (zondag 5 mei)
een Bevrijdingswandeling rondom het Zijdelmeer. Iedereen is
welkom om mee te wandelen. De
deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer tegelijk aan met de lopers die vanuit
Wageningen het Bevrijdingsvuur
meebrengen naar het gemeentehuis in Uithoorn. Na de aankomst
van beide groepen (rond 10.00
uur) houdt burgemeester Pieter

Heiligers een toespraak. Na deze
speech zal de burgemeester de
deelnemers uitnodigen om gezamenlijk van het ontbijt te genieten. De Bevrijdingswandeling van
de AKU begint om 9.00 uur. De
start is bij het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16. Daarna wordt er
een mooie wandeling gemaakt
rondom het Zijdelmeer. Dit is een
wandeling van ongeveer drie kilometer. Deelname aan de wandeling en het ontbijt van de gemeente zijn gratis.

Herdenkingsconcert

“Klanken van vrijheid”
in de Janskerk
Mijdrecht - Op vrijdagavond
3 mei wordt in de Janskerk in
Mijdrecht een groot herdenkingsconcert georganiseerd. Muziek en poëzie over de Tweede
Wereldoorlog komen in dit bijzondere concert bij elkaar als eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers. U hoort muziek van componisten uit verschillende landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in emigratie of evacuatie waren, zoals Paul Hindemith,
Igor Stravinski en Sergei Prokofjev. Maar ook muziek van Nederlandse componisten: Marius Flothuis, die zich twee jaar in Duitse
gevangenschap bevond en Leo
Smit, die zijn fluitsonate heeft geWilnis - Al weer voor de 45ste vakantieweken voor mensen die schreven een paar maanden voor
keer zal de jeugdvereniging van voortdurende zorg nodig heb- hij in Sobibór in 1943 werd omgede Hervormde Kerk in Wilnis de ben. Hierbij kunt u denken aan bracht…
jaarlijkse Wilnisse rommelmarkt mensen met een verstandelijkeorganiseren.
of lichamelijke beperking, autis- Zangeressen
Deze zal dit jaar op 4 mei plaats- me of dementie.
Zangeressen Marianne Selleger
vinden. We streven ieder jaar Wilt u meer weten over ons doel en Viktoria Pankratova zingen poweer naar een zo groot mogelij- of op de hoogte blijven van de
ke opbrengst voor een goed doel. ontwikkelingen rondom de romDe opbrengst is dit jaar bestemd melmarkt? Dan kunt u bovenvoor de ‘Voor Elkaar’ vakantiewe- staande site bezoeken of volg ons
ken van de Vrouwenbond. Dit zijn op facebook!

i nisse omme mar t

Dodenherdenking 4 mei in Wilnis met Canadees tintje

Fort Saskatchewan Ambassador
Concertband bij VU
Wilnis/Saskatchewan – De jaarlijkse dodenherdenking in Wilnis
georganiseerd door het Comite “Herdenking 1940 -1945 Wilnis” krijgt dit jaar bijzonder Canadees bezoek van de Fort Saskatchewan Ambassador Concertband. Samen met het orkest van
muziekvereniging “Viribus Unitis” geven ze op 4 mei voorafgaand aan de plechtigheden bij
het gedenkteken en de begraafplaats een concert in de Nederlands Hervormde kerk in Wilnis.

Op 5 mei gaan beiden orkesten
naar Monnickendam om samen
met het Fanfareorkest OlympiaCon Brio een bevrijdingsconcert
te geven.
Herdenkingsconcert
In de Nederlands Hervormde
kerk in Wilnis geven de twee orkesten op 4 mei een Herdenkingsconcert. Aanvang van het
concert is 18.45 uur. De Canadese bezoekers bijten het spits af en
spelen een kwartier. Na een ge-

dicht is het de beurt aan het orkest van Viribus Unitis o.l.v. dirigent Ruud Pletting. Op het programma staan o.a. het prachtige
werk D-Day ter nagedachtenis
aan de operatie 75 jaar geleden
bij de kust van Normandië, de
eerste slag die voor de bevrijding
van Europa zorgden. Ook Schlinder’s List, Remembrance Day en
I Shall Love but thee met soliste
Levy Pletting komen op de lessenaar. De kerk is open vanaf 18.15
uur en de toegang gratis.

Uithoorn - In Uithoorn heeft de
4 mei herdenking niet alleen betrekking op de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Zij staan
ook stil bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen,
geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2019 en belangrijker thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment
voor. De leerlingen van alle scho-

len in Uithoorn hebben zich goed
kunnen voorbereiden op de 4
mei herdenking aan de hand van
de onderwijsreader “Uithoorn,
het gaat goed….”, inclusief beelden van de gelijknamige film uit
1945. Op 4 mei vertrekken de
deelnemers aan de Stille Tocht
om 19.35 uur vanuit het Oranjepark Emmalaan). Slagwerkers van
van KnA gaan voorop met omfloerste trom. Onderweg wordt
bij het Station de plaquette met
de namen van de slachtoffers uit
de Tweede Wereldoorlog aangedaan. Bij het Stiltemonument te-

de muzikanten uit Canada meespelen in Wilnis
Fort Saskatchewan
De Ambassador Concertband
uit Canada bestaat uit muzikanten uit de westelijke provincies
Manitoba, Saskatchewan, Alberta en British Columbia. De leden
wonen zo verspreid dat ze alleen
als complete band bij elkaar komen als ze in het gastland aankomen. Ze zijn een band die veelal
internationaal reist om de verbazingwekkende onbeperkte grenzen van muziek te verkennen.
Eerder gaven ze o.a. optredens in
Cuba, IJsland, Marokko en Barbados. Hun dirigent Guy Palmer vertelt dat ze erg uitkijken naar het
bezoek aan Nederland tijdens de
herdenking en viering van 4 en 5
mei waar de Canadezen een grote rol hebben gespeeld. Mijn vader was één van de bevrijders en
sprak altijd lovend over Nederland en het Nederlandse volk aldus de Canadese dirigent.

Volop kleur in de Tuin
Bram de Groote

Regio - Zondag 5 mei is de Tuin
Bram de Groote aan de Boterdijk
in Uithoorn weer open voor belangstellenden. De wilde hyacinten zijn de laatste bloeiende bollen, maar mede door het warme
weer staan al veel struiken en
kruidachtige planten in bloei.
O Canada
Een heel bijzondere bloeier dit
Aansluitend maken de orkesjaar is de ‘vaantjesboom’ of ‘zakten uit Wilnis en Canada een stildoekenboom’. Hij staat voor de
le optocht samen met leden van
werkschuur aan de slootkant en
de Royal Canadadian Legion naar
is al vanaf de Boterdijk goed te
het monument in Wilnis en wor- 5 Mei
den er door Viribus koralen ge- Op 5 mei zijn Viribus Unitis en zien. Het is dan ook meteen duispeeld. Op de begraafplaats lig- Fort Saskatchewan te gast bij mu- delijk waaraan deze boom zijn
gen drie Canadese oorlogsvlie- ziekvereniging Olympia-Con Brio merkwaardige naam dankt. De
gers; Joseph White, Robert Moul- in Monnickendam. Ze geven met bolvormige bloeiwijze wordt omton en Adrian Thibaudeau van zijn drieën een bevrijdingscon- geven door twee geelwitte schutde bommenwerper Vickers Wel- cert in de grote kerk van Mon- bladen van wel 10 cm die enigslington, die in de Tweede Wereld- nickendam. De drie verenigingen zins doen denken aan fris gewasoorlog op 4 mei 1943 in een wei- zullen apart optreden. Olympia- sen zakdoeken. Het weiland achland bij Wilnis neerstortte, en la- Con Brio en Fort Saskatchewan ter in de tuin is weer helemaal
ter in 2002 zijn begraven op de Ambassador band geven ook een klaar voor bewoning. Dit jaar
begraafplaats in Wilnis. Jaar- gezamenlijk optreden. Aanvang komt er een kalfje en een schaap.
lijks gedenken wij onze Canade- van dit concert is 14.30 uur en Ze blijven tot half september.
se bevrijders en de drie vliegers duurt tot 17.15 uur. Graag ziet Vimet het spelen van het Nationa- ribus Unitus U bij één van de con- Welkom
le volkslied “O Canada”. Dit jaar certen en de herdenking in Wilnis U bent van harte welkom om
dit alles te bewonderen op onze
wordt het wel heel bijzonder dat of Monnickendam.

De 4 mei herdenking in Uithoorn
genover de Thamerkerk wordt de
Last Post gespeeld en is het om
20.00 uur twee minuten stil, afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus.
Daarna volgt een toespraak door
de burgemeester. Hij zal namens
de gemeente een krans leggen,
gevolgd door de bloemenhulde
van inwoners en organisaties uit
de gemeente Uithoorn. Iedereen
wordt nadrukkelijk verzocht om
bloemen mee te nemen. Aansluitend is er binnen in de Thamerkerk een korte herdenkingsbijeenkomst.

pulaire oorlogsliederen, maar ook
een prachtig duet uit Stabat Mater van G.B.Pergolesi - een ode
aan alle moeders, die hun zonen
hebben verloren. Wat dit concert uniek maakt, is de deelname van de bekende acteur Bartho Braat, vooral bekend door zijn
rol van Jef Alberts in de Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij zal Russische oorlogspoëzie en gedichten
van de Nederlandse dichteres Ida
Gerhardt voordragen en zelfs zingen! Naast de bovengenoemde
zangeressen en Bartho Braat zullen musici uit De Ronde Venen Suzanne Arends (fluit), Aimée van
Delden (harp) en Irina Parfenova
(piano) - deel uitmaken van het
concert.
De organisatie van dit concert ligt
in handen van stichting Troupe
A’dour. De toegang is vrij, maar
uw vrijwillige donatie is welkom!
Aanvang: 20.00 uur. Het adres:
Janskerk, Kerkstraat 11, Mijdrecht

open dag op zondag 5 mei. De
Tuin ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn
en is 5 mei open van 13:00 tot
16:00 uur. De toegang is gratis. U
kunt naar binnen via de zijingang
tegenover de werkschuur aan de
Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.
Mocht u op zondag verhinderd
zijn, ook op de wekelijkse werkochtend (‘s woensdags van 9-12
uur) van de werkgroep van de
Tuin Bram de Groote bent u van
harte welkom om in de tuin een
kijkje te nemen.
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4 en 5 mei bijeenkomsten en
evenementen in deze regio
Herdenking in Wilnis

Herdenking in Vinkeveen Herdenking in Mijdrecht

18.00 uur:
Vlaggen halfstok
18.45-19.30 uur: Concert in NH kerk in Wilnis door Fort Saskatchewan
Ambassador Concert Band uit Canada en Viribus
Unitis uit Wilnis
19.40 uur:
Verzamelen bij Koningin Julianaschool, hoek
Stationsweg en de Kon Julianalaan
19.45-19.59 uur: Luiden kerkklokken
19.45 uur:
Vertrek stilletocht. Na aankomst bij monument
Koraalmuziek door Viribus Unitis
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur:
Na twee minuten stilte wordt het Wilhelmus
gezongen zingen en gespeeld
20.04 uur:
Bloemen en kranslegging door: Gemeente,
Comité Herdenking Wilnis
Vrijwillige brandweer, Vertegenwoordigers van de
scholen, de Oranjevereniging, Ouderenbonden,
nabestaanden verzetsstrijders en inwoners van
Wilnis
20.08 uur:
Vertrek naar het NH Kerkhof. Op de begraafplaats
speelt Viribus Unitis Koraal Muziek gevolgd door de
‘Last Post’
20.15 uur:
In stilte gelijktijdige bloemlegging namens het
comité en het Royal Canadian Legion the
Nederlands op de graven van de drie Canadese
officier vliegers. Tot slot wordt het Canadese
Volkslied gespeeld en gezongen
20.20 uur:
Einde herdenking plechtigheid

18.00 uur:
19.30 uur:

Vlaggen halfstok
Betrekken erewacht door leden Scouting Groep
Vinkeveen bij het monument. Brassband
Concordia speelt Koraalmuziek
19.45 uur:
Vertrek stille tocht vanaf de RK-kerk aan de Kerklaan
naar het monument op de hoek Heulweg/
Herenweg
19.45-19.50 uur: Klokken luiden
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur:
Brassband Concordia speelt het Wilhelmus
20.04 uur:
Bloem-kranslegging door de gemeente en andere
20.10 uur:
Kinderen van drie basisscholen lezen om beurten
hun gedicht of verhaal voor

18.00 uur:
19.45 uur:
19.45-19.57 uur:
19.50 uur:
19.58 uur:
20.00-20.02 uur:
20.02 uur:
20.05 uur:
20.20 uur:
20.30 uur:
20.35 uur:

Vlaggen halfstok
Verzamelen bij het gemeentehuis
Klokken luiden
Stilletocht naar monument Dorpsstraat
VIOS speelt Last Post
Twee minuten stilte
VIOS speelt het Wilhelmus
Bloemen-kranslegging door: Gemeente,
Oranjevereniging, Veteranen, Scouting en andere
VIOS speelt Koraalmuziek
ROM-koor zingt een tweetal liederen
Stilletocht terug naar het gemeentehuis, waarbij de
drie monumenten op het Raadhuisplein een
bloemlegging plaatsvindt
Einde herdenking

Filatelisten
Vereniging

IVN-Vogelexcursie
De Hoge Dijk te Abcoude

vogels die we onder andere kunnen verwachten zijn in het water meerkoeten, futen, dodaars,
en kuifeenden. Verder in riet, boRegio - Op zaterdag 4 mei 2019 prachtig natuurgebied onder de men, struiken en overvliegend
organiseert de vogelwerkgroep rook van Amsterdam. Je vindt in de lucht rietzangers, koekoevan IVN De Ronde Venen en Uit- hier rietmoerassen, bos, struweel, ken, mezen, zwartkoppen, puthoorn een mooie excursie naar een waterplas en sloten. Voor vo- tertjes, vele soorten roofvogels,
De Hoge Dijk. Een klein maar gels ideaal om te verblijven. De zanglijsters, karekieten, rietgor-

zen, spechten etc. en met wat geluk een ijsvogel en blauwborsten.
Natuurlijk zijn er ook altijd verrassingen. Een haviksnest dat vorig
jaar was gekraakt door een nijlganzenpaar. Zijn de haviken weer Uithoorn - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten
terug?
Vereniging Uithoorn wordt geParkeren
houden op zaterdag 4 mei en u
Vertrek: gezamenlijk met auto’s bent van harte welkom. En er zijn
om 08.30 uur vanaf de parkeer- altijd leden van de Filatelisten Verplaats bij de Nieuwe Begraafplaats eniging aanwezig, bij wie u inforaan de Ir. Enschedeweg in Wilnis.
Meerijders zijn welkom. Degenen
die direct naar de excursieplaats rekijker niet. De excursie is gratis.
komen kunnen parkeren bij de Aanmelden is niet nodig. Informagolfbaan Hoge Dijk (Abcouder- tie kan worden opgevraagd bij de
straatweg 46, Amsterdam), direct begeleiders: Michel Leijen tel.: 06tegenover het natuurgebied. We 52004564, Ellen van Donk tel.: 06verwachten om 12.00 uur weer 13412894, of Sjaak Versteegh tel.:
terug te zijn in Wilnis. Trek water- 0634291939. Zie voor andere acdichte schoenen aan en neem iets tiviteiten de website: ivn.nl/afdete drinken mee en vergeet de ver- ling/de-ronde-venen-uithoorn.

Joop en Mary van der MeerSindelka 65 jaar getrouwd!

Mijdrecht - Iedereen mag het weten: Joop en Mary van der MeerSindelka vierden maandag 21
april het moment dat zij 65 jaar(!)
met elkaar lief en leed hebben
gedeeld. Met andere woorden,
dat zij een briljanten kroonjaar
in hun huwelijk hebben bereikt.
Een unieke gebeurtenis in het leven van twee mensen. Wat het
geheim is om dit ook mee te maken? “Door aandacht aan elkaar te
blijven besteden en leuke dingen
te blijven doen; maar vooral actief te zijn, zolang de gezondheid

van vandaag met veel plezier. Behalve dat Joop een aantal jaren
in Uithoorn heeft gewerkt, was
hij 21 jaar werkzaam bij Drukkerij Verweij die toen nog gevestigd
was in het centrum van Mijdrecht
(nu de Passage). Omdat tuinieren
zijn lust en zijn leven is werkte hij
ook nog een poosje bij een hovedansles in Uithoorn maar werk- nier in Wilnis. Vervolgens wisselde
te destijds in ploegendienst bij hij van baan en kwam bij de PTT
textielbedrijf Andex in Uithoorn. terecht waar Joop in 1993 met
Een keer in de drie weken moest (vervroegd) pensioen ging. Mary
hij een dansles inhalen en dat ge- heeft eveneens een werkzaam lebeurde in Amsterdam bij de dans- ven achter de rug, veelal in de deschool waar ik danste. En hij wil- tailhandel en in de huishoudelijke
de altijd alleen met mij dansen; dienstverlening “Ik heb tot mijn
hij legde gewoon beslag op mij,” 75e gewerkt. Ik wilde altijd wat
grinnikt Mary. “Ik woonde toen in geld verdienen om samen met
Bovenkerk en Joop in Wilnis. Hij Joop leuke dingen te doen, zoals
zag wat in me.” Joop grijnst: “Dat vakanties. Wij houden van skiën
klopt, ik was erg verliefd op haar en langlaufen en dat hebben we
en uiteindelijk zijn we samen een toen veel gedaan. Maar ook gekeer naar de bioscoop gegaan. nieten van de natuur in onze eiZo kwam van het een het ander, gen regio. Als hobby had ik ook
dat toelaat. Dat laatste heb je he- venslicht zag. Een jaar later, op 26 waaronder een trouwpartij en het zelf maken van kleding. Het
laas niet helemaal in eigen hand,” mei 1955, trouwde het paar in de kregen kort daarna in 1956 onze naaiwerk vind ik nog steeds leuk,”
vertelt Mary van de Meer die be- St. Annakerk, eveneens in Amstel- zoon. Toen konden we ook een aldus Mary. Haar andere grote
hept is met de mooie eigen meis- veen. Mary had toen nog de Tsje- huis krijgen. Van meer kinderen is hobby was toneelspelen bij Tojesnaam Sindelka. “Van Tsjechi- chische nationaliteit, maar kreeg het nooit gekomen, maar we zijn neelvereniging OKK in Mijdrecht,
sche komaf,” legt de gezellig pra- de Nederlandse toen zij met wel mooi 65 jaar met elkaar ge- waarvan zij samen met Joop meer
tende Mary uit,“ maar dat is een Joop in de echt werd verbonden. trouwd. Dat is dus wel gelukt.”
dan 50 jaar lid is geweest. In 2017
lang verhaal.” Kort en goed, Ma- Uit het huwelijk werd zoon Eduis de vereniging opgeheven. Joop
ria Juliana Gijsberta (Mary) Sin- ard geboren. Mary en Joop heb- Wij missen OKK
verleende hand- en spandiendelka werd geboren op 21 april ben twee volwassen kleinkinde- Het echtpaar kwam uiteindelijk in sten bij de vereniging, zocht do1935 in Bovenkerk en trouwde op ren (meisjes). Hoe zij elkaar voor Mijdrecht terecht. Na eerst op ka- nateurs enzovoort. Ze zijn beiden
21 april 1954 voor de wet in Am- het eerst hebben ontmoet? “Tij- mers te hebben gewoond werd erelid. Mary herinnert zich nog
stelveen met haar Johannes Hen- dens het dansen bij dansschool verhuisd naar de huidige woning heel veel van hun activiteiten bij
drikus (Joop) van der Meer die op Liebregts in de Brakke Grond aan in Proostdijland-Zuid. Daar wo- OKK die zij met haar Joop nog al26 oktober 1932 in Wilnis het le- de Nes in Amsterdam. Joop had nen Mary en Joop tot op de dag tijd mist, net als de gezellige sfeer,

Cursus Vaarbewijs bij
Verkeerscollege
Regio - De zomer komt eraan!!
Het vaarseizoen staat weer voor
de deur. Alle bootjes worden vanaf nu weer in het water gelegd.
We zien uit naar een mooie lange
zomer. Nu is het moment om je
alvast goed voor te bereiden op
de zomer. Geef je boot een onderhoudsbeurt en zorg dat, als
je dat nog niet hebt, je het benodigde vaarbewijs haalt. Vorige zomer zijn er weer een behoorlijk
aantal mensen bekeurt voor het
niet hebben van de benodigde

papieren of het zich niet houden
aan de verkeersregels op het water. Niet alleen de bestuurder van
een snelle boot die even denkt,
dat kan nog wel zonder vaarbewijs, riskeert een boete van
maar liefst €500,-. Ook de schipper van de zeilboot of de surfer
moet oppassen deze riskeert namelijk een boete van €220,- indien deze vaart waar het niet
mag. Het wordt dus nu ook interessant voor de zeilers onder ons
om het vaarbewijs te halen. Heb

je weleens een sanctie van het
Centraal Justitieel Incasso Bureau
ontvangen wegens een overtreding op de weg? En, schrok je
van de hoogte van het bedrag?
Als je overtredingen op het water
maakt, weet dan één ding zeker:
van deze boetes schrik je nog veel
harder. Iedereen die de waterregels overtreedt, kan forse sancties tegemoet zien.

-

reiken.
een boot met een lengte van
15 meter of meer (dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt)

Dus dit is het moment om je Vaarbewijs te halen. Als je nu start ben
je voor de zomer klaar, om op de
juiste manier met de juiste papieren het water op te gaan.
Het VerkeersCollege start donderdag 16 mei, in 6 avonden de
Vaarbbewijs
Cursus Vaarbewijs 1.
De verplichting voor varen met De opleidingen worden vereen vaarbewijs (vanaf 18 jaar) zorgd in Mijdrecht, Nieuwkoop
geldt voor het varen met:
en Aalsmeer.
- een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter, Schrijf je nu in via onze website:
die een snelheid van meer dan www.verkeerscollege.com/vaar20 kilometer per uur kan be- bewijs of bel 0297-250 638.

matie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. De vertrouwde handelaren zijn weer
aanwezig, waarbij u de benodigde postzegels kunt aanschaffen.
Ook zijn er de stuiverboeken, dat
zijn insteekboeken met postzegels, waar u zegels uit mag nemen voor 1 stuiver per stuk. De
ruilbeurs is open van 10.00 uur tot
14.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Kaarten
De Kwakel - Zondag 5 mei Is er
weer een kaartmiddag in het
dorpshuis van De Kwakel. Men
kan klaverjassen & pandoeren. We
beginnen om 13.30 uur en de inschrijving start om 13.00 uur. De
kosten zijn €2,50.

de toneelavonden en niet in de
laatste plaats de mensen die er
toen toneel speelden. “Het is allemaal verleden tijd. Jammer dat
OKK voor Mijdrecht verloren is gegaan Er is zelfs geen eigen dorpshuis meer, want De Meijert is in
2015 afgebrand met tegelijkertijd ook alle kostuums en rekwisieten van OKK die er lagen opgeslagen,” vertelt Mary met treurnis in haar stem. Burgemeester
Maarten Divendal kwam het jubilerende echtpaar persoonlijk gelukwensen en nam een mooi cadeautje mee. Een dag voor Pasen had de gemeente een fraai
bloemstukje laten bezorgen. Ook
de gelukwensen van de Koning
en de Commissaris van de Koning
in Utrecht werden zeer op prijs
gesteld. Burgemeester Divendal onderhield zich in een prettige sfeer met het echtpaar waarvan hij toch wel graag wilde weten wat je ervoor moet doen in
een huwelijk, om het 65 jaar vol
te houden. Niet zelden leidt dat
tot hilarische antwoorden. Bruidspaar, de redactie van deze krant
feliciteert u alsnog met het behalen van deze mijlpaal in uw leven.
Ook al is de fysieke mobiliteit wat
minder, de pret om het leven met
elkaar verder gestalte te geven zal
er niet minder om zijn. Daar lijkt u
alle vertrouwen in te hebben en
de redactie van deze krant ook. Er
ligt dus nog meer in het verschiet
om naar toe te leven. Doen!

Burgemeester opende
vaarseizoen
Vinkeveen – Het vaar- en zeilseizoen is weer van start gegaan.
De officiële opening werd afgelopen zondag verricht bij de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude door Burgemeester Maarten Divendal en voorzitter van de
WVA Rob van der Stap. Het startsein was het gezamenlijk hijsen
van de vlag.
Daarna zijn er diverse boten naar
de starttoren gevaren om daar
het glas te heffen op de opening.
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Koninklijke onderscheiding voor
tien Rondeveense inwoners
de Nederlandse School, een particulier initiatief om de opleiding
van leraren in het voortgezet onderwijs een 21e eeuwse impuls
te geven.. Hetzelfde geldt voor
zijn rol bij de ontwikkeling van de
Buma Music Academy. Daar ontwikkelde hij een lespakket voor
middelbare scholieren. Dit pakket wordt gebruikt door 95 prohet thuisbad geworden voor de cent van alle middelbare scholen
zwemvereniging. Paul Lamers is in Nederland. Buma heeft hiertevens de initiator en mede-orga- door muziekeducatie weer terugnisator van de Zwemvierdaagse gebracht naar school. Sinds 2013
die al jaren door De Amstel wordt is hij bestuurslid van de stichting
georganiseerd. Ook is hij jaren- Angst Dwang & Fobie (ADF).. Map
lang voorzitter geweest van de Nihom is benoemd tot Ridder in
(voormalige) KNZB Kring Amster- de Orde van Oranje Nassau.
dam ’t Gooi. Al ruim dertig jaar is
hij vanuit de KNZB lid van de lan- Mevrouw L.F. Prengerdelijke Taakgroep Scheidsrechter. Bos (Baambrugge,1948)
Ook is hij al zo’n dertig jaar actief is benoemd tot Lid in de Orals waterpolo bondsscheidsrech- de van Oranje Nassau. Zij is een
ter. Hij fluit gemiddeld vijf eredi- echte duizendpoot en heeft aan
visie wedstrijden op landelijk ni- tal van activiteiten meegewerkt.
veau per week.. Lamers is een wa- Sinds 1997 is zij actief als bere promotor voor de zwemsport stuurslid van de Oranjevereniin het algemeen en voor de wa- ging Baambrugge. Naast de jaarterpolosport in het bijzonder. Hij lijkse organisatie van Koningsis benoemd tot Ridder in de Orde dag, de 4 mei herdenking en de
van Oranje Nassau.
lustrumvieringen van 5 mei, verricht zij ook allerlei andere taken,
De heer B.P.F. Löwenthal
zoals de inkoop van prijzen, ver(Vinkeveen, 1950)
zorgen van de catering, organiis sinds 1996 lector en acoliet seren van spelactiviteiten of muin de Parochie Sint Barnabas in ziekoptredens voor seniorenbijHaastrecht.. Sinds 1998 vervult eenkomsten, werkzaamheden als
hij een zeer actieve rol in het be- schilder, optreden als gastvrouw,
stuur van de Katholieke Stich- lopen van de jaarlijkse collecte,
ting ter Bevordering van Welzijns- contactpersoon met de kerk, gewerk, een charitatieve instelling meente, Abcouder Harmonie, etc.
voor jeugd- en jongerenwerk.. Nora Prenger-Bos zamelt al ruim
Daarnaast is hij namens de stich- 15 jaar kleding in voor het Roeting actief voor diverse maat- menië Comité Abcoude, wast
schappelijke projecten, zoals de en strijkt en herstelt waar nodig
ondersteuning bij de bijscholing de kleding. In de periode 2007
van achterstandsgroepen en vrij- tot 2011 heeft zij als Diaken in
willigerswerk. Sinds 2014 is Bert de Kerkenraad gezeten en sinds
Löwenthal als algemeen secre- 2017 valt zij weer in. Ook verricht
taris van het bestuur betrokken ze regelmatig allerlei hand- en
bij het heiligdom O.L. Vrouw ter spandiensten. Sinds de start van
Nood. In vergaderingen heeft hij de Stichting Hulpfonds Abcoualtijd een belangrijke inbreng, de-Baambrugge in 1996 is mevooral wanneer het aankomt op vrouw Prenger-Bos actief als bepersonele zaken en zaken van re- stuurslid. Vanaf 2014 is Nora Prenpresentatieve of organisatorische ger-Bos als vrijwilliger betrokken
aard. Hij is benoemd tot Ridder in bij woonzorgcentrum ’t Kampje
de Orde van Oranje Nassau.
in Loenen aan de vecht. Zij haalt
in die rol bewoners op voor de
De heer M.C. Nihom
weekafsluiting en schenkt na af(Vinkeveen, 1950)
loop koffie.
is sinds 2003 tot en met het opgaan in de moederorganisatie De heer B. Richter
KNVB en Eredivisie betrokken en (Mijdrecht, 1974)
zeer actief als initiator en later als is meer dan 25 jaar in dienst gebestuurslid van de Stichting Meer weest bij de brandweer en heeft
dan Voetbal. De stichting spande eind 2017 de actieve brandweer
zich in om de kracht van het voet- verlaten. Hij is in diverse rolbal in te zetten voor een betere len en functies actief geweest
samenleving. In de tien jaar dat met als laatste rol die van postde stichting bestond, heeft Meer commandant in Mijdrecht.. Bart
dan Voetbal, samen met de voet- Richter is al op jonge leeftijd bij
balclubs, honderden projecten brandweer gestart. Hij begon
op het gebied van gezondheid, bij de jeugdbrandweer als mansociale samenhang en onderwijs schap en groeide al snel door
in gang gezet en daarmee vele tot bevelvoerder. Bij de post Vinduizenden mensen bereikt.. Van- keveen heeft hij enkele jaren in
af 2008 is Map Nihom actief voor het kader gezeten. Hij heeft ve-

De Ronde Venen - Tien inwoners van De Ronde Venen hebben
vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zeven personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau,
drie tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht werden de lintjes
bij acht van hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. Door omstandigheden konden de heren Lamers en Löwenthal niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangen hun lintje
op een later moment.
De heer K. Alblas
(Wilnis, 1962)
is sinds 1982 actief bij de brandweer in Wilnis. Behalve zijn inzet gedurende al die jaren als
brandweerman, is hij ook ruim
twaalf jaar penningmeester geweest van de Vereniging Vrijwillige brandweer Wilnis. Gedurende die periode is Klaas Alblas altijd op een zuinige manier met
de financiën omgegaan en legde
hij jaarlijks op geheel eigen wijze
verantwoording af over de staat
van de kas. In het brandweerwerk
was Klaas altijd een rustige en
behoedzame chauffeur die ook
bij momenten van spanning en
stress zorgde voor een veilige rit
naar het incident. Ook was hij een
technische vraagbaak en een probleemoplosser als het improvisatievermogen van de brandweer
op de proef werd gesteld. Hij is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Mevrouw A.L. BronkhorstBooiman (Wilnis,1946)
is al vele jaren en bij vele organisaties actief als vrijwilliger. Zij is
sinds 1983 actief als leider/dirigent van het Hoge Heem koor in
Uithoorn. Wekelijks repeteert zij
met het koor en eens per maand
is er een optreden. Daarnaast zijn
er optredens tijdens Kerst en andere feestelijke momenten. Naast
haar inzet op muzikaal gebied
heeft Gerda Bronkhorst 15 jaar in
het interne winkeltje van Het Hoge Heem in Uithoorn diensten
gedraaid en zeven jaar zitting gehad in de vrijwilligersraad. Gerda
Bronkhorst begeleidt sinds 2006
op de piano het bewonerszanggroepje in zorgcentrum Gerardus Majella. Ook is ze sinds 2002
als vrijwilliger werkzaam bij de bibliotheek in Mijdrecht. Ook biedt
zij eenzame bezoekers van de bibliotheek een luisterend oor. Zij is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
De heer P.W.A. Lamers
(Mijdrecht, 1960)
heeft als vrijwilliger zeer veel gedaan voor het zwemmen en de
zwemsport in De Ronde Venen.
Sinds 1977 is hij trainer diplomazwemmen, masterzwemmen en
waterpolo bij Zwem- en Polovereniging De Amstel en sinds 1991
bestuursvoorzitter. Zo heeft Paul
Lamers zich hard gemaakt voor
de bouw van het Veenweidebad
in Mijdrecht. Door zijn inzet is het

Canadese ambassadeur en
burgemeester onthulde naambord
Vervolg van de voorpagina
Een van de overlevende bemanningsleden verklaarde dat
hij Moulton nog een parachute had aangereikt. Op basis van
slechts enkele stoffelijke resten
werd Moulton ter aarde besteld
op de begraafplaats bij de Hervormde kerk in Wilnis. De twee
andere bemanningsleden - de
sergeanten Joseph White (21)
en Adrien Thibaudeau (21) werden geregistreerd als vermist. Elk van de drie omgekomen vliegers had zich opgegeven als oorlogsvrijwilliger. De
30-jarige Moulton sloot voorafgaande aan de crash al een serie vluchten af en had zijn actieve loopbaan bij de Canadese luchtmacht kunnen beëindigen maar koos ervoor om door
te blijven vliegen. De ouders

van Adrien Thibaudeau hebben
kort na de oorlog geprobeerd
om in Europa het spoor van
hun vermiste zoon te traceren,
maar kwamen op hun speurtocht niet verder dan Utrecht
en bleven onwetend over wat
er gebeurd was.
Geborgen
In september 2002 voerden de
bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht en de identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht alsnog een geslaagde bergingsoperatie. Vlak
onder het maaiveld werden de
complete resten gevonden en
geïdentificeerd van de twee tot
dan toe vermiste bemanningsleden evenals de ontbrekende
resten van Moulton. De resten
van één van de bemanningsleden vond men terug met de

vingers om de trekkers van
de machinegeweren in de geschutskoepel bij de staart van
het toestel. Ook werd een complete, keurig opgevouwen parachute gevonden. In het najaar van 2002 volgde een officiële begrafenis in Wilnis in het
bijzijn van de drie broers en andere familieleden van de vliegers.De bergingsactie vond
plaats op initiatief van de particuliere organisatie Berging
Stichting Vickers Wellington
1943 uit Mijdrecht, bestaande
uit Jan van Loo, Gerrit van der
Helm, Piet Homan en Jan Rouwenhorst. Aan de berging ging
een periode vooraf van zeven
jaar historisch onderzoek met
politieke en juridische procedures, die aanleiding gaven tot
veel lokale, nationale en internationale media-aandacht.

le opleidingen gevolgd en is bij
de brandweer doorgegroeid tot
de repressieve functie van Officier van Dienst. Een aantal jaren
is hij voorzitter geweest van het
netwerk Roze Rood. Met dit netwerk heeft hij gewerkt aan een
veiligere omgeving binnen de
brandweer en aan de acceptatie
van diversiteit binnen de brandweer. Voor zijn inzet ontving hij
vorig jaar uit handen van de voorzitter van Brandweer Nederland
het brandweerkruis. Het brandweerkruis is een onderscheiding
voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’. Tijdens zijn laatste vrijwilligersklus voor de post
Mijdrecht heeft hij ervoor gezorgd dat na een roerige tijd de
rust weer is teruggekeerd. Hij is
een echte people manager en
weet mensen altijd te verbinden en enthousiasmeren voor
de brandweer. Naast brandweeractiviteiten was hij van 2000 tot
2007 algemeen bestuurslid en later voorzitter van de schietvereniging Prinses Beatrix in Vinkeveen.
Ook is hij actief in de lokale politiek. Sinds 2018 is hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Hij is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
De heer A. van der Roest
(Baambrugge, 1940)
is samen met zijn echtgenote
sinds 1983 actief als vrijwilliger
voor de Dorpskerk Baambrugge.
Hij is 25 jaar voorzitter geweest
van het Hervormd Kerkkoor in
Baambrugge en 12 jaar als Ouderling Kerkvoogd van de Hervormde Kerk en verantwoordelijk
voor de financiële gang van zaken. Aart van der Roest is 17 jaar
betrokken geweest bij de voorbereidingen en de aanvraag voor de
financiering van en de controle
bij de definitieve restauratie van
de Dorpskerk. Hij was één van de
initiatiefnemers van de boekenen plantenmarkt en nam de uitvoering op zich. Ook de wijnverkoop voor dit doel en de uitvoering daarvan lag volledig in zijn
handen. Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij Stichting Tympaan. Hij installeerde onder andere alarminstallaties bij mensen thuis, was
oproepbaar bij calamiteiten en
was verantwoordelijk voor het
onderhoud van de apparatuur.
Sinds 2013 heeft de heer Van der
Roest andere taken op zich genomen binnen en voor de kerk, zoals het verspreiden van het kerkblad. Hij loopt daarbij zelf ook
een bescheiden wijk. Hij bevoorraadt het gebouw naast de kerk
(Torenzicht) voor onder andere
de eetavond, vergaderingen en
koffiemomenten. Daarnaast vervoert hij mensen naar en van ziekenhuis naar huis. Hij is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G. van der RoestCoers (Baambrugge, 1946)
is samen met haar man zeer actief voor de Dorpskerk van Baambrugge. Zij is betrokken bij het
maken van de Liturgie, assisteert
de predikanten, maakt kaarten
voor het verjaardagsfonds en verzorgt de maandelijkse eetavond
in Torenzicht. Sinds acht jaar is
zij preekvoorziener. Naast deze
‘eigen’ taken assisteert zij sinds
1983 haar echtgenoot waar nodig bij zijn vrijwillige activiteiten. Van 1980 tot 2009 is Gerjanna Roest-Coers als pianiste verbonden geweest aan twee kerkzangkoren, die wekelijks een zangochtend organiseerden in diverse bejaardenhuizen, ook buiten
Abcoude. Na deze optredens verzorgde zij altijd nog een cultureel
uitje en organiseerde zij de jaarlijkse uitgaansdag van A tot Z.
Sinds 2010 speelt ze in ‘t Kampje
in Loenen aan de Vecht bekende
liedjes om met de bewoners te
zingen.
Dit doet ze sinds 2016 ook in de
Angstelborgh in Abcoude. Zij is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Mevrouw C.J. van der WiltMoen (Mijdrecht, 1954)
is vanaf 1997 als vrijwilliger actief
bij De Zonnebloem in Mijdrecht.
In de beginjaren was zij vrijwilligster Bezoekwerk. Vanuit die functie bezocht zij mensen die zelf
nauwelijks de deur uitkomen en
dus weinig contact hebben met
de buitenwereld. Vanaf 2009 vervult Corrie van der Wilt daarnaast
de bestuursfunctie Bezoekwerk
en regelt praktische zaken rondom de bezoeken binnen de afdeling. Dit betekent feitelijk het
koppelen van vrijwilligers aan
gasten die bezoek willen ontvangen, het instrueren van de vrijwilligers over de bezoekjes en ze
daarbij begeleiden en het bepalen van de frequentie en de duur
hiervan. Ook de evaluatie daarna
behoort tot haar taak. Daarnaast
is zij altijd bijzonder actief met
het mede organiseren van de vakantieweek en ontspanningsactiviteiten. Naast al deze werkzaamheden vertegenwoordigt zij de
afdeling Mijdrecht in overlegverbanden binnen en buiten de Zonnebloem. Zij is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.

LEZERSPOST
Moet er nu echt eerst een fatale
situatie ontstaan?
Hierbij stel ik de Gemeente
De Ronde Venen volledig aansprakelijk voor alle schade, zowel financieel als persoonlijk
aan mens en dier ingeval ons
hondje iets overkomt vanwege het NIET kunnen of willen
handhaven van de door deze
Gemeente zelf uitgevaardigde Plaatselijke Verordening. Al
jarenlang wordt er meer dan
eens, gedurende het lopende jaar , in de lokale huis aan
huisbladen expliciet en voor
geen andere uitleg vatbaar
geattendeerd op de door deze Gemeente uitgevaardigde Plaatselijke Verordening
waarin wordt gesteld dat hondenbezitters verplicht zijn om
hun huisdier, buiten de speciaal daarvoor aangewezen losloopgebieden, aangelijnd uit
te laten. Verder stelt deze Gemeente in dezelfde verordening dat overtreding van deze
PV een proces verbaal tot gevolg zal hebben met de daaraan verbonden boete voor de
hondenbezitter die de verordening aan zijn of haar laars
lapt. Wat een grote mond met
slechts volkomen loze woorden!
Geen indruk
Een verordening welke tot
op heden totaal geen indruk
maakt bij legio hondenbezitters omdat zij héél goed weten dat de Gemeente De Ronde Venen geen enkel machtsmiddel blijkt te hebben om te
handhaven . Handhavers in de
vorm van BOA’s of zelfs maar
een niet druk bezette politiefunctionaris zijn in geen velden
of wegen te zien en áls die er
dan mogen zijn wordt er door
hen absoluut een andere kant
op gekeken... Stel je voor zeg,
je zou eens een kennis moeten
verbaliseren met zijn of haar
loslopende huisdier... of in het
ergste geval loop je zelf (als
beoogd handhaver ) met je onaangelijnde huisdier... Zelf heb
ik een hond(je) van ruim 12
jaar welke ik drie tot vier maal
per dag aangelijnd uitlaat. Iedere dag weer kom ik steevast
dezelfde hondenbezitters tegen die zonder enige gêne en
met een air van “wie doet me
wat “ met hun on-aangelijnde
viervoeter hun dagelijkse ronde doen. Zo kom ik in Molenland regelmatig een dame tegen die met twee loslopende
Duitse herders haar dagelijkse
ronde doet . Als je haar dan op
het aanlijngebod van de Gemeente wijst is het laconieke

antwoord dat zij haar dieren
‘onder controle’ heeft... om vervolgens stoïcijns haar weg te
vervolgen. Achter ons woont
een familie die hun hond eveneens zondermeer loslopend
uitlaat. Vaak hebben zij niet
eens een riem bij zich. Ook
voor hen geldt blijkbaar geen
aanlijngebod. Zij voelen met
nog een stel notoire overtreders bóven de wet staan onder
het motto: Wie doet me wat.
Snappen niet
Deze lieden snappen blijkbaar
niet dat een hond die wel aangelijnd is ten allen tijde het onderspit zal delven bij een confrontatie met zo’n loslopend
dier. Zij snappen blijkbaar ook
niet dat een wel aangelijnde
hond die dan geen kant uit
kan “getriggerd” kan worden
bij het zien van een soortgenoot en dan uit pure frustratie
of bangigheid gaat blaffen hetgeen bij de losloper mogelijk
tot agressie kan leiden met alle gevolgen van dien. De kans
dat er dan een (ongelijk) gevecht uitbreekt is zeer aanwezig en de gevolgen voor dier
en ook de mens erachter navenant. Ons hondje heeft zo ook
zeker zijn voorkeuren bij soortgenoten. Met het gros van de
viervoeters bij ons in de buurt
kan hij echt goed opschieten.
Geen vuiltje aan de lucht, maar
bepaalde soortgenoten kan hij
niet uitstaan en gaat dan steevast uit z’n dak wat hij dan uit
door te blaffen. Dat heeft in
de meeste gevallen als oorzaak gehad dat hij ( aangelijnd !! ) ooit eens geattaqueerd
werd door een loslopend projectiel en dát vergeet hij niet.
Dat is hoofdzakelijk het geval
met Duitse herders en Weimarranen en de Pitbull achtige.
Maar... ik heb mijn hondje aan
de lijn en dan heb ik de controle over onze viervoeter terwijl
de baas of bazin van de opponent volkomen schijt heeft aan
de door de Gemeente uitgevaardigde regels die dan weer
door diezelfde Gemeente niet
gehandhaafd worden. Ik begon dit stukje met de mededeling dat ik de Gemeente De
Ronde Venen volledig aansprakelijk zal stellen bij calamiteiten ingeval ons huisdier
(of onszelf ) nadelige gevolgen
zal (zullen) ondervinden als gevolg van het slappe beleid van
deze Gemeente en daar trek ik
geen woord van terug.
C. N.H.van Dijck, Mijdrecht
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Koningsdagfestiviteiten
enen
in De Ronde V

De Ronde Venen – Koningsdag
begint in De Ronde Venen altijs al
de avond voor met de door Muziekvereniging VIOS georganiseerde lampionnenoptocht in samenwerking met
de Mijdrechtse Oranjevereniging. Na het
inspelen vertrok de Show- & Marchingband
vanaf haar clubgebouw naar het Raadhuisplein waar zij alle ouders en kinderen met
hun lampionnen ophaalden om vervolgens
na een kleine ronde door Mijdrecht weer aan
te komen bij sportvereniging Argon. Ook kregen de kinderen met de leukste outfit/mooiste
lampion een cadeautje van onze burgemeester Maarten Divendal namens de Oranjevereniging. Vervolgens werden de festiviteiten
geopend met het Wilhelmus gevolgd door
het traditionele vuurwerk. Na een geslaagde
avond keerde iedereen weer huiswaarts om
de volgende ochtend weer bijtijds te vertrekken voor de Oranjeparade. Om 11 uur
haalde de Show- & Marchingband al-

le fietsers op bij de Raadhuislaan
om vanuit daar middels een ronde
door o.a. de wijk Twistvlied aan te komen bij het grasveld aan de Windmolen
waar de kinderen in de mooiste outfit of
met de mooist versierde fietsen een prijs
overhandigd kregen uit handen van tambour-maître John Mayenburg.
Vrijmarkt enz
Op Koningsdag zelf waren er in de diverse gemeenten, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, de Hoef,
diverse festiviteiten: vrijmarkten, kinderspelen,
optochten en noem maar op. Het weer werkte niet echt mee. Het was koud, winderig en zo
nu en dan erg nat. Maar het mocht de pret niet
drukken. Tussen de buien door was er nu en
dan ook een oranje zonnetje te zien en zo genoot jong en oud van deze koele, maar toch
ook reuze gezellige Koningsdag 2019.. Bijgaande foto’s geven een klein beeld van
deze dagen.
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Bridgevereniging Mijdrecht

Renovatie jeu de boules
baan Dodaarslaan
Vinkeveen - Wat lag de jeu de
boules baan er de laatste twee jaren slecht bij in de Dodaarslaan.
Na een enthousiaste graafactie (bij gebrek aan een zandbak)
van een aantal jonge Dodaarsen
was het spelen niet echt mogelijk meer. De natuur nam zijn kans
en gras, brandnetels en ander onkruid begonnen lekker te groeien.
Als buurtbewoners hebben ze tijdens burendag dit wel besproken
maar nog geen kans gehad om
echt in actie te komen. Wat is het
dan fantastisch om op een dag te
zien dat de gemeente, die de he-

le straat aan het renoveren is, ook
de jeu de boules baan mee heeft
genomen in dit pakket. Fantastisch en ook weer een uitdaging
om weer de ballen erbij te pakken
en de baan te testen. Dat hebben
ze dus al een aantal avonden gedaan en de renovatie is goed gelukt! De bewoners nodigen alle buren van de Dodaarslaan en
omstreken uit om ook een balletje te komen gooien en elkaar
te ontmoeten. Het is een relaxte baan (voldoende bankjes om
gezellig op te zitten) en ook een
veilige baan (buurt AED om de
hoek!).

Spel & Sport

Hertha actief in Walking
Football toernooi
De Ronde Venen - De Walking
Football groep van Spel & Sport,
de Hertha Oldstars (zie foto), nam
24 april deel aan het eerste Stichtse Vecht Walking Football toernooi. Op de velden van OSM75 in
Maarssenbroek waren acht clubs
uit Utrecht-West aangetreden
met als blikvanger FC Utrecht. In
twee poules van vier teams werden in de ochtend drie wedstrijden gespeeld.
Na de lunch bleek dat de Hertha
Oldstars derde waren geworden
en zesde in totaal. In de kwartfinale na de lunch sneuvelde Hertha tegen Sportlust uit Woer-

De Vinken

Antoon van Breukelen
lid van verdienste
De Ronde Venen - Op de onlangs
gehouden algemene ledenvergadering van korfbalvereniging
De Vinken had voorzitter Kelvin
Hoogeboom een verrassing voor
de altijd aanwezige Antoon van
Breukelen. Hoogeboom vroeg
Van Breukelen om even naderbij
te komen en sprak vervolgens de
immer actieve vrijwilliger toe.
“Antoon van Breukelen is al actief
voor De Vinken sinds de oprichting in 1961. Naast zijn carrière als
speler heeft Antoon van 1973 tot
1977 deel uitgemaakt van het bestuur. Daarnaast was hij actief in
de kaartcommissie (1974), regelde hij onder meer de veldverlichting voor het grastrainingsveld

(1980), hielp hij mee bij de diverse verbouwingen en was hij in de
vorige eeuw ook heel vaak zaalcommissaris in de sporthal. Sinds
2009 is hij nauw betrokken bij het
barbeheer (inkoop, schoonmaak,
bardiensten enz.). Kortom: Anton
is een verenigingsman in hart en
nieren.” De leden van De Vinken
zien graag dat Antoon nog lange tijd zijn enthousiasme voor De
Vinken wil uitdragen. Als blijk van
waardering voor zijn tientallen jaren enthousiaste en belangeloze
inzet, die hij voor De Vinken heeft
getoond, overhandigde de voorzitter aan Antoon een ingelijste
oorkonde en tevens een stevig
windjack met opdruk.

de en team Gerda Borburg/Bon
ieder met 57,08%. Team Tineke
Venhuizen/De Goede haalde zonder problemen een 5Ruiten contract gedoubleerd binnen. Een
prima prestatie. Team Hubertine
van Buul/Lindeman speelden een
knap 3SA spel met 3up-slagen.
In de C-lijn deed team Ineke Hollaardt/Siegers goede zaken met
61,72% met daar achter team
Marie Baas/Koens met 58,59%
en team Loes/Adrie Zorge met
57,55%. Team Diny de Haas behaald een heel mooi 4harten contract met een up-slag. Team Greet
Lodder/Schutijser scoorde met
een 2ruiten contract en 2 up-slagen goed.
Speel eens mee. Zie voor informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

den. Uiteindelijk won FC Utrecht
het toernooi na 2-0 tegen Sportlust. Walking Football verovert in
snel tempo Nederland. Op maandagmiddag 14.00 uur trainen de
Hertha Olstars op het veld van
Hertha in Vinkeveen. De groep
is inmiddels naar 13 deelnemers
gegroeid, maar we kunnen best
nog wel nieuwe deelnemers gebruiken. Kom eens langs en neem
je sportschoenen mee.
Onze droom is dat de andere
voetbalclubs uit De Ronde Venen
zich aansluiten en dat we onderlinge wedstrijden kunnen organiseren.

ieter erpstra etst oor
Amref Flying Doctors

Nieuwe tenues OBS
Twister dankzij BSH bouw
Mijdrecht - Het schoolvoetbal
voor het jaar 2019 zit er weer op.
Het waren sportieve dagen met
mooie prestaties. Dit jaar deed
OBS Twister voor het eerst mee
onder haar nieuwe naam. Dankzij
de sponsoring van BSH bouw kon
OBS Twister schitteren in de nieuwe tenues. Deze nieuwe tenues
kunnen voor meerdere sportieve
doeleinden ingezet worden. Wij
willen ook de begeleiders, fanatieke ouders, juffen en meesters,
opa’s en oma’s en andere familie
en vrienden bedanken voor jullie steun. Bedankt en tot volgend
jaar!

Mijdrecht - Donderdag 25 april
werd de 4 ronde van de Lentecompetitie gespeeld.
In de A-lijn werden was het weer
raak met een hoge score door
team Rene de Jong/Schreurs
met 65,47%. Op ruime achterstand team Frank van der Laan/
Mulder met 57,07% en ten slotte team Huub/Henny van der
Ree met 56,67%. Team Frank van
der Laan/Mulder speelde een
mooi 3schoppen contract waar
de overige teams alle down gingen. Team Ben Ockhuizen/Verlaan haalde met veel moeite een
4schoppen contract met 2 up-slagen binnen.
In de B-lijn maakte team Bart
Groeneveldt/Lambers een klapper met 65,50% gevolgd door de
teams Tineke Venhuizen/De Goe-

Geslaagde open training
bij De Vinken
Vinkeveen - Woensdag 24 april
werd er voor de jongste jeugd
van korfbalvereniging De Vinken
een open training georganiseerd.
Alle F- en E-kinderen mochten
een vriendje of vriendinnetje
meenemen. Hiermee werd ook
“Kies je sport” op een leuke en
sportieve wijze afgerond.
De start was met een gezamenlijke warming up: levend memory. Alle kinderen kregen een
kaartje, waarvan ze samen met
hun vriendje of vriendinnetje het
evenbeeld moesten zoeken. Enthousiast werd er gerend en met
veel plezier werden alle kaarten
gevonden.
Daarna gingen alle teams apart
trainen om op speelse manier te
ervaren wat korfbal inhoudt en
hoe het is om als team een balsport te doen. Er werd geoefend

met balvaardigheid, schieten op
de korf en samen sporten. Bovenal was er veel sportplezier. Als afsluiting werd er een gezamenlijke
estafette georganiseerd.
Onder het genot van een kopje
koffie & thee hebben de ouders
volop meegenoten aan de zijlijn.
Uiteraard werd er na alle sportiviteit afgesloten met een dik verdiend waterijsje en de nieuwe
kinderen kregen een flyer om een
maand gratis mee te komen trainen.
Voor kinderen die het ook leuk
vinden om een keer mee te trainen met korfbal?
Dat kan! Kinderen uit groep 3,
4, 5 en 6 mogen op maandag
of woensdag van 18.00-19.00
uur komen mee trainen. Op de
korfbalvelden van sportpark de
Molmhoek.

Mijdrecht - Pieter Terpstra uit
Mijdrecht heeft het plan opgevat om dit jaar een sponsor fietstocht te rijden voor de organisatie Amref Flying Doctors in Oeganda, Afrika.
Deze organisatie heeft het doel
de gezondheidszorg in Afrika
verder te verbeteren. De zorg is
met name gericht op vrouwen
en kinderen. Amref brengt de
zorg dicht bij de patiënt via het
organiseren van vervoersmiddelen (fiets, motor, auto, vliegtuig)
en ook, en dat spreekt Pieter erg
aan, door het opleiden van lokale mensen in het leveren van medische zorg. Hierdoor kan men op
termijn zelfstandig functioneren.
Fietstocht
Voor Pieter is dit een goede reden om samen met een vriend in
juni de sponsor-fietstocht in Oeganda te gaan maken. Van 22 juni t/m 29 juni 2019, gaan ze 6 dagen lang, in totaal 600 km, in 35
graden hitte fietsen door het Oegandese landschap. In die periode zullen ze contact hebben met
de lokale bevolking en hebben ze
de mogelijkheid om de projecten
met eigen ogen te bezichtigen.
Pieter is gestart met een intensief
trainingsprogramma om deze rit
in Oeganda te kunnen volbren-

gen. Daarnaast zal hij ook graag
een sponsorbedrag meenemen,
waarmee de organisatie haar activiteiten kan bekostigen. Hiervoor benaderde hij zijn vrienden,
collega’s en familie én voert hij
acties uit. Zo heeft hij, samen met
zijn collega-fietser, op Koningsdag hotdogs, koffie en frisdranken verkocht, voor het goede
doel. Geweldig leuk om te doen.
Sponsoring
Pieter heeft nog sponsoring nodig en doet een oproep aan de inwoners van De Ronde Venen om
zijn voornemen te steunen met
een donatie. Het streefbedrag
wat Pieter bij elkaar wil krijgen, is
€5000,-, waarvan al een flink deel
bij elkaar verzameld is. Belangrijk
om te weten is dat alle donaties
ten goede komen aan Amref Flying Doctors. De reis- en verblijfkosten zijn geheel voor eigen rekening. Doneren kan eenvoudig,
via de website: www.africaclassic.nl/pieter-terpstra. Op deze pagina kunt u via de knop Sponsor
verder uw weg vinden. Pieter is
bij voorbaat iedereen erkentelijk
voor de bijdrage én voor het met
aandacht lezen van dit artikel. En
graag vertelt hij in de zomer in
deze krant hoe het hem vergaan
is in Oeganda!

Hans van Rijn wint Paas
prijs biljarten
Vinkeveen - Hans van Rijn is winnaar geworden van het paasprijsbiljarten van biljartclub de
Merel /Heerenlux afgelopen
week, Hij versloeg in de finale Caty Jansen met ruim verschil
, als goede derde werd Piet Best
die het niet kon bolwerken tegen
Hans van Rijn om in de finale te
komen tegen Caty Jansen en dus
derde werd .Merel 1 heeft zich
kunnen handhaven in de eerste divisie van De Ronde Venen
competitie en Merel 3 is verrassend nog 3de geworden in deze
competitie. We kunnen nog enkele leden gebruiken voor onze
interne competitie voor de dinsdag avond , opgeven Café Biljart
De Merel, Arkenpark Mur 43 (aan
Demmerik) 3645 EH Vinkeveen .
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AKU loopclinic ter voorbereiding
Kooijman Polderloop
Regio - Wil je je goed voorbereidden op de komende, 36e editie
van de Kooijman Polderloop in?
Die kans wordt je nu geboden
door mee te gaan doen bij de
loopclinic die op donderdag 9
mei weer van start gaat bij atletiekvereniging AKU.
13 weken lang kan elke beginnende of reeds gevorderde loper zich gaan voorbereiden op
een van de afstanden die gelopen wordt tijdens de Kooijman

Polderloop: 4 km of 10 km. AKU
organiseert deze loop in samenwerking met het feestcomité de
Kwakel, wordt dit jaar op donderdag 1 augustus gehouden.
Geoefende
Ook voor geoefende lopers, maar
zeker ook voor mensen met geen
of weinig loopervaring is deze clinic uitermate geschikt. Zonder
enige loopervaring ben je na 13
weken trainen in staat om of de

4 km of de 10 km op een verantwoorde wijze af te leggen. Gekwalificeerde trainers staan klaar
om je klaar te stomen, je techniek
advies te geven en je conditie te
vergroten. Er wordt veel aandacht
besteed aan lenigheid, coördinatie, kracht en zijn loopscholing en
-techniek een vast onderdeel van
de trainingen.
Tevens krijg je adviezen en informatie over voeding, voorkomen
van blessures en goed schoeisel.
Je bvent niet verplicht om deel te
nemen aan de Kooijman Polderloop, het startbewijs krijg je van
AKU gratis als cadeautje voor het
volbrengen van de clinic.
Als je hardlopen bij AKU heel erg
leuk vind, kan je ook op dinsdag
komen trainen.
Vraag gerust naar de mogelijkheden bij onderstaande contactpersoon.
Het snelste team in De Kwakel
Nieuw dit jaar is dat er naast de
individuele prijzen voor de snelste lopers/loopsters, extra prijzen ter verdienen voor het snelste team in De Kwakel. Een team
bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, vrouwen en/

Hans Brozius kampioen
biljartclub De Hoef
Regio - Dit was alweer het twaalfde seizoen dat de “Biljartclub De
Hoef” zijn jaarlijkse kampioenschappen organiseerde. Rob ten
Den was net als vorig jaar de kampioen van de donderdagavondgroep. Hans Brozius was de kampioen van de donderdagmiddag
geworden, dus deze twee matadoren moesten onderling uitmaken, wie als clubkampioen van
seizoen 2018-2019 zijn naam in
de grote wisselbeker mocht laten
graveren. Rob had een moyenne
van 38 en Hans een moyenne 33
te maken caramboles.

Drie uur werd het startschot gegeven van de finale na nog een
klein voorwoord van de voorzitter. Het werd een zinderende
strijd die de beide finalisten aan
een 100 tal koppig publiek tentoonspreidde. In de 30ste beurt
had Hans pas de helft van zijn te
maken caramboles gemaakt, terwijl Rob er nog maar 7 van de
38 maken moest. Toen kwam de
eindsprint van Hans en in een
slotbeurt van 10 stuks trok Hans
de overwinning naar zich toe.
Rob had nog de na beurt, maar
kwam net 3 caramboles tekort.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 25 april 2019
was de derde zitting van de vijfde
ronde bij de Amstel Bridge Club.
De meeste paren hebben de
paaseitjes en de hele paasviering goed verwerkt. Persoonlijk
ben ik blij dat er weer een echte
speelronde werd afgewerkt waar
het weer om de punten ging, met
een uitslag en competitie stand.
Er werd op tien tafels gebridged,
gelukkig geen stilzit deze keer.
A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het
paar Greet en Henk met 59,03%,
na wat mindere weken is dit
paar weer op de plaats waar het
thuis hoort. De tweede plaats is
voor het paar Leny en Willy met

Regio - ”Er op en er over” voor
Renske & Kees Visser door,
vers gepromoveerd, gelijk met
57,08% de eerste plek te grijpen in de A-lijn. Op twee eindigde de combinatie voor een keer
van Lijnie Timmer & Jaap Kenter
met 54,58%, met daar vlak achter Ben ten Brink & Jan Bronkhorst, die met 54,17% zo ook de
positieve aandacht trokken. De
plaatsen vier en vijf werden met
53,33% gedeeld door Geke Ludwig & Margo Zuidema en Jan Egbers & Ben Remmers. In de B-lijn
lieten Hannie & Hein van der Aat
zien dat ze er echt nog wel bij horen, door eerste te worden met
een uitstekende 65,97%. Arnold
Heuzen & Theo Klijn volgden met
59,03% als tweede en Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen
maakten als derde paar zo met
57,29% het A-lijn niveau in de-

mel, niets ten nadelen van Gerard
natuurlijk. De derde plaats is voor
het paar Madelon en Arnold met
56,25%, nu hoor ik iedereen wel
zeggen “dat hadden we wel verwacht”, maar het blijft toch een
prestatie om iedere week, onder
die spanning te moeten presteren.

wonderen, behaald door Froukje Kraaij & Rini Tromp, die willen
duidelijk weer terug. Richard v/d
Bergh & Tim Vader deden het ook
prima met 64,58% als tweede en
ze lijn compleet. Hulde voor Cora Marjan & Jan Wille sloten de scode Vor & Bep de Jong die als vier- res boven de vijftig als derde af
de met 55,56% keurig in dit spoor met 52,08%. Volgende keer kunbleven en het zelfde gaat op voor nen de kansen zo maar weer kede Anton’s Berkelaar & van Sen- ren en er zijn nog vijf competiten die met 55,21% vijfde werden
van de in totaal veertien paren.

Renske & Kees aan kop

In de C-lijn evenaarden Anja
Brugman & André Langendonk
de prestatie van Renske en Kees
door met 60,42%, net ontstegen
uit de D, ook eerste te worden,
en nu volhouden! An van Schaick
& Ria Verkerk werden hier tweede met 58,33%, waarna Mieneke
Jongsma & Anneke Wijmans met
56,88% als derde in de buurt bleven. Gijs de Ruiter & Marika Romeijn werden vierde met 51,56%
en Greetje van den Bovenkamp &
Wim Röling sloten hier de top vijf
af met 51,04%. In de D-lijn viel de
hoogste score van 70,42% te be-

De clinic is ook toegankelijk voor
teams die zich goed willen voorbereiden en daarmee je team
(nog) sterker te maken.
Tijden en kosten
• Start: donderdag 9 mei
• Aanvang training: 19.30 uur
• Atletiekbaan AKU op
sportpark Randhoorn
• Kosten clinic: €65,-. Inclusief
een gratis startbewijs voor de
Polderloop, en de mooie
herinnering na afloop.
Voor meer informatie over de clinic kan je terecht bij Rene Noorbergen, op tel. 06-55858584 of
via e-mail rene.noorbergen@
gmail.com,
Voorinschrijven voor de
Polderloop geopend
Je kunt je nu al inschrijven
voor Uithoorns Mooiste bij
www.inschrijven.nl.

Competities
Ook in het afgelopen seizoen
heeft de vereniging zich laten
zien in de verschillende competities.
Springbok 1 is 4e geworden in
eerste divisie van Biljartfederatie De Ronde Venen en zesde in
de bekercompetitie. Springbok
2 is 2e geworden in tweede divisie van Biljartfederatie De Ronde
Venen. Lutis ventilatietechniek de
Springbok werd 5e in de eerste
divisie en 1e in de bekercompetitie, waarvoor ze maandag 29 april
tegen de Kromme Mijdrecht de finalewedstrijd spelen.
In de competitie 3 banden Veen
en Rijnstreken zijn het team van
Hero Janzing, Jos Lugtigheid, Gijs
Rijneveld, Henk Doornekamp zijn
4e geworden.

54,17%, Leny was hier niet tevreden mee en gaat maandag avond
weer op cursus. De derde plaats
was voor het paar Corry en Greet
met 52,78%, Corry was een paar
weken afwezig, maar drukte gelijk weer haar stempel op het spel.
Waar is Greet zonder Corry.
Competitie stand
Eigenlijk is het nog te vroeg voor
B-lijn
de competitie stand, normaal
De eerste plaats was hier voor het pas na de vierde ronde, maar na
paar Ciny en Herman met 62,50%, lang aandringen heeft de wedook voor dit paar heeft de paas- strijdleiding erin toegestemd dat
vakantie een goede uitwerking de competitie stand het daglicht
gehad. De tweede plaats is voor mocht aanschouwen.
het paar Hanny en Gerard met
57,29%, er staan liefhebbers in A-lijn
rijen te wachten tot zij ook met De eerste plaats voor Ada en
Hanny mogen spelen, want Han- Roelie met 58,68%. De tweede
ny speelt de sterren van de he- en derde plaats is voor Greet en

Bridgeclub De Legmeer

of mannen. De uitslag wordt bepaald op basis van de tijden van
de 4 snelste deelnemers van een
team.
Onder ‘team’ verstaan we een
(bestaand) sportteam bv voetbal, handbal, badminton, maar
kan ook een wijkteam zijn of een
vrienden (of vriendinnen)team
zijn.
Durven jullie de strijd aan te gaan
tegen de andere teams?

Henk en Els en Alice met 53,68%.
B-lijn
De eerste plaats is voor het paar
Lyda en Jan met 58,52%. De
tweede plaats is voor het paar
Ciny en Herman met 55,11%. De
derde plaats is voor het paar Madelon en Arnold met 54,17%.
Er werd twee keer klein slem gespeeld en wel 6 harten en gehaald. Beide in de A-lijn, in spel
6 door Els en Alice en door Greet
en Henk in spel acht. Dit verklaard hun hoge stand in de uitslag van de speelronde. Als u interesse heeft in bridge, kom dan
eens langs in de Scheg om kennis
te maken met het zo edele maar
moeilijke spel. Wij spelen elke
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur,
dus u heeft de hele middag nog
om voor u zelf in te vullen.
tie avonden te gaan. Wilt u hier
ook van proeven, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

Lorena wint de EPZ
Omloop van Borsele
Regio - Op Koningsdag reed
UWTC lid Lorena Wiebes de omloop van Borsele, een 1.1 UCI
wedstrijd. Lorena komt uit voor
team Parkhotel Valkenburg. Al
vroeg in de wedstrijd versnipperde het veld en zat Lorena samen met een ploeggenoot in de
kopgroep. Met overmacht won
Lorena de eindsprint van deze
groep. En hiermee pakte zij haar
tweede overwinning van dit jaar
bij de elite dames!

Veteranen
Zondag 28 april stonden de
UWTC renners Leen Blom en
Guus Zantingh aan de start van
een 70+ veteranen wedstrijd welke werd verreden op de Nedereindseberg in Nieuwegein. Kort
na de start demarreerde er een
renner weg en hij wist 8 ronden
voor het peloton uit te rijden.
Daarna sloten 8 renners bij de
koploper aan, met daarbij Leen
Blom en Guus Zantingh. Deze
negen renners namen een grote
Oranjeronde Amsterdam
voorsprong. Met nog drie ronden
Op 27 april reden Ian van den te gaan ontsnapte Hans Van Bavel
Berg en Sven Buskermolen de uit Sint Anthonis uit de kopgroep
65ste oranje ronde van Amster- en won de wedstrijd. Guus Zandam. Mooie koers met bijna 50 tingh won de spurt voor de 2e
junioren aan de start. Wind, regen plek en Leen Blom finishte als 8e.
en zon wisselden elkaar af en 60
km koers stond op hun program- Mini 8 van Chaam
ma. Ronde na ronde waren er wel Lars Hopman (jeugd cat 7) heeft
renners die probeerde weg te rij- zaterdagavond gekoerst in de Miden maar telkens reed het pe- ni 8 van Chaam. Het peloton was
loton het gat weer dicht. De uit- helaas niet zo groot met slechts
eindelijke winnaar, Wessel Mouris 14 renners, maar daarin in o.a.
(WTC de Amstel), had zich de he- wel Axel Roks (meervoudig en rele koers verstopt in het peloton. gerend NL jeugdkampioen). Het
Maar uiteindelijk ging anderhal- parcours ging over smalle wegen,
ve ronde voor het eind Wessel er door een woonwijk met haakse
vandoor. Pakte een paar honderd bochten en korte rechte stukken.
meter. Dat bleek genoeg voor de Tel daarbij een lage temperatuur,
overwinning. Met nog 20 meter wind en soms wat regen en dan
voorsprong won hij. Het peloton wordt het een pittige koers.
sprintte als bezetenen. Er werd Direct na de start ontstonden er 2
gewrongen en geduwd waarbij groepen. Lars zat in de 2e groep
renners in de berm terecht kwa- en had het de eerste paar ronden
men. Het hele pak ging over de wel zwaar, maar daarna ging hij
streep en daarna was het een ge- beter rijden en was hij regelmakraak, gebrul, gepiep en gedon- tig voor in de groep te vinden. In
der. Grote valpartij met veel ka- de sprint met de wind op de kop
pot materiaal. Ian en Sven had- was hij veruit de rapste van de 2e
den zich hier net buiten kunnen groep. Resulterend in een fraaie
houden. Ian (21ste) sprong half 9e plaats.
over een fiets en Sven (32ste) kon (foto: Dick Soepenberg van sportnet op tijd remmen.
foto.nl)

Zesde competitie ronde
bij Hartenvrouw/heer

Regio - Op 23 april werd alweer
de zesde wedstrijd van de laatste
competitieronde gespeeld bij BC
Hartenvrouw/Heer. Het was een
kleine bezetting op deze middag. In de A-lijn trokken Guus
en Renske aan het langste eind
met 58,33%, Gerard en Rees sloten hun seizoen af met een mooie
tweede plek 54,58% en Refina en
Cathy op de top 3 met 54,17%,
hierna nog 1 vijftiger in de A voor
Regio - Bridgevereniging De Ron- Naast het spelen gaat het bij ons Marja en Sandra, 52,36%. de rest
de Venen speelt dinsdagavond 8 ook om de gezelligheid en de so- van de dames moest het met
mei vanaf 19.30 uur zijn laatste ciale contacten. Na afloop van minder dan 50% doen. In de Bronde van dit seizoen. U bent van de speelavonden is er alle tijd lijn werd de enige 60er van de
harte welkom om mee te spelen om nog even na te praten. Wilt u middag behaald door Ploon en
en de sfeer te proeven. Het nieu- thuis met kennissen spelen, dan Marja, 60,83%. Op twee het comwe seizoen start vanaf half sep- heeft de vereniging ook bridge- bipaar Fien en Arna met 56,67%.
tember op de dinsdagavonden koffers beschikbaar, welke tegen de combi is zo goed bevallen dat
om 19.30 uur weer in een ont- geringe kosten door de leden ge- de dames volgend seizoen samen
spannen sfeer in de Willisstee. Er leend kunnen worden. Nadere in- gaan spelen. Op de derde plaats
wordt gestreefd naar verdere uit- formatie is telefonisch verkrijg- Matty en invalster Yvonne met
breiding van het huidige leden- baar bij Coen van Straalen (0297- een prachtige 56,53%. Ook in detal. Dit geldt zowel voor begin- 593210) of via bridge.drv@mail. ze lijn nog maar 1 vijftiger en wel
nende als gevorderde bridgers.
com
51,39% voor Inge en Thea.

Kom bridge in de Willistee

Geschud
Hiermee zijn de kaarten van seizoen 2018/2019 geschud en zijn
de clubkampioenen, de dames
die promoveerden en degradeerden bekend.
Met de bekendmaking hiervan
beginnen we ons stuk in het volgende seizoen.
De club is op zoek naar
nieuwe leden.
Dames en heren bridgers in Uithoorn e.o. neem contact op met
Sandra Raadschelders 0297569910 of Hartenvrouw2015@
gmail.com en kom vanaf september op dinsdagmiddag bridgen
in de Scheg van 13.15/16.30 uur.
Het is een gezellige club, waar we
van iedere dinsdagmiddag iets
leuks proberen te maken.
Volgende week sluiten ze het seizoen af met een feestelijke einddrive en dan beginnen ze in september aan hun 38ste seizoen.
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Ans & Henk blinken uit
bij B.V.U.
Regio - Maandag 29 april 2019
werd met 32 paren de 3e ronde
van de 6e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U)
gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze 3e ronde ging in de A-lijn de 1e plaats
naar Bep & John de Voijs met een
knappe 64,58% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door Greet
& Henk Stolwijk met 58,33% die
hun voorjaarsdip te boven zijn en
op de 3e plaats Nel Bakker & Lia
Guijt 56,67% . In de onderste regionen eindigde Jan Broeckmans
& Kees Visser en Riki Spook &
Hans Geels. In de B-lijn ging de 1e
plaats met de hoogste score van
de avond naar Ans Breggeman &
Henk v. Dijke met de mooie sco-

re van 70,42% op de 2e plaats eindigde Greetje v/d Bovenkamp &
Ria Wezenberg die hun inzinking
te boven zijn met 64,58% en op
de 3e plaats werd beslag gelegd
door Marijke & Ger v. Praag met
64,17%. Op de onderste plaatsen eindigde Doina v. Ettikhoven
& Ans Voogel en Joke v/d Berg &
Yvonne de Mare. In de C-lijn ging
de 1e plaats verrassend naar Cor
de Bok & Tom v. Meijgaarden met
58,82% op de 2e plaats eindigde Greet & Rolf Rahn met 56,62%
alsook een mooie prestatie en op
de 3e plaats eindigde Jacqueline
Beukers & An Volkers met 54,44%
de laatste plaatsen waren voor Til
v. Etten & Bets Romkema en Corry
v. Tol & Marja Baris.

Bert Loogman ware kampioen
driebandencompetitie
De Hoef – Met veel overtuiging
en wilskracht is Bert Loogman
de trotse kampioen geworden
van de onderlinge driebandencompetitie bij de Springbok in de
Hoef. Ofschoon Bert al jarenlang
de moyennelijst aanvoert, slaagde hij er tot nu toe niet in de titel
te bemachtigen. Dat het dit seizoen wel lukte, was vooral te danken aan zijn tomeloze inzet qua
concentratie, inspiratie en technische vaardigheid, waardoor
hij van meet af aan de kopposi-

tie wist in te nemen en deze niet
meer afstond. Traditiegetrouw
werd de driebandencompetitie afgesloten met de triatlon in
teamverband over vijf speelavonden. Bij het ingaan van de laatste avond waren de verschillen
nog klein en hadden nagenoeg
alle teams nog kans op de overwinning. Uiteindelijk beschikte
het tream John Vrielink/Hero Janzing/Han Kandelaar over de langste adem om zodoende met de
eer te gaan strijken.

Badminton proeflessen
voor de jeugd
Uithoorn - Badminton, je doet het
met je kind op de camping. Maar
je kunt de sport ook in verenigingsverband doen. Badminton is
een snelle, tactische en gevarieerde sport, waarbij jongens en meiden samen sporten. Coördinatie,
lenigheid en de beweegstijl zijn
de belangrijkste vaardigheden die
een kind aanleert bij badminton.
Je moet veel en snel bewegen en
het is goed voor je hele lichaam.
Kinderen van 8-18 jaar kunnen bij
badmintonvereniging Space Shuttle de hele maand mei gratis proeflessen badminton volgen. Deze
kennismakingslessen worden gehouden op de maandagen 6, 13,
20 en 27 mei van 18.30 tot 20.00
uur in sporthal De Scheg aan de
Arthur van Schendellaan. Dus pak
je sportkleding en zaalschoenen
en doe gezellig mee! Een racket
heeft de club voor je te leen.

Trainer
De gediplomeerde Space Shuttle trainer en de enthousiaste begeleiders garanderen een leuk,
leerzaam, gevarieerd en boeiend
spelaanbod. De nieuwkomers raken bekend met de basisregels
van badminton en oefenen verschillende soorten badmintonslagen. Er is volop gelegenheid
om de vaardigheden te oefenen.
Bij onze vereniging staat gezellig met elkaar sporten voorop.
Dat neemt niet weg dat er fanatieke potjes badminton worden
gespeeld! Ook zijn er mogelijkheden tot competitie spelen en mee
te doen aan toernooien in de regio. Wanneer je na de proeflessen
besluit lid te worden van onze
vereniging, krijg je van BC Space
Shuttle een racket cadeau. Informatie over de vereniging vind je
op www.bcspaceshuttle.nl.

GRATIS KABAAL

Duidelijkheid in de 1ste
klasse bij Legmeervogels
Uithoorn - Na lang wachten
heeft de Commissie van Beroep
van de KNVB uitspraak gedaan in
de zaak tegen AGB (Amsterdam).
AGB was door de tuchtcommissie van de KNVB veroordeeld tot
het overspelen van een 8-tal wedstrijden en er waren 5 punten in
mindering gebracht Het zou allemaal gaan over het onreglementair meespelen van Rahim Abdul.
Nu, de Commissie van Beroep
heeft de uitspraak van de tuchtcommissie verworpen. Dit wil
dan zeggen dat AGB de 8 wedstrijden niet hoeft over te spelen
en ook de 5 punten in mindering
mengsel. Met behulp van water zijn niet van tafel geveegd. Door
en de in de verpakking aanwezi- deze uitspraak blijven dus de uitge bloemzaden, bokashi en klei- slagen van de 8 gespeelde wedmineralen maken ze mooie bolle- strijden gewoon meetellen in de
tjes ter grootte van ongeveer een competitie. Ook de periode stan€2,- munt. Ze laten ze twee dagen den verandert er dus niet.
drogen, (niet in de zon) en strooien dan de balletjes uit. Dit kunt Ranglijst
u thuis ook! Het is tegenwoordig De ranglijst in de 1ste klasse is
wel bekend dat de bijen het erg dan per heden als volgt:
moeilijk hebben en dat sommige 1. Velsen Rkvv
23-49
soorten zelfs dreigen uit te ster- 2. JOS/Watergraafsmeer
23-47
ven. En dat terwijl bijen zo enorm 3. fc Boshuizen
23-46
belangrijk zijn voor de bestuiving 4. FC Uitgeest
23-36
van onze afhankelijke bloemen 5. Legmervogels
23-33
en gewassen. Speel Inn helpt de 6. Zaanlandia
23-33
bijen graag een handje, u ook?
7. AFC’34
23-31
8. LSVV
23-31
9. AGB
23-29
10. DSOV
23-29
11. Hoofddorp s.v.
23-24
12. Zeeburgia avv
23-24
prijs, zijnde een fles overheerlijke 13. NVC
23-20
wijn, zal haar dan ook de eerstvol- 14. Hillegom sv
23-18
gende speelronde worden uitgereikt. De marsenprijzen bestaan- Degraderen
de uit prachtige, door DUO plant De nummer 14 in de eindrangverzorgde boeketten bloemen, schikking degradeert rechtsreek
werden deze avond gewonnen naar de 2e klasse. De nummers
door Piet van der Weijden, Egbert 13 en 12 van de eindrangschikYkema, Jozef Lebesque en Fred king spelen met de periodewinWitsel terwijl de cadeaubonnen naars van de 2e klasse om bein deze categorie, eveneens te be- houd van het 1ste klassersschap
steden bij DUO plant, in het bezit of degradatie naar de 2e klasse,
kwamen van Gerrie Ruimschoot, Is het aantal punten gelijk in de
Louis Franken, Johan Zeldenthuis eindrangschikking van de 1ste
en Egbert Ykema. De flessen wijn klasse dan beslist het doelsaldo
gingen deze keer als marsenprijs over de plaats op de ranglijst.
naar Tinus Smit, Cor de Beer, Willy van der Hilst en Ada van Maar- Periode
seveen. De eerstvolgende klaver- De 1ste periode is gewonnen
jasavond wordt weer gespeeld op door JOS/Watergraafsmeer. De 2e
donderdag 2 mei in de Schutse periode is gewonnen door FC Uitaan de Merodelaan 1 te Uithoorn. geest. en voor de 3e periode, toAanvang 20.00 uur.
taal 9 wedstrijden, moeten nog

Speel Inn helpt de bijen
Uithoorn - Via de winactie van
kinderboerderij op locatie doet
Speel-Inn mee aan het project:
red de bij. Op kinderdagverblijf
de blokkendoos helpen ze de bijen graag een handje! Met de blije
bijen ballen ,die in het gewonnen
pakket van kinderboerderij op locatie zitten, zorgen zij voor een
bonte verzameling aan bloemen
en kruiden. Ze maken de ballen
zelf en strooien ze uit in de aarde
langs de sloot. Uit de ballen groeien allemaal planten waar bijen en
andere leuke insecten enorm van
houden. Hoe maken zij de ballen? De ballen maken ze van een

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Na het paasreces vond
op donderdag 25 april alweer de
31e klaverjasavond van dit seizoen in de Schutse plaats. Door
maar liefst 47 enthousiaste liefhebbers werd hieraan deelgenomen. Winnaar werd deze week
met ruime voorsprong op de rest
van het deelnemersveld Gaby Abdesselem met een totaalscore van
7279 punten. Als tweede eindigde
deze avond Els Luijten met een totaal van 6932 punten terwijl Fred
Witsel met 6755 punten zelfs nog
beslag wist te leggen op de derde plaats. Al met al geen erg hoge
scores deze keer. To van der Meer
had het deze avond niet. Wat zij
ook probeerde, verder dan 4883
punten kwam zij niet. Hiermee
eindigde zij dan ook als laatste
en werd de poedelprijs haar deel.
De hieraan verbonden troost-
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Hier is de stand
1. SO Soest 2
9-22
2. Legmeervogels 2
9-17
3. Hooglanderveen 2
9-17
De 1ste periode is gewonnen
door Pancratius 2. Voor de 2e periode moeten nog een 3-tal wedstrijden worden gespeeld. De 3e
periode gaat naar het hoogste
eindigende elftal in de eind rangschikking dat nog geen periodetitel in zijn bezit heeft. Als Legmeervogels 2 nog een prijsje wilt
halen dan moeten en toch maar
9 punten gehaald worden uit de
drie te spelen wedstrijd.

Doe méér voor

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren

De stand op de ranglijst:
1. SO Soest 2
21-45
2. Hooglanderveen 2
21-38
3. Pancratius 2
21-35
4. Roda’23 2
22-34
5. Legmeervogels z
21-32
Legmeervogels zo.2 speelt nog
thuis tegen KFC (12/5). Uit tegen
Zaanlandia (19/05) en het seizoen eindigt thuis tegen Hooglanderveen (26/05)
In de tweede periode speelt Legmeervogels nog wel een rolletje.

MOLENS

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

-

Ook voor Legmeervogels zondag
2 zit er mogelijk nog een prijsje aan te komen? Het kampioenschap zit er niet meer in. De achterstand op de koploper SO Soest
zo.2 is 13 punten met nog 3 wedstrijden te gaan. is dus iets te veel
van het goede. Periodetitel, misschien?

Doe méér voor

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

Telefoon:

een 3-tal competitiewedstrijden
worden gespeeld. De huidige
stand in deze 3e periode is
1. Velsen Rkvv
6-15
2. Legmeervogels
6-12 +8
3. fc Boshuizen
6-12 +7
4. Zaanlandia
6-11
AFC’34, LSVV en JOS/Watergraafsmeer hebben 6-10
Voor Legmeervogels zijn er net
als voor de andere elftallen in de
1ste klasse nog een 3-tal competitie wedstrijden te spelen. Legmeervogels spelen op zondag
12 mei om 14.00 uur thuis tegen
JOS/Watergraafsmeer. Dan op
zondag 19 mei uit tegen Zaanlandia en de competitie wordt thuis
afgesloten op zondag 26 mei om
14.00 uur met het duel tegen Velsen Rkvv.

molenfonds.nl
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Mieke Peeters blij met opgefriste Mirande Lingerie
Uithoorn - Woensdag 24 april
opende Mirande Lingerie aan de
Schans haar deuren weer na een
flinke opknapbeurt van de winkel. Die was daarvoor twee en
een halve week gesloten. Het
was ook wel een keertje nodig
na 33 jaar. En wat is het prachtig
geworden., ruim, licht, een genot om er te zijn. (bijgaande foto’s geven u een beeld van de totaal veranderde en gemoderniseerde zaak.) “We zijn blij dat we
weer in ons gewone doen zijn om
klanten van dienst te zijn. Woensdagmorgen stonden er al klanten
voor de winkeldeur te wachten
op de opening. Die is niet spectaculair gegaan hoor, dat vonden
we nou ook weer niet nodig. De
eerste vijftig klanten kregen wel
een leuke verrassing van ons. Dat
vonden we beter in de sfeer passen,” vertelt de winkeleigenaresse
die samen met haar team van medewerksters erg blij is met het resultaat, maar vooral dat men weer
aan de slag kan. Het interieur is allemaal in lichte tinten uitgevoerd

en omdat er minder rekken ‘bo- vergt voor de klant en natuurlijk
ven op elkaar staan’ zoals voor die om de privacy te waarborgen,” aldus Mieke.
tijd, oogt de winkel ook ruimer.

zijn naar lingerie, nacht- en badkleding, maar tevens corsetterie en kleding waaraan een prothese ten grondslag ligt. KortBadkleding
om, bij uitstek een speciaalzaak
Assortiment
“Maar van alles wat we aan assor- Het interieur van de winkel haakt die ook bekendheid in het buitiment hebben, hangen of staan ook in op de badkleding door de tenland geniet. Maar ook maner wel één of meerdere artike- verscheidene ‘strand-dessins’ in nen kunnen hier terecht voor
len. Vanzelfsprekend hebben we de paskamers en achter de toon- badkleding en nachtgoed. Mieoveral een behoorlijke voorraad bank. Al met al heeft de winkel ke: “We hebben geen website,
van in kleur en verschillende ma- een frissere en daardoor ook mo- maar staan wel op Facebook, ons
ten. Altijd is er een standaard as- derne uitstraling gekregen, ge- e-mail adres is mircors@xs4all.nl
sortiment, maar we stemmen ook completeerd met een nieuw logo. en het telefoonnummer is 0297af op dat wat de klant wil en hou- Al met al is en blijft Mirande Lin- 564106. Naast de normale winkeden daarnaast de jaarlijkse mode- gerie voor Uithoorn en de (ver- lopeningstijden zijn we vanaf hetrends in de gaten. We zijn actu- re) omtrek het walhalla voor da- den op zaterdag ook langer open,
eel in het modebeeld maar gaan mes in alle leeftijden die op zoek namelijk tot 17.00 uur.”
geen nieuwe lijn invoeren. Als
een klant iets speciaals wil gaan
we er natuurlijk wel aan werken
om het in huis te krijgen. We hebben mensen met kennis van zaken in de winkel, helemaal als
het om protheses gaat. Daarvoor
hebben we gediplomeerd personeel. Dat doen we ook niet zomaar tussendoor, maar dat gaat
uitsluitend op afspraak. De reden is dat dit specifieke aandacht

