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De Ronde Venen moet meer en 
groener woningen bouwen!

Fractievoorzitter Pieter Kroon: 
“Er is een grote behoefte aan be-
taalbare woningen voor jonge-
ren, jonge gezinnen en ouderen 
met zowel lagere als middeninko-
mens. PvdA/GroenLinks vindt dat 
we als gemeente De Ronde Ve-
nen zorgvuldig om moeten gaan 
met de ruimte die we hebben en 
dat we dus zo min mogelijk in het 
groen moeten bouwen. Daarom 
willen we dat het college onder-
zoekt welke mogelijkheden er 
zijn om in de Maricken meer wo-
ningen te bouwen, zonder dat dit 
ten koste gaat van een groene en 
prettige woonomgeving.”

Hogere woningdichtheden
Voor de Maricken fase 2 is een 
woningdichtheid van 25 wonin-
gen per hectare voorzien, maar 
er worden elders in het land 
ook mooie en groene wijken ge-
bouwd met een woningdicht-
heid van 30 – 35 woningen per 
hectare. Een voorbeeld hiervan 
is de woonwijk De Bras in Ypen-
burg, waar de gemeenteraad re-
cent op excursie is geweest. Door 
wijken slim in te richten, met veel 
groen en water, kun je een pretti-
ge en sfeervolle woonwijk realise-
ren met meer woningen die pas-
sen bij de behoeftes van inwo-

ners van De Ronde Venen met zo-
wel lagere als middeninkomens.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft het colle-
ge gevraagd of zij ook vindt dat 
er in De Ronde Venen meer be-
taalbare woningen voor jonge-
ren, jonge gezinnen en oude-
ren gebouwd moeten worden, 
ook voor mensen met midden-
inkomens. Verder heeft de frac-
tie gevraagd wat de mogelijkhe-
den zijn om in de Maricken fa-
se 2 meer woningen te bouwen 
en als die mogelijkheden er zijn, 
op welke manier dat dan gerea-
liseerd kan worden. Als laatste 
wil de fractie weten of het colle-
ge, wanneer blijkt dat het moge-
lijk en haalbaar is, de gemeente-
raad een voorstel wil doen voor 
het bouwen van meer woningen 
in de Maricken. 

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks De Ronde Venen heeft het col-
lege van Burgemeester en Wethouders gevraagd wat de mogelijk-
heden zijn om meer woningen te bouwen dan nu gepland staan in 
het tweede deel van de nieuwbouwwijk de Maricken in Wilnis. Hier 
worden nu 470 nieuwe woningen voorzien, maar met een hogere 
bebouwingsdichtheid is het mogelijk om dit aantal te vergroten. 
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Zwaar gewond 
na eenzijdig 

ongeval
Mijdrecht - Maandagmiddag 
20 mei rond 12.30 uur is een 
bestuurder van een perso-
nenauto zwaar gewond ge-
raakt bij een eenzijdig onge-
val op de rotonde bij de krui-
sing Ho� and met Dukaton. 
De auto reed over Ho� and 
richting het centrum van 
Mijdrecht, toen de chau� eur 
door nog onbekende oor-
zaak tegen een verkeersbord 
aanreed en vervolgens werd 
gelanceerd. De auto schamp-
te een lantaarnpaal en kwam 
op de rotonde tot stilstand. 
De bestuurder wist zelf uit de 
auto te stappen, maar ging 
vervolgens op de grond lig-
gen. De toegesnelde hulp-
diensten hebben de man be-
handeld en hem met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
Foto: H.K.
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Wij zoeken 
elektromonteurs

Waarom nog een kadernota en niet 
gewoon een begroting en jaarrekening?
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag- en donderdagavond 
werd de kadernota 2020 bespro-
ken door de Rondeveense com-
missieleden. In deze kaderno-
ta worden de kaders gevraagd 
aan de gemeenteraad, waarbin-
nen het college dan de nieuwe 
plannen moet gaan bedenken. 
Als buitenstaander kan je je te-
recht afvragen of die kadernota 
niet afgeschaft moet worden en 
de ambtenaren alleen de nood-
zakelijke begroting en jaarreke-
ning maken. Luisterend naar het-
geen er wordt verteld in de wan-
delgangen, zouden de CDA, D66, 
VVD en RVB, die wars zijn van 
onnodige bureaucratie, zomaar 
eens een motie over dit voorstel, 
tijdens de raadsvergadering kun-
nen gaan indienen. Woensdag-
avond werd er gesproken over 
domein 2. In domein 2 gaat het 
over de fysieke leefomgeving 
(ruimte, wonen, economie, fysie-
ke leefomgeving, afval). 

Wethouder Kroon
De meeste vragen waren voor 
Wethouder Kroon (CDA). Hier-
bij gingen de vragen vooral over 
de omgevingswet, woningbouw-
plannen en MKB-vriendelijkste 
gemeente. Het voordeel van wet-
houder Kroon is, dat hij het in 
eenvoudige taal, simpel en ade-
quaat kan uitleggen. MKB-vrien-
delijkste gemeente wil de ge-
meente vanwege het feit dat on-
dernemers voor werkgelegen-
heid zorgen. Dat is belangrijk 
voor de gemeente, daarom moet 
de gemeente aantrekkelijk zijn 
voor ondernemers. Over de om-

gevingswet stelden alle partij-
en vragen, onder leiding van Rob 
Evers (VVD) en Simone Borgste-
de (CDA) waren er vragen of de 
ambtelijke organisatie het wel 
aan kan en of de ICT toekomst-
bestendig is. Wethouder Kroon 
gaf aan dat er komende week een 
werksessie is voor de Omgevings-
wet en veel vragen die de raadsle-
den nu hebben, dan kunnen wor-
den ingevuld. Raadslid Stam (CU) 
sprong er tijdens de beantwoor-
ding handig op in, om te vragen 
aan wethouder Kroon of hij voor 
een werkgroep was. Wethouder 
Kroon gaf toe, dat hij daar wel 
meegeholpen zou zijn om het 
gezamenlijke traject van de om-
gevingswet goed te doorlopen. 
Terwijl hij in het verleden nooit 
voorstander was van extra werk-
groepen voor raadsleden. Hij gaf 
ruimhartig toe dat besturen aan 
de andere kant van de tafel, soms 
nieuwe inzichten oplevert. 

Vervolg elders in deze krant.

Wethouder Kroon: 
“In begrijpelijke taal”

Onderhandelaars 
Provincie verrast met ijs
De Ronde Venen - Afgelo-
pen vrijdag waren de onder-
handelaars van de coalitie-on-
derhandelingen van de provin-
cie Utrecht te gast bij Jachtha-
ven Zwier in Vinkeveen. Het col-
lege greep deze kans met beide 
handen aan om de gemeente De 
Ronde Venen van hun beste kant 

te laten zien.  Burgemeester Di-
vendal en wethouder Rein Kroon 
trakteerde de onderhandelaars 
op een heerlijk, lokaal ijsje! Het 
is goed om te zien dat dit college 
weet hoe het werkt, en zijn bes-
te beentje voorzet om zaken ge-
regeld te krijgen in en bij de pro-
vincie!

Inwoners komen met veel mooie, passende ideeën

Naam algemene begraafplaats 
Wilnis bekend gemaakt
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen beheert drie alge-
mene begraafplaatsen in Abcou-
de, Baambrugge en Wilnis. De-
ze algemene begraafplaatsen 
hebben nog geen eigen naam 
en worden momenteel eenvou-
dig aangeduid als “algemene be-
graafplaats”. In de afgelopen ja-
ren hebben diverse nabestaan-
den en uitvaartondernemers ge-
vraagd om een persoonlijkere, 
eigen naam te geven aan deze 
begraafplaatsen. De gemeente 
heeft daarom vorig jaar haar in-
woners opgeroepen om naam-

suggesties te doen. Uit deze in-
zendingen heeft het college drie 
namen gekozen: ’t Geinho�  Alge-
mene begraafplaats in Abcoude, 
Rustho�  Algemene begraafplaats 
in Baambrugge en Vrederust Al-
gemene begraafplaats in Wilnis.
In totaal zijn er 317 uiteenlopen-
de inzendingen van inwoners 
ontvangen. Bij de selectie van 
de nieuwe namen heeft het col-
lege gekeken naar de bijgevoeg-
de onderbouwingen. Ook is er re-
kening gehouden met de histo-
rie van de gemeente en de des-
betre� ende dorpskernen. De 

aanduiding “algemene begraaf-
plaats” zal bij de gekozen namen 
blijven staan, omdat dit duidelijk 
aangeeft dat een ieder er welkom 
is, ongeacht levensovertuiging of 
afkomst. Voor de algemene be-
graafplaatsen Wilnis is de volgen-
de naam gekozen: Vrederust Al-
gemene Begraafplaats
De begraafplaats bevindt zich 
achter boerderij Vredelust en de 
grond waarop de begraafplaats 
is gerealiseerd hoorde vroeger bij 
deze boerderij. De naam Vrede-
rust is afgeleid van de naam van 
de boerderij.

Rommelmarkt 
Waverveen

Waverveen - Zaterdag 15 ju-
ni van 10.00-15.00 uur is er 
op het kerkplein aan de Clif-
fordweg de jaarlijkse rom-
melmarkt. Naast de ‘rom-
mel’ zijn er nieuwe spullen te 
koop, groente en fruit, bloe-
men en planten, elektrische 
apparaten, speelgoed, boe-
ken. Er is een ko�  etent en er 
zijn rond de middag brood-
jes hamburger/kroket en 
ijs. Tussen 11.00-12.00 uur 
wordt er op het kerkorgel ge-
speeld waarnaar u kunt ko-
men luisteren. Oud en jong 
zijn van harte uitgenodigd!
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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
Ho�and 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

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: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Grada & The Lounge Factory 
Publiek en organisatie waren eer-
dere keren enthousiast over Gra-
da Otten en haar muzikale vrien-
den. Ze heeft een geweldige 
stem, zingt pop en jazz met een 
relaxte timing. “Die timing en 
haar timbre laten je niet meer 
los, zodat haar zang nog lang in 
je geheugen blijft hangen.” Dyna-
misch is ze en ze ziet er ook nog 
eens fantastisch uit.
De vijf muzikale Lounge-Facto-
ry-vrienden van Grada zijn veel-
zijdige musici, gevormd door in-
vloeden uit jazz, lounge en funk. 
Ze hebben een flinke staat van 
dienst. De toetsenist en gitarist 
bijvoorbeeld werken mee aan 
theaterproducties. De bassist is 

songwriter, de saxofonist is ook 
d.j. en treedt op als klassiek musi-
cus. Het is een feest om naar Gra-
da & The Lounge Factory te luis-
teren. Ze treden op van 17.45 uur 
tot 19.00 uur. Kom vooral luiste-
ren en kijken. Bezetting van The 
Lounge Factory: op gitaar: Guido 
van der Sluis, op bas: Edwin van 
Huik, op toetsen: Gertjan Essen-
stam, op sax: Robbert Tuinhof en 
slagwerk: Bill Honing. Zie www.
gradaandtheloungefactory.com 
voor meer informatie over deze 
band. Zie www.chazz.nl voor fo-
to’s en de sfeer van het festival. 
Daar vindt u ook informatie over 
het goede doel van Chazz 2019 
en over de kaartverkoop.

x In deze column kunt u wekelijks lezen over Chazz 2019, het 
jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De 
Hoef. Op 22 juni van 16.00 tot 22.00 uur is het jaarlijkse festival en 
swingt het weer. Er klinkt dan heerlijke muziek in de mooie, sfeer-
volle tuin.Tussendoor naar huis om te eten is niet nodig, want er 
zijn stands met lekkernijen en drankjes.

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Nieuwe naam 
voor Kaas en Zo
Regio - De kaas- en delicatessen-
winkel ‘Kaas en Zo’ van Stijn Me-
lenhorst in winkelcentrum Am-
stelplein is een begrip voor tallo-
ze klanten en bezoekers uit Uit-
hoorn en omstreken. Al 22 jaar 
biedt hij zijn klanten samen met 
zijn verkoopteam een uitgebreid 
assortiment binnen- en buiten-
landse kaas, maar ook wijn, port, 
dagelijks vers gebrande noten en 
allerlei andere heerlijke delicates-
sen.
Dat alles in vele variaties. Geen 
wonder dat daar veel liefheb-
bers op afkomen. Tevens wordt 
zijn aanbod aan wijn en Port 
door kenners geprezen. De laat-
ste jaren hebben sommige win-
kels in het winkelcentrum een 
metamorfose ondergaan. Onder 
meer door verbouwing, uitbrei-
ding en verplaatsing van winkels. 
Stijn Melenhorst heeft er met zijn 
winkelruimte in de centrale hal 
tegenover het rolpad eveneens 
pro�jt van gehad.
Twee en een half jaar geleden on-
derging zijn winkel een verbou-
wing wat de uitstraling en pre-
sentatie een �inke ‘boost’ gaf. 

Alexanderhoeve
“Het kwam toevallig op mijn weg 
om er nu een vervolg aan te ge-
ven. Niet ingrijpend, het is een 
naamsverandering die overigens 
wel de nodige impact heeft. De 
formule Kaas en Zo verdwijnt en 
we gaan door onder de naam 
Alexanderhoeve,” laat Stijn we-
ten. “Daar ligt overigens een prak-
tische reden aan ten grondslag. 
Bijkomend voordeel is dat mijn 
klanten daarvan volop pro�te-
ren want we krijgen er een aan-
tal heerlijke Hollandse kazen bij. 
De kwaliteit, het assortiment en 
de service wat klanten van ons 
gewend zijn, blijven onveran-
derd. Op het gebied van vers ge-
brande noten, buitenlandse kaas 
en wijn blijven we dit op hetzelf-
de hoge niveau aanbieden. Net 
zoals de geschenkpakketten en 
niet te vergeten onze onvolpre-
zen snackschalen met tapas of 
een notenvariatie. Dat zijn heer-
lijke traktaties bij verjaardagen 
of zomaar in het weekend bij de 
borrel. Je kunt op die manier uit-
zonderlijke combinaties met kaas 
maken.”

Stijn zegt blij te zijn de volgen-
de stap te hebben genomen met 
het voeren van de nieuwe naam 
omdat hij zijn klanten in direc-
te zin hiermee ook een plezier 
doet door de uitbreiding van het 
assortiment. Net zoals hij nog 
steeds tevreden is met de huidi-
ge winkellocatie. “De recente ont-
wikkelingen binnen het winkel-
centrum pakken goed uit voor 
alle winkeliers, maar ook voor 
de consument. Wij willen er alles 
aan doen om onze klanten tevre-
den te stellen met een gewild as-
sortiment en aantrekkelijke ac-
ties. In combinatie met de over-
dekte gratis parkeervoorzienin-
gen moet dat toch reden genoeg 

zijn om niet alleen ons, maar ook 
de andere winkels in winkelcen-
trum Amstelplein, regelmatig te 
bezoeken.” Aldus een opgewek-
te Stijn Melenhorst die door het 
in beeld brengen van zijn speci-
aalzaak onder een nieuwe naam 
de toekomst vol vertrouwen te-
gemoet ziet.

Start verkoop tweede deelplan 
van de Maricken fase IV
Wilnis - Op zaterdag jl. gishet 
tweede deelplan van de Maric-
ken fase IV in Wilnis online ver-
koop gegaan. Geïnteresseerden 
kunnen zich tot 3 juni 12.00 uur 
inschrijven voor de 47 rijwonin-
gen en twee-onder-een-kapwo-
ningen van het tweede deelplan. 
Het eerste deel van de woningen 
van de Maricken fase IV van in to-

taal 125 woningen was binnen 
rap tempo verkocht. Veel geïnte-
resseerden bezochten het start-
verkoopevenement op 23 maart 
jl. Aankomende zaterdag 18 mei 
gaat het tweede deel van de wo-
ningen van fase IV in verkoop. 
Fase IV biedt ruime keuze uit ver-
schillende typen twee-onder-
één-kapwoningen en rijwonin-

gen. Evenals de rest van de wijk 
met aandacht ontworpen, met 
een klassiek of meer modern ui-
terlijk. 

Nieuwbouwwijk de Maricken
De jonge wijk de Maricken ligt 
tussen Wilnis en Mijdrecht en 
vlakbij Vinkeveen, drie dorpen 
met elk hun eigen karakter. Al-
le dagelijkse voorzieningen zoals 
winkels en scholen bevinden zich 
op loop- en �etsafstand. De Vin-
keveense Plassen en andere bij-
zondere natuurgebieden liggen 
om de hoek. Door de centrale lig-
ging is de Maricken een ideale 
woonplek voor mensen die wer-
ken in (de buurt van) Amsterdam 
en Utrecht. 

Ook interesse in deze woningen? 
Of wilt u zich inschrijven? Dat kan 
tot 3 juni 12.00 uur online! 

Ouderenmiddag van het 
seizoen 2018/2019
Wilnis - Op donderdag 16 mei 
j.l.   was er   in De Roeping in Wil-
nis een leuke laatste middag van 
dit seizoen voor ouderen gehou-
den. Al meer dan vijftig jaar wordt 
er twee keer per maand van sep-
tember tot en met mei een gezel-
lige ouderenmiddag georgani-
seerd. Op de laatste middag pro-
beren zij altijd iets speciaals te 
doen en dit keer hebben ze de 
mondharmonicaclub Oude Klan-
ken uitgenodigd.
Met zestien mensen kwamen zij 
een gezellige middag bezorgen. 
Onder leiding van dirigent Piet 
Zaal werden er heerlijke mee-
zingliedjes gespeeld, maar ook 
konden de aanwezigen luisteren 
naar de vijfde symfonie van Beet-
hoven. De dirigent zong  gezellig 

mee en wist oude herinneringen 
op te roepen. Je zag jezelf weer 
schommelen op de melodie van 
“Als de klok van Arnemuiden” en 
“In het bronsgroen eikenhout”. 
Gelukkig waren er boekjes waar 
de tekst instond, want het eerste 
couplet weet je nog wel, maar op 
latere leeftijd blijk je toch wel ver-

geetachtig te worden. Mariska, 
één van de vrijwilligers nam af-
scheid en op de wijs van “My Bon-
nie is over the Ocean” hebben de 
gasten met behulp van de mond-
harmonicaclub haar prachtig toe-
gezongen. De mondharmonica-
club bestaat al drie en dertig jaar. 
Het was de eerste keer dat ze bij 
ons te gast waren.   Voor herha-
ling vatbaar. Wilt u ook eens on-
ze ouderenmiddagen bezoeken, 
wij beginnen weer op donderdag 
5 september 2019 in De Roeping 
te Wilnis.

Jaarmarkt Loenen a/d Vecht
Loenen a/d Vecht - Laat u ver-
rassen door het brede assorti-
ment artikelen verdeeld over 250 
kramen. De markt is weer groter 
dan vorige jaren. Denk hierbij on-
der andere aan diverse kleding 
en modeaccessoires, sieraden, 
schoenen en andere lederwaren, 
woondecoratie, speelgoed, boe-
ken, bloemen en planten.
De kleine nostalgische straatjes 
van Loenen a/d vecht zullen ge-
vuld zijn met mooie Antiek en Cu-

riosa kramen en bij de kerk is een 
Boekenmarkt. Ook voor de lekke-
re trek die u vast heeft gekregen 
van het rondsnu�elen bij de kra-
men kunt u terecht op de jaar-
markt.
Er zijn verschillende etenswaren 
te verkrijgen zoals friet en snacks, 
vis, kip, po�ertjes, churros, wa-
fels, en fruit. Natuurlijk kunt u ook 
voor een kop ko�e of thee te-
recht op de markt. De jaarmarkt 
is een waar dagje uit voor jong 

en oud. De kinderen zullen daar-
om zeker niet vergeten worden. 
Ter plaatse zijn verschillende at-
tracties waar ze zich kunnen ver-
maken. Zo kunnen ze onder an-
dere in de draaimolen en het mi-
ni schommelschip. Ook dit jaar 
weer is het grote podium op de 
Rijksstraatweg, waar vanaf 12.00 
uur diverse optredens zullen zijn, 
o.a. Sjanty koor, Mark Fledderman 
en als afsluiting komt Dries Roel-
vink. De Markt is open van 10.00-
17.00 uur.
Meer info: www.DonEvents.nl 
Tel.0294-237320.
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum GezondWilnis stellen om de 
week de specialisten zich voor.

Deze week maken we kennis met wijkver-
pleegkundige Tineke van der Paauw en 
Verpleegkundige in de wijk Annemieke 
Sakes van Wijkteam Wilnis Careyn. 

Wijkverpleging Careyn levert 
zorg bij mensen thuis. Deze 
zorg is bedoeld voor hen die 
niet meer in staat zijn zelf een 
arts of praktijkondersteuner te 
bezoeken. Soms is dat vanwege 
de leeftijd, maar ook ziekte, re-
validatie of een beperking kun-
nen daar aanleiding toe zijn. Ti-
neke van der Paauw en Anne-
mieke Sakes trekken dagelijks 
met hun team de wijken van 
Wilnis in voor zowel de algeme-
ne dagelijkse levensverrichtin-
gen zoals hulp bij de persoonlij-
ke verzorging, wondverzorging, 
insuline prikken en het geven 
van medicatie.  “Onze erva-
ring is dat mensen het liefst zo 

lang mogelijk thuis willen wo-
nen’’, licht Tineke van der Paauw 
toe. “Gewoon in hun eigen, ver-
trouwde omgeving. Als wijk-
zorg zijn wij erop gericht om 
hierin te ondersteunen zodat 
we dit zo aangenaam en prettig 
mogelijk kunnen maken.’’ 
Wie gebruik wil maken van de 
wijkzorg, zich zorgen maakt om 
een buurman of buurvrouw of 
ondersteuning nodig heeft als 
mantelzorger, kan contact zoe-
ken met Wijkzorg Careyn. “Wij 
plannen dan een vrijblijvend 
thuisbezoek in’’, legt Annemarie 
Sakes uit. “Tijdens dat bezoek 
brengen we de hulpvraag in 
kaart en onderzoeken we wel-
ke ondersteuning daar het best 
bij past. Als een indicatie ver-
strekt is, wordt de wijkzorg ver-
goed door de zorgverzekering.’’ 
Nieuwsgierig? Bel gerust voor 
een afspraak.

Collega’s gezocht 
Mensen worden ouder en wil-
len steeds langer thuis blijven 
wonen. De vraag naar wijkzorg 
is groot.
Daarom is Wijkzorg Careyn 
voortdurend op zoek naar col-
lega’s om haar team mee uit te 
breiden.
“Zij-instromers, herintreders, 
stagiaires; iedereen is welkom 
om bij ons in de wijkzorg te ko-
men werken’’, stelt Annemieke. 
“Het is een prachtig vak; heel 
afwisselend.
Mensen zijn anders, huizen zijn 
anders, hulpvragen zijn anders. 
Geen dag is hetzelfde.
Dat maakt ons vak heel leuk.’’ 
Daar sluit Tineke zich helemaal 
bij aan. “Ik vind het ook een 
avontuurlijk beroep’’, lacht zij.
“Ons beroep focust zich op wat 
wél kan, in plaats van wat niet. 
Dat geeft mij een kick.’’ 

GezondWilnis

Wagenmaker 99-c

3648 KV Wilnis

www.gezondwilnis.nl

Slotbijeenkomst en uitreiking 
Erkenningen bij het Rode Kruis DRV
De Ronde Venen - Op 15 mei was 
er de laatste vergadering van So-
ciale Hulp van het Rode Kruis.
Het stoppen is het gevolg van het 
landelijke beleid van de organi-

satie: concentratie op de kernta-
ken Noodhulp en Zelfredzaam-
heid. Anderhalf jaar geleden is 
er al gestart met initiatieven om 
in De Ronde Venen toch door te 

gaan. Dit omdat er zoveel deelne-
mers veel genoegen beleven aan 
de activiteiten. Het zou jammer 
zijn om met deze lichtpuntjes te 
stoppen.

Het is gelukt om iets nieuws op 
te zetten. Als zelfstandige entiteit 
kunnen zij zich voegen in de or-
ganisatie Tympaan De Baat. Niet 
alle activiteiten kunnen worden 
voortgezet.
Gewoon vanwege gebrek aan 
budget. Op 12 juni is gepland om 
in de nieuwe opzet met 58 van de 
157 deelnemers en 32 van de 53 
vrijwilligers van start te gaan. Dan 
zal ook de nieuwe naam bekend 
worden gemaakt.
In de Slotbijeenkomst werd af-
scheid genomen van vrijwilligers 
en werden er vijf Erkenningen 
uitgereikt. Totaal 70 jaar actief 
als vrijwilliger! Dora Schae�er 30 
jaar, Hans Mayenburg, Ina Röling 
en Paul Bosman, alle drie 10 jaar. 
Ze werden toegesproken door de 
Kerngroepcoördinator Helma van 
der Meer.

Vrijwilliger
Helma van der Meer zelf is in 
2019 ook 10 jaar vrijwilliger. Zij 
werd toegesproken door Bian-
ca Fernhout, onder andere coör-
dinator van de Telefooncirkel, en 
vervolgens door Ad Röling, ja-
renlang Voorzitter van het Dis-
trict. Vanuit die functie kende hij 
de kwaliteiten van de veelzijdige 
Helma, welke hij ook benoemde. 
Ook Gert Ko�eman, tot voor kort 
Voorzitter van de Afdeling Stichts 
Weidegebied, kreeg het woord 
en prees Helma voor haar door-
zettingsvermogen in de strijd van 

de transitie van het Rode Kruis 
naar de nieuwe organisatie. Na-
mens de vrijwilligers sprak Truus 
van Andel haar tenslotte toe, 
waarbij de enorme waardering 
voor haar om de club bij elkaar 
te houden werd benadrukt. Het 
was een mooie Slotbijeenkomst, 
die door veel vrijwilligers werd 
bijgewoond. Om het Rode Kruis 
tijdperk af te sluiten kregen alle 
vrijwilligers een aandenken in de 
vorm van een Rode Kruis-speld-
je op een kaartje met hun naam, 
vergezeld van nog wat lekkernij-
en voor thuis.

Kleuters de Schakel bezoeken 
manege Zadelpret
De Ronde Venen - De kleuter-
groepen van basisschool de 
Schakel zijn op school begonnen 
met een nieuw thema. De ko-
mende periode gaan ze werken 
over paarden. Om van alles te we-
ten te komen, kon een bezoekje 
aan een manege natuurlijk niet 
ontbreken. Daarom zijn groep 1 
en 2 op bezoek geweest bij ma-
nege Zadelpret in Waverveen. 
Na ontvangst door eigenaresse 
Linda en een medewerkster, kre-
gen de kinderen een uitgebreide 
rondleiding. Van de mesthoop tot 
de bak. Ook mochten ze de paar-
den aaien en knu�elen. Daar-
na kreeg ieder kind een borstel 
om de pony’s te verzorgen. Lin-
da legde uit hoe je met de borstel 
moest aaien over de vacht van 
de pony. Alhoewel het best een 
beetje spannend was vonden de 
kleuters het heel leuk om te doen. 
Soms liep de pony een beetje 
weg en was zijn hoofd opeens 
wel heel dichtbij. Na het verzor-
gen kwam het leukste onderdeel 
van ons bezoek: ieder kind mocht 
een rondje op een pony rijden in 

de bak! Voor de meeste 
kinderen was dit de eerste 
keer dat ze op een pony 
zaten. Compleet met cap 
en zadel reden de kleu-
ters als bijna echte ama-
zones en ruiters rond op 
de pony’s die door de me-
dewerkers werden geleid. 
Wat was het een leuke er-
varing!

AKM exposeert tijdens 
Kunst Ronde Venen
Mijdrecht - Tijdens de atelierrou-
te van Kunst Ronde Venen, op 25 
en 26 mei, exposeren zes leden 
van de dinsdagmorgengroep in 
Atelier de Kromme Mijdrecht. Op 
deze wijze laten zij zien wat de 
kunstenaarsvereniging allemaal 
heeft te bieden. De Voedselbank, 
die in hetzelfde gebouw is geves-
tigd, maakt het mogelijk ook in 
hun ruimte te exposeren. Daar-
door kunnen dit jaar veel ama-
teurkunstenaars hun werk tonen.
Ook de jeugd van de vrijdagmid-
dag-cursus toont hun werk in het 
lokaal van AKM aan de Eendracht 

6   in Mijdrecht (achter de kleine 
AH).  Zij hebben gewerkt rond het 
thema “aan Zee”, waarmee ze van-
af 12 juni ook in Gezondheids-
centrum De Ronde Venen aan de 
Hoofdweg zullen exposeren.

Naast de dinsdagmorgengroep 
exposeert ook AKM-lid Hetty Ver-
meulen met diverse kunstvor-
men, zoals schilderijen, keramiek, 
beelden en sieraden. Geïnteres-
seerden kunnen zich tijdens de 
expositie ook laten informeren 
over de activiteiten van de kun-
stenaarsvereniging.
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Voor een beetje natuur hoef je 
soms echt je tuin niet uit. Nu 
de lente opnieuw losbarst, pos-
teer ik mij weer op mijn terras, 
verrekijker in de aanslag. Ter-
wijl ik kouwelijk achter de gera-
niums zat, heeft onze huismerel 
niet stil gezeten. Hij is druk in de 
weer zijn drie uitgevlogen jongen 
op krachten te brengen. Dat is 
goed nieuws, want de merelstand 
is de afgelopen drie jaar flink te-
rug gelopen door de merelgriep. 
De nieuwe aanwas in mijn ach-
tertuin is wat dat betreft hoopge-
vend. Ondertussen is in een gro-
te naaldboom een burenruzie uit-
gebroken. Ons “eigen” echtpaar 
Turkse tortel (ze huizen al enige 
jaren rond onze tuin en ik geloof 
werkelijk dat ze ons herkennen!) 
nestelt daar, net als een stel ek-
sters. Beide paren zitten elkaar 
danig in de weg, wat zo nu en 
dan leidt tot woest vleugelgeklap 
boven in de boom. Even verder-
op in de tuin hoor ik de zwartkop 
zingen. Hij doet mij altijd den-
ken aan een kind dat op huilerige 
toon komt klagen bij zijn moeder 
dat de buurjongen alweer zijn bal 
heeft afgepakt. Maar wel leuk dat 
hij in onze tuin zit, voor het twee-
de jaar op rij. Waar ik helemaal 
verrukt van ben is dat er dagelijks 
puttertjes neerstrijken in de gro-
te els, achter in de tuin. Het vro-
lijke gekwetter van dit prachtig 
gekleurde vogeltje is een genot 
om te horen. Het lijkt een beet-
je op de drukke conversatie die 
de huiszwaluwen erop na hou-
den tijdens hun onophoudelijke 
insectenjacht boven onze tuin. Zij 
zijn net weer gearriveerd en druk 
bezig hun nesten weer op orde 
te brengen. Die hebben ze de af-
gelopen jaren eigensnavelig on-
der onze dakgoot aangelegd. Vo-
rig jaar waren het er maar wei-

nig omdat vele gesneuveld wa-
ren door stormen tijdens hun 
trek vanuit Afrika. Dit jaar zwer-
men ze echter weer in grote aan-
tallen rond ons huis. Ondanks dat 
ik een natuurliefhebber ben, kan 
er zelfs mij soms iets teveel na-
tuur in de tuin zitten. Zo zit mijn 
buxus vol met rupsen van de 
buxusmot, die langzaam maar ze-
ker de heg opvreten. Voor de me-
zen is de heg hierdoor een soort 
van snackbar geworden, waar ze 
gretig induiken om verse rups te 
halen voor hun jongen. Daarom 
kan ik het ook niet over mijn hart 
verkrijgen om chemische midde-
len in te zetten: de jonge mezen 
zullen het niet overleven. Maar 
de heg is me dan weer wel te lief 
om niet eigenhandig (zij het ge-
huld in latex handschoenen) de 
rupsen uit de heg te verwijderen 
en er de vissen in de sloot mee te 
verblijden. Het is een monniken-
werk en tegelijk een massamoord 
maar ik troost me met de gedach-
te dat ik heus wel rupsen over-
sla en niet alle nieuwe buxus-
motten in de kiem smoor. Waar-
van ik dan waarschijnlijk volgend 
jaar weer de gevolgen in de heg 
zal aantreffen, dat dan weer wel. 
Het blijft soms behelpen, die na-
tuur dicht bij huis. 

Sep Van de Voort, 
IVN-natuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor 
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Domweg gelukkig 
in de achtertuin

Column van het Inwonerscollectief DRV

Moeilijke woorden 
voor iets heel leuks 

Veel te ingewikkeld
We kunnen er lang of kort over 
zijn maar laten we er in dit ge-
val maar eens kort over zijn. In-
derdaad de columns zijn erg 
lang van stof en zitten boor-
devol herhalingen en moeilijke 
woorden. Neem bijvoorbeeld 
woorden als kanteling, sociale 
cohesie, community builders, 
asset mapping, Participatie, 
ed. Het is bijna onbegrijpelijke 
politiekachtige taal geworden 
die de inwoners niet meer be-
grijpen en daardoor soms af-
haken. In al ons enthousiasme 
zijn we blind geworden voor 
het jargon. Moeilijke woorden 
van een inwonersbewegingen 
die vooral iets heel leuks voor 
en samen met de inwoners wil 
gaan doen. Maar hoe leggen 
we dat eenvoudig uit?

Inwonersbedrijf in De 
Ronde Venen neerzetten
Wat we willen is zeker niet 
uniek in Nederland. Er zijn lan-
delijke namelijk al heel wat in-
woners die zich verenigd heb-
ben in zogenaamde Bewo-
ners, Burger- of Inwonersbe-
drijven. Dit zijn ondernemin-
gen in handen van bewoners. 
Met een stevig verdienmodel, 
veelal gebaseerd op verhuur 
en betaalde opdrachten, ver-
dienen zij hun eigen geld. Hier-
door komen de inwoners met 
initiatieven losser te staan van 
subsidies en de daaraan ge-
koppelde verstrekkers. Even-
tuele winst vloeit terug naar 
de inwoners. Als groep run-
nen bewoners hun eigen inwo-
nersbedrijf. De bewoners wor-
den hierdoor zelfstandiger en 
bepalen veel meer hun eigen 
koers. In plaats dat van boven-
af allerlei zaken worden beslo-
ten en opgelegd kan men nu 
van onderaf als inwoners zelf 
de regie pakken en zaken soms 
veel eenvoudiger oplossen. 
Dat het schijnbaar werkt blijkt 
uit het feit dat de inwonersbe-
drijven als paddenstoelen uit 
de grond komen. Er is zelfs al 
sprake van een soort van sec-
tor waar veel mensen (eigen 
inwoners) werk in vinden. Nou 
dat is eigenlijk wat wij in De 
Ronde Venen ook willen neer-
zetten. 

Participatie is meedoen
Laten we er één woord toe-
lichten. Dit is toch een woord 
waar het eigenlijk allemaal om 
draait. Het woord participatie. 
Het is afgeleid van de Latijnse 
woorden pars (deel) en cipe-
re (nemen). Het gaat dus om 
deelnemen of nog eenvoudi-

ger gezegd om meedoen ! De 
vraag aan de inwoners is dus of 
ze mee willen doen aan de sa-
menleving en betrokken willen 
zijn bij de leefbaarheid van de 
eigen omgeving. Participatie 
is de historische opvolger van 
het begrip inspraak. mensen 
wilden steeds vaker structureel 
actief meedoen en niet slechts 
een recht hebben om verba-
le kanttekeningen te mogen 
plaatsen. Veel inspraakproce-
dures zijn namelijk al snel ver-
worden tot een soort van nep-
participatie. Als we dus echt 
willen meedoen als inwoners 
aan de publieke besluitvor-
ming moeten wij ons doen gel-
den en ons verenigen tot een 
groep die er echt toe doet. Sa-
menkracht noemen wij dat!

Samen genieten
Bij het zoeken op internet naar 
een synoniem voor een leuker 
begrijpelijker woord voor ‘par-
ticipatie’ kwam de omschrij-
ving ‘Medegenieting’ in beeld. 
Dit woord klinkt veel positie-
ver, want er zit iets in van sa-
men genieten. Denk aan ont-
moetingsplaatsen waar we als 
inwoners leuke dingen met el-
kaar kunnen ondernemen, de-
len en elkaar een beetje kun-
nen helpen. Dat participeren is 
dus gewoon heel leuk!
Bovendien kan het ons als in-
woners ook nog eens wat gaan 
opleveren. 

Andere koers
Een inwoner die bij ons op de 
ko�e was vond de inwoners-
beweging mooi en wilde graag 
meehelpen. Schrijven van tek-
sten was één van zijn passies. 
Omdat het een beweging is 
van en voor de inwoners vroe-
gen wij hem letterlijk en �-
guurlijk de daad bij het woord 
te voegen. We vroegen hem 
om de column voor volgende 
week te schrijven. Geen pro-
bleem hij zou in de pen klim-
men en wilde graag zijn steen-
tje bijdragen. Mooi toch dat is 
pas inwonersparticipatie!

Ook meedoen!
Wilt u als inwoner ook partici-
peren ….euh….meedoen. We 
kunnen nog genoeg inwoners 
gebruiken! Waar u mee kunt 
helpen weet u zelf misschien 
wel het beste. Heeft u geen 
idee komt u dan gewoon eens 
langs om een bak ko�e te ko-
men drinken. Dan wordt u vast 
enthousiast en weten we zeker 
dat uw inbreng heel waarde-
vol kan zijn. Mail gerust naar:  
drv@inwonerscollectief.nl

We schrijven nu al weer een tijdje wekelijks een column in 
deze krant. We krijgen ook veel positieve reacties van inwo-
ners. Zij geven over het algemeen aan dat zij de inwonersbe-
weging een goed initiatief vinden. Een puntje van kritiek die 
we wel mee krijgen is dat de teksten zo lang zijn en dat er al-
lemaal van die moeilijke niets zeggende woorden in staan. 
Tijd voor uitleg en een mooi moment voor een andere koers 
met betrekking tot deze column. 

Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Hagen
Deze wethouder heeft een gro-
te diversiteit in haar portefeuil-
le en dat leverde veel vragen op, 
maar ook verschillende antwoor-
den. Het is goed om te zien dat 
wethouder Hagen (D66) groeit in 
haar rol als wethouder. Het wordt 
steeds een beetje duidelijker. 
Soms legt ze duidelijk de kaarten 
op tafel, bijvoorbeeld over circu-
laire economie en meldt ze dat 
het vertraging oploopt. Op som-
mige dossiers is het antwoordt 
vaag, in de hoop dat de raadsle-
den het accepteren. Wethouder 
Hagen gaf aan dat er komende 
maand een bijeenkomst is over 
de jeugdzorg. Zij kijkt uit naar de 
dialoog met de raad daarover. 

Wethouder Schuurs
Wethouder Schuurs (VVD) kent 
het klappen van de zweep. Al-
leen tijdens deze kadernota zijn 
veel posten incidenteel gemaakt 
voor de komende twee jaar. Dat 
heeft als voordeel dat het nog 
niet structureel hoeft te worden 
doorgewerkt in de meerjarenbe-
groting. Hierbij plaatst oppositie-
partij Ronde Venen Belang hun 
vraagtekens. Waarom is dat en 
waarom niet structureel? Don-
derdag kreeg de oproep bijval 

van de VVD. Hier maakt Rudolf 
van Olden (VVD) zich ernstig zor-
gen over het dalende eigen ver-
mogen. Terwijl dezelfde persoon 
voor een tweede zwembad heeft 
gestemd, namelijk een zwembad 
in zijn eigen dorp, Abcoude. Deze 
opmerking van de VVD deed de 
wenkbrauwen fronsen bij CDA, 
RVB en CU/SGP. Voor deze ron-
de lieten ze de VVD er nog mee 
wegkomen. De vraag is natuur-
lijk voor hoelang, en wat gaan 
de antwoorden van wethouder 
Schuurs omtrent de vermelding 
van het zwembad in de jaarre-
kening. Hierover zal het laatste 
woord nog niet gezegd zijn.

Wethouder Becker 
(Seniorenpartij)
Het is bijzonder om te zien hoe 
deze wethouder van de Senio-
renpartij zich elke keer in de nes-
ten werkt met de beantwoording 
van de vragen. Het is alom be-
kend dat deze wethouder geen 
dossiervreter is en de zwakste 
schakel is van het huidige college. 
Zelfs de ambtenaren zuchten en 
hopen dat dossiers worden over-
genomen door andere wethou-
ders. Beide avonden was het raak. 
Woensdagavond raakte ze ver-
strikt in haar eigen woorden over 
de hoogte van de afvalsto�en-
he�ng. Ze gaf aan dat de kosten 

Waarom nog een kadernota en niet 
gewoon een begroting en jaarrekening?

hiervan gaan stijgen, maar dat de 
woonlasten gelijk blijven. Dat be-
tekent een lagere OZB. Alleen de 
huidige �nanciële situatie laat 
zien dat daar helemaal geen ruim-
te voor is. Wethouder Schuurs van 
�nanciën was er als de kippen bij 
om wethouder Becker te redden. 
De vraag is of de raad, wethouder 
Becker hiermee laat ontsnappen 
of dat ze het nog zwaar krijgt in 
de raadsvergadering. De andere 
twee wethouders verbeten zich 
zichtbaar over het optreden van 
deze zwakke wethouder. Je zou 
verwachten dat de wethouder 
van de Seniorenpartij na woens-
dag, scherp en duidelijk zou ant-
woorden. Niets was minder waar. 
Er moesten een hoop zinnen aan 
te pas komen over de vragen die 
waren gesteld over zwervers in 
de gemeente. Bij woorden van 
de burgemeester Maarten Diven-
dal blijkt dat er geen zwervers ge-
registreerd staan in de gemeen-
te. Tijdens de behandeling van 
de kadernota ontstond er veel 
gedoe over Praktijkondersteuner 
GGZ-Jeugd. Hierbij werd het ver-
haal niet beter waarom er in Ab-
coude wel meebetaald moet wor-
den door de gemeente en in de 
andere dorpen niet. Ook hierbij 
kan de vraag gesteld worden of 
wethouder Becker, die alleen over 
het ouderenbeleid gaat, wat er 
nog niet is, ook deze vragen om-
trent jeugdzorg moet beantwoor-
den. Na a�oop werd er in de wan-
delgangen al ge�uisterd ‘dat er 
stevig geëvalueerd moet worden 
over beide avonden’. Wethouder 
Schuurs zal wethouder Becker 
bij de hand moeten nemen, om 
te zorgen dat ze niet opnieuw in 

de wielen wordt gereden. Daar-
naast is de vraag, hoelang de raad 
het nog volhoudt met wethouder 
Becker, kortom: wordt vervolgt!

Wethouder Becker: 
de zwakste schakel

Wethouder Schuurs: 
moest collega weer redden

Wethouder Hagen: 
groeit in haar rol

Mijdrecht - Geholpen door het 
weer trokken de jongens en 
meisjes van Scouting Jan van 
Speyk langs de deuren om plant-
jes te verkopen. Aanhangers vol 
mooie bloeiende planten werden 
aangeprezen door de leden van 
scouting. Sommige kinderen ont-
popten zich tot echte verkoper-
tjes, andere kinderen bleken heel 
goed te kunnen rekenen met de 
verschillende prijzen van de plan-

ten. De omzet kwam net ietsjes 
hoger uit dan vorig jaar en daar-
mee kan Scouting Jan van Speyk 
nieuwe materialen aanscha�en 
om het scouting spel te kunnen 
blijven spelen. Misschien werd u 
zelf wel geholpen door een aar-
dig lid en dacht u: Misschien is 
scouting wel iets voor onze zoon 
of dochter? Nieuwsgierig gewor-
den? Ervaar scouting zelf op on-
ze open dag op 29 juni. Tot dan!

Plantenactie Scouting Jan 
van Speyk groot succes

De Ronde Venen - Fotoworkshop 
De Ronde Venen heeft momen-
teel op meerdere locaties een fo-
to-expositie hangen. Op de vas-
te locatie in het Gezondheids-
centrum aan de Croonstadtlaan 
1 te Mijdrecht hangen foto’s van 
de jaarwedstrijd ‘Serie van 3’. De 
jaarwedstrijd bestaat uit een serie 
van 3 foto’s die een samenhan-
gend thema of verhaal vertegen-
woordigen. Elk lid maakte 3 foto’s 
en liet ook minimaal 1 foto uit de 
serie afdrukken. De onderwerpen 
zijn heel divers vanwege de eigen 
keuze; zonsopkomst, nachtopna-
me, zwart-wit foto’s, straatfoto-
gra�e, abstracte beelden, mooie 
mysterieuze weerspiegelingen in 
het water etc. 

Mondriaan
In het Piet Mondriaangebouw 
aan de Broekzijdselaan 46-a te 
Abcoude kunt u een expositie be-
kijken met als thema ‘Macrofoto-
gra�e’. Kleine dingen zijn hierbij 
groots in beeld gebracht. Details 
van bijvoorbeeld bloemen en in-
secten zijn door deze manier van 
fotograferen te zien terwijl je die 
met het blote oog niet kunt waar-
nemen. 

Bieb
In de bibliotheek aan de Van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht zijn foto’s 
te bekijken van het thema ‘Licht-
e�ecten’. Deze serie bevat met 
name prachtige landschapsbeel-
den waarin het licht een grote rol 

Foto-exposities te zien 
in De Ronde Venen speelt maar ook zijn enkele an-

dere soorten lichte�ecten te zien 
die zijn gemaakt door bijv. de ca-
mera te bewegen of met een lan-
ge sluitertijd te werken.

Hofland
In het Ho�and Medisch Centrum, 

Ho�and 48-54 te Mijdrecht hangt 
vanaf komende week een serie 
foto’s van Curaçao die gemaakt 
zijn door Jan Maassen. Ongetwij-
feld heerlijk kleurrijke beelden 
die u laten meegenieten van dit 
prachtige eiland. 
Foto: @Fabienne de Jongh





08 22 mei 2019

Mijdrecht - Op zaterdag 15 juni 
zal vanaf 11.00 uur het jaarlijkse 
straattheaterfestival in Mijdrecht 
weer plaats gaan vinden. De ope-
ning wordt dit jaar op verrassen-
de wijze door de kinderburge-
meester en wethouder verzorgd. 
Op verschillende locaties in het 
centrum van Mijdrecht zal het pu-
bliek kunnen gaan genieten van 
diverse optredens van artiesten 
uit binnen- en buitenland. Profes-
sionele- en lokale artiesten gaan 
hun uiterste best doen om de-
ze dag tot een gezellige happe-
ning te maken. Eén van de groot-
ste publiekstrekkers en zeer uniek 

is Cia La Tal uit Spanje. Zij spe-
len op het Raadhuisplein in een 
enorm uurwerk. U zult zich ver-
bazen over de wijze waarop le-
vensechte uurwerkpoppen daar 
hun act zullen uitvoeren. Funky 
Frida uit België is een artiest van 
een heel ander kaliber. Bij deze 
vrouw staan herkenning, interac-
tie en humor in een hoog vaan-
del. In de Dorpsstraat en bij de 
Passage staan kraampjes waar di-
verse spullen worden aangebo-
den. Muziek, acrobatiek, emotie, 
sport en kunst. U kunt het alle-
maal gaan beleven op 15 juni in 
het centrum van Mijdrecht.

Straattheaterfestival 
Mijdrecht op 15 juni

De Ronde Venen - Wie kent het 
sprookje van Roodkapje niet? De 
tentoonstellingsruimte bij NME-
Centrum De Woudreus in Wilnis 
is rond dit bekende verhaal inge-
richt. Wie de ruimte binnenstapt, 
stapt het bos van Roodkapje bin-
nen. Compleet met het huisje van 
grootmoeder, de wolf en natuur-
lijk Roodkapje. Het ziet er niet al-
leen mooi uit, er is ook weer van 
alles te doen en beleven. Weet jij 
bijvoorbeeld waar de dieren van 
het bos wonen, durf jij net als 
Roodkapje een stukje op je blote 
voeten te lopen en zie je de hol-
le boom? De kleuters van Ster-
renschool Driehuis uit Mijdrecht 
hadden op dinsdagochtend 14 
mei de primeur: zij zijn de eer-
ste klas die deze nieuwe tentoon-
stelling bezoekt. Na hen volgen 
er nog heel veel groepen 1 t/m 4. 

Grootmoeder
In het huisje van grootmoeder 
brandt een gezellig vuurtje. Je 
leert er meer over familierela-
ties: weet jij van alle dieren wie 
de moeder of vader is en hoe ze 

heten? En heb jij net zo’n goede 
neus als de wolf en weet je welke 
geur je ruikt? De wolf heeft ook 
grote ogen en oren: kun jij net zo 
goed zien en horen als de wolf? 
Je ontdekt welke kleine en grote 
dieren nog meer in het bos wo-
nen en waar ze zich verstoppen. 
En wil je ook niet van de koek-
jes proeven die Roodkapje naar 
grootmoeder brengt? Of een 
mooi natuurschilderijtje maken 
als cadeautje voor grootmoeder?

Voor iedereen
De tentoonstelling staat nog t/m 
woensdag 3 juli in NME-Centrum 
De Woudreus. Wie ook op bezoek 
wil bij ‘Roodkapje’ kan daarvoor 
op woensdagmiddag tussen 
13.30 uur en 16.30 uur terecht 
(toegang gratis). De tentoonstel-
ling is vooral geschikt voor kin-
deren van 3 tot 8 jaar en hun 
(groot)ouders. NME-centrum De 
Woudreus is elke woensdagmid-
dag van 13.00 tot 16.30 uur ge-
opend (gratis toegang). Adres: 
Pieter Joostenlaan 28a (achter de 
Willisstee)

Tentoonstelling 
‘Roodkapje’in NME centrum
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Meimaand met record 
hoge luchtdruk  
Mei heeft tot halverwege 
geen opmerkelijke presta-
ties wat betreft de tempera-
tuur overdag laten zien. De-
ze lagen met waarden tus-
sen 12 en 19 graden aan de 
koele kant. Pas op zaterdag 
18 mei konden we in De Ron-
de Venen de eerste warme 
dag boeken met 24,0 gra-
den, meteen gevolgd door 
de zondag met 23,6 graden. 
Wie ‘s ochtends vroeg de deur 
uit moest om met de � ets 
naar het werk te gaan kon 
best nog wel muts en hand-
schoenen gebruiken; in bij-
na tien nachten werd in de 
Mijdrechtse weerhut een mi-
nimum temperatuur waarge-
nomen tussen 2 en 5 graden. 
In enkele gevallen beteken-
de dat een nieuw dagrecord, 
maar echt stuntwerk bleef uit. 
Vanaf 4 mei onderging het 
weer een verslechtering. Ge-
durende een week viel er ook 
weer eens regen, in totaal 20 
mm. Wat water kon de grond 
wel gebruiken, want april was 
met 38 mm aan de droge 
kant. Hierna deden zich � in-
ke luchtdrukstijgingen voor. 
In de ochtend van 11 mei was 
aan de bewolking te zien dat 
de lucht nog enigszins onsta-
biel was. Dit uitte zich om on-
geveer 09.30 uur in een licht 
regenbuitje bij een op dat 
moment al gestegen lucht-
druk van 1034 hPc. Je zou bij 
die hoge druk helemaal geen 
neerslag meer verwachten, 
want kijkt uzelf maar wat op 
uw barometer staat: “Goed 
Weer”, “Mooi Weer”, “Besten-
dig” of wat daar maar op lijkt. 
Maar dat hebben de ontwer-
pers bedacht, niet de meteo-
rologen. In de ochtend van 11 
mei bleek een einde aan de 
luchtdrukstijging te zijn ge-
komen. Dat was bij een stand 
van 1041 hPc in Mijdrecht 
een record hoge luchtdruk 
voor ons land, althans voor 
de bloeimaand. Bij nader on-
derzoek blijkt dat zelfs baro-
meterstanden van 1030 hPc 
en hoger maar één op de drie 
meimaanden voorkomen. 

Vakantieplannen
Velen zullen bezig zijn met 
vakantieplannen of inmiddels 
de vakantie al geboekt heb-
ben. Als we zeker zouden zijn 
van zo’n topzomer als in 2003 
of 2018 zou het niet altijd no-
dig zijn een verre reis te ma-
ken. En al zeker niet als het 
klimaat verandert, want dat 

is wel duidelijk. De tempera-
tuur loopt op, neerslagpatro-
nen veranderen, de kans op 
hittegolven neemt toe en de 
zeespiegel stijgt. Er zijn maar 
weinig sectoren, die zo af-
hankelijk zijn van weer en kli-
maat als de toeristische be-
drijfstak. Toeristen laten zich 
in groten getale leiden door 
het klimaat. Ieder jaar trek-
ken massaal reizigers vanuit 
het noorden en westen van 
Europa naar het Middelland-
se Zeegebied om daar te ge-
nieten van zon, zee en strand. 
De kans is echter groot dat 
over enkele decennia de tem-
peratuur in het Middellandse 
Zeegebied ´s zomers zo hoog 
oploopt, dat toeristen zich 
er niet prettig bij voelen. Kli-
maatverandering zal toeris-
ten vast niet van het reizen af-
houden, maar de lijst met fa-
voriete vakantie bestemmin-
gen zou er weleens � ink an-
ders kunnen uitzien. Als het 
Middellandse Zeegebied ´s 
zomers te heet wordt, raakt 
misschien de Baltische kust in 
trek en worden de Noordzee-
stranden ook alsmaar druk-
ker. En als de sneeuwzeker-
heid in de Alpen te laag wordt 
en de sneeuwgrens omhoog 
schuift, wordt waarschijnlijk 
Scandinavië het belangrijk-
ste wintersportgebied. Dit al-
les is het gevolg van het op-
schuiven van de klimaatgor-
dels naar het noorden. Voor-
dat u gaat boeken hebt u al 
op internet, in de brochures 
of folders gekeken hoe alles 
er uitziet. Maar ook het weer 
is een belangrijke factor en is 
mede bepalend of uw vakan-
tie slaagt of niet. U moet niet 
voor onaangename verrassin-
gen komen te staan , zeker 
als u van plan bent naar een 
ver land te reizen op een an-
der continent. Ook leeftijd en 
conditie spelen een rol. Van-
daar dat het toch wel belang-
rijk is over enige kennis te be-
schikken wat betreft het weer 
en klimaat van het te bezoe-
ken land. U kunt mij hierover 
vragen stellen en een e-mail-
tje sturen met daarbij vermel-
ding de standplaats (en) en 
de periode. Belangrijk is ze-
ker te weten wat de beste 
tijd is om te gaan. Veronder-
stel eens dat u een paar we-
ken alleen maar moesson-
regens hebt of een vreselij-
ke hitte van 35 tot 40 gra-
den. Mijn e-mail adres is: 
pauldekkers@casema.nl.

Paul Dekkers

Het jaarlijkse AmstelProms 
concert wordt dit jaar geor-
ganiseerd  op zaterdag 22 ju-
ni. Het concert start  om 20.30 
uur  en kan uitstekend beke-
ken worden vanaf de zitplaat-
sen die te koop zijn. Maar een 
echte mooie avond uit heb je 
pas als je met 6 personen aan 
een VIP tafel kunt zitten. Speci-
aal voor de mensen die uitste-
kend zicht op het podium wil-
len hebben en met vrienden, 
collega’s of klanten een sma-
kelijke en muzikale avond wil-
len beleven is een VIP tafel een 
uitkomst. Aan de VIP tafel eet u 
met 6 personen een heerlijk 4 
gangen diner, voorafgaan aan 
het concert. Het diner wordt 
verzorgd door restaurant Ge-
niet aan de Amstel. U eet van-
af 18.00 uur aan mooi gedekte 
tafels, direct aan het podium. 
Tijdens het diner  tussen 18.00 
en 20.00 uur wordt er een live 
optreden verzorgd en kunt u 
rustig dineren onder een stra-
lende juni zon. Om 20.30 start 
het AmstelProms concert waar 
u vanaf uw tafel, voorzien van 
een drankje, alles uitstekend 
kunt zien. De VIP tafels spon-
soren ook het goede doel 
waaraan AmstelProms zich dit 
jaar verbonden heeft, name-
lijk War Child. Alle opbrengs-
ten van het AmstelProms con-
cert gaan naar War Child. Een 
VIP tafel kost €950,- voor 6 per-
sonen, waarvoor u een gere-
serveerde tafel krijgt, hele-
maal vooraan bij het podium. 
Bij de prijs inbegrepen zit een 
4 gangen diner voor 6 perso-
nen, toegang tot het concert, 
12 consumptiemunten en een 
VIP ontvangst. Er zijn maar een 
beperkt aantal tafels beschik-
baar, dus wees er snel bij en re-
serveer via de website  www.
amstelproms.nl  , of stuur een 
email naar  info@amstelproms.

nl. Uw bijdrage helpt mee de 
oorlog uit een kind te krijgen.
 
Zitplaatsen dichterbij
Wilt u wel graag sponsoren, 
maar kunt u niet een tafel voor 
6 personen vullen, reserveer 
dan een zitplaats bij het Am-
stelProms concert. Dit jaar zit-
ten de zitplaatsen direct achter 
de VIP tafels, waardoor u het 
geheel goed kunt overzien. De 
staanplaatsen bevinden zich 
achter de zitplaatsen en ko-
men dus verder weg van het 
podium te liggen. Wilt u goed 
zicht op het podium hebben 
en het beste geluid? Reserveer 
dan snel een zitplaats via www.
amstelproms.nl.
 
Repetities in volle gang
Intussen zijn de repetities bij 
het orkest en het koor in volle 
gang en beginnen de dirigen-
ten al vol verwachting uit te 
kijken naar de gezamenlijke re-
petities. De eerste weken repe-
teren de orkesten van Sursum 
Corda uit Aalsmeer, KnA uit 
Uithoorn en het AmstelProms 
koor van de VocalCompany los 
van elkaar. De laatste paar we-
ken komen er gezamenlijke re-
petities waarin de orkesten en 
het koor, maar ook de solisten 
met elkaar aan de slag gaan 
op de ingestudeerde muziek-
stukken.  U kunt zich voorstel-
len dat een orkest met 70 mu-
zikanten en een koor van meer 
dan 80 zangers en zangeressen 
een fantastische muzikaliteit 
ten gehore brengen als ze alle-
maal samenwerken en de inge-
studeerde werken samen uit-
voeren. Wilt u mee helpen dit 
fantastische concert mogelijk 
te maken? Wordt dan sponsor 
met uw bedrijf en kijk op www.
amstelproms.nl  hoe u uw be-
drijfsnaam kunt verbinden aan 
dit fantastische concert!

Dineren voor het 
goede doel bij 
AmstelProms

De Ronde Venen - Tijdens de 
commissievergadering van 16 
mei heeft de ChristenUnie-SGP 
bepleit dat we een deel van de 
winsten uit woningbouwprojec-
ten als een soort volkshuisves-
tingsfonds zouden moeten ge-
bruiken voor het realiseren van 
betaalbare woningen. Eerder de-
ze week werd de behandeling 
van de Kadernota voor 2020 in 
twee commissievergaderingen 
voorbesproken. In de tweede 
commissie-avond kwam in ook 
de actualisatie van de zogenaam-
de grondexploitaties (woning-
bouwprojecten) aan bod. Bij de 
behandeling van de Kadernota 
was er veel aandacht voor zowel 
het woningbouwprobleem als de 
�nanciële positie van de gemeen-
te. Was die positie enkele jaren 

geleden (door �inke afboekingen 
op verwachte, maar niet meer re-
alistische winsten uit woning-
bouwprojecten) sterk teruggelo-
pen, inmiddels zien we de omge-
keerde beweging. Rond 2014 na-
derde de algemene reserve ge-
vaarlijk dicht de ondergrens die 
we als weerstandsreserve nodig 
hebben. Maar de afgelopen jaren 
zijn de resultaten van die projec-
ten zodanig gekanteld, dat alleen 
in de afgelopen drie jaar de al-
gemene reserve fors is gegroeid. 
De verwachte algemene reserve 
van de gemeente zal eind dit jaar 
rond de 22 miljoen euro zijn.

Zelfstandig wonen
“We zien dat steeds meer jon-
ge mensen het zelfstandig wo-
nen uitstellen of naar elders ver-

CU-SGP wil inzet winst uit woningbouw 
voor betaalbare woningen

trekken omdat hier geen betaal-
baar huis te krijgen is” aldus Wim 
Stam (fractievoorzitter Christe-
nUnie-SGP); “daar willen we wat 
aan doen op een manier dat jon-
ge mensen wel geholpen worden 
zonder dat we geld over de balk 
smijten”. Voor de ChristenUnie-
SGP was dat aanleiding om in de 
commissie het voorstel te doen 
een deel van die winst te bestem-
men voor maatregelen die wo-
ningen voor (eigen) starters be-
taalbaar maken en houden. Op 
dit moment maken we al gebruik 
van zogenaamde starterslenin-
gen, maar dat zou kunnen wor-
den uitgebreid. Ook andere mo-
gelijkheden (erfpacht, korting 
met anti-speculatiebeding, etc..) 
zouden moeten worden onder-
zocht. In andere gemeenten lo-
pen ook al experimenten en initi-
atieven, waar we van kunnen le-
ren. Vanuit andere fracties werd, 
onder voorwaarden, welwillend 
gereageerd. 

Voorbeelden
Een aantal van dit soort voor-
beelden kosten de gemeente ook 
niet veel door gebruik te maken 

Wim Stam gemeenteraadslid 
CU-SGP

van terugbetaling- , terugkoop- 
dan wel winstdelingsregelingen, 
maar ze helpen wel die eerste �-
nanciele hobbel te nemen waar-
na mensen door kunnen groeien 
naar een volgende woning. Sug-
gesties uit de samenleving wor-
den daarbij overigens op prijs ge-
steld. Laat u ons maar weten wel-
ke ideeën u nog heeft (cusgp-
drv@hotmail.com). In de loop van 
juni komt het college met een 
Strategische Plan Ruimte, gericht 
op de woningopgave, wat in sep-
tember in de raad besproken zal 
worden. We zullen dit punt dan 
opnieuw inbrengen en hopen 
dat het college in dat Strategisch 
Plan al een aantal mogelijk oplos-
singen mee kan nemen”, aldus de 
fractie CU-SGP. 
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HVM heeft een nieuwe 
hoofdtrainer: Chiel Delis
Regio - Mijdrecht - Op vrijdag 10 
mei heeft HVM een contract gete-
kend met Chiel Delis. De komen-
de 3 seizoenen is hij de hoofdtrai-
ner van onze hockeyclub. Chiel 
heeft jarenlang bij hockeyvereni-
ging Myra (Amstelveen) de jeugd-
trainers begeleidt bij het succes-
volle Benjamins programma en 
momenteel doet hij hetzelfde bij 
Hockeyclub Hilversum. Daar be-
geleidt hij de trainers van de Jong-
ste Jeugd. Allemaal kinderen uit 
de prestatieteams van Hilversum. 
Daarnaast heeft hij 2 jaar geleden 
zijn TM4 (Technisch Management) 
behaald. De TM4 opleiding is be-
doeld voor Technisch Managers. 
Het doel van deze opleiding is de 
kwaliteit van Technisch Manage-
ment te versterken. Met behulp 
van deze opleiding kan de Tech-
nisch Manager zijn deskundigheid 
verbreden en verdiepen.

Blij
“Wij zijn erg blij met de komst 

van Chiel. Onze huidige trai-
ner Erik Jan van Tol heeft aange-
geven na ruim 3 jaar een nieu-
we uitdaging aan te willen gaan. 
Dat snappen wij zeker en is ook 
gezond. Erik Jan heeft een gro-
te bijdrage geleverd aan de in-
vulling van ons Technisch Beleid. 
Dit heeft er toe geleid, dat er een 
stevig fundament ligt voor on-
ze competitieteams en trainings-
groepen en er op alle niveaus op 
het juiste niveau getraind en ge-
speeld kan worden. Met Chiel’s 
ervaring willen wij dit verder uit 
bouwen. We zullen aan het ein-
de van het seizoen feestelijk af-
scheid nemen van Erik Jan, hoe-
wel hij de club niet helemaal ver-
laat. Wij danken hem voor zijn in-
zet en gezelligheid, die hij heeft 
gebracht en uiteraard verwelko-
men wij Chiel van harte en wen-
sen hem veel succes. Wij kijken in 
ieder geval erg uit naar een suc-
cesvolle samenwerking”, aldus El-
tjo Bril, voorzitter HVM.

Atlantis 2 behaalt zwaar-
bevochten overwinning
Regio - Mijdrecht - Afgelopen Za-
terdag 18 mei mocht het door 
Van Walraven gesponsorde At-
lantis 2 afreizen naar Kootwijker-
broek voor de return tegen DWS 
2. Na de vorige keer gelijk te heb-
ben gespeeld, was het team erop 
gebrand beide punten terug mee 
te nemen naar Mijdrecht. Vanwe-
ge blessures binnen de selectie 
werd er deze zaterdag in een iet-
wat gewijzigde opstelling gestart 
als normaal. Aanvallend begon-
nen dan ook; Sander van Diemen, 
Jelmer Steen, Kim Stolk en Ma-
rijn Maarsseveen. Verdedigend 
werd er gestart met; Kevin Keij-
man, Rick Kuijlenburg, Joy Trom-
pert en Fay Trompert die inmid-
dels een vaste waarde is gewor-
den in het team. (Welkom!)  In de 
eerste helft liepen de doelpun-
ten aan beide kanten gelijk op. 
DWS wist al snel de korf te vin-
den, maar hier had Atlantis geluk-
kig al snel een antwoord op door 
mooie kansen van Jelmer, Ke-
vin en Rick. Echter waren beiden 
ploegen niet van plan om het el-
kaar makkelijk te maken. Na aan 
beiden kanten met elkaar mee 
te kunnen scoren werd er gerust 
met een stand van 8-6. De coach 
was goed te spreken over het spel 

van het team. Aanvallend speel-
den de vakken de juiste kansen 
uit en werd er goed gecommuni-
ceerd. Wel werd er meegegeven 
dat de ploeg er verdedigend toch 
nog een tandje dichter op mocht 
zitten. 

Tweede helft
De tweede helft ging van start. 
Atlantis kwam scherp uit de start-
blokken en wist al gauw de stand 
weer gelijk te krijgen door tref-
fers van Sander en wederom Ke-
vin die het mandje maar al te 
goed wist te vinden deze zater-
dag. Doordat beide ploegen met 
elkaar bleven mee scoren wist 
DWS het Atlantis nog tot het laat-
ste �uitsignaal moeilijk te maken. 
Uiteindelijk trok Atlantis door 
hard werken en goed samenspel 
aan het langste eind en werd de 
wedstrijd na een spannende slot-
fase afge�oten met een overwin-
ning van 15-16.  Speciale dank 
aan Kim Stolk die haar eigen pro-
motiewedstrijd heeft opgegeven 
zodat het team compleet aan de 
wedstrijd kon beginnen. Compli-
menten voor haar spel en de feli-
citaties aan Atlantis 3, die zijn in-
middels zeker van promotie!

Meester Mitchell loopt 
voor het KWF
Regio - Mijdrecht - De afgelo-
pen week hebben de kinderen 
van b.s. de Fontein laten zien hoe 
sportief zij zijn. Zij hebben mee-
gedaan aan een sponsorloop. 
Dit was niet zonder reden. Zij 
wilden hun meester ondersteu-
nen. Meester Mitchell van groep 
4 ging n.l. de halve marathon van 
Utrecht lopen. Dat deed hij voor 
het KWF. De vader van meester 
Mitchell is kort geleden aan kan-
ker overleden. En op deze manier 
heeft hij veel geld op kunnen ha-
len voor onderzoek naar kanker. 
Natuurlijk wilden de kinderen 
hun meester helpen. Dus heb-
ben de groepen 3 t/m 8 heel hard 
gelopen en veel sponsorgeld op-
gehaald. Ruim €2700,00 voor het 

KWF! Een echte prestatie! Waar 
niet alleen de meester, maar ie-
dereen trots op is!

Eltjo Bril, Voorzitter HVM en Chiel Delis (nieuwe Hoofdtrainer HVM) teke-
nen 3-jarig contract

Hengelsportvereniging Wilnis
Organiseert Vissen voor kids
Wilnis - Wist u dat de Hengel-
sportvereniging Wilnis al jaren 
visdagen organiseert voor de 
jeugd? En ze zijn weer begon-
nen! Afgelopen zaterdag gingen 
zij weer voor het eerst op pad 
met 10 enthousiaste kinderen die 
er zin in hadden. Nadat iedereen 
verzameld was in Wilnis Dorp zijn 
ze gezamenlijk naar de stek van 
de dag ge�etst. De ervaren kids 
konden meteen aan de slag, wie 
nog wat uitleg nodig had werd 
op weg geholpen. Helaas bleken 
de vissen er iets minder zin in te 
hebben. Uiteindelijk werden er 
slechts 3 stuks gevangen. Sander 
mocht deze alle drie op zijn naam 
schrijven, waaronder een bra-
sem van 21 cm. Met deze vangst 
mocht Sander de prijs van de dag 
in ontvangst nemen.
Ben jij tussen de 8 en 14 jaar oud 
en vind je het leuk om te vissen, 
ga dan gezellig met hen mee! 
Deelname is gratis, met als enige 
voorwaarden dat ze je aanmel-
den voor een gratis jeugdvergun-
ning of een Jeugd VISpas. Na aan-
melding krijg je van de vereni-
ging een hengel cadeau. 

De eerste volgende data zijn:
- zaterdag 15 juni
 van 9.00 tot 12.00 uur
- vrijdag 28 juni
 van 18.00 tot 21.00 uur
- zaterdag 13 juli
 van 9.00 tot 12.00 uur

Verzamelen
We verzamelen in Wilnis op de 
hoek Raadhuisstraat/Dorpstraat 
en �etsen dan naar een stekkie. 
Ze zullen je de �jne kneepjes van 
het vissen leren en alles wat daar-

bij komt kijken. Ook houden ze 
elke keer een kleine competitie 
met leuke prijsjes. Aan het eind 
hebben ze dan een tweetal Sei-
zoen Kampioenen (voor de klei-
nere kids geldt het aantal vissen 
en voor de grote kids de lengte 
van de vis). 
Er zullen nog meer datums vol-
gen en er komen ook nog super 
leuke activiteiten bij. 
Meld je snel aan, dan houden 
ze je op de hoogte: jeugd@hs-
vwilnis.nl, Olof van Bolhuis 
(0657338704) of Monique Hooij-
maijers-Kooijman (06-45368343). 
Meer informatie vind je op hun 
website www.hsvwilnis.nl

Mag je zomaar overal vissen?
Nee, je hebt altijd een VISpas no-
dig en de boetes voor het vissen 
zonder geldige vergunning lopen 
hard op. Wanneer je nog geen 14 
jaar oud bent, mag je mee vissen 
onder begeleiding van een vol-
wassene die in het bezit is van 
een VISpas. Je mag dan vissen 
met één hengel.
Ben je niet ouder dan 14 jaar en 
vis je nooit met meer dan één 
hengel en aassoorten als brood, 
maden, wormen, deeg, of maïs? 
Dan kun je op de website van de 
visvereniging een GRATIS jeugd-
vergunning aanvragen. 
Als je met kunstaas of twee hen-
gels wilt vissen, heb je altijd een 
jeugdVISpas (tot 14 jaar) nodig. 
Door jeugdlid te worden van de-
ze vereniging ontvang je je ei-
gen jeugdVISpas en mag je in cir-
ca 90% van het viswater in Neder-
land vissen met twee hengels en 
alle aassoorten waaronder kunst-
aas.

Groene Hart Classic 2019
Regio - De Ronde Venen - Zon-
dag 2 juni organiseren de wie-
lerclubs, TTC de Merel en WTC 
Woerden, de Groene Hart Clas-
sic 2019. Op die dag wordt ge-
�etst voor het goede doel. De op-
brengst wordt verdeeld tussen 
Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht 
en Inloophuis ‘Leven met kanker 
in Woerden’. Fietsers kunnen kie-
zen uit 3 afstanden, te weten 40, 
70 en 100 kilometer. Alle routes 
gaan door het Groene Hart en 
hebben als start en �nishplaats 
ofwel Mijdrecht ofwel Woerden. 
Het inschrijfgeld is € 5,- voor de 
40 kilometer en € 7,- voor de 70 
en 100 kilometer. Halverwege de 

tocht wordt de deelnemers ko�e 
of thee met wat lekkers aangebo-
den. Daarvoor hopen we op een 
gulle vrijwillige bijdrage.
De opbrengst uit deze bijdrage 
en uit het inschrijfgeld komt vol-
ledig ten goede van de beide in-
loophuizen. 
Starten voor de De Groene Hart 
Classic start is mogelijk tussen 
08.00 en 12.00 uur. In Mijdrecht is 
de startplek Tennishal de Ronde 
Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3. In 
Woerden starten de �etsers van-
af WTC Woerden, Waardsedijk 40. 
Meer informatie is te vinden op 
de websites: www.wtcwoerden.
nl of www.ttcdemerel.nl

Gymnastiek Vereniging 
Atalante opgeheffen
Vinkeveen - Al sinds 1957 was 
Gymnastiek Vereniging “Atalan-
te” de plek in Vinkeveen om te 
gymen/turnen. Een begrip in 
Vinkeveen! In september 2017 
hebben ze zelfs nog ons 60-jarig 
jubileum groots gevierd met alle 
leden en alle oud-leden in sport-
hal De Boei in Vinkeveen. Voor 
de trainster Märy van Eijk was 
dit het moment om aan te geven 
om na 43 jaar les te hebben ge-
geven te stoppen. Het bestuur is 
lang op zoek geweest naar een 
nieuwe trainster, hebben tijdelijk 

ook iemand gehad, maar helaas 
hebben is er voor het seizoen 
2018–2019 niemand gevonden 
die de lessen kon geven en zijn 
de lessen gestopt. Daarna nog 
een aantal maanden verder ge-
zocht in de hoop later in het jaar 
te kunnen starten, maar helaas. 
Om deze reden heeft het be-
stuur in samenspraak met de le-
den moeten besluiten de vereni-
ging te stoppen. Dit betekent dat 
onze vereniging na 62 jaar, met 
ingang van 15 april 2019, opge-
heven is.

De Ronde Venen - Cees Verwe-
ij uit Vinkeveen heeft afgelopen 
dinsdag een koninklijke onder-
scheiding ontvangen. Hij is be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het lintje werd 
door burgemeester Divendal bij 
hem opgespeld tijdens zijn af-
scheid als voorzitter van het Ko-

ninklijk Verbond van Gra�sche 
Ondernemingen (KVGO).  Tijdens 
de bijeenkomst van de leden-
raad neemt het Koninklijk Ver-
bond van Gra�sche Ondernemin-
gen (KVGO) afscheid van hem als 
voorzitter. De bijeenkomst van de 
ledenraad vond plaats in Claus 
Park Collection in Hoofddorp. 

Regio – Zaterdag 25 mei a.s. 
wordt het weer groot feest bij 
het Schans Festival Uithoorn. Di-
verse band zullen van 16.00 tot 
0.100 uur weer voor een gewel-
dig muzikaal festijn zorgen aan 
de Schans, bij bruin cafe De Her-
bergh . Met allerlei bands, zan-
gers en ander entertainment 
gaan ze gaan knallen 
De bands waar u van kan gaan 

genieten zijn: DJ Jordy, Huck-
sters, Eddy Walsh, Edo Barends, 
Bryan B, The Blues Brothers en 
Shaking Patsy. Natuurlijk wordt er 
ook voor de inwendige mens ge-
zorgd. Jomo Productions regelt 
het licht en geluid. De toegang is 
gratis. Als het weer ook meewerkt 
kan het een reuze gezellige zater-
dag worden daar aan de Schans 
in Uithoorn

Zaterdag het Schans 
Festival

Vermist
- 1467669, 12-5-2019, Kat, Poelee, poes, EUROPESE KORT-

HAAR OF HUISKAT, SCHILDPAD. Cypers bruin/zwart met rood/
bruin gemeleerd. Bruin neusje, en wit op de kin. Energieweg, 
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 enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, 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.

Koninklijke onderscheiding 
voor Cees Verweij
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Bridgeclub ABC
Greet en Henk 
clubkampioen
Regio - Donderdag 16 mei 2019 
was de zesde en laatste zitting 
van de vijfde competitieronde bij 
Amstel Bridge Club. Het staat er 
wel groot en dik gedrukt boven 
dit verslag, maar het was maar 
kantje boord, Ria en Greet waren 
met een geweldige inhaalslag be-
zig, maar hebben deze te laat in-
gezet. Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit in de B-
lijn.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Ria met 62,50%, zo-
als gezegd de eindsprint te laat 

ingezet. De tweede plaats was 
voor het paar Greet en Henk met 
59.72%, voldoende punten om 
de eerste plaats te verdedigen. 
De derde plaats was voor het paar 
Aja en John met 56,94%, uit be-
trouwbare bron heb ik vernomen 
dat zij op dinsdagmorgen bijles 
krijgen van een wel zeer gerouti-
neerde lerares.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor het 
paar Ciny en Herman met 63,13%, 
vorige week een weekje vakan-
tie heeft Herman zeker goed ge-
daan. De tweede plaats is voor 

Unieke uitslag bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De deelnemers aan de 
voorlaatste avond van de paren-
competitie waren getuige van 
een toch wel bijzondere uitslag 
in de A-lijn. Drie paren eindigden 
hier gezamenlijk op de eerste 
plaats met een percentage van 
exact 55%. Janny Streng & Francis 
Terra, Ankie Bots & Agnes Kroes 
en Cora de Vroom & André van 
Herel zijn zo voor “eeuwig” vast-
gelegd voor de historie van de 
club. Het betekent ook dat men in 
deze top divisie van De Legmeer 
zeer aan elkaar gewaagd is en 
dat je voor uitschieters in de zes-
tig procenten echt wel van goede 
bridgehuize moet komen. Op vier 
eindigden Lijnie Timmer & Mar-
cel Dekker met 54,58%, maar die 
voeren de ranglijst, na vier avon-
den van de vijf, nog met een ver-
schil van bijna 2% aan, dat kan 
bijna niet meer mis gaan. 
Op vijf kwamen deze avond Nel 
& Adriaan Koeleman door met 
54% precies. In de B- lijn stelden 
Arnold Heuzen & Theo Klijn hun 
promotie vrijwel zeker door met 
62,92% te winnen. Elly Belder-
ink & To van de Meer hadden nu 
eens het tij mee en werden keurig 
tweede met 58,33%. Op drie kwa-
men Cobie Bruine de Bruin & Tru-
di Zandbergen door met 56,67% 
en Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders wisten met 
53,33% als vierde net voor Ma-
rijke & Ger van Praag te �nishen 
die 52,92% lieten noteren. In de 
C-lijn waren Anja de Kruijf & Rob 
Bakker “terug van weg geweest” 
en lieten zich gelijk onverbidde-
lijk gelden met een eerste plek 

en knappe zege van 63,19%. Op 
twee volgden Anja Brugman & 
André Langendonk met een zes-
tiger van 60,42% en kondigen 
zo hoogst waarschijnlijk hun be-
vordering naar hoger sferen aan. 
Adrie & Ko Bijlsma werden derde 
met 57,36%, waarna Maria Baas & 
Klaas Verrips met 54,17% op vier 
kwamen en An van Schaick & Ria 
Verkerk met 53,19% de top afslo-
ten. 
In de D-lijn vielen drie zestigers 
te bewonderen behaald door Ri-
chard van den Bergh & Tim Va-
der met maar liefst 67,19%, het 
hoogste percentage van deze 
avond en Atie de Jong & Evert 
Wevers en Marjan & Jan Wille die 
met 60,94% elkaar in evenwicht 
hielden. De laatste score boven 
de vijftig was hier voor invalster 
Ria Wezenberg & Rini Tromp met 
57,29%. Promotie kandidaten 
zijn hier Richard & Tim en Frouk-
je Kraaij & Rini. Zoals al eerder ver-
meld kunt u op zaterdag 25 mei 
een gratis kennismakingsbridge 
ochtend voor starters mee ma-
ken tussen 10.00 en 12.00 uur in 
de thuisbasis van Bridgeclub De 
Legmeer, Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen: e-
mail bridgedocent.andre@gmail.
com, telefoon 06-15115388. Van 
af woensdagavond 5 juni start 
het zomerbridge, georganiseerd 
door de zelfde club en op de zelf-
de locatie, wat doorloopt tot eind 
augustus. Voor inlichtingen hier-
voor het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Nog steeds spannend bij 
Sans Rancune
Regio - Net als vorige week is er 
aan het eind van de dag promo-
tie en degradatie. Nu moet het 
gebeuren. Opnieuw zien we re-
latief weinig spellen, waarin bei-
de partijen een contract spelen, 
al gebeurt het wel meer dan vo-
rige week. Ook zijn er weer meer 
slempogingen, waarvan zelfs een 
slaagt. Mayke en Corry bieden en 
maken gedecideerd zes Harten. 
Anderen halen alle slagen bin-
nen, maar scoren zonder slem-
beloning minder. Op de spellen 
waar beide partijen spelen, zien 
we nog twee verschijnselen. Ten 
eerste wint lang niet altijd de 

Schoppen het van de Harten, wat 
dus tegen het stereotiep ingaat. 
Ten tweede is het lang niet altijd 
pro�jtelijk zelf te mogen spelen 
en daarbij het contract te maken. 

Maximale
Achteraf zie je dan dat je met 
veel kunde het maximale eruit 
gehaald hebt, maar toch slecht 
scoort, omdat men op de andere 
tafels de tegenstander heeft laten 
spelen, die daarbij gevoelig down 
ging. Er zijn sterke paren die voor-
al in die competitieve biedsitu-
aties regelmatig mistasten, en 
omgekeerd, zwakkere die er uit-

Uithoorn - Sinds de opening van 
Jason Asian Cuisine begin okto-
ber vorig jaar in winkelcentrum 
Zijdelwaard, heeft het restau-
rant al snel wijd en zijd bekend-
heid gekregen waar gasten vol-
op kunnen genieten van de echte 
Aziatische keuken. Op de menu-
kaart staan gerechten en gerecht-
jes waaraan het ware Chinese cu-
linaire erfgoed ten grondslag ligt. 
En wat meer is, ook nog eens voor 
iedereen betaalbaar! Eigenaar Ja-
son Hu heeft van meet af aan ge-
zegd geen concessies te doen op 
het gebied van kwaliteit en origi-
naliteit en garandeert authentie-
ke smaken en gerechten uit de 
echte Chinese keuken. Het me-
rendeel aan ingrediënten daar-
voor wordt overigens uit Chi-
na geïmporteerd. Alle producten 
zijn vers en er wordt geen gebruik 
gemaakt van kleur- en smaakstof-
fen. Jason met zijn keukenbriga-
de gaat ver in zijn innovatieve cu-
linaire creaties die stuk voor stuk 
niet alleen mooi worden gepre-

senteerd, maar bij liefhebbers de 
smaakpapillen ook nog eens tot 
het uiterste activeren. Hier is het 
Culinair Genieten van de Aziati-
sche keuken met een hoofdletter, 
omlijst door bijpassende wijnen. 
Voor degenen die niet zo Azia-
tisch zijn ingesteld is er op de me-
nukaart ook keuze uit gerechten 
die een meer Hollands tintje heb-
ben. Tevens zijn er een kinderme-
nu en vegetarische gerechten.

Dakterras
U mag het beleven in zijn sfeer-
volle restaurant op de eerste ver-
dieping met de industrial look in 
de kleuren beige, zwart en goud, 
met het nodige rood als een oog-
strelende onderbreking. Er is ech-
ter meer, want het restaurant be-
schikt ook over en fraai inge-
richt dakterras waar men desge-
wenst ook kan plaatsnemen. Een 
ideale locatie voor zomerse da-
gen als het warm weer is. Jason 
is niet alleen een goed zakelijk 
manager, maar ook een vriende-

Jason Asian Cuisine introduceert 
kleine lunchgerechtjes

lijke gastheer die zijn gasten per-
soonlijk begroet. Hij is bovendien 
een voortre�elijke kok met het 
vakmanschap dat hij heeft ge-
leerd van zijn vader Hu Shao Ting, 
grootmeester-chef in de ‘Chinese 
Intangible Cultural Heritage Cui-
sine’ en drievoudig wereldkam-
pioen Chinese Cuisine. Hu Shao 
Ting is al jaren eigenaar van het 
specialiteitenrestaurant Yu Woah 
in Amstelveen. Af en toe loopt 
hij ook even bij zijn zoon binnen 
in Uithoorn om samen met hem 
nog meer culinaire verrassingen 
te bedenken. “Als kind van acht 
jaar werkte ik al samen met mijn 
familie in de bereiding van maal-
tijden en gerechten en die tradi-
tie gaat ver terug in ons land van 
oorsprong. Het zat er bij mij dus al 
vroeg in,” aldus Jason die intussen 
volledig ‘vernederlandst’ is.

Kleine hapjes tussen 
de middag
Het restaurant heeft een menu-
kaart om je vingers bij af te lik-
ken. Op de kaart staan o.a. klas-
siekers uit de Aziatische keuken, 
te serveren in duizend variaties. 
Er is tevens een maandelijks wis-
selend driegangenmenu. Dat 
biedt voor elk wat wils. Het is een 
smeltkroes van heerlijke Aziati-
sche gerechten met originele en 
uitgekiende combinaties uit het 
oude en moderne China. Nieu-
we smaken ontdekken of oude 
smaken herbeleven; dat is Jason 
ten voeten uit. Jason biedt ook 
voor de zakelijke markt mogelijk-
heden. Vooral als het tijdgebon-
den is, bijvoorbeeld in lunchtijd. 
“Soms wil men samen met colle-
ga’s of klanten tussen de middag 
even iets drinken en een hapje 

eten. Dat zijn bijna altijd beperk-
te lunchpauzes. Tijd voor uitge-
breide gerechten is er veelal niet. 
Daarom hebben we kleine lich-
te gerechtjes bedacht. Een aan-
tal bijzondere, maar vooral lekke-
re dim sum gerechtjes,” laat Jason 
weten. En die zien er goed uit. 
De redactie van deze krant kreeg 
het voorrecht om ze te proeven. 
Daaronder gestoomde garna-
lenpasteitjes, gebakken Chinese 
dumplings, pasteitjes gevuld met 
bouillon gestoomd varkensvlees, 
gefrituurde garnalenpasteitjes, 
pittige kipsalade, lamsspies-
jes met kruidige zoetzure saus, 
dungesneden tonijn met sesam 
en Won ton soep, maar ook een 
stukje overheerlijke Pekingeend, 
pittige ossenhaas (Sichuan stijl) 
en garnalen met kno�ooksaus. 
Een en ander aangevuld met na-
si, Chinese bami of witte rijst. 
Overheerlijk en ‘geblust’ met een 
frisse witte wijn (Palombe) uit 
het Franse Gasconje. Maar er zijn 
meer gerechtjes en variaties; zie 
daarvoor de menukaart op www.
jasonasiancuisine.nl. Niet alleen 
zakelijk, ook in de particuliere 
sfeer kan men hiervan gebruik 
maken. Bijvoorbeeld na een wan-
deling of �etstocht even neer-
strijken bij Jason en genieten op 
het terras of in het restaurant. De 
keuken is zeven dagen per week 
open. Voor de lunch vanaf 12.00 
uur en voor het diner bent u van 
17.00 tot 22.00 uur van harte wel-
kom. U vindt Jason Asian Cuisine 
aan de buitenkant van het win-
kelcentrum Zijdelwaard, Zijdel-
waardplein 77, met het parkeer-
terrein voor de deur. Reserveren 
gewenst: 0297-303094. Ook be-
reikbaar via Facebook.

het paar Henny en Lucas met 
63,02%, waar dit paar het van-
daan haalt is mij onbekend, hier 
zijn duisteren krachten aan het 
werk. De derde plaats is voor het 
paar Arna en Gerda met 56,88%, 
met veel kust en vliegwerk tot 
een heel goed score gekomen.

Competitie stand
A-lijn: De eerste plaats voor Greet 
en Henk met 57,48%, zij voel-
de de hete adem in hun nek en 
gooide er een geweldige laat-
ste ronde uit. De tweede plaats 
is voor Greet en Ria met 54,28%, 
de tweede plaats is ook niet gek, 
ik teken ervoor. De derde plaats is 
voor Ada en Roelie met 52,16%, 
eerst stuivertje wisselen met 
Greet en Henk en nu met Greet 
en Ria.

B-lijn: De eerste plaats is voor het 
paar Ciny en Herman met 59,14%, 

ik krijg het bijna mijn mond niet 
uit , maar een zeer terecht win-
naar. De tweede plaats is voor 
het paar Lyda enJan met 53,20%, 
jammer dat zij de vereniging 
gaan verlaten. De derde plaats 
is voor het paar Henny en Lucas 
met 51,40%, de A-lijn bibbert nu 
al, vooral na dehun grote opmars 
van de laatste weken. Er werd de-
ze week maar liefst zes keer klein 
slem geboden in de A-lijn, twee 
maal 6 klaver in spel 13 en 14, bei-
de gehaal, een keer zelfs met een 
overslag en een keer zes schop-
pen en twee keer zes S A een keer 
met een down en een maal met 
een overslag. Volgende week is er 
vrij bridgen, een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met het 
zo edele maar moeilijke spel. Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 uur in de Scheg, dus u 
heeft de hele middag nog om 
voor u zelf in te vullen.

stekend mee overweg kunnen. 
Klinkt of er een markt zou kunnen 
zijn voor een cursus competitief 
bieden. Voor de uitslag van van-
daag spelen vooral ook de ande-
re spellen een grote rol. De eerste 
vier in de A liggen vlak bij elkaar 
met steeds maar een procent er-
tussen. Jan en Marcel eindigen 
met 58,75% nipt vóór Corrie en 
Jos, die weer een patent stuk-
je werk a�everen. Gevolgd door 
Herman en Theo, en door Greet 
en Lijnie op vier.

B-lijn
In de B-lijn een vergelijkbaar 
beeld met diverse slems, die ech-
ter allen niet gehaald werden. 
Reeds het pogen is schoon. Hier 
zijn voor de punten vooral de ver-
schillen in resultaat van het uit-
spelen van hetzelfde contract van 

belang. Of 4 Schoppen -3 versus 
2 Schoppen +1, enzovoorts. Heb 
deze spellen niet zelf gespeeld, 
zodat ik niet kan zeggen in hoe-
verre het aan spel en/of tegen-
spel ligt. Wel dat de paren die een 
goede neus hebben voor wan-
neer ze de manche moeten bie-
den in het voordeel zijn. Boven-
in is het ongemeen spannend. 
Eerste worden Gerda en Jo met 
maar liefst 67,19%, die daarmee 
per kerende post terugkeren naar 
de A. Daarbij worden ze verge-
zeld door Riki en Theo, en Berna-
dette en Joop, gedeeld 2/3 met 
59,38%. Allen gefeliciteerd. U 
ziet, er wordt soms fel gestreden, 
maar er wordt ook veel gelachen. 
Wie dinsdagmiddag wel een keer 
mee wil doen in de Schutse, moet 
maar even bellen met Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN JIJ MEE?
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Korbalvereniging 
Atlantis bestaat 50 jaar!
Mijdrecht - Op 1 mei 1969 is in 
Mijdrecht de korfbalvereniging 
Atlantis opgericht. Een simpele 
rekensom leert ons dat dit 50 jaar 
geleden is en dat het tijd is om dit 
groots te vieren.
Op zaterdag 1 juni worden er di-
verse activiteiten georganiseerd 
op en rond de velden van de 
vereniging aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.
De belangstelling voor dit feest is 
groot en het belooft dus ook een 
groots festijn te worden. Vanaf 
14.00 uur gaat het feest van start! 
Het programma is gericht op al-
lerlei activiteiten waar jong en 
oud zich mee kunnen vermaken. 
Vanaf 15.00 uur is er een voor-
stelling van clown Pépé en kan 
er worden gezongen bij een ka-
raokeset, kunnen kinderen er op 
los springen op een springkus-
sen, maak een mooie foto-im-
pressie bij de photobooth, en na-
tuurlijk staan er veel korfbalpalen 
klaar om een balletje te schieten. 

Opening feest
Om 16.00 uur is de o�ciele ope-
ning waarbij ook VIOS aanwe-
zig zal zijn. In het namiddagpro-
gramma wordt de nadruk gelegd 
op het korfbal zelf met een toer-
nooitje tussen teams van oud-le-
den en een wedstrijd tussen de 
huidige selectieteams. Na een 
bu�et zal er gefeest kunnen wor-
den met medewerking van DJ De 
Jas, eerst door de kinderen met 

een kinderdisco en vanaf 21.00 
uur door de volwassenen.

Meer dan korfbal alleen
Uiteraard ligt bij Atlantis de na-
druk op het spelen van korfbal. In 
de laatste jaren wordt daar steeds 
professioneler mee omgegaan. 
Er wordt door de meeste teams 
twee keer per week getraind en 
er is veel aandacht voor de oplei-
ding van trainers en begeleiders. 
Op sportief gebied presteert het 
eerste team van Atlantis al ja-
ren rond de tweede klasse. Bui-
ten het korfbal zijn er veel activi-
teiten die voor de jeugd en ook 
de ouderen worden georganis-
serd. Met het jaarlijkse kerstkorf-
baltoernooi hebben alle basis-
schoolleerlingen al jaren de mo-
gelijkheid om kennis te maken 
met korfbal. Ook het Atlantis zo-
merkamp kan elk jaar rekenen op 
belangstelling van de leden. Deze 
kampen zijn voor de deelnemers 
een ervaring waar nog jaren over 
gepraat wordt. Een actieve feest-
commissie voor de jeugd organi-
seert allerlei activiteiten zoals dis-
co, bingo avonden, vossenjacht 
en laatst zelf een quizavond. Het 
verenigingsgevoel bij Atlantis is 
groot wat resulteert in het feit dat 
vele leden binnen de vereniging 
actief zijn. Atlantis is een hech-
te vereniging waarbinnen goe-
de vriendschappen ontstaan die 
dus nu voor sommigen al 50 jaar 
standhouden. 

Argon krijgt FC Aalsmeer 
gemakkelijk knock-out
Mijdrecht - Argon verwachte 
een heet middagje in Aalsmeer, 
de bloemendorpers zouden bij 
winst al gevrijwaard zijn van na-
competitie en eerste klasser blij-
ven. Het was wel lekker weer in 
Aalsmeer maar het spel van FC 
Aalsmeer was niet bepaald in-
drukwekkend. Argon miste ont-
zettend veel kansen en verzuim-
de zelfs vanaf elf meter te scoren 
maar de thuisploeg pro�teerde 
niet. Met nog twintig minuten op 
de klok kopte Patrick Lokken on-
gehinderd de 0-1 binnen. En daar 
bleef het bij. Uitblinkers waren de 
beide doelverdedigers Jeremaih 
Veldman en Romero Antonioli.
De eerste mogelijkheid was 
voor Argon, op aangeven van 
Dylan Bergkamp schoot Ilias La-
tif naast en ook Epi Kraemer die 
van dichtbij aanlegde faalde. Na 
twintig minuten maakte de ove-
rigens goed spelende Thomas 
Harte ongelukkig hands na een 
voorzet van Madi, scheidsrech-
ter Turk oordeelde strafschop, 
Ilias Latif schoot in van elf me-
ter maar doelman Veldman koos 
voor de goede hoek. Daarna kop-
te Bas Boelhouwer op aangeven 
van Dennis Filippo goed in maar 
doelman Veldman greep in. Ver-
volgens zagen we wat weerwerk 
van de gastheren, op aangeven 
van Tiller schoot Berry Kramer 
net over en invaller Daan Vane-
man zag Antonioli naar de goede 
hoek gaan. Ilias Latif probeerde 
het met een afstandsschot omdat 
doelman Veldman ver voor zijn 
doel stond maar de bal scheerde 
over het doel.
In de tweede helft verwachte Ar-
gon wel een fel o�ensief van de 

gastheren, echter het kwam er 
nog niet van. We zagen een ac-
tie van Epi Kraemer waarna Ra-
chad Madi net naast schoot, een 
vrije trap van Madi die achter 
ging, een schot van Tiller namens 
Aalsmeer dat voorlangs ging en 
ook Daan van Hu�el produceer-
de een afzwaaier. Met nog een 
half uurtje te gaan mochten Krae-
mer en Bergkamp gaan douchen, 
Patrick Lokken en Ian Refos na-
men hun plaatsen in. Dat lever-
de al snel resultaat op, eerst test-
te Lokken doelman Veldman en 
even later was het op aangeven 
van Refos dat Patrick Lokken on-
gehinderd de 0-1 stand binnen 
kon koppen. Combinaties tussen 
Latif en Lokken leverde vervol-
gens wel een aantal mogelijkhe-
den op maar tot scoren kwam het 
niet. Intussen moest Chris Daal 
geblesseerd afhaken, Max Rood 
nam zijn plaats in. Vlak voor tijd 
ging Ian Refos alleen op doelman 
Veldman af maar Veldman plukte 
de bal van zijn schoen. Even later 
vertolkte Veldman weer een hel-
denrol toen hij schoten van La-
tif en Lokken bekwaam pareer-
de. Aalsmeer kreeg daarna nog 
mogelijkheden, Kramer schoot 
voorlangs en ook een kopbal 
werd door Antonioli onschade-
lijk gemaakt. In blessuretijd kreeg 
Aalsmeer drie hoekschoppen op 
rij te nemen en als bonus nog een 
vrije trap vanaf rand zestien: het 
was allemaal onvoldoende voor 
de bloemendorpers om alsnog 
een punt in Aalsmeer te houden. 
Zaterdag de laatste thuiswed-
strijd van Argon tegen ARC uit Al-
phen aan den Rijn, de nummer 
twee van ranglijst.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 13 mei was 
weer een speciale avond. De laat-
ste ronde van de viertallen com-
petitie werd gespeeld en daar-
mee ook het eindklassement be-
paald. Team In ’t Veld en team Van 
Zuijlen behaalden 19 punten en 
team Voskamp 15. De eindstand 
is team In ’t Veld eerste gewor-
den met 68 punten, team Elen-
baas op de tweede er net achter 
met 67 punten en op de derde 
plaats team Koeman. In de “ne-
vencompetitie” sprong team Piet/
Joke Homan er uit met 61,81%, 
met team Elly Norel/Van der Wilt 
met 58,33% op de tweede plaats 
en derde werd team Jopie de 
Jong/Koevermans met 56,25%. 
De eindstand is: eerste team Piet/
Joke Homan, tweede team Nel/
Hans Leeuwerik en derde team 
Elly Norel Van der Wilt.

A-lijn
Donderdag 16 mei werden de 
kaarten voor de laatste compe-
titieronde geschud. Hiervan zou 
veel afhangen voor de eindstand. 
Wie bedenkt de beste oplossing 
en stelt zijn tegenstanders voor 
een grote uitdaging. En lastig was 
het om bij sommige spellen de 
goede oplossing te vinden.
In de A-lijn verdedigde team Cor-
ry Twaalfhoven/Tijssen met ver-
ve hun positie door 64,95% te 
scoren. Team Richard van Hee-

se/Leeuwerik deed goede zaken 
met 62,60% en team Pieter Koop-
mans/Verlaan ging goed met 
60,57%. 

B-lijn
De eindstand is: team Jan Bunnik 
57,34%, team Richard van Heese 
54,80% en team Kiki Lutz 54,79%. 
In de B-lijn toonde team Elisa-
beth/Nan van den Berg hun veer-
kracht door met 63,13% het veld 
aan te voeren. Team Hermien de 
Jong/Reeven volgde goed met 
59,38% en team Bart Groenevelt/
Schutijser haakte mooi aan met 
56,88%.

Einduitslag
Team Bart Groenevelt 59,31%, 
team Hermien de Jong 56,07% 
en team Wim Versteeg 54,73%. In 
de C-Lijn was team Ria Versteeg/
Koppen het sterkst met 57,64% 
gevolgd door team Annie Schou-
ten/Klein 54,86% en op minimale 
afstand team Ria/Cok Verlaan met 
54,17%.
De einduitslag is: team Ria Ver-
steeg 55,91%, team Ineke Hol-
laardt 54,90% en team Jannie 
Koppen 54,23%.

Wilt u eens meespelen kom dan 
op maandavond of donderdag-
middag nadat u zich hebt aange-
meld. Zie hiervoor de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Twister 8 naar halve finale 
Cruyff Court toernooi!
Mijdrecht - Woensdag 15 mei 
vond in Diemen de kwart�nale 
plaats om een halve �nale plek te 
bemachtigen, welke op 8 juni in 
Volendam zal plaatsvinden. Vorig 
jaar zijn deze jongens 1e gewor-
den in de regionale voorrondes 
op het Cruij� Court in Mijdrecht. 
Na enkele maanden geduldig af-
wachten mochten ze dus einde-
lijk aantreden in de kwart�nale in 
Diemen.
Er waren 2 plekken voor de hal-
ve �nale te verkrijgen: de num-
mer 1 gaat rechtstreeks door en 
de meest sportieve ploeg gaat te-
vens door naar de volgende ron-
de. Twister trad aan met 9 spelers, 

waarvan er 6 in het veld staan, en 
de ploeg is een mix is van voetbal-
lers en niet-voetballers. De wed-
strijden duren maar 7 minuten, 
dus ze waren gebrand om direct 
de aanval op te zoeken en snel te 
scoren. Langs de kant stonden de 
fanatieke ouders, opa’s en oma’s, 
hun jongens aan te moedigen. 
De eerste wedstrijd resulteerde 
in een gelijkspel en de 3 wedstrij-
den daarna werden allemaal in 
winst omgezet. Een terechte 1e 
plaats dus! Op 8 juni gaan ze pro-
beren om in Volendam een �na-
leplaats te verkrijgen voor het NK 
Cruy� Court toernooi eind juni in 
Nijmegen.

HV Mijdrecht HA kampioen
Mijdrecht - Wat een seizoen. Na-
dat we in december al Winter-
kampioen waren, hebben ze een 
uitdagende en zwaardere lente-
competitie gehad.
Het team heeft echt super goed 
gespeeld. Sterkere tegenstan-
ders.
Zelfs de wedstrijden waar ze het 
lastig hadden, werden gewon-
nen. Dus 7 gespeeld en 7 gewon-
nen. Uiteindelijk zijn ze kampi-

oen gewonnen met nog 3 wed-
strijden te gaan. En dan slaat het 
toe: Nu nog tegen Zandvoort HA. 
Uit gewonnen met 3-1, dus dat 
moest geen probleem zijn. Maar: 
die weelde kunnen ze dus niet 
dragen, ze werden weggespeeld 
door Zandvoort. Niet �jn, maar 
het het gebeurde.
Het kampioenschap blijft maar 
het team vond het wel jammer, 
toch nog een wedstrijd verloren.

Verdiende winst HVM M6E1
Mijdrecht - Op zaterdag 18 mei 
moesten de meiden van het 
HVM hockeyteam M6E1 aantre-
den tegen het altijd sterke AM-
VJ uit Amstelveen. Met een ster-
ke fanploeg langs zijlijn en on-
der het genot van een strak zon-
netje werd de wedstrijd exact op 
tijd gestart. Vanaf de 1e minuut 
zaten de Mijdrechtse meiden 
er bovenop en ging de bal rich-
ting het doel van de tegenstan-
der. Door goed samenspel in de 
voorhoede in snelle passes vanuit 
het achterveld werd in 10 minu-
ten tijd wel 2x gescoord. Dit had 
tot gevolg dat de meiden uit Am-
stelveen allemaal het doel gingen 
verdedigen waardoor het voor 
de Mijdrechtse Girly’s zeer lastig 
werd om de bal achter de keeper 

te krijgen. Door een geluksballe-
tje van de tegenstanders werd er 
op het nippertje nog een tegen-
doelpunt gemaakt. Stand bij rust 
2-1. Na de rust dachten de mei-
den van HVM dat ze al bijna ge-
wonnen hadden. De gastploeg 
uit Amstelveen maakte hier dank-
baar gebruik van en scoorde in 
korte tijd weer een keertje….. Na 
een powerwissel door de train-
ster en enkele positiewissels kon-
den de meiden het tij keren werd 
er gelukkig weer gescoord door 
de Mijdrechtse hockeysters. Hier-
na ging het spel diverse keren 
over en weer werd er aan beide 
kanten gescoord met als winst 
voor de Mijdrechtse Girly’s. Eind-
stand 5-2 winst voor het thuis-
spelende hockeyteam.

Vrouwen veteranen 30+ 
HSV’69 kampioen!
De Hoef - Afgelopen vrijdag-
avond was voor de vrouwen 
van HSV’69 uit de Hoef de laat-
ste avond aangebroken van hun 
voorjaarscompetitie. Echt heel 
spannend was het niet meer van-
wege redelijke voorsprong maar 
toch moesten er voor de o�cie-
le uitslag, nog 3 wedstrijden �ink 
gevoetbald worden, tegen de te-
genstanders: SCW uit Rijsenhout, 
CSW Wilnis en NSV uit Noorden. 
Deze laatste avond van 4 heerlij-
ke toernooi avonden, vond plaats 
in Noorden.
De 1e wedstrijd tegen SCW werd 
gewonnen met 0 3, dat was een 
goed begin. 2e wedstrijd was 
iets lastiger tegen de thuisploeg 
Noorden maar ondertussen had-
den zich langs het veld een aan-
tal enthousiaste supporters, ge-
wapend met spandoeken verza-
meld, om HSV te ondersteunen 
en mede door hun enthousias-
te aanmoedigingen en het fana-
tieke spel, werd ook deze wed-

strijd gewonnen met 0 2. Toen de 
laatste wedstrijd tegen CSW. De-
ze wedstrijd lukte het de vrouwen 
van HSV niet om de bal in het net 
te schieten maar ook CSW niet, 
dus eindstand 0 0! Na het eind-
signaal wist HSV het zeker, zij wa-
ren Kampioen! En dit werd dan 
ook uitbundig gevierd, compleet 
met beker, bloemen en cham-
pagne. Afsluiting van een prach-
tige voorjaars competitie voor de 
Vrouwen Veteranen uit de Hoef. 
Ben jij nu door het lezen van dit 
stukje enthousiast geworden en/
of heb je altijd al willen voetbal-
len, of zomaar spontaan zin ge-
kregen in een lekker sportief 
avondje voetballen in de week 
met in het voor en najaar een 
aantal competitie avonden, kom 
dan vrijblijvend een keer meetrai-
nen op donderdagavond in de 
Hoef van 20.30 tot 22.00 uur met 
aansluitend meestal wel een bier-
tje of en wijntje. Van harte wel-
kom!

Patrick Lokken kopt de 0-1 binnen, Sutil en De Groot van Aalsmeer grijpen 
niet in. Foto Hans van Gelderen 
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2 juni weer de Dorpentocht
Regio - Op zondag 2 juni 2019 or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 42e keer een re-
creatieve �etstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de �ets-
tocht het Bartiméus Fonds te 
kunnen helpen. De Dorpentocht 
2019 kent net als voorgaande ja-
ren weer twee afstanden; de tra-
ditionele afstand is natuurlijk de 
55 kilometer; de korte route is cir-
ca 35 kilometer. Maar het maakt 
niet zoveel uit welke afstand u 
�etst, het is veel belangrijker dat 
u �etst. Want dan kunt u weer 

volop genieten van een gezellige 
dag in een mooie omgeving tij-
dens een zorgvuldig voorbereide 
�etstocht, en dit alles ten behoe-
ve van het Goede Doel. 

Startposten
De startposten liggen dit jaar in: 
Amstelveen, Uithoorn, Waver-
veen, Vinkeveen, Vreeland, Ab-
coude, Amsterdam en Ouder-
kerk aan de Amstel. Onderaan 
dit artikel en op de website www.
dorpentocht.net zijn de exac-
te adressen en afstanden ver-
meld. Bij veel van deze startplaat-
sen zijn voldoende parkeerplaat-
sen voor het geval u er voor kiest 

Gratis Bridge Clinic
Regio - Op zaterdag 25 mei kunt 
u gratis een bridge clinic volgen 
in Partycentrum Colijn, Uithoorn. 
U wordt ontvangen door Andre 
van Herel, o�cieel bridgedocent 
en hij gaat u vertellen wat bridge 
inhoudt. Gedurende de les zijn 
er nog 2 assistenten die u verder 
helpen. Bridge is een spannend 
kaartspel waaraan eenieder heel 
veel plezier kan beleven en dat 
nooit verveelt. Door middel van 
samenwerking met je partner en 
elkaar goed begrijpen, kom je tot 
het beste spel. Het is ook een he-
le sociale sport waarbij je veel 
mensen ontmoet in een gezel-
lige sfeer. Leeftijd is niet van be-
lang en het verveelt nooit!!! Dus 
wat let u om zaterdag 25 mei ge-
zellig naar Colijn te komen. Ze 
beginnen om 10 uur en met be-
hulp van een overzichtelijke po-

werpresentatie laten wij u kennis 
maken met de basistechnieken 
van bridge, zoals de puntentel-
ling, wat is bieden enz. Halverwe-
ge is er tijd voor een kopje ko�e 
of thee en daarna gaat u een aan-
tal spelletjes echt spelen onder 
begeleiding van een van de assi-
stenten. Deze spellen zijn speci-
aal uitgezocht en laten het princi-
pe van bridge duidelijk zien. Om 
12 uur is het afgelopen en bent u 
dan enthousiast geworden, kunt 
u zich opgeven voor de bridge-
lessen die in oktober weer van 
start gaan. Mocht u zelf al bridger 
zijn en iemand graag willen intro-
duceren, bent u beide ook van 
harte welkom. Wilt u nog meer 
informatie, neem dan contact op 
met Andre via de mail bridgedo-
cent.andre@gmail.com of mobiel 
06-15115388.

Word redder bij Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen
Regio - Met beide handen pak-
te de Reddingsbrigade Vinke-
veense Plassen de gelegen-

heid aan om op de Open Dag 
van Optisport in Mijdrecht zich 
te presenteren. Onder het mot-

Dubbelslag voor UWTC 
leden Tim en Jetze in België
Regio - Paralympisch handbiker 
Jetze Plat (27) is de World Cup in 
het Belgische Oostende begon-
nen met een overwinning. In de 
ruim 18 kilometer lange tijdrit 
was de regerend wereldkampi-
oen ondanks de harde wind aan 
de kust de snelste in de klasse 
H4. Het zilver ging naar de Ame-
rikaan Thomas Davis, brons was 
voor Thomas Frühwirth (Oosten-
rijk).  Plat startte als leider in het 
wereldbekerklassement als laat-
ste en wist dus wat zijn concur-
renten gedaan hadden. “Vooraf 
had ik een plan gemaakt, samen 
met mijn coach Guido Vroemen, 
en dat heb ik niet aangepast op 
de tijden van mijn concurrenten”, 
zegt de Noord-Hollander. “Ik wist 
welke vermogens ik moest trap-
pen, waar ik iets meer moest wer-
ken en waar ik het rustig aan kon 
doen. Dat plan heb ik perfect uit 
kunnen voeren. Het was niet mijn 
beste tijdrit ooit, maar wel sterk. 
En deze overwinning is ook weer 
heel belangrijk voor kwali�catie 
voor de Paralympische Spelen 

van volgend jaar.” Na de hoogte-
meters in de Italiaanse heuvels 
van het eerste wereldbekerweek-
end, nu een week geleden, was 
het parcours aan de Belgische 
kust totaal anders. “Ja, de zwaarte 
van de tijdrit lag nu niet in de be-
klimmingen. 

Oostende
In Oostende was het zo plat als 
een dubbeltje”, lacht Plat. “Nu was 
het vooral de wind die het lastig 
maakte. Wind mee haalde ik snel-
heden tot bijna 60 kilometer per 
uur, wind tegen reed ik niet har-
der dan 32 per uur. Daarom was 
het ook zo belangrijk dat ik voor-
af een duidelijk plan had. En dat 
werkte super! Ondanks de zwa-
re omstandigheden heb ik heel 
hard gereden, bij alle tussenme-
tingen had ik de snelste tijd.” Met 
deze overwinning versterkt Plat 
zijn leidende positie in het we-
reldbekerklassement én in de 
race om kwali�catiepunten voor 
Tokio 2020. Komende zaterdag 
rijdt Plat in Oostende de weg-

to: Kom gratis een proe�es vol-
gen bij de Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen waren de red-
ders aanwezig. Tijdens de proef-
les werd kort uitgelegd wat de 
bedoeling was. Instructeurs van 
de Reddingsbrigade(RVP) gingen 
met de kinderen te water. De kin-
deren maakten kennis met diver-
se facetten van het zwemmend 
redden. Enthousiast deden de 
kinderen de oefeningen om een 
drenkeling te redden nadat ze 
eerst zelf voor drenkeling hadden 
gespeeld. Een goede combinatie 
van plezier en via speciale zwem-

vaardigheden worden de uitda-
gende en leuke reddings-oplei-
dingen aan jong en oud gege-
ven. Vanaf 6 jaar met een diplo-
ma van het zwemABC kun je elke 
woensdagavond, tussen 19.00 en 
21.15 uur, les krijgen van de Red-
dingsbrigade in het Veenweide-
bad in Mijdrecht. Het hele zwem-
bad is dan exclusief beschikbaar 
voor de ZDRV/RVP. Dus wat let 
je: Word een redder! Meld je aan, 
via zr@zdrv.nl, voor een proe�es. 
Je krijgt zo spoedig mogelijk be-
richt van ons over: in welke groep 
en hoe laat je we je graag zien ko-
men. Het enige wat je nodig hebt 
is zwemkleding en een hand-
doek, makkelijker kunnen we het 
niet maken. Tot gauw “Redder 
In Spé”. We zien je graag komen. 
Meer info op www.zdrv.nl

wedstrijd. Plat: “Nu eerst goed 
herstellen, goed eten, uitrusten 
en zaterdag weer vol aan de bak!”

Strijd
Tim de Vries uit Vinkeveen streed 
zijn strijd tegen de wind in de 
klasse H5. En ook Tim wist de tijd-
rit te winnen. Het zilver was voor 
de Australiër Stuart Tripp, die 
ruim 30 seconde meer nodig had 
om de �nish te passeren. En de 
Fransman Loic Vergnaud mocht 
de bronzen medaille in ontvangst 
nemen. Zaterdag 18 mei wisten 
zowel Tim als Jetze ook de weg-
wedstrijd op hun naam te schrij-
ven. Beide deden dus goede za-
ken in het kwali�catie traject voor 
de Paralympische Spelen van vol-
gend jaar in Tokio. 

Europese spelen
Lorena Wiebes is door bonds-
coach Loes Gunnewijk geselec-
teerd om mee te doen aan de Eu-
ropese Spelen in Minsk (Wit Rus-
land). Deze vinden plaats van 21 
t/m 30 juni. Voor het onderdeel 

wegwielrennen zal Lorena samen 
met Anna van der Breggen, Mari-
anne Vos, Amy Pieters en Chantal 
Blaak gaan strijden voor een Ne-
derlandse overwinning. 

Winst voor Lorena 
in Veldhoven
Zaterdag 18 mei kwam Lorena 
weer in Nederland in actie. In de 
eindsprint liet zij zien hoe sterk 
ze momenteel is. Met �etslengtes 
voorsprong won zij de eindsprint 
van het peloton en hiermee kon 
ze weer een overwinning op haar 
zegelijst bijschrijven.

Veteranen
Zaterdag 18 mei hebben de UWTC 
renners John Tromp en Guus Zan-
tingh deelgenomen aan een ve-
teranen wedstrijd in Alphen aan 
de Rijn. Bij de 70+ werd hard ge-
reden vanaf het startsein en met 
nog een halve koers te gaan de-
marreerde Piet Gruteke en nam 
een kleine voorsprong. Zes ron-
den voor het einde ontsnapte 
nog een renner uit het peloton 
maar hij wist de koploper niet te 
achterhalen. Piet Gruteke uit Rot-
terdam won de wedstrijd voor 
Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis. Guus Zantingh won de spurt 
van het peloton voor de 3e plaats. 
Bij de 60+ ontstond al vroeg in 
de wedstrijd een kopgroep van 

zes renners en zij bouwden een 
mooie voorsprong op en werden 
niet meer ingehaald. De wedstrijd 
werd gewonnen door de kam-
pioen van Nederland Ron Paf-
fen uit Milsbeek voor Bert Bak-
ker uit Zaandam. John Tromp ein-
digde de wedstrijd als 11e. Bij de 
50+ stonden 35 renners aan de 
start waarvan drie UWTC-ers, Re-
ne Oudshoorn, Louis Oude Elfe-
rink en Mark Best. Het was prima 
koersweer. Na de vliegende start 
proberen verschillende renners 
te ontsnappen, maar geen enke-
le groep kreeg echt de ruimte. Na 
een half uur koers begonnen de 
volgende serie ontsnappingen. 
Louis en Mark reden goed van vo-
ren, maar uiteindelijk reden vier 
man weg uit het peloton zon-
der UWTC-ers. Deze vier konden 
hun voorsprong langzaam uit-
bouwen. Daarachter bleef het on-
rustig wat uiteindelijk leidde tot 
wederom een ontsnapping van 
vier renners. Met nog 5 ronden 
te gaan konden Theo Leenderts 
en Mark Best uit het peloton weg-
rijden en het gat naar de tweede 
groep dichten. In de sprint om de 
5e plek moest Mark zijn meerde-
re erkennen in Theo, waardoor 
hij 6e werd. Louis kon zich voor-
in de pelotonssprint handhaven 
en eindigde op de 15e plek. Re-
ne eindige in het peloton op de 
31e stek.

Ronde van Kortenhoef
Zondag 19 mei waren er weer 
volle startvelden bij de ronde van 
Kortenhoef. Het parcours is een 
mooie omloop van ruim 3 km 
lengte. Bij de elite/beloften/ama-
teurs gingen zo’n 100 renners van 
start. De 3 UWTC-ers mochten 
zich achteraan opstellen. Voor 
Bart de Veer weer zijn eerste of-
�ciële wegwedstrijd na het suc-
cesvolle veldritseizoen. Jeroen 
Breewel had vorige week zijn de-
buut gemaakt, na een jaar zonder 
wedstrijden. En onze tijdritspeci-
alist Armando van Bruggen had al 
een paar criteriums in de benen. 
Het ging gelijk na de start hard en 

toen na een paar rondes gebeld 
werd voor het 3-ronde klasse-
ment ging de wedstrijd echt los. 
Er ontstond een kopgroep van 3 
man en Jeroen wist op imposan-
te wijze de oversteek te maken. 
Later sloot er nog iemand aan en 
deze kopgroep van 5 man werkte 
goed samen en wisten langzaam 
maar zeker de voorsprong uit te 
bouwen, ondanks een jagend pe-
loton. Bart kon zich goed hand-
haven in het peloton, hoewel hij 
het niet gemakkelijk had. Voor Ar-
mando ging het bij tijd en wijle te 
hard en al vroeg moest hij het pe-
loton laten gaan. Armando reed 
de wedstrijd wel uit en werd 67e. 
Voorin werd het in de laatste fa-
se spannend. Renners sprongen 
weg uit het jagende peloton en 
de voorsprong van de kopgroep 
werd weer kleiner. In een span-
nende sprint wist Jeroen Breewel 
zijn voorwiel als eerste over de 
streep te drukken. Bart werd 29e.

NK selectiewedstrijd jeugd
In Amsterdam is dit weekend de 
laatste NK selectiewedstrijd voor 
de jeugd verreden. Vijf UWTC le-
den waren hier aanwezig. Bij 
jeugd cat 3 werd Floris Fransen 
13e. Floris is nog niet zo lang lid 
en dit was zijn 1e NK selectiewed-
strijd. Zus Emilie Fransen kwam 
bij jeugd cat 4 als 12e over de 
streep (en 5e meisje). Bij het NK 
rijden de meisjes apart en Emi-
lie heeft zich hiervoor als 4e ge-
plaatst van ons district.

Bij cat 7 streden Rens Grömmel, 
Lars Hopman en Mike Derogee 
mee. Hier waren 10 startplaatsen 
te verdienen. Mike reed alle se-
lectiewedstrijden een top 6 uit-
slag en heeft zich als 8e renner 
gekwali�ceerd voor het NK. Voor 
Rens en Lars was de concurren-
tie nog te groot. Zij werden 17e 
en 18e in het algemeen klasse-
ment.  Op 15 juni mogen Emilie 
en Mike dus meedoen aan het NK 
namens UWTC dat in het mooie 
dorp Ameide wordt verreden. (fo-
to’s Corrie de Veer)

met de auto naar de start te ko-
men. Bij meerdere posten is het 
mogelijk om iets te eten en/of te 
drinken. In de routebeschrijving 
zijn deze plaatsen duidelijk aan-
gegeven. U kunt ook bij een an-
dere langs de route gelegen ho-
recagelegenheid iets nuttigen of 
gewoon op een bankje in het gras 
uw eigen lunch gebruiken. 

Stempel
Bij elke post ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelne-
merskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag 
en dit woord heeft zoals altijd te 
maken met het Goede Doel, nu 
het Bartiméus Fonds. De Dorpen-
tocht staat al lang bekend om 
de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende 
plekken in de omgeving. En zo-
als u gewend bent, ieder jaar 
een andere route. De Stichting 
Dorpentocht steekt elk jaar veel 
tijd en moeite in het vinden van 
�etspaden waar u nog niet eer-
der geweest bent. En na a�oop 
van uw �etstocht ontvangt u zo-
als gebruikelijk natuurlijk het fel 
begeerde erelint. Deze fraai uit-
gevoerde herinnering is uw be-
wijs van deelname. Er zijn �etsers 
die intussen alle 41 voorgaande 
exemplaren hebben verzameld. 

Kosten
De kosten van deelname zijn 
nog steeds €4,50 (op de dag van 
de tocht), maar u betaalt slechts 
€3,50 als u vooraf bij één van de 
voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie on-
der). En wederom is er weer de 
mogelijkheid een deelnemers-
kaart via de website www.dor-
pentocht.net te bestellen. Dan 
betaalt u €4,00 (inclusief verzend-
kosten). De hoofd-startpost is net 
als vorig jaar in het gebouw van 
het Keizer Karel College aan Ele-

gast 5 te Amstelveen. Graag tref-
fen wij u op zondag 2 juni a.s. 
daar, of op één van de andere on-
derstaande startposten.

Starplaatsen
- Amstelveen (35 + 55 km)
 Keizer Karel College, Elegast 5
- Uithoorn (35 + 55 km)
 UWTC, Randhoornweg 100
- Waverveen (35 + 55 km)
 Hoek Veldweg /
 Proostdijerdwarsweg
- Vinkeveen (55 km)
 Café restaurant Viersprong,   
 Vinkenkade 2
- Vreeland (55 km)
 Dorpshuis Fetha, Fetha 16
- Abcoude (55 km)
 Fietsbrug Amsterdam
 Rijnkanaal
- Ouderkerk a/d Amstel
 (35 + 55 km)
 Café De Vrije Handel, 
 Dorpsstraat 7

Voorverkoop
Voorverkoop is van vrijdagmid-
dag 17 mei 2019 tot en met vrij-
dag 31 mei 2019 bij onderstaan-
de adressen.
- Bruna Amstelveen  
 Groenhof 118
- Boekhuis Aalsmeer   
 Zijdstraat 12 NIEUW 
- Mondria Mijdrecht  
 De Lindeboom 11
- Bruna Uithoorn  
- Amstelplein 81 NIEUW
- Stichting Dorpentocht
 www.dorpentocht.net 

Prijzen (per deelnemerskaart):
-  In de voorverkoop is het
 tarief € 3,50 
-  Het tarief voor bestellen via de 
 website www.dorpentocht.  
 net is € 4,00 (inclusief
 verzendkosten)
-  Op de dag van de tocht is het   
 tarief €4,50 

Starttijd
Er kan gestart worden vanaf 9:00 
uur tot 14:00 uur. Alle posten slui-
ten uiterlijk 17:00 uur
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Uithoorn - Opnieuw zijn de Leg-
meervogels JO14-1 kampioen in 
de hoofdklasse. De jongens had-

den in het najaar al het kampi-
oenschap behaald, nu ook de 
competitie in het voorjaar.   De 

Legmeervogels JO14-1 weer 
kampioen in de hoofdklasse

Opening 
vaarseizoen

De Kwakel - Bij de Kwakelse wa-
tersportvereniging Jan Ploegen-
sluis Club is zaterdagmiddag het 
vaarseizoen geopend door mid-
del van het hijsen van de club-
blad.
Het was een gezellige middag die 
afgesloten werd met een smake-
lijke bbq.
Helaas door de vergrijzing loopt 
het ledenaantal terug, waardoor 
er nu weer plaats is voor kleine 
motorbootjes/jachtjes tot maxi-
maal 9.5 meter.

gelijke stand tegen SCW Rijsen-
hout was woensdag net niet ge-
noeg, maar de uitwedstrijd tegen 

rivaal Roda ‘23, afgelopen zater-
dag, bracht ze dan toch de over-
winning. Ongeslagen: 24 goals 
gescoord, slechts 8 tegen, in ne-
gen wedstrijden. En zelfs nog een 
wedstrijd te gaan.
De derby tegen Roda was zoals 
altijd weer een gelijkwaardige en 
dus spannende strijd. In de eerste 
helft wisten de Legmeervogels al 
te scoren, met een strakke kop-
bal. Na een vrije trap van Roda, 
die werd gestopt door de keeper, 
scoorde Legmeervogels via een 
snelle counter 0-2. In de twee-
de helft bracht Roda nog �ink 
wat aanvallen richting doel. De 
scheids begon gele kaarten uit 
te delen, waardoor Legmeervo-
gels even met maar negen man 
in het veld stond. Maar onze kee-
per liet er geen bal door, die wist 
zelfs een penalty te stoppen. Al-
leen de rebound ging er in. Met 
een 1-2 eindstand én een kam-
pioensschaal gingen de jongens 
richting eigen kantine. Het bleef 
nog lang onrustig in Uithoorn.

KDO overklast Stompwijk’92 
in tweede helft
De Kwakel - Na het 1-1 gelijk-
spel van vorige week tegen Fore-
holte, mocht KDO 1 afgelopen 
zondag thuis aantreden tegen 
Stompwijk’92. Voor KDO gold de-
ze middag één ding: winnen en 
hiermee de druk op de concur-
renten voor de laatste twee na-
competitieplaatsen voor promo-
tie opvoeren. Trainer Raymond 
de Jong kon in de laatste compe-
titiewedstrijd van het seizoen in 
eigen huis, niet beschikken over 
doelman Tobias Ravelli, verdedi-
ger Menno Lingeman en aanval-
ler Thomas Stevens.
Van meet af aan nam KDO het ini-
tiatief in de wedstrijd en was het 
in de beginfase via Sven Vlasman 
(twee gevaarlijke kopballen) en 
Joeri Stange (afstandsschot net 
naast) dichtbij een snelle ope-
ningstre�er. In de 14e minuut 
viel alsnog de verdiende 1-0 van 
KDO toen Mathijs van Rijn on-
derkant lat binnenkopte, na een 
strakke voorzet van Jesse Stan-
ge. Hierna was Mathijs van Rijn 
tot twee keer toe dichtbij de 2-0 
en stichtte ook Joeri Stange met 
een afstandsschot weer voor ge-
vaar, maar gescoord werd er nog 
niet. In de laatste tien minuten 
voor rust meldde Stompwijk’92 
zich voor het eerst voor het Kwa-
kelse doel. De Stompwijkers, nog 
volop in strijd om nacompeti-
tie voor degradatie te ontlopen, 
stuitten echter drie keer op doel-
man Jesper Oudshoorn. Met een 

1-0 voorsprong voor KDO werd 
de rust bereikt. In de tweede helft 
liet KDO zien dat het voetbal-
lend zeer goed voor de dag kan 
komen. Gecombineerd met veel 
strijd en passie had Stompwijk’92 
nauwelijks iets in te brengen in 
De Kwakel. In de 51e minuut ver-
dween een vrije trap van Jim Klijn 
in één keer in de rechterbeneden-
hoek. De bal werd door iedereen 
gemist, inclusief de doelman van 
de gasten, waardoor de 2-0 een 
feit was. Acht minuten later brak 
Jesse Stange door aan de linker-
kant van het veld (na een lan-
ge bal van Erik Verbruggen) en 
wist met een ‘punter’ de 3-0 voor 
KDO aan te tekenen. Toen in de 
63e minuut Jesse Stange, na een 
‘no look pass’ van Sven Vlasman, 
recht voor de keeper de 4-0 wist 
te maken, was het Kwakelse pu-
bliek in euforie. De Stompwijk-
se verdediging had veelvuldig 
geen vat op het Kwakelse aan-
valslust en KDO ging vrolijk door 
met scoren. In de 75e minuut wist 
Jesse Stange zijn derde doelpunt 
van de middag te maken, toen 
hij binnenkopte uit een voorzet 
van Mathijs van Rijn, 5-0. Vier mi-
nuten later was het de buurt aan 
Mathijs van Rijn, die vanaf elf me-
ter (na hands van Stompwijk’92) 
raak schoot, 6-0. Met deze stand 
�oot de lange en goed �uiten-
de scheidsrechter Van den Berg 
een kwartier later af en boekte 
KDO een riante en overtuigen-

KDO JG1 scoort pas aan 
eind van het seizoen
De Kwakel - De laatste twee wed-
strijden heeft KDO JG1 pas de 
juiste opstelling te pakken. Een 
3-3-1 formatie met achter Tom, 
Kelly en Odette, op het midden-
veld Onno, Harm en Masin, spits 
Manisha. Vorige week werd met 
4-1 gewonnen van NVC afgelo-
pen zaterdag stond de wedstrijd 
tegen Only Friends JG2 op het 
programma. In Amsterdam werd 
nipt met 1-0 verloren dus KDO 
had wat recht te zetten. Met Tim 
op doel begon KDO aan de wed-
strijd en zette gelijk druk op de 
tegenstander. Door die druk kon 
Only Friends moeilijk uit de ver-
dediging komen maar KDO kon 
het overwicht niet verzilveren. 
Pas laat in de 2e helft ontsnap-
te Masin aan zijn verdedigers en 
scoorde fraai de 1-0. De stand 
bleef zo tot de rust met enig ge-
luk want Only Friends raakte nog 
wel de buitenkant van de paal.

Tre�er
In de 2e helft ging KDO op zoek 
naar een 2e tre�er om een veilige 
marge te hebben. Maar een on-
fortuinlijke beweging bezorgde 

Harm enkelklachten. Hij moest 
verzorgd worden evenals Tom 
die last had van zijn ribbenkast. 
Zo stond KDO opeens met 6 spe-
lers tegen 8 spelers te voetbal-
len. Door het goed overnemen 
van posities van Onno en Mani-
sha kon KDO toch een counter 
uitvoeren waaruit Masin zijn 2e 
doelpunt van de middag maakte. 
Nadat KDO weer kompleet was 
zorgde Onno voor de 3-0 door 
een foutje van de keeper van On-
ly Friends goed af te stra�en. De 
keeper stond te lummelen bij 
een doelpaal en Onno schoot de 
bal buiten zijn bereik in de ande-
re hoek. Prachtig doelpunt. Only 
Friends kwam wel dichterbij door 
uit een afgeslagen corner toch 
de goed keepende Tim te passe-
ren. Het laatste wapenfeit kwam 
van Manisha. Ze had de hele wed-
strijd de ballen keurig breed ge-
legd en de andere spelers in sco-
ringspositie gebracht maar greep 
toch een kans zelf. Via de bin-
nenkant van de paal bracht ze 
de eindstand van KDO JG1- Only 
Friends JG2 4-1 op het scorebord.

Laddercompetitie BVK 
hobbelt naar einde
De Kwakel - Slechts 38 paren be-
volkten de bridge-arena in Dorps-
huis de Quakel op de voorlaatste 
speelavond van de laddercompe-
titie, 12 paren in de A- en de C-lijn 
en 14 in de B. Deze keer geen op-
startproblemen in het computer-
programma, zodat er keurig op 
tijd kon worden begonnen. In de 
A-lijn wisten Nelly Vork en André 
Verhoef weer eens de 1e plaats 
op te eisen met een score van 
61,67%. Een toch wel wat opval-
lende 2e plaats was er deze keer 
voor Bep Verleun en Ria van Zuij-
len met 56,67%. Christa van Leu-
ven en Rita Ritzen wisten ook bij 
hun laatste optreden in dit sei-
zoen een podiumplek te bemach-
tigen door met 55% 3e te wor-
den. Zij breidden hiermee hun 
voorsprong in de totaalstand nog 
weer wat verder uit en staan met 
60,74% gemiddeld(!!) na 7 speel-
avonden 4,35% voor op de hui-
dige nummer 2. Marion en Wim 
hebben een wel heel grillig sco-
reverloop in deze laddercompeti-
tie en zij zullen blij zijn dat ik hun 
score van deze avond maar ach-
terwege laat. Dat zij 12e werden 
moge duidelijk zijn. In de B-lijn 
ook zo’n paar met net zo’n grillig 
scoreverloop. Margo Zuidema en 

Francis Terra waren in deze lijn te-
recht gekomen door een mage-
re score vorige week. Dat com-
penseerden zij ruimschoots door 
deze week met de hoogste sco-
re van de avond 1e te worden: 
64,93%. Nel Bakker en Hans Wa-
genvoort hijgden hen wel in de 
frisgewassen nekken door met 
64,24% 2e te worden na een treu-
rig resultaat vorige week. Emmy 
en Gerard van Beek presteren re-
delijk stabiel en dat leidde deze 
week tot 58,68% en een 3e plaats. 
Rie en Gerbrand sloten de rij.  In 
de C-lijn komen 4 paren in aan-
merking voor een verslagwaar-
dige vermelding. De besten van 
het veld waren Matty Overwater 
en Helen Conijn die als gelegen-
heidspaar 58,33% lieten opteke-
nen. Ploon en Fons Roelofsma 
noteerden met 56,25% hun  bes-
te resultaat in deze laddercompe-
titie en hiermee werden zij 2e. Er 
was een gedeelde 3e/4e plaats 
voor Addie de Zwart en Hettie 
Kesting en Riet en Wim Beijer met 
55,42%. Nog 1 speelavond en dan 
zit dit bewogen seizoen er al weer 
op, maar er zijn   in de regio vol-
doende mogelijkheden om via 
zomerdrives nog wat te schaven 
aan  bied- en speeltechniek.

Derde selectie wedstrijd 
bij KDO D.A.G.
De Kwakel - Het regio selec-
tie turnseizoen telt altijd 3 wed-
strijden. De 3e wedstrijd, dus te-
vens de laatste werd gehouden 
bij KDO. Het gaat om 5 verenigin-
gen die mee doen. ODI, Kwiek, 
Zevenspong, Excelsior en KDO 
D.A.G. De laatste wedstrijd stond 
Balk, Sprong en Vloer op het pro-
gramma. Er waren 9 juryleden 
aanwezig die aan elke turnster 
haar eigen punten toekenden. De 
wedstrijd begon met de Instap 
en Jong-talentjes. De jong talen-
ten deden voor het eerst mee. 
Die doen altijd de 3e wedstrijd 
mee en dan kijken of ze door-
gaan naar het nieuwe seizoen. In-
stap D3 werd Angoelle en Jet van 
ODI 2e en 3e en Anouk Zwanen-
burg van KDO mocht de gouden 
plak in ontvangst nemen. Daar-
na kwamen de Jong talenten. In-
stap D3. Ook hier haalde KDO de 
eerste plek. Elena Zanozi had to-
taal 39,85punten behaald. 2e en 
3e plek waren voor Lieke en Ka-
ra van Excelsior. 4e mocht Noa 
van ODI in ontvangt nemen en 5e 
werd Evi Hogervorst van Kwiek. 
Instap D2 jong talenten was een 
klein groepje, dus hier kon alleen 
de gouden medaille worden uit-

gereikt en die ging naar Puck van 
Excelsior. Instap D2 Pupil D2 wer-
den Rox en Amy van Exelcior 1e 
en 2e en de bronzen plak ging 
naar Madelynn van Kwiek. Het 
tweede deel van de wedstrijd gin-
gen we van start met Pupil 2 D1. 
Meike van Duuren behaalde 14 
punten op de balk, dat is een erg 
mooi resultaat. Daardoor haalde 
zij ruim de 1e plek. Pupil D2 gin-
gen beide medailles naar Excelsi-
or, Lois en Bregt haalden mooie 
punten, vooral de vloer hadden 
ze hoge ogen gegooid. Pupil 2 D3 
werd ook 1 medaille uitgereikt en 
die mocht Dena Wessels mee naar 
huis nemen. Derde deel van deze 
dag was voor de Jeugd en Junio-
ren. Jeugd 1, Luna de Koning van 
KDO had op zowel de vloer als de 
sprong erg goed gescoord. Vloer 
haalde zij een 14,20 en sprong 
een 13,20. Een dik verdiende 1e 
plek dus voor KDO. Jeugd 2, ging 
de 1e plek naar ODI naar Dania 
Klomp met een zeer mooie spron-
gen die zij liet zien. Dan de Juni-
oren, daar won Maud Straver van 
Kwiek met wederom zeer mooie 
sprongen. Pam v/d Poel van Ex-
celsior won hier ruimschoots met 
een totaal aan 39,70 punten.

Een mooi diploma voor alle 
stokstaartjes van Qui Vive
De Kwakel - Zondagochtend 
stonden er weer een heleboel 
stokstaartjes klaar voor hun laat-
ste hockeytraining van dit blok. 
De groep was deze keer niet com-
pleet maar degenen die er waren 
hadden er weer veel zin in.
De afgelopen weken hebben de 
kinderen (weer) op allerlei ver-
schillende manieren kennis ge-
maakt met het hockeyspelle-
tje. Vandaag werden er wed-
strijdjes gespeeld als afsluiting 
van dit blok. Na de gezamenlijke 
warming up werden er door de 
jeugdtrainers wat regels doorge-
sproken, werd er een yel ingestu-
deerd om vervolgens lekker aan 
de gang te gaan.
Voor de één was een wedstrijd-
je spelen best nog even wennen 
terwijl de ander het spelletje al 
best serieus nam maar de kinde-
ren stonden allemaal weer vol en-
thousiasme op het veld en dat 
was leuk om te zien. Er werden 
in kleine groepjes en in een grote 
groep wedstrijdjes gespeeld en 
daarnaast was er ook nog ruim-
te voor knotshockey wat altijd 
een favoriet onderdeel is bij de-

ze leeftijd. Aan het einde van de 
training stond er nog een verras-
sing voor de kinderen te wach-
ten want na 8 weken trainen heb 
je natuurlijk wel een diploma ver-
diend. Dus na de limonade wer-
den alle kinderen één voor één 
naar voren gehaald om hun wel-

de overwinning. Door deze drie-
punter blijft KDO volop in de race 
voor nacompetitie. Drie ploegen 
uit 2C en drie ploegen uit 2D mo-
gen straks gaan strijden met twee 
eersteklassers om één plaats in 
de eerste klasse voor volgend sei-
zoen. In 2C is Teylingen al verze-
kerd van een nacompetitietic-
ket, omdat zij de tweede perio-
de wisten te winnen. De winnaar 
van de 3e periode en de nummer 
twee op de ranglijst kunnen de 
overige twee plekken in 2C opei-
sen, met nog één speelronde te 
gaan. In de derde periode staat 
KDO één punt achterop zowel 
DOSR (speelt thuis tegen kam-
pioen TAC’90) als RVC’33 (speelt 

thuis tegen nummer 12 ESTO). 
Op de ranglijst staan de Kwake-
laars nu derde met één punt ach-
terstand op ROAC, die voor hun 
eigen publiek aan gaan treden te-
gen nummer 10 Laakkwartier. 
KDO dient allereerst zelf in Den 
Haag te winnen van degradant 
GDA, waarna het volledig afhan-
kelijk is van de standen op de 
drie andere velden. Het belooft 
een zeer boeiende ontknoping 
te gaan worden aanstaande zon-
dag. Hopelijk kan KDO voor een 
verrassing gaan zorgen door zich 
te plaatsen voor de nacompetitie, 
de wedstrijd begint om 14:00 uur 
op sportpark Madestein.

Opstelling KDO 1: Jesper Ouds-
hoorn, Mitchel Smits, Roy Verka-
ik, Timo Kas, Erik Verbruggen, Jim 
Klijn (73e Joris Kortenhorst), Bart 
Hoving (73e Mika van der We-
ijden), Joeri Stange, Mathijs van 
Rijn, Sven Vlasman en Jesse Stan-
ge (80e Niels Ruhe).

verdiende diploma in ontvangst 
te nemen. Ook de jeugdtrainers 
( Britt, Aimée, Esmee, Madelei-
ne, Julia, Hannah, Marten, Timo 
en Lucas) en hoofdtrainer (Mark) 
werden nog even in het zonnetje 
gezet voor hun inzet van de afg 
lopen weken op de zondagoch-

tend. We hopen alle stokstaartjes 
in september weer terug te zien 
op Qui Vive.
Lijkt het hockeyen jullie ook leuk? 
Houd de site in de gaten want 
in september start er weer een 
nieuw najaarsblok voor de stok-
staartjes (voor kinderen die in 
groep 1 en 2 zitten).
Voor de andere leeftijden is er 
ook volop mogelijkheid om te 
komen hockeyen. Wil je een keer 
een proe�es meedoen?
Stuur een mailtje naar proe�es@
quivive.nl of kijk op  www.quivi-
ve.nl
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Aan het begin van de woensdag-
morgen komt de instructeur van 
organisatie (S)Cool on Wheels 
binnen om een clinic te verzorgen 
in groep 8. Rustig loopt hij met 
krukken de klas in en start een in-
drukwekkende theorieles waar-
bij iedereen zich afvraagt of in-
structeur John ook een aandoe-
ning heeft. Aanvankelijk laat hij 
dit in het midden en luisteren de 

leerlingen van groep 8 geboeid 
naar instructeur John. De feiten 
en achtergronden van het heb-
ben van een aandoening waar 
je niets aan kunt doen: het over-
komt je! Hoe pak je dat aan, hoe 
kun je toch verder gaan met een 
kwalitatief mooi, en ook gezond, 
sportief leven? Filmpjes over ge-
handicapten en verhalen uit het 
leven van John zijn iets om stil 

van te worden. De kinderen zijn 
zeer onder de indruk. Nu weten ze 
hoe het komt dat John met kruk-
ken loopt en af en toe een rolstoel 
moet gebruiken. Na de theorie en 
een pauze gaan ze zelf aan de slag 
met de rolstoelen in de sporthal. 
Groep 8 van Obs De Eendracht 
bedankt John én  Fonds Gehandi-
captensport voor deze prachtige 
en leerzame clinic!

OBS De Eendracht is 
onder de indruk van 
S(COOL) on Wheels!






