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Met het grote woningtekort in 
Nederland, wordt nu door het gehele 
land ruimte gemaakt voor nieuw-
bouw. Zo ook in De Ronde Venen, 
waarvan Aemsteldyck een voorbeeld 
is. Bewoners aan de Anselmusstraat 
zeggen enigszins begrip te hebben 
voor de nieuwbouw gezien de 
nijpende situatie rondom het 
woningtekort. Zij richten de opsom-
ming aan irritaties ook niet aan de 
nieuwe bewoners van Aemsteldyck: 
“Daar kunnen zij niets aan doen. 
Intussen ervaren zij ook de nodige 
lasten door deze chaotische situatie.” 
Zeer in de steek gelaten voelt men 
zich, als het gaat om communicatie 
met en beloftes vanuit de gemeente. 
Dat begon al snel na de eerste en 
enige informatiebijeenkomst. 
Ontwerptekeningen waren al snel 
gewijzigd en ideeën van de omlig-
gende bewoners werden niet 
meegenomen.

Geluidsoverlast
Tijdens de sloop van een aantal 
bouwvallige huizen om ruimte te 
maken voor de nieuwbouw en 
andere renovatiewerkzaamheden, 
waren de huizen bij de Gosewijn van 
Aemstelstraat lastig bereikbaar. Niet 
alleen blokkeerde bouwverkeer o.a. 
het trottoir voor de huizen, maar ook 

de uitgang van het achterpad. En 
nog altijd zijn de werkzaamheden 
niet klaar (dat tevens de nodige 
geluidsoverlast met zich meebrengt). 
Volgens de bewoners heeft dit te 
maken de besluiteloosheid van 
betrokken partijen als de gemeente, 
Groenwest en Bébouw Midreth 
rondom de inrichting van de buiten-
ruimte. Hiervan zijn twee voor-
beelden waarbij het nog steeds niet 
duidelijk is hoeveel parkeerplekken 
er precies komen in de omgeving en 
waar de bewoners van Aemsteldyck 
hun afval kwijt kunnen. De tijdelijke 
containers voor het afval zijn boven-
dien niet groot genoeg, met als 
gevolg dat het overschot aan afval 
gaat rondzwerven. Daar bovenop 
komt het bouwafval dat niet 
voldoende zou worden opgeruimd. 
“Vuil trekt vuil aan. We vrezen voor 
ongedierte, maar we krijgen geen 
gehoor. Al maanden krijgen we geen 
berichten meer,” zucht een bewoner 
aan de Anselmusstraat.

Privacy 
Om de inkijk vanaf de balkonnetjes 
van het Aemsteldyck-complex te 
beperken zijn intussen vitrages 
aangeschaft. Volgens de bewoners is 
er toegezegd dat hiervoor vergoe-
ding zou komen, maar daar wordt 

niet meer over gesproken. Hinder 
wordt eveneens ondervonden van 
de weerkaatsing van het zonlicht op 
het glas van het nieuwe complex, dat 
nu met de naderende zomer steeds 
feller wordt. Daarom hopen zij nog 
altijd dat er hoge bomen in het 
plantsoen geplant zullen worden. 
Daarover werd namelijk al eerder 
aangegeven dat dit te veel geld zou 
kosten. 
In de Anselmusstraat zien ze de 
bouwwerkzaamheden het liefst zo 
snel mogelijk tot een einde komen. 
Nu alles in de omgeving toch al open 
ligt, zien zij wel kansen tot verbete-
ringen op het gebied van de 
verkeersinrichting. Om te beginnen 
is het volgens hen verkeersveiliger 
om de plannen van eenrichtingsver-
keer in de Gosewijn van Aemstel-
straat om te draaien. “De ervaring 
leert dat auto’s vanaf de rotonde 
Bozenhoven hard naar beneden 
rijden. Om gymzaal De Brug te 
bereiken zijn er schoolkinderen van 
drie scholen die door de Gosewijn 
van Aemstelstraat lopen. Daarom zou 
er overal trottoir moeten komen en 
in verband hiermee een zebrapad 
om veiliger de Anselmusstraat over 
te kunnen steken. Daarnaast een 
verkeersdrempel in de Gosewijn van 
Aemstelstraat om de snelheid te 
remmen. Wij hebben begrepen dat 
men de richting niet wil wijzigen om 
het winkelend publiek te ontmoe-
digen in deze straat te parkeren. Dat 
gaat blijkbaar boven de veiligheid 
van een degelijk uitgevoerd 
kruispunt.”

Mijdrecht - Aemsteldyck is een fraai nieuw appartementencomplex voor 
senioren aan de Gosewijn van Aemstelstraat te Mijdrecht. Daar houdt het 
fraaie voor de bewoners aan de Anselmusstraat, de straat achter het 
nieuwbouwcomplex, dan ook wel bij op. Niet alleen hebben zij hun 
privacy verloren zien gaan, maar ervaren zij al meer dan twee jaar lang 
veel overlast door de bouwput die in de omgeving is ontstaan.

De eindeloze bouwput voor 
bewoners Anselmusstraat

Mijdrecht - Na dertig jaar gaan 
Gerard en Nicole Veenhof stoppen 
met lunchroom Tof. Nicole was 
twintig toen zij en haar man op 1 
maart 1992 de lunchroom aan de 
Dorpsstraat overnamen. “Dit is ons 
levenswerk”, vertelt Nicole. “We 
hebben altijd keihard gewerkt, maar 
ik heb gezegd dat ik wilde stoppen 
als ik vijftig werd. In juni word ik 51. 
Het is mooi geweest.” Voor Nicole is 
het iets makkelijker dan voor Gerard. 
Hij laat de lunchroom met pijn in zijn 
hart los. “Als zesjarig jongetje wilde ik 
al een snackbar. Mijn vader had er 
ook één in Amsterdam-Noord. Het is 
een roeping.” Naast de verkoop van 
frites en snacks kunnen mensen bij 
de lunchroom ook terecht voor 
lekkere broodjes. “Een broodje 
carpaccio, dat is door Gerard 
bedacht”, vertelt Nicole trots. 
“Mensen vragen vaak welke dressing 
we gebruiken, maar die maken we 
zelf. We maken veel dingen zelf, zoals 
het schepijs.” Bedrijven bestellen 
vaak hun lunch bij Tof. “We verzorgen 
ook bu�etten. Als iemand vegeta-
risch of glutenvrij wil kan dat ook.

Alles kon
 Alles heeft altijd gekund. Nee is geen 
goed antwoord.” Een champagneont-
bijt of bitterballen midden in de 
nacht, niets was Gerard en Nicole 
teveel. “Je kunt niet half betrokken 
zijn. Ik ben hier dag en nacht 
geweest.” Het assortiment is in de 

loop der jaren uitgebreid, maar aan 
sommige trends deden ze niet mee. 
“Patat met schil, daar zijn we niet in 
meegegaan”, noemt Nicole. “Klanten 
vinden juist onze frites lekker. Het 
gaat erom hoe je het bakt.” Klanten 
schrikken als ze horen dat het echt-
paar ermee gaat stoppen. “We 
krijgen veel telefoontjes en appjes. 
Het is ook een sociaal bedrijf. We 
kennen de mensen die hier komen.” 
Een groots afscheid gaat er niet 
komen. “Dat past niet bij ons”, vindt 
Nicole. “Als je een zaak start weet je 
niet waar je aan begint, maar als je 
stopt, weet je ook niet hoe dat gaat. 
We hebben nooit eerder afscheid 
hoeven nemen.” Wat ze met hun vrije 
tijd gaan doen weten ze nog niet. “Ik 
heb nog geen tijd gehad om daar 
over na te denken. We gaan van 
tweehonderd procent naar nul.” 
Eigenlijk is de opvolging snel gegaan. 
“Onze zonen hebben een ander pad 
gekozen, dus hebben we een visje 
uitgegooid dat we het wilden gaan 
verkopen. Niet lang daarna werd ik 
gebeld door Marvin Meeuwig van 
Family Uithoorn”, vertelt Nicole. 
“Gerard en ik hebben elkaar ooit 
leren kennen in een eethuis in 
Nieuw-Vennep en daar werkte 
Marvin ook als afwasser.” Per 1 juni 
zal de nieuwe eigenaar de scepter 
gaan zwaaien. “We wensen Marvin 
veel succes en willen onze klanten 
bedanken voor de gezelligheid en 
het vertrouwen.”

Gerard en Nicole stoppen met 
lunchroom Tof

Rommelmarkt bij Maria Oord
Vinkeveen - Op zaterdag 28 mei a.s. is 
er van 10.00 tot 15.00 uur, een gezellige 
rommelmarkt op het plein bij Maria 
Oord, bij de hoofdingang bij de 
receptie. Het aanbod van tweedehands 
spullen en kleding is ruim en gevari-
eerd. Er zit vast wel iets moois of 
handigs voor u bij, dus kom op tijd en 

sla uw slag. Aan de inwendige mens 
wordt ook gedacht. U kunt bijvoor-
beeld ko�e of theedrinken en genieten 
van een heerlijk portie po�ertjes op het 
terras. De gehele opbrengst van deze 
dag is voor het opknappen en gezel-
liger maken van het terras van de reva-
lidatie afdeling 3 van Maria Oord.
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
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op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@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
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Filatelisten 
Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn wordt weer gehouden 
op zaterdag 4 juni 2022, dit is de 
laatste van dit seizoen. En er zijn 
altijd leden van de Filatelisten Vereni-
ging aanwezig, bij wie U informatie 
kunt inwinnen over het verzamelen 
van postzegels. De vertrouwde 
handelaren zijn weer aanwezig, 
waarbij U de benodigde postzegels 
kunt aanscha� en. Ook zijn er de stui-
verboeken, dat zijn insteekboeken 
met postzegels, waar U zegels uit 
mag nemen voor 1 stuiver per stuk. 
De ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

GOED GESCHOTEN

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

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

Vogelhuisje
Uithoorn - Van de buurvrouw een 
vogelhuisje te leen gekregen, bij 
haar waren er teveel katten in de 
buurt. Vorig jaar zaten er kool-
meesjes in, dit jaar zoemt er een 
nest hommels. Rustig laten zitten, 
vliegen en bestuiven, gelukkig heb 
ik een hor voor het raam ernaast.

Frans Hakkemars, 
Centraal wonen

AGENDA
Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, 1422DT Uithoorn, 
Tel. 0297 567 209

Nieuws uit het wijkcentrum
Alzheimer Café Uithoorn, donderdag 2 juni 2022 
Onderwerp: Ziekte van Parkinson en dementie. Gespreksleider Jos Heere-
mans zal spreken met Petra Senden (parkinson-verpleegkundige) en Arno 
Prinsen (GZ psycholoog en docent op het gebied van hersenletsel) over 
de ziekte van Parkinson en de relatie met dementie. De ziekte van 
Parkinson is een ziekte van de hersenen. Omdat de ziekte complex is zijn 
de klachten ook uiteenlopend. Voorbeelden van symptomen zijn het 
trillen van handen, benen, het trager worden van bewegingen en stijfheid 
van spieren. Uiteindelijk krijgt 35% tot 55% van de mensen met de ziekte 
van Parkinson dementie. Petra Senden zal starten met een algemene 
uitleg over Parkinson, de invloed die de ziekte heeft op gedrag en hersen-
functies en de ondersteuning die mogelijk is. Arno Prinsen zal vervolgens 
een presentatie houden over ziektebesef en ziekte-inzicht. U bent van 
harte welkom in dit Alzheimer Café in Wijkcentrum Bilderdijkhof. U kunt 
vanaf 19:00 uur gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de ko�  e 
staat klaar. Meer informatie over de Alzheimer Cafés in Uithoorn vindt u 
op onze site www.alzheimer-nederland.nl/amstelland Voor vragen kunt u 
mailen met amstellandmeerlanden@alzheimervrijwilligers.nl 

Gespreksgroep 
U bent van harte uitgenodigd voor de komende gespreksgroep voor 
mantelzorgers met een partner met dementie, op maandag 13-06-2022 
van 13:00-14:30 uur in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Graag vooraf opgeven, 
0297-533540, zodat wij rekening kunnen houden hoeveel deelnemers we 
kunnen verwachten. Doel van de gespreksgroep is het bieden van infor-
matie, adviezen en steun. Er wordt vooral gewerkt met de voorbeelden 
en verhalen uit de dagelijkse praktijk van u als mantelzorger. Samen met 
de groepsgenoten kijken we naar het onbegrepen gedrag en proberen 
vanuit de theorie, begrip op te brengen en elkaar tips te geven voor de 
omgang. We gaan in op wat het ziekteproces met uzelf doet en wat u 
kunt doen om voldoende steun te vinden.

De eetclub
De Eetclub heeft nog enkele plaatsen vrij aan tafel. Elke dinsdag koken 
twee vrijwilligers een drie gangen maaltijd: soep, hoofdgerecht en een 
toetje. Om 12:00 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook mee eten? U kunt zich 
aanmelden tot uiterlijk maandag 13:00 uur via tel. 0297 567 209. De maal-
tijd kost € 7,- p.p.

Inlopen
Elke woensdagochtend kunt u van 10:00 tot 12:00 uur naar de inloop 
komen voor een kopje ko�  e, een praatje, een luisterend oor. Wat dacht u 
van een potje sjoelen? Een spelletje rummikub? Een uurtje wandelen met 
een gezellig groepje van half 11 tot half 12? Misschien heeft u zelf nog 
ideeën voor activiteiten deze ochtend, graag horen wij van u en zien wij u 
langs komen.

Workout
Amazonia Workout is een training geïnspireerd door Latin muziek en 
bewegingen. Je danst alle stijlen van de Latin Dance op een leuke en 
verfrissende manier. Het is de perfecte workout. Je verbrandt niet alleen 
veel calorieën, maar het is ook goed voor je conditie. Er worden veel 
verschillende soorten dansstijlen gebruikt. Dit zorgt voor een gevari-
eerde, leuke les. De lessen worden gegeven vanaf 1 juni van 14:00 tot 
15:00 uur door Hellen Bruining.

Heeft u interesse in één van bovenstaande activiteiten? 
Of lijkt het u leuk om zelf een activiteit op te zetten, heeft u een hobby 
die u graag met anderen zou willen delen? Waag er een telefoontje aan 
naar het wijkcentrum, 0297-567209.

Rommelmarkt
Vinkeveen - Op zaterdag 28 mei a.s. 
is er van 10.00 tot 15.00 uur, een 
gezellige rommelmarkt op het plein 
bij Maria Oord, bij de hoofdingang 
bij de receptie. Het aanbod van twee-
dehands spullen en kleding is ruim 
en gevarieerd. Er zit vast wel iets 
moois of handigs voor u bij, dus kom 
op tijd en sla uw slag. Aan de inwen-
dige mens wordt ook gedacht. U 
kunt bijvoorbeeld ko�  e of thee 
drinken en genieten van een heerlijk 
portie po� ertjes op het terras. De 
gehele opbrengst van deze dag is 
voor het opknappen en gezelliger 
maken van het terras van de revali-
datie afdeling 3 van Maria Oord. U 
vindt deze rommelmarkt op het plein 
bij de hoofdingang, Herenweg 69 in 
Vinkeveen. 

De Ronde Venen - De kerkdeuren 
stonden open, het publiek liep af en 
aan, 17 koren stonden op het podium 
van de Dorpskerk in Abcoude. De hele 

dag werd er gezongen! De vreugde 
van het zingen was hoorbaar en voel-
baar voor iedereen! Het weer werkte 
mee en het dorp bruiste van het leven!

Korenfestival BeKOORlijk Abcoude succesvol

Regio - Benieuwd naar wat er achter 
de dikke muren van de kazerne van 
Fort bij Abcoude te zien en te 
beleven is? Op zondag 29 mei om 
14:00 uur gaat de deur van dit impo-
sante gebouw open. Ontdek Fort bij 
Abcoude onder leiding van een 
ervaren fortengids, die de geschie-
denis van het fort tot leven laat 
komen! Met het trekpontje, dat 
vanaf de parkeerplaats vertrekt, vaar 
je naar het natuurrijke forteiland. 
Dwaal rond op het binnenfort en 
geniet van de historische verhalen 
en de natuur. In de kazerne bezoek 
je onder meer het kruitmagazijn en 
de slaapvertrekken. De buitenmuren 
zijn hier wel 1,8 meter dik! Vanaf het 
uitzichtpunt op het oostelijke 
‘Oreillon’ kun je Fort bij Nigtevecht 
zien liggen. Vanaf deze locatie kun je 
je goed voorstellen dat vroeger 

vanaf dit punt met kanonnen werd 
geschoten.

Stelling van Amsterdam
Fort bij Abcoude is het eerste 
gebouwde fort van de Stelling van 
Amsterdam. Dat deze waterlinie 
uniek in de wereld is, blijkt wel uit 
het feit dat de Stelling van 
Amsterdam UNESCO Werelderfgoed 
is. De lange verdedigingslinie met 
dijken, sluizen, batterijen en forten 
loopt als een ring om Amsterdam en 
beschermde destijds de hoofdstad. 
Samen met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie vormt deze linie het werel-
derfgoed de Hollandse Waterlinies. 
Op zondag 29 mei kun je dit bijzon-
dere fort ontdekken. 
Bestel toegangskaarten via 
www.natuurmonumenten.nl/
fortbijabcoude (zie agenda). 

Op ontdekkingstocht in Fort bij 
Abcoude

KBO op reis
De Kwakel – Eindelijk was het weer 
zover dat sinds 2 jaar er weer een 
daagje uit was geregeld voor de 
leden van KBO De Kwakel. Met 2 
bussen gingen ze richting Apeldoorn 
met halverwege een stop voor een 
bakje ko�  e met gebak. Daarna 
onder leiding van 2 gidsen een 
bustocht door Apeldoorn, door de 
kroondomeinen van het Loo waarbij 
erg veel werd verteld over bomen en 
dieren die daar leven. Om 12.30 uur 
kwamen ze aan in Harderwijk waar 
de boot al lag te wachten om naar 
Elburg te varen. Tijdens de boottocht 
genot iedereen van een heerlijk 
lunch. In Elburg stonden de bussen 
weer klaar en weer richting huis. 
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Uithoorn - Afgelopen vrijdag 20 mei 
was er op Jenaplanschool ‘t Startnest 
als vanouds een schoolfeest. De 
kinderen begonnen de middag met 
een sponsorloop in de regen, maar 
wat hebben ze ongeloo�ijk goed hun 
best gedaan. Het geld wat opgehaald 
wordt, gaan we gebruiken om het 
schoolplein leuker en uitdagender te 
maken. Daarna barstte de festiviteiten 
in het thema ‘beroepen’ los. Er konden 

allerlei leuke dingen geknutseld 
worden, eendjes vissen, een limonade 
koe melken, kippen vangen, in een 
wervelwind staan etc. Ook was Lique 
schminkstylist aanwezig om de 
gezichten van kinderen tot prachtige 
kunstwerken om te toveren. Er was 
een overheerlijk bu�et waar veel 
ouders een heerlijk gerecht voor 
hadden klaargemaakt! De onderne-
mers van het winkelcentrum hebben 

mooie prijzen gesponsord voor ons 
enveloppen trekspel. Wij danken 
Hulleman, Yummy’s, Jumbo, Albert 
Heijn, Gerrit, Brownies & Downies, 
Etos, Zijdel�eur, Primera, Keurslager 
Bader, Goudreinet, Kwalitaria, Alexan-
derhoeve, Kapper Joepsze, Etos, Coco 
& Hazel, The Readshop, Poelier van 
Egmond, Pourvous parfumerie Stoop, 
New York Pizza en A&PA Klussenbe-
drijf voor hun deelname.

Schoolfeest bij Jenaplanschool ‘t Startnest

Uithoorn - Iedereen verdient een 
club! Een plek waar je elkaar 
ontmoet, elkaar sterker maakt en 
helemaal jezelf kunt zijn. Daarom 
ondersteunt de coöperatieve Rabo-
bank al jaren verenigingen door heel 
Nederland. Vanaf maandag 16 mei 
kunnen clubs door heel Nederland 
zich weer inschrijven om mee te doen 
aan de stemcampagne. Dit kan tot en 
met 14 juni. Daarna krijgen Rabo-
bankleden de kans om te stemmen 
op hun favoriete club. Vorig jaar 
deden ruim 600 verenigingen in deze 
regio mee. Rabobank in jouw buurt 
wil een bijdrage leveren aan een 
duurzame en leefbare metropool-
regio Amsterdam. Een gezond vereni-
gingsleven is hier een belangrijk 
onderdeel van. Daarom ondersteunt 
Rabobank clubs met kennis, netwerk 
en geld. Dit doen ze in samenwerking 
met het NOC*NSF, LKCA en verschil-
lende bonden. De bank investeert 
een deel van het coöperatief divi-
dend, een fonds om de regio te 
versterken, in de maatschappelijke 
doelen van verenigingen. Bijvoor-

beeld het verduurzamen van het 
clubhuis, investeren in vervoer om 
kinderen te kunnen halen en brengen 
of het werven van extra vrijwilligers. 
Zo helpen ze samen om het vereni-
gingsleven van Nederland gezond en 
toegankelijk te houden. Vergeet je 
club niet aan te melden. Vereni-
gingen kunnen zich tussen 16 mei en 
14 juni aanmelden via rabo-clubsup-
port.nl. Vanaf 5 september kunnen 
Rabobankleden stemmen op hun 
favoriete club in de metropoolregio 
Amsterdam.

Doet jouw club mee aan de
stemcampagne van de Rabobank?

Uithoorn - Anna van der Maden is 
Verzorgende IG en al een hele tijd 
gelukkig bij Amstelring. Ze werkt op 
de afdeling dementie van Rozenholm 
in Aalsmeer. Het is soms zwaar, maar 
altijd boeiend. En dankbaar. “Als je 
weet waar je mensen blij mee krijgt, 
heb je elke dag plezier van je werk!” 
Anna begeleidt leerlingen die Verzor-
gende IG willen worden. “Soms heeft 
een leerling die hier komt, nog geen 
idee van het werk. En als ze dan een 
paar dagen meelopen, zie je ze 
denken: ‘Oh, werkt het zo!’ Maar dan 
is het dus helemaal niet zo eng.” Zelf 
loopt Anna al wat jaren mee. 
“Mensen met dementie zijn niet gek”, 
benadrukt ze. “Ze hebben alleen een 
beschadigd brein. Daardoor kunnen 
ze niet meer goed denken. Maar ze 
kunnen wel voelen. Soms zelfs juist 
heel goed! We hadden een keer een 
collega die thuis problemen had. Een 

bewoner, die anders nooit veel zei, 
keek haar heel lang aan. Toen legde 
ze een hand op de arm van onze 
collega en zei: “Stil maar kind, na 
kruis komt kracht, het komt weer 
goed.” Ook Verzorgende IG worden? 
De BBL opleiding tot Verzorgende IG 
3 start weer! Kijk voor meer infor-
matie op: www.amstelring.nl/
werkenenleren.

Anna is Verzorgende IG: “Altijd 
boeiend en dankbaar werk”

De Ronde Venen - Samen zingen 
kan gelukkig weer! En dat is maar 
goed ook, want het is gezond en je 
wordt er vrolijk van. Creatoonkoor 
opent zijn deuren op woensdag-
avond 1 en 8 juni. Iedereen mag 
komen luisteren en meezingen! Ze 
laten je iets horen uit hun vaste 
repertoire, maar ook zullen ze met 
elkaar een aantal canons doen en 
een twee- of driestemmig lied 
zingen. De open repetitie is onder-
deel van de nationale openkoren-

weken waarin alle Nederlandse koren 
de deuren openzetten en zichzelf en 
het weer samen zingen op de kaart 
zetten. In de periode van 14 mei t/m 
12 juni kun je op een online koren-
kaart zien waar er allemaal wordt 
gezongen (www.kbzon.nl). De inloop 
is vanaf 19.45 uur met iets lekkers. 
Om 20.00 uur starten ze in de boven-
zaal van het Piet Mondriaangebouw, 
Broekzijdselaan 46, Abcoude en om 
21.45 uur sluiten ze de avond af. Het 
Creatoonkoor, onder de inspirerende 

leiding van dirigent Sadhu Bolland, is 
een groep enthousiast zingende 
vrouwen uit Abcoude en omgeving. 
Bij speciale gelegenheden treden ze 
op. Het repertoire is gevarieerd: pop, 
wereldmuziek en soms een vleugje 
klassiek. Altijd mooi en �jn om 
samen te zingen. Het koor draagt zijn 
steentje bij aan sfeervolle en ludieke 
projecten en is initiatiefnemer van 
het korenfestival BeKOORlijk 
Abcoude. Je bent van harte welkom! 
Fijn als je vooraf belt of mailt dat je 
wilt komen. Bel 06-33923838 of mail 
naar creatoonkoor@gmail.com. Zie 
ook: https://creatoonkoor.blogspot.
com.

Open avonden bij Creatoonkoor 
Abcoude op 1 en 8 juni

De Ronde Venen - Donderdag 2 juni 
wordt Francis Hendrick beëdigd als 
nieuwe fractie-assistent voor de Seni-
orenpartij De Ronde Venen. Francis is 
33 jaar en ondermeer werkzaam bij 
RTV De Ronde Venen. Na de verkie-
zingen is de Seniorenpartij op zoek 
gegaan naar nieuwe fractie-assis-

tenten. Zij kozen ervoor om jonge 
mensen aan te trekken. Volgens frac-
tievoorzitter Marja Becker is de partij 
op zoek naar vernieuwing en nieuwe 
ideeën en hoopt deze met meer 
jongeren binnen de partij te reali-
seren. Volgens Marja biedt de partij 
jongeren een kans om ervaring in de 
lokale politiek op te doen. Zo ook 
Francis die in eerste instantie wel 
even moest nadenken over een rol 
binnen de Seniorenpartij. Francis: 
“Op de vraag van Marja om fractie-
assistent te worden was ik in eerste 
instantie wat terughoudend, want ik 
vroeg me af of ik wel binnen een 
partij zou passen die zich, zoals de 
naam doet vermoeden, voornamelijk 
lijkt bezig te houden met senioren? 
Maar na onderzoek kwam ik daar al 
vrij snel op terug. Wat als eerste 

Seniorenpartij presenteert 
nieuwe fractie-assistent

Mijdrecht – Vorige week zijn een 
aantal gasten van de Zonnebloem 
afdeling Mijdrecht naar de 
Keukenhof geweest. Het was alweer 
drie jaar geleden dat ze voor het 
laatst hier naar toe konden. Natuur-
lijk heeft de hele coronatoestand 
veel roet in het eten gegooid van de 
Zonnebloem gasten. De bus zat hele-
maal vol. Er waren voldoende duwers 

voor de mensen in een rolstoel en 
het was prachtig weer. De 
bolbloemen stonden er prachtig bij.
Bij aankomst bij de Keukenhof werd 
er eerst ko�e gedronken met 
natuurlijk een appelpunt. Daarna de 
bloemen bekijken. Wat een kleuren 
en wat een soorten. Het rook er heer-
lijk. Na de lunch nog even een rondje 
maken en daarna alweer naar huis.

Met Zonnebloem Mijdrecht
naar de Keukenhof

opviel is dat de partij strijdt voor 
dingen waar ik met mijn normen en 
waarden alleen maar achter kan 
staan. Maar misschien nog wel het 
belangrijkste: hoewel de Senioren-
partij zich met name inzet voor de 
senioren, is het een partij van 
iedereen. Ongeacht welke afkomst, 
geaardheid, geloof of leeftijd, 
iedereen is welkom. Wat mij vooral 
raakte is de stelling: Wij zijn geen 
partij voor oude mensen, maar voor 
mensen die op een prettige manier 
oud willen worden. En dat lijkt me 
iets wat iedereen wil, ongeacht je 
leeftijd. Ik voel mij in ieder geval 
aangesproken en verbonden met 
deze visie. Want of je nou wilt of niet, 
ouder worden we allemaal. En is het 
dan niet geweldig dat jij in het hier 
en nu alvast kan bouwen aan een 
mooiere wereld? Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor de volgende 
generaties. Tenslotte zijn de jongeren 
van nu, de ouderen van de toekomst.”
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Uithoorn - LMV begon sterk, maar 
werd langzamerhand terugge-
drongen door het hoog op de rang-
lijst staande Warmondia. In minuut 
43 torpedeerde Jens de spits, gevolg 
helaas een penalty die benut werd, 
ruststand 0-1. Het wat lankmoedig 
spelende LMV werd in de kleed-
kamer op scherp gezet en kwam 
herboren het veld op. Al na 10 
minuten resulteerde dit in de gelijk-
maker. Mike veroverde de bal, gaf 
een hoge voorzet die op technisch 
fraaie wijze door Krijt in het doel 
werd gegleden. Maar de koek was 
nog niet op, LMV rook bloed.
De verdediging o.l.v. centraal duo 
Jens-Benjamin (te huur voor feesten 

en partijen) hield af en toe moeilijk 
stand, maar dan was altijd klasse-
keeper Carlito er nog. De strijdlust 
werd beloond in minuut 80, toen 
Camiel de keeper dwong de bal weg 
te stompen. De bal viel voor de 
voeten van Mike, die de bal keihard 
in de dak van het doel ramde. 
Lang kon LMV de weelde niet 
dragen. De linksbuiten van 
Warmondia snelde langs onze back 
en schoof de bal in de verre hoek. 
Met nog 5 minuten te gaan ging het 
spel over en weer. Het publiek 
genoot, bijna wist Jules nog de 
winnende tre�er te maken. De 
keeper redde sierlijk, waarna de 
scheids een eind aan dit spektakel 

maakte. Een terecht gelijkspel met 
een hoge amusementswaarde. Man 
of the match Milos, die ons 70 
minuten lang liet genieten van zijn 
uitstekende techniek, inzicht en 
werklust, een aanwinst voor de club. 
Door dit punt is LMV zo goed als 
zeker dat ze niet degraderen. 
Volgende week de laatste wedstrijd 
in Rotterdam tegen koploper Xerxes, 
nog 1 keer de mouwen opstropen!

Laatste thuiswedstrijd
Legmeervogels -23

Uithoorn – Michiel de Ruyter wint 
de Niedersachsenpokal, het inter-
nationale toernooi van Göttingen, 
Duitsland. Een knappe prestatie 
van het eerste herenteam van 
Michiel de Ruyter Kanopolo, op dit 

toernooi vol Duitse topteams. De 
Berlijnse poloërs van Havelbrüder 
waren in een eerdere wedstrijd nog 
te sterk, maar in de �nale trokken 
de Nederlanders aan het langste 
eind met 6-5 !

Michiel de Ruyter kanopolo 
wint internationaal toernooi

Uithoorn - Al voor de 43e keer orga-
niseert de Stichting Dorpentocht de 
Dorpentocht in deze regio. Ze 
hebben er wel even op moeten 
wachten voor deze 43e Dorpentocht 
gereden kan worden, vanwege coro-
namaatregelen kon hij de afgelopen 
twee jaar niet gehouden worden en 
dat terwijl veel Nederlanders 
ontdekten hoe prachtig �etsen is 
door ons bijzondere landschap. Nooit 
eerder gingen zoveel mensen recrea-
tief �etsen als de afgelopen twee 
jaar. Nog leuker dan zomaar een stuk 
�etsen is deelnemen aan de 43e 
Dorpentocht die je leidt naar de 

mooiste plekken en paden waar je 
het bestaan niet van wist. De 43e 
Dorpentocht heeft een gevarieerde 
route die mooi is voor jong en oud, 
en met zoals altijd twee routes naar 
keuze, 35 of 55 km. De Dorpentocht 
zamelt geld in voor een goed doel; 
vaak een wat minder bekend goed 
doel. Dit jaar is dit Stichting Opkikker. 
Stichting Opkikker is een non-pro�-
torganisatie met als doel het 
verzorgen van ontspanning voor 
gezinnen met een langdurig ziek 
kind (meer informatie kijk op: www.
opkikker.nl). Hoe mooi kan het zijn: 
een prachtige dag hebben met een 

mooie �etstocht en daarmee 
bijdragen aan een onvergetelijke 
ervaring voor een langdurig ziek 
kind. In 2019 is er € 4.500 opgehaald 
voor het Bartiméus Fonds en het 
streven is dit jaar minstens zo’n 
bedrag op te halen voor de Stichting 
Opkikker. De kosten voor deelname 
zullen geen barrière voor deelname 
zijn. Bij voorinschrijving € 4,- en op 
de dag zelf € 5,-. De Stichting 
Dorpentocht werkt uitsluitend met 
vrijwilligers en houdt de kosten zo 
laag mogelijk. Hierdoor komt het 
grootste deel van de opbrengst ten 
goede aan het goede doel. Mocht u 
het goede doel extra willen steunen 
dan kan dat natuurlijk. Kijk op: www.
dorpentocht.net. Of u kunt vriend 
van de Dorpentocht worden door 
jaarlijks een kleine bijdrage te 
storten, waarmee u het bestaans-
recht van de Dorpentocht garan-
deert. Goed nieuws: Je kunt je nu al 
online inschrijven. We hopen van 
harte dat je er, na bijna drie jaar 
wachten, weer bij bent. Of als je in de 
coronatijd hebt ontdekt hoe leuk 
�etsen kan zijn, neem dan eens deel 
en ontdek hoe mooi de Dorpentocht 
is. Kaarten zijn binnenkort ook 
verkrijgbaar in de voorverkoop. 

Zie ook advertentie elders in dit blad.

Pinksterzondag 5 juni: 
Dorpentocht

Uithoorn - Afgelopen weekend 
kwamen alle Thamen jeugdteams 
weer volop in actie en dat leverde 
mooie successen en spannende 
wedstrijden op. Zaterdagochtend 
mochten de beeballers (5 t/m 9 jaar) 
aftrappen tegen DVH en dat werd een 
super sportieve wedstrijd waarin er 
weer mooie acties waren en verre 
klappen. Ondertussen stond op het 

andere Thamen veld de U15-2 te 
spelen tegen Herons U15-1 (uit Heer-
hugowaard) en die hadden beide nog 
niet verloren in de competitie. Dit 
werd een echt pitchersduel waarbij 
beide partijen behoorlijk aan elkaar 
gewaagd waren. De Thamen pitchers 
Kas en Romein waren beter op dreef 
en mede door een 2-honkslag van 
Neill en twee in�eld hits van Masaya 

wist Thamen met 8-2 te winnen. Op 
bezoek bij Vennep Flyers U15-2 (te 
Nieuw-Vennep) was Thamen U15-3 en 
ook daar werd met 7-8 gewonnen 
door Thamen. De heren en dame van 
U21-1 kregen in de middag Red Caps 
uit Leusden op bezoek en dat werd 
een heel ongelijke strijd. Waar Thamen 
vorige week aan slag het behoorlijk 
liet liggen werd er nu lekker doorge-
slagen, er waren heel veel honkslagen 
en na vier innings was het 27-1 voor 
Thamen. Zondagochtend kreeg het 
U12-1 team Double Stars Heiloo U12-1 
op bezoek en ook daar was Thamen te 
sterk met 18-12. In de middag mocht 
U15-1 aantreden tegen Badhoeve-
dorp U15-1 en ook dat werd een span-
nende wedstrijd. De uitwedstrijd werd 
in april nog met 17-0 verloren door 
Thamen, maar nu werd het maar een 
4-5 overwinning voor Badhoevedorp, 
mede door prima pitching aan de 
kant van Thamen. Ook U12-2 was 
zondagmiddag nog op pad bij 
Kinheim U12-2 te Haarlem en ook 
daar werd gewonnen met 7-10. Het is 
super om te zien dat de meeste 
Thamen jeugdteams in de bovenste 
helft van hun competities 
meedraaien.

Thamen jeugdteams
doen het goed

Uithoorn - De Tuin Bram de Groote 
ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is 
sinds 1994 als natuurgebied in 
beheer bij Landschap Noord-Holland. 
De tuin omvat onder meer een 
boomgaard, een bloemenweide, een 
moerasbos, een �ink aantal borders 
en een weide, waar in de zomer 
kal�es grazen. De werkgroep Tuin 
Bram de Groote is wekelijks bezig 
met het onderhoud van de tuin. Op 
de eerste zondag van april tot en met 
september is de tuin open voor 
bezoekers. Zondag 5 juni staan de 
vrijwilligers van de tuin klaar voor een 
nadere toelichting bij al het moois. 
Het is al volop lente in de tuin. De 
sneeuwklokjes en de krokussen, die 
er altijd als eerste bij waren, hebben 
plaats gemaakt voor andere bollen 
zoals driekantig look, narcissen, 
sneeuwroem en wilde hyacinten. 
Verder bloeien bosanemonen, helle-
borussen, sleutelbloemen en speen-
kruid volop. Ook de magnolia, de 
stermagnolia en de fruitbomen 

bloeien nu heel mooi. Kortom, er valt 
weer veel te genieten. Een bezoek 
aan deze schitterende tuin vol 
bloeiers, die met zoveel liefde en 
kennis bijgehouden wordt, is zeer de 
moeite waard. Hoor het boeiende 
verhaal over Bram de Groote die zijn 
woonboot steeds iets verlegde om er 
een bijzondere tuin aan te leggen. De 
tuin ligt in Uithoorn op de hoek van 
de Boterdijk en Elzenlaan. De 
toegang is gratis.

Open middag in natuurtuin 
Bram de Groote in Uithoorn

Uithoorn - Op verschillende locaties 
in Uithoorn en De Kwakel staan 
textielcontainers, ook wel kleding-
containers genoemd. Wat kunt u met 
gedragen kleding doen, wat mag in 
de textielcontainer en waar kunt u 
deze containers in onze gemeente 
vinden? Gooi bruikbare kleding niet 
in de textielcontainer. U kunt het 
verkopen via Facebook en Markt-
plaats. U kunt het ook weggeven aan 
de kringloop- of vintagestore of aan 
lokale goede doelen. Tegenwoordig 
kunt u kleding ook inleveren bij 
Zeeman (Zijdelwaardplein Uithoorn).
Textielinzamelaar Sympany zoekt 
samen met de gemeente Uithoorn 
en andere bedrijven naar duurzame 
en slimme manieren om niet meer 
draagbare kleding een nieuwe 
bestemming te geven als grondstof. 
Het is dan ook geen enkel probleem 
om bijvoorbeeld een broek met een 
scheur, een kapotte theedoek of 
meubelsto�en in te leveren. Gooi 

textiel niet los in de container. Het is 
belangrijk voor de verwerking dat u 
schoon en droog textiel in de contai-
ners doet, in een dichte plastic zak. 
Vuil en vochtig textiel is onbruikbaar. 
Op het scheidingsdepot staat een 
aparte container met een grote 
opening, speciaal voor dekbedden 
en kussens. Locaties textielcontainers 
in De Kwakel: Drechtdijk ter hoogte 
van nummer 23 en de Gerberalaan 
ter hoogte van nummer 2. In 
Uithoorn vindt u ze in de A. van den 
Schendellaan ter hoogte van 
nummer 46, Industrieweg, Gemeen-
tewerf, Korte Polderweg ter hoogte 
van nummer 1, Legmeerplein ter 
hoogte van nummer 3, Prinses Chris-
tinalaan ter hoogte van nummer 121, 
Prinses Irenelaan ter hoogte van 
nummer 3, Schoolstraat ter hoogte 
van nummer 2, Sportlaan ter hoogte 
van nummer 10, Zijdelwaardplein ter 
hoogte van nummer 1 en Zoogdie-
renlaan ter hoogte van nummer 50.

Textielcontainers in Uithoorn

Fietstocht

De Kwakel - Donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) wordt de alom 
bekende Elisabeth �etstocht gereden 
in De Kwakel. Ze starten tussen 10.00 

en 12.00 uur bij Dorpshuis De 
Kwakel, Kerklaan 16. De inschrijf-
kosten zijn 3 euro p.p. De tocht is
± 40 km lang. Na a�oop is de bar van 
het dorpshuis geopend zodat men 
nog gezellig kan napraten.
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen:  (onder voorbehoud): Rampjaar 
1672 Abcoude en Wilnis - Viswedstrijd G in Abcoude - Lisa van Dijk, mole-
naar in opleiding - Atelierroute Abcoude

Overige TV-programma’s 
Zondag 29 mei 17.00: Kookprogramma Verrukkelijke Venen met in deze 
laatste a� evering van het seizoen een BBQ-les van
herhaling hele week vanaf 01.00 uur op ieder oneven uur  
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling)

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

De Hoef - Afgelopen weekend was 
de voorjaarsuitvoering van de 
Hoefse toneelvereniging ‘De Opregte 
Amateur’, een maand later dan 
gebruikelijk vanwege de naweeën 
van corona, maar dat belette de 
toeschouwers niet met vele lachsal-
vo’s aan te geven dat de voorstelling 
geslaagd was. Het was dan ook een 
ouderwetse klucht dat zich 
afspeelde in een pension met vele 
deuren naar de kamers en de voor- 
en achteringang, de toneelbouwers 
hadden het er maar druk mee. De 
pensioneigenaren (gespeeld door 
Ida Sietsma en Ronald Wieman) doen 
mee aan de competitie van de 
Gouden Engel voor het beste 
pension uit het dorp, maar zonder 
dat van elkaar te weten verhuren ze 

dezelfde kamer aan twee mensen 
(Patricia Hilhorst, Joey Bakker), die 
elkaar ook nog blijken te kennen. 
Het publiek krijgt al door dat er een 
ramp dreigt, alhoewel deze nog 
afgewend wordt omdat de een in 
nachtdienst werkt en de ander 
overdag. Twee andere gasten 
(Anneke Hogenboom, Peter van 
Kempen) verwisselen zonder dat 
mee te delen van kamer, opa (Harry 
Bakker) komt om de haverklap onge-
vraagd binnen om daar op bijzon-
dere wijze een borrelhap te nuttigen 
en wordt vervolgens door zijn klein-
dochter (Belinda Wahlen) weer weg 
gesleept. Regelmatig komt de 
controleur van de Gouden Engel 
(Winfried Achterberg) binnen om 
steeds weer een andere onverkwik-

kelijke toestand aan te tre� en en 
daarvoor in steeds groter wordende 
verbijstering strafpunten uit te 
delen. In de hoop het tij te keren 
zetten de eigenaren hun dienstmeid 
(Annet van der Meer) in om de 
controleur te paaien met uiteraard 
averechts resultaat. Dat deze 
complete en hopeloze chaos toch 
nog zoals een goede klucht betaamt 
een goede a� oop kent, komt omdat 
de controleur in een van de gasten 
zijn oude liefde herkent en samen 
met haar het pension overneemt (en 
dan wel even alle strafpunten 
schrapt). Het vernuftige script was 
van de hand van Hub Fober en 
gezien het succes ligt het in de lijn 
der verwachting, dat ‘De Opregte 
Amateur’ vaker een stuk van hem op 
de rol zal zetten. Carel Nieber voerde 
de regie met strakke hand, want voor 
een klucht geldt nu eenmaal dat hoe 
losser het spel moet ogen, hoe 
strenger dat moet worden geoefend.

Toneelvereniging
‘De Opregte Amateur’

   Foto: Niels Blekemolen.

De Ronde Venen - De leden en de 
vrijwilligers van Soos De Cirkel kijken 
weer terug op een zeer geslaagde 
feestavond in De Boei in Vinkeveen. 
Normaal organiseert ieder jaar de 
Rotary Mijdrecht zo vlak voor de 
kerstdagen een feestavond voor 

leden en vrijwilligers van Soos De 
Cirkel. Door COVID kon dit de afge-
lopen jaren niet doorgaan, maar 
omdat alle beperkende maatregelen 
opgeheven waren, was het extra 
reden om weer een feestje te vieren. 
Dus is er een prima aanleiding 

gevonden: een lentefeest! De zaal zat 
bomvol en iedereen kon genieten van 
een heerlijk bu� et verzorgd door De 
Boei en uitgeserveerd door de leden 
van Rotary Mijdrecht. Na het dessert 
presenteerden Sjaak en Ariane als een 
waar showbizzkoppel een spette-
rende bingo-avond. Er waren prach-
tige prijzen te verdienen en die 
gingen er ook allemaal uit. Degenen 
die iets mindere bingokaarten 
hadden kregen gelukkig ook een 
prijs, zodat iedereen verzadigd en 
verkwikt huiswaarts ging. Dankzij de 
gulle gave en medewerking van 
Rotary Mijdrecht kunnen ze een 
traditie, zij het op een andere datum, 
weer voortzetten! De Cirkel is er voor 
ontspanning en gezelligheid voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Soosavonden worden elke 
dinsdagavond, met uitzondering van 
de maanden juni, juli en augustus, 
van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in 
het gebouw van Zideris aan de Wind-
molen in Mijdrecht.

Geslaagd lentefeest en bingo
bij Soos De Cirkel

Wilnis - Afgelopen zaterdag was de 
46ste Wilnisse Rommelmarkt. Het 
was weer een geslaagde markt, 
gevuld met blije gezichten, eet-
kraampjes, opbod, verloting en een 
heleboel ‘rommel’! Dit jaar is een 
recordopbrengst opgehaald van 
maar liefst €20.171,73. Dit bedrag is 
volledig bestemd voor Mercy Ships, 
een organisatie die ziekenhuis-
schepen bemand met vrijwilligers 
inzet om naar de armste landen ter 

wereld te varen. Daar waar zij komen 
bieden ze mensen gratis de medi-
sche zorg die ze nodig hebben. De 
organisatie van de rommelmarkt 
bedankt iedereen die de markt heeft 
bezocht, spullen heeft gekocht of op 
een andere manier heeft geholpen. 
In het bijzonder denken we aan alle 
sponsoren van de markt. Het was een 
zonnige en gezellige dag en het was 
mooi dat de rommelmarkt na twee 
jaar weer kon plaatsvinden!

Recordopbrengst Wilnisse 
Rommelmarkt

Mijdrecht - Een mijlpaal voor De 
Ronde Venen: Mijdrecht heeft als 
eerste plaats in de gemeente een 
regenboogzebrapad. Dit is een 
initiatief van de Wilnisse Jenneke 
van Wijngaarden, ondersteund 
door de gemeente.
De oversteekplaats aan de 
Rondweg straalt in alle kleuren van 
de regenboog. Het regenboogze-
brapad moet onderstrepen dat 
iedereen welkom is in De Ronde 
Venen, ongeacht geaardheid of 
genderidentiteit.

Eerste regenboogzebrapad voor De Ronde Venen



De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Belangrijke stap in inclusie en participatiebeleid in De Ronde Venen

Regenboogoversteekplaats is belangrijke 
stap in inclusie en participatiebeleid 

Fietsmaatjes; � etsen op een duo� ets!

Fietsmaatjes De Ronde Venen
een ontwikkeling voor de gemeente

Op 17 mei is er in de gemeente De Ronde Venen een Regenboogover-
steekplaats geopend. Daarmee is er een signaal afgegeven dat de 
gemeente De Ronde Venen een inclusiebeleid wil voeren en dat wij een 
gemeente willen zijn waar iedereen zich gehoord en thuis voelt. Een 
gemeente waar je jezelf mag zijn en niemand wordt uitgesloten. Ook 
mooi is om te weten dat dit mede tot stand is gekomen door de inzet van 
inwoners. Dit is een signaal dat inwonersparticipatie in onze gemeente 
serieus wordt genomen. Inclusie en participatie zijn twee belangrijke 
punten voor Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) en daar maken wij 
ons al een paar jaar hard voor. We zijn dus blij met deze mooie ontwikke-
ling in onze mooie gemeente.

Fietsmaatjes De Ronde Venen is o�  cieel van start gegaan. Een gast en 
vrijwilliger kunnen samen � etsen. Het biedt kansen tegen eenzaamheid 
en laat de gast de vrijheid van het � etsen ervaren. 

Oproep op IVI pagina heeft gewerkt
In augustus 2021 deden wij een 
oproep ,op de IVI-pagina in deze 
krant, aan de inwoners om wellicht 
een inwonersinitiatief op te zetten 
om er voor te zorgen dat er een 
Regenboogoversteekplaats in De 
Ronde Venen zou komen. Het is mooi 

om te zien dat een inwoonster de 
handschoen heeft opgepakt en hier 
mee aan de slag is gegaan. Mooi dat 
de gemeente hier in is meegegaan 
en het uiteindelijk heeft ge� nancierd 
uit de hiervoor speciaal in het leven 
geroepen subsidiepot voor inwo-
nersinitiatiefen ‘Goud in de wijk”. Het 
bewijs hoe simpel en waardevol het 
kan zijn als inwoners en lokale over-
heid samen optrekken. 

Ere wie ere toekomt
Eerlijkheidshalve moeten we wel 
toegeven dat ons artikel was gebas-
seerd op een interview wat wij zagen 
op onze lokale omroep RTV Ronde 
Venen waarin inwoner Max Nobel in 

O�  ciële start
Fietsmaatjes De Ronde Venen is 
vanaf 13 mei o�  cieel van start 
gegaan. Burgemeester Divendal en 
mevrouw Klok, de eerste gast uit 
Abcoude, maakten de eerste ritten 
tijdens de opening. Fietsmaatjes 
beschikt over duo� etsen, waarbij een 
vrijwilliger en een gast samen 
kunnen � etsen. Dit houdt in dat de 
gast niet of moeilijk in staat is zelf te 
� etsen, of hulp nodig heeft om het 
huis uit te komen, denk aan 
eenzaamheid, visuele problemen, 
gehoorproblemen, lichamelijke 
problemen of psychische problemen. 
Door samen met een vrijwilliger te 
� etsen is het mogelijk van de vrijheid 
van het � etsen te kunnen genieten 
en toch meer mee te doen met de 
maatschappij.

Van landelijk naar gemeentelijk
Fietsmaatjes De Ronde Venen is 
opgestart door Cora Versteeg. “Ik 
werd aangesproken door vrienden, 
uit Voorschoten, waar Fietsmaatjes 

aanwezig is. Ik vroeg door wat het 
inhoudt en het sprak mij gelijk aan. Ik 
heb nagevraagd in de gemeente of 
dit er al is in De Ronde Venen, gezien 
je Fietsmaatjes per gemeente op kan 
zetten. Dit was niet het geval dus ben 
ik het gestart.” Fietsmaatjes is een 
landelijke organisatie, actief in meer 
dan 35 gemeenten. In totaal beschikt 
Fietsmaatjes over 94 duo� etsen, 
1485 gasten en 1491 vrijwilligers 
(� etsmaatjes.nl, 2021). Deze lande-
lijke organisatie helpt bij het 
opstarten van een lokale organisatie 
van Fietsmaatjes. 

Niet meer aan de zijlijn
“Ik heb zelf een beperking waardoor 
ik weet dat je daardoor toch aan de 
zijlijn staat terwijl dat niet nodig is. 
Voorzieningen hiervoor zijn duur.” 
Door dit project te delen met de 
inwoners is het toch goedkoper en 
kunnen meer mensen ervan 
genieten. Mensen kunnen op een 
simpele manier iets voor elkaar 
betekenen. 

Opstarten van een stichting
Achter het opstarten van een stich-
ting zit veel werk. “De afgelopen 
maanden ben ik mensen gaan verza-
melen die met mij een vast bestuur 
willen vormen. We hebben trai-
ningen bijgewoond en informatie en 
handleidingen gekregen vanuit 
Fietsmaatjes Nederland over hoe je 
een stichting op moet starten. Ik had 
ook nog nooit een stichting opge-
start. Dan moet ik ineens een beleid 
maken, vrijwilligersovereenkomsten 
maken, een communicatieplan 
maken. Aldoende leert men en 
hebben we dit samen voor elkaar 
gekregen.” Al het werk van die 
maanden tijd is dus niet voor niks 
geweest, Fietsmaatjes De Ronde 
Venen is er o�  cieel.

Samenwerking
Fietsmaatjes De Ronde Venen heeft 
momenteel twee � etsen, één in Mijd-
recht en één in Abcoude. “Onze 
hoofdsponsor, Zorg en Zekerheid, 
heeft ons een startsubsidie en een 
duo� ets gegeven. Mijdrecht is ‘de 
hoofdstad’ van de gemeente, 
vandaar dat er een � ets in Mijdrecht 
staat. Tegelijkertijd heeft Tympaan-
De Baat een crowdfunding opgezet 
omdat er vanuit Abcoude vraag was 
voor een duo� ets.” Er zijn verschil-
lende factoren waar deze stichting 
zich mee bezig houdt, zoals roosters 

maken voor het gebruik van de 
� etsen, vrijwilligers en gasten aan 
elkaar koppelen en dergelijke zaken. 
Door deze samenwerking wordt dat 
makkelijker voor beide partijen en is 
het netwerk groter. 

Doelstelling
“De uiteindelijke doelstelling is dat er 
in Wilnis en Vinkeveen nog � etsen 
komen en dat er een speciale � ets 
voor rolstoelgebruikers komt. Om dat 
te kunnen realiseren is er meer geld 
nodig, zijn er meer vrijwilligers nodig 
en een stalling voor de � etsen. Het 
duurt waarschijnlijk nog even 
voordat dat kan, dus laten we eerst 
starten met wat we al hebben.”

Aanmelden bij Fietsmaatjes
Fietsmaatjes is op zoek naar gasten 
en vrijwilligers om samen te � etsen. 
Aanmelden kan via de website van 
Fietsmaatjed De Ronde Venen. Na 
aanmelding staan vrijwilligers klaar 
om de nieuwe gast of vrijwilliger 
wegwijs te maken met de duo� ets, er 
kan een proefrit gemaakt worden. De 
gast en vrijwilliger worden zo aan 
elkaar gekoppeld, dat ze gemeen-
schappelijke interesses hebben, 
zodat ze gespreksonderwerpen 
hebben tijdens het � etsen. Misschien 
maak je er een nieuwe vriend bij. 
Samen opgeven als gast en vrijwil-
liger is mogelijk. De gast wordt 

gevraagd €3 te betalen per rit, dit 
geld wordt gebruikt voor onderhoud 
en reparaties, zodat Fietsmaatjes kan 
blijven bestaan en zich kan 
doorontwikkelen. 

Ontwikkeling en inclusiviteit
Wij van IVI zijn enthousiast over deze 
stichting. Dit kan eenzaamheid door-
breken en mensen bij wie het niet 
vanzelfsprekend is om een � etstocht 
te maken, kunnen toch genieten van 
de vrijheid van de � ets in de mooie 
gemeente. Het staat voor inclusivi-
teit, iedereen mag meedoen en als 
inwoner kan je op een makkelijke 
manier iets voor een ander bete-
kenen. Een mooie ontwikkeling voor 
de samenleving van onze gemeente!

gesprek ging met raadslid Pieter 
Kroon. Pieter Kroon gaf in dat 
gesprek aan dat hij al vanaf 2016 
bezig was om er voor te zorgen dat 
er inclusiebeid in onze gemeente 
komt. Pieter Kroon gaf aan dat in 
2016 al een motie was aangenomen 
maar deze tot zijn teleurstelling 
helaas nog steeds niet was uitge-
voerd. Max opperde toen of een 
Regenboogoversteekplaats geen 
goed begin zou zijn? Pieter Kroon 
beaamde dit. Destijds was dat voor 
IVI een reden om op de IVI pagina 
een oproep te doen. Dus Max en 
Pieter verdienen hier ook om even 
benoemd te worden als initiators.

Samen kom je verder!
Maar eigenlijk is het helemaal niet 
belangrijk dat er namen van 
personen aan dit project gehangen 
worden, want het belangrijkste is 
natuurlijk dat er met deze oversteek-
plaats een signaal wordt afgegeven 
dat we een gemeente willen zijn 
waar niemand uitgesloten wordt. In 
de praktijk moeten we het dan ook 
wel laten zien. Niet alleen naar de 
lokale overheid kijken en commen-

taar geven als het niet snel genoeg 
gaat. In dat kader was het wel wat 
teleurstellend om op sociale media 
te zien dat er wat negatief op de 
berichtgeving werd gereageerd. 
Natuurlijk gaan er vast nog zaken 
niet goed en kunnen inwoners zich 

buitengesloten voelen. Zoek dan niet 
de discussie en strijd maar zoek juist 
de dialoog en de verbinding met 
elkaar. Laten we deze eerste stap 
omarmen en samen kijken of we het 
ook daadwerkelijk vorm kunnen 
gaan geven. Samen kom je verder! 
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ENERGIESLURPERSJE HUIS KOELEN ZONDER 
EEN AIRCO AAN TE ZETTEN

Het is algemeen bekend dat airco’s 
grote energieslurpers zijn. Maar de 
hele zomer in een bloedheet huis 
doorbrengen is ook geen pretje. 
Met behulp van de onderstaande 
tips kun je de woning koelen zonder 
een airco te gebruiken.

Probeer op de eerste plaats om 
de warmte buiten te houden. Di-
rect invallend zonlicht in je woning 
zorgt ervoor dat de lucht in huis 
verwarmd wordt. In de ochtend is 
het nog lekker koel in huis en dat 

wil je de rest van de dag graag zou 
houden. Sluit dus ’s morgens alvast 
alle gordijnen. Laat zonneschermen 
zakken en doe rolluiken omlaag. 
Dat is weliswaar niet zo gezellig, 
maar het scheelt een stuk in warm-
te. Heeft de woning een plat dak? 
Overweeg dan er plantjes op te la-
ten groeien, zoals sedum. Hierdoor 
zal je dak minder snel opwarmen en 
blijft de woning koeler. Probeer ver-
der om het gebruik van elektrische 
apparaten in huis tot een minimum 
te beperken. Wasmachines, was-

drogers en ook ovens geven veel 
warmte af aan de lucht in huis. Het-
zelfde geldt voor het koken van de 
avondmaaltijd. Overweeg om bui-
ten te gaan koken, zodat de warmte 
direct weg kan.

Afkoelen
Is het zo warm geworden in huis 
dat je het openen van een raam 
echt niet langer kunt uitstellen? 
Hang dan een nat laken voor het 
raam. Het gevolg zal zijn dat de 
warme lucht van buiten eerst door 
het natte laken moet en daardoor 
afkoelt. Wil je in de avond, wanneer 
het weer koel is buiten, die koelte 
snel in huis halen? Dan kun je daar-

voor een ventilator inzetten. Die zijn 
qua energieverbruik veel zuiniger 
dan airco’s. Zet een ventilator in de 
deuropening van ruimte die je wilt 
koelen en laat het apparaat de lucht 
de ruimte uit blazen. Zet tegelijk het 
raam open. Hierdoor creëer je een 
luchtstroom van koele buitenlucht 
naar binnen en warme lucht de ka-
mer uit. Om dit proces nog extra te 
versnellen kun je wat fl essen water 
in de vriezer leggen. Vul de fl essen 
niet helemaal, anders zal de fl es het 
begeven onder druk van het uitzet-
tende water. Als je deze fl essen met 
bevroren water vervolgens voor de 
ventilator plaatst, zal de lucht extra 
gekoeld worden.
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Uithoorn - Zaterdag 21 mei verza-
melden de jongens van Legmeer-
vogels op volle sterkte bij HSV. Een 
zware wedstrijd stond op het 
programma, één waarmee het 
kampioenschap behaald kon 
worden. HSV stond twee punten 
voor op de ranglijst dus Legmeervo-
gels had alleen aan winst genoeg.
Na een tactische bespreking van 
trainer Teun Gieling kwamen de 
jongens enigszins gespannen het 

veld op. Terwijl de warming-up 
vorderde druppelde er meer en meer 
publiek binnen. Langs de zijlijn was 
het lastig om nog een plekje te 
vinden. Gelukkig was er ook veel 
publiek voor Legmeervogels afge-
reisd naar het zonnige De Hoef. 
Onder luid gejuich �oot de scheids 
voor het begin van de wedstrijd. En 
wat een wedstrijd hebben we gezien! 
Alle facetten van een kampioens-
strijd waren aanwezig. Legmeer-

vogels kwam 1-0 achter maar bleef 
voetballen en maakte de 1-1. Op dat 
moment werd het erg onrustig langs 
de lijn en stond de scheidsrechter op 
het punt om de wedstrijd zelfs te 
staken. Fijn dat er na een stevig 
gesprek tussen de coaches van beide 
teams en de scheids toch verder 
gespeeld kon worden. Spelers van 
beide teams konden zich weer 
focussen op voetballen. HSV scoorde 
2-1. Legmeervogels hield de koppies 
op en speelde zo naar 2-2. De span-
ning was om te snijden. Zowel in 
veld als buiten te lijnen. Het publiek 
liet zich �ink horen en de mannen 
van Legmeervogels hadden een 
schone taak om scherp te blijven 
want zij wisten dat een gelijkspel niet 
genoeg zou zijn om kampioen te 
worden. Met samenspel en als echt 
team werden er meerdere kansen 
gecreëerd die net niet binnen vielen. 
Het vertrouwen in een goede a�oop 
groeide maar de tijd begon te 
dringen. Toen werd een knappe 
voorzet goed binnengekopt en 
barstte de Hoef uit zijn voegen. 2-3 
voor Legmeervogels met nog een 
minuut of 6 te spelen. Er werd met 
man en macht verdedigd wat toch 
ook weer kansen gaf om aan te 
vallen. Uiteindelijk werd met een 
schot van afstand de eindstand 
bepaald op 2-4 voor Legmeervogels. 
Kampioenen!

V.l.n.r: Teun Gieling en Kris Korzelius. Daarvoor: Akshaj, Shrihan, Mounir, Thijs, Vihaan 
en Cas. Daarvoor Salar, Imran, Ivy, Olivier en Seb. Liggend: Kacper.

Legmeervogels JO11-5 kampioen

Uithoorn - 11 individuele podium-
plaatsen, twee team podiumplaatsen 
en maar liefst 58 nieuwe persoonlijke 
records voor AKU atleten bij zomerse 
competitiewedstrijd. Met maar liefst 
zes teams gingen de Atletiek Klub 
Uithoor (AKU) CD junioren afgelopen 
zaterdag richting AV23 in Amsterdam 
om zich te meten met oa. AV23, AV 
Atos, AV Startbaan, AV Zaanland en 
Voorschoten ’97 in de tweede CD 
Junioren wedstrijd. De volgende en 
laatste wedstrijd van de poule 
competitie staat op 11 juni op de 
agenda bij AV Atos in Amsterdam.
In totaal veroverden de AKU atleten 
afgelopen zaterdag elf podium-
plaatsen: 1. Morris de Kuijer (JJC) 
eerste plaats bij hoogspringen met 
1,60 m. 2. Mark Westra (JJD); eerste 
plaats op de 600 m in 1:42,7. 3. Mark 
Westra (JJD); derde plaats bij hoog-
springen met 1,45 m. 4. Florian Faber 

(JJD), eerste plaats bij hoogspringen 
met 1,55 m. 5. Robin van Montfoort 
(JJD); derde plaats bij de 80 m 
horden in 15,06. 6. Zara Velten (MJC), 
derde plaats bij discuswerpen met 
18,12. 7. Elin van Dijken (MJC), 
tweede plaats bij verspringen met 
4,34 m. 8. Fleur Hofmijster (MJD), 
eerste plaats op de 600 m in 1:43,22. 
9. Fleur Hofmijster (MJD), tweede 
plaats op de 60 m sprint in 8,81. 10. 
Nynke Veen (MJD), derde plaats 60 m 
horden in 11,47. 11. Emmanuella 
Amani (MJD) eerste plaats bij hoog-
springen met 1,55 m. Op teamniveau 
stelden de Meisjes D en Jongens D 
een eerste en tweede plaats veilig als 
team op de estafette en was het 
absoluut super close voor alle andere 
teams! 1. AKU MD Team 1; eerste 
plaats in op de 4x 60 m estafette. 2. 
AKU JD Team 1; tweede plaats op de 
4x 80 m estafette.

AKU CD Junioren presteren goed

De Kwakel - KDO handbal organiseert 
op dinsdag 24 mei van 17.30 tot 18.30 
uur (11 en 12 jaar) en woensdag 25 
mei van 17.00 tot 18.00 uur (5 t/m 7 
jaar) en 18.00 tot 19.00 uur (8 t/m 10 
jaar) een inlooptraining. Alle meiden 
en jongens die eens kennis willen 
maken met het handbalspelletje zijn 
van harte welkom om mee te doen op 
het sportpark van KDO (Vuurlijn 51, 

De Kwakel). Tijdens de ´training’ 
spelen de kinderen buiten op het 
handbalveld handbalspellen en doen 
ze handbaloefeningen. Om echt 
kennis te maken met handbal, sluiten 
ze af met een oefenwedstrijdje. Om 
mee te kunnen doen hebben de 
kinderen maar enkele dingen nodig: 
sportieve kleding en plezier. KDO 
verzorgt de rest! KDO handbal is een 

van de actieve afdelingen van dé 
sportvereniging in De Kwakel. Met 
jeugd vanaf 5 jaar tot leden in de seni-
oren- en recreantenleeftijd genieten 
veel sportievelingen uit de regio van 
het snelle en dynamische spelletje. 
Handbal leert je samenwerken in een 
team, leert je te vertrouwen op elkaar 
en in jezelf en stimuleert het denken 
in oplossingen. Bij KDO staan sportivi-
teit en gezelligheid voorop: er is 
aandacht voor het sociale aspect en 
ook buiten de trainingen en 
wedstrijden worden (handbalgerela-
teerde) activiteiten georganiseerd.
Aanmelden voor de inlooptraining is 
niet nodig. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen via handbal@kdo.
nl. Wie weet is handbal wel de sport 
voor uw dochter of zoon! Mocht hij/zij 
niet op de inlooptraining aanwezig 
kunnen zijn, maar wel eens willen 
meetrainen, dan is dat natuurlijk ook 
mogelijk. Trainingstijden zijn te 
vinden op www.kdo.nl/handbal. 
Natuurlijk mogen kinderen na de 
inlooptraining ook nog 3x vrijblijvend 
meetrainen om te kijken of het echt 
wat voor hem/haar is.

KDO handbal organiseert
inlooptraining jeugd

De Kwakel - Teamwork, veel publiek, 
een spannende wedstrijd... En zo 
werd de B-jeugd van KDO handbal 
vorige week zondag kampioen in de 
zaalcompetitie! 13 wedstrijden 
gespeeld, 13 wedstrijden gewonnen, 
een hele prestatie. De spanning was 
om te snijden in de KDO-hal, want 
KDO was dan wel ongeslagen, de 
nummer 2 Zeeburg kwam op 
bezoek. En zij zaten de Kwakelse 
meiden op de ranglijst behoorlijk op 
de hielen! De uitwedstrijd werd met 
1 punt verschil gewonnen, dus de 
spanning was van de meiden af te 
lezen. Gelukkig werden zij gesteund 
door een overvolle rood gekleurde 
tribune. Dit gaf KDO al aan het begin 
van de wedstrijd vleugels, want ze 
stonden in no time met 4-0 voor. Het 
zou geen echte kampioenswedstrijd 
zijn als de spanning niet terug zou 
keren door een slordige fase in de 
wedstrijd. Het rustsignaal klonk bij 
11-8. In de tweede helft blonk 
Zeeburg uit in goed verdedigen. 
KDO had moeite om er doorheen te 

komen. Gelukkig konden zij de 
mazen in het net vinden en is 
Zeeburg niet dichterbij gekomen 
dan één punt achter de Kwakelse 
formatie. Daar droeg knap keepers-
werk aan KDO-zijde zeker aan bij. 
Het publiek stond volledig achter 
KDO en zij lieten dat luid en duidelijk 
horen. KDO knalde het kampi-
oensfeest in met een 19-13 overwin-
ning! De (kinder)champagne vloeide 
rijkelijk onder de douche en de 
meiden vierden in de KDO-kantine 
het feestje verder. Bitterballen, een 
drankje van het handbalbestuur en 
van sponsor Burggraaf zeilmakerij 
konden daarbij niet ontbreken. Voor 
seizoen 2022-2023 zijn de B- en 
A-jeugd van KDO handbal op zoek 
naar een nieuwe trainer. Wil jij je 
inzetten voor een groep leergierige 
jonge dames en kun jij ze blijven 
enthousiasmeren voor het handbal-
spelletje? Of ken je iemand? Bekijk 
de vacature op www.kdo.nl of neem 
contact met ons op via handbal@
kdo.nl.

B-meiden KDO handbalkampioen

Wilnis - Op eigen veld boekte CSW 
een 4-1 overwinning op IJFC dat 
daardoor steeds meer moet gaan 
uitkijken naar de nacompetitie voor 
lijfsbehoud in de tweede klasse.
CSW ging vanaf het begin op zoek 
naar een snelle openingstre�er en na 
14 minuten spelen was het al raak. 
Een voorzet van Bram Korver leek een 
vrij eenvoudige prooi voor de 
doelman maar vervolgens liet hij de 
bal los en de alerte Matt Veerhuis had 
de bal voor het intikken. IJFC toonde 
karakter en zette even later al de 
gelijkmaker op het scorebord. Een 
aanval over veel schijven werd prima 
afgerond in de uiterste hoek. CSW 
kon weer opnieuw beginnen en had 

moeite om een opening te vinden in 
de hechte defensie van IJFC. Maar na 
28 minuten spelen kwam de ploeg 
wederom aan de leiding. Korver 
ontving de bal op een meter of 35 
van het doel en zag de doelman iets 
te ver voor zijn doel staan om vervol-
gens met een schitterend schot de 
keeper te verrassen. Nog voor rust 
kreeg IJFC twee prima mogelijkheden 
om weer op gelijke hoogte te komen 
maar twee schitterende re�exen van 
doelman Thijs Imming voorkwamen 
de gelijkmaker. Aan de andere kant 
was CSW wel slagvaardiger. Matt 
Veerhuis brak door aan de linkerkant 
van het veld, gaf laag voor op Justin 
Blok die bal in de verste hoek depo-

neerde en de 3-1 ruststand aante-
kende. Na rust veel balbezit voor de 
ploeg uit Wilnis maar door slordig-
heidjes kreeg IJFC nog wel mogelijk-
heden. Zo kon een speler van IJFC 
alleen a�open op doelman Imming 
maar de bal verdween naast het doel. 
Even later wederom een prima 
redding van Imming toen hij een 
kopbal uit zijn doel ranselde. Na 70 
minuten was de wedstrijd gespeeld 
toen de bal binnen de zestien voor de 
voeten kwam van Mick van de Loo en 
vervolgens buiten bereik van de 
doelman knap binnenschoot. IJFC 
was geslagen, probeerde de stand 
nog wel wat dragelijker te maken 
maar CSW wenste hier niet aan mee 
te werken. CSW kreeg nog wat kleine 
kansjes op een ruimere score maar 
liet deze onbenut en daardoor ging 
een 4-1 eindstand de boeken in.

CSW drukt IJFC dieper in
de zorgen
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Vinkeveen - Volleybalvereniging 
Atalante in Vinkeveen was al een 
tijdje op zoek naar een nieuwe 
trainer voor hun hoogste dames-
team. Afgelopen week is het gelukt 
om Carol van der Palen uit Wilnis 
voor die baan vast te leggen. 
Alhoewel hij pas met ingang van 
volgend seizoen zou starten, is hij 
nu al enthousiast begonnen met 
het uitzetten van de lijnen voor dit 
door Krijn Verbruggen gesponsorde 
team. Carol komt uit Hoofddorp en 
is recentelijk in Wilnis komen 
wonen. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en één van zijn eerste 

acties was om weer een vereniging 
te vinden alwaar hij met zijn grote 
ervaring en vakkennis weer een 
bijdrage zou kunnen gaan leveren 
aan zowel spelplezier als sportieve 
prestaties. Alhoewel hij gecerti�-
ceerd is voor beduidend hoger 
spelende teams, kiest hij voor de 
kleinschaligheid van deze vereni-
ging. Naast het trainen en coachen 
van de Krijn Verbruggen equipe zal 
hij zich op ons verzoek ook gaan 
bemoeien met het coachen van de 
overige trainers en het incidenteel 
verzorgen van een beachvolleybal-
training.

Atalante volleybal maakt deal 
met nieuwe trainer

Op de foto van links naar rechts: voorzitter Wil Voorbij, trainer Carol van der Palen, 
aanvoerster Aletta van Ommeren.

Mijdrecht - Afgelopen zondag 22 
mei waren de Nationale kampioen-
schappen (NK) in Noordwijk. Hieraan 
mochten de beste dansgroepen 
deelnemen. Het was een super span-
nende en lange dag waarin alle dans-
groepen hun uiterste best deden. 

Enjoy’s Dance mocht met alle vier de 
demoteams meedoen op deze dag. 
Dit is al een superprestatie voor alle 
demogroepen. Maar wat een feest. 
Maar liefst twee demoteams van 
deze dansschool zijn op die dag 
tweede geworden.

Enjoy’s Dance tweede tijdens NK

Wilnis - Hemelvaartsdag 26 mei 
wordt er vanuit de Hervormde 
Gemeente Wilnis weer een �etspuz-
zeltocht georganiseerd. Vanaf 14.00 
tot 14.30 uur bent u welkom om te 
starten vanaf het Roepingplein, Kerk-
straat 12 in Wilnis. Langs de route van 

zo’n 25 km wordt u geacht om goed 
op te letten en diverse vragen te 
beantwoorden. Onder de juiste 
inzendingen wordt een slagroom-
taart verloot. Ook is er onderweg een 
pauzeplaats. De opbrengsten van 
verkoop van de routebladen (€5,-/

stuk incl. versnaperingen) komt ten 
goede aan de Christelijke organisatie 
Friedensstimme. In het bijzonder 
voor de kinderkampen die zij in 
Oost-Europa (oa Siberië, Oezbekistan 
en Kazachstan) organiseren. 
Mochten de weersomstandigheden 
een gezellige �etstocht in de weg 
staan dan is de alternatieve datum 
tweede pinksterdag, 6 juni.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Vinkeveen – Zaterdag 21 mei was 
het dan zover; de laatste wedstrijd 
van JO13-2 van voetbalvereniging 
Hertha te Vinkeveen in seizoen 2021-
22. De jongens moesten uit spelen 
tegen de JO13-4 van het Amstel-
veense Roda ’23 RKSV. Deze ploeg 
stond bovenaan en was de kampioen 
in deze 3e-klassecompetitie; ze waren 
door geen enkele club meer in te 

halen. De jeugdige, overigens heel 
goede, scheidsrechter startte de 
wedstrijd precies op klokslag 11.00 
uur. Meteen was duidelijk dat Roda 
het seizoen winnend wilde afsluiten, 
maar Hertha bood goed tegenstand. 
Uitgangspunt was verdedigen en 
hopen op een mooie counter. Na 15 
minuten viel het eerste tegendoel-
punt. Vijf minuten later wist Samuel 

echter uit te breken en scoorde een 
doelpunt: 1-1. Hierna ging Roda in de 
aanval en schoot 4 minuten later op 
doel: keeper Jelle wist de bal uit het 
doel te houden. Roda deed nog een 
doelpoging maar schoot naast, wat 
niet de enige keer zou zijn deze 
wedstrijd. Ondanks het immer 
aanvallende Roda, wist Hertha soms 
een aardige aanval op te bouwen die 
helaas net niet afgemaakt kon 
worden. Na de rust leek Jelle met zijn 
been in een spagaat een mooie 
redding te maken, maar stuiterde de 
bal net de verkeerde kant op in het 
doel: 2-1. Hierna kon hij echter laten 
zien dat hij zaterdag in vorm was. Bij 
een volgende Roda-aanval wist hij na 
een eerste redding ook de rebound 
te pareren. In deze tweede helft 
kreeg Samuel nog een uitgelezen 
kans op een tweede doelpunt, maar 
hij schoot naast. Langzaamaan 
werden de Herthanen moe en 
moesten ze het uit hun tenen halen 
om Roda tegen te houden; keeper 
Jelle hield de stand nog op 2-1. In de 
slotfase kreeg Roda een corner en na 
wat gerommel voor het doel, kon een 
Rodaspeler de bal alsnog over de 
doellijn krijgen: 3-1. Al met al sloot 
JO13-2 het seizoen goed af.

Hertha JO13-2 sluit af
als middenmoter

Mijdrecht - Na de spannende 
wedstrijd van vorige week werd de 
competitie deze week hervat tegen 
Reeuwijk. Tegen deze ploeg had 
Atlantis nog iets goed te maken, de 
uitwedstrijd voor de zaal werd hier 
namelijk verloren. De start van de 
wedstrijd was voor Reeuwijk, waar ze 
goed uit de startblokken kwamen en 
scherp schoten van afstand. Dit 
zorgde ervoor dat na de eerste zeven 
minuten er een 1-4 voorsprong was 
opgebouwd door de uitploeg. 
Gelukkig herpakten de Mijdrech-
tenaren zich snel en werd de 
wedstrijd weer gelijk getrokken. In 
deze fase van de wedstrijd hadden 
beide ploegen moeite om veel te 
scoren, waardoor Jeroen na 18 
minuten de 5-5 erin wist te prikken.
Hierna leek Atlantis het spelletje van 
Reeuwijk goed door te hebben, en 
wist de uitploeg maar moeilijk aan 
scoren toe te komen. De thuisploeg 

had hier minder moeite mee, waar-
door er een gat geslagen kon worden 
door onder andere Sander van der 
Sluijs, die scherp in zijn schoten zat. 
De stand met rust was 11-7 in het 
voordeel van de Mijdrechtenaren, die 
goed in de wedstrijd zaten. Direct na 
rust leek Reeuwijk met een nieuw 
plan uit de kleedkamer te zijn 
gekomen, wat direct in een doelpunt 
resulteerde. Gelukkig kon de thuis-
ploeg snel meekomen en daarna de 
controle over de wedstrijd weer over-
nemen. De voorsprong werd lang-
zaam uitgebouwd tot er met nog een 
goede tien minuten te spelen 20-11 
op het scorebord stond. In deze fase 
van de wedstrijd herpakte Reeuwijk 
zich nog even kort en maakte in 
korte tijd drie goals. Helaas voor de 
ploeg uit Reeuwijk was het gat te 
groot, het verschil gemaakt. De 
wedstrijd eindigde met een stand 
van 21-16 voor de thuisploeg.

Atlantis houd punten in Mijdrecht
Mijdrecht - Zondag 22 mei was het 
zover. Na een jaar hard trainen, meer-
dere wedstrijden te hebben gedanst 
en vele prijzen te hebben gewonnen, 

hadden de Dancestars van Dans-
school Nicole een plek verdiend in de 
�nale van het Nederlands Kampioen-
schap! Alleen dat al, was een feestje 

waard. Als echte sterren werden ze 
vervoerd in een touringcar, samen 
met hun ouders. Want na al die vrij-
willige ritten van deze ouders zoveel 
vroege zondagochtenden, hadden 
ook zij dit wel verdiend! De reis in 
deze touringcar (wat een verrassing 
was voor de Dancestars) werd moge-
lijk gemaakt door sponsoring van 
Van Walraven en Walraven uit Mijd-
recht en door Peter Winter van 
Wintours. Hij heeft de meiden en hun 
fans veilig heen en weer naar het 
Muze-theater in Noordwijk gebracht.
Na een spannende wedstrijd tegen 
geweldige concurrenten in hun leef-
tijdscategorie werd er een geweldige 
tweede plaats behaald op het NK!
Bij een overwinning hoort een 
(kinder)champagnedouche en die 
kregen de meiden op het strand van 
Noordwijk door de meegereisde fans. 
Na een gezellige picknick op het 
strand gingen de meiden ook nog 
even los in de zee! Al met al een hele 
gezellige dag met een prachtig resul-
taat na een jaar hard trainen met 
trotse docente Nancy. Op naar het 
volgende seizoen!

Dancestars Jazz & Showballet 
Nicole tweede op NK
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Mijdrecht - Op bezoek bij WV-HEDW 
in Amsterdam kon Argon geen indruk 
maken. Al na acht minuten werd een 
verdedigingsfout afgestraft en voor 
rust stond het 2-0. Twintig minuten 
voor het eindsignaal viel het doek 
de�nitief en bracht de thuisploeg de 
stand op 3-0. De laatste minuut sloten 
de Amsterdammers in stijl af door de 
4 op het scorebord te toveren. De 
combinaties bij de gastheren liepen 
vloeiend terwijl Argon het wel 
probeerde, echter van enige meeval 
was geen sprake: Argon trof drie maal 
de lat! De eerste mogelijkheid voor 
WV deed zich al in minuut twee voor, 
een vrije trap van Kick van Aelst kon 
door de Argon doelman Kris van Rijn 
worden gepareerd. Daarna was er een 
goede kans voor Giliano Eijken, maar 
vrij voor de Amsterdamse doelman 
mikte hij de bal over de dwarsligger. 
Even later pro�teerde WV van een 
totaal verkeerde inspeelpass in de 
defensie van Argon, een korte combi-
natie werd vervolgens door Mick van 
Moerkerk afgerond, 1-0. Daarna 
zagen we weer een goede mogelijk-

heid van de thuisploeg maar het 
schot van Tim Correia had te weinig 
vaart waardoor Kris van Rijn kon 
ingrijpen. Twee mogelijkheden even 
daarna voor Argon, Giliano Eijken 
passte op Max Oliemans maar die 
schoot tegen de lat waarna keeper 
Kuiper alsnog de bal veroverde. Ook 
een kopbal van Eijken op aangeven 
van Bergkamp ging naast. Aan de 
andere kant kon plaaggeest Mick van 
Moerkerk lang doorgaan maar zijn 
inzet werd door Kris van Rijn knap 
gepareerd, in de rebound ging de bal 
voorlangs. Maar halverwege de eerste 
helft was het toch weer Tim Correia 
die met enig geluk via binnenkant 
paal voor de 2-0 tekende. Bijna kon er 
alweer door de thuisploeg gejuicht 
worden, een vrije trap op de rand van 
het strafschopgebied werd door Rida 
Najib knap in de hoek geschoten 
maar met een katachtige reactie dook 
Kris van Rijn de bal uit de hoek. Er 
volgden drie hoekschoppen op rij 
voor WV, echter Argon haalde zonder 
verdere schade de rust. Argon begon 
de tweede helft met een redelijk 

o�ensief, Adil Lechkar probeerde het 
van afstand maar zijn poging ging 
naast. Na een actie over links drukte 
Younes Ouaali wel af maar hij zag de 
bal via de lat over het doel vliegen. 
Ook een combinatie tussen Dylan 
Bergkamp en Younes Ouaali werd 
door laatstgenoemde naast de 
verkeerde kant van de paal 
geschoten. Daarna moest Bart van 
der Voort geblesseerd afhaken, 
Erkelly de Sa nam zijn plaats in en ook 
Yannick van Doorn (herstellende van 
een blessure) werd vervangen door 
Lars van Wees. Even daarvoor zagen 
we een poging van Giliano Eijken 
maar de bal ging via keeper Kuiper en 
de lat over. Een simpel één-tweetje 
werd door invaller Jack van Moerkerk 
knap afgemaakt waardoor het voor 
Argon de�nitief over was, 3-0. Het 
laatste kwartier mochten Sven Beek, 
Mika Keizers en Robin Voorend nog 
even van de bank. Veel gebeurde er 
niet meer, Kick van Rijn onderschepte 
nog een gevaarlijke aanval van WV en 
Mika Keizers kreeg een mogelijkheid 
van dichtbij echter zijn schot was te 
slap. In minuut 90 nog een aanval uit 
het boekje van de kampioen die Tim 
van der Meulen mocht afronden: 4-0.

Argon buigt diep voor kampioen

Mijdrecht - Ben jij dat meisje of die 
jongen die graag in Mijdrecht op een 
sport gaat en van voetbal houdt? 
Kom dan vanaf eind augustus (start 
nieuw seizoen) met ons mee voet-
ballen bij Argon en word een echte 
Argonaut! Je hoeft niet gelijk lid te 
worden: de eerste paar trainingen 
zijn altijd gratis, zodat je kunt ervaren 
of het echt iets voor je is. Vanaf 5 jaar 

ben je welkom, je heet dan een Mini. 
Maar als je ouder bent, verwelkomen 
wij je ook graag! De training is in 
principe voor de jeugd t/m 10 jaar op 
woensdagmiddag. Op zaterdagoch-
tend trainen de Mini’s (5-6 jaar) ook 
of spelen ze vriendschappelijke 
partijtjes. Kinderen vanaf 6 jaar 
spelen op zaterdagochtend competi-
tiewedstrijden. Dat betekent dat je 
de ene keer ‘thuis’ speelt, de andere 
keer speel je ‘uit’. Onze begeleiders 
zorgen er dan voor dat alles goed 
geregeld is. Argon is een veelzijdige 
club waar iedereen welkom is en 
waar plezier bovenaan staat! Bij ons 
kun je spelen op jouw niveau. Ook 
organiseren wij een paar keer per 
jaar een leuk event voor groot en 
klein, zoals een Paasbingo of een 14+ 
Tropical Night. Zin om mee te doen? 
Stuur een mailtje met je aanmelding 
naar aanmelden@svargon.nl met je 
naam en geboortejaar, dan krijg je 
een persoonlijk bericht over de 
mogelijkheden om te komen trainen. 
Vrijblijvend aanmelden kan ook via 
onze website www.svargon.nl/lid-
worden. De laatste ‘open’ training 
voor de jeugd t/m 10 jaar is op 25 
mei aanstaande.

Word jij onze nieuwe Argonaut?

Mijdrecht - Het BVM-bridgeseizoen 
loopt ten einde. De laatste speeldag 
zal de doorslag geven over al dan niet 
promoveren of degraderen naar de 
andere lijn. De verwachting is dan ook 
dat er weer stevig zal worden 
gespeeld om elkaars kansen te 
bevechten op het groene kleed.
Maandag 16 mei speelden Carla 
Steenhuis & Ad in ’t Veld een solide 
partij met als resultaat 71,88%. Karla 
Schmidt & Carla Euwe werden een 
goede tweede met 63,13%, met Paul 
& Delia Kenter kort daarachter met 
62,50%. Janny & Gerard Telling 
speelden een 4schoppencontract met 
1upslag en een ander paar precies het 
contract. Zo waren er meer contracten 
waar in de uitkomst een slag 
scheelde. Greet Vermeij & Ada Groen-
wegen deden goede zaken met een 
1hartenbod. Het andere paar speelde 
SA met 3 downslagen. In een ander 
spel kon zowel 1schoppen met 
3upslagen worden gespeeld als 
2harten met 1upslag. Dat een 4schop-
pencontract kan worden gemaakt 

door paar Carla Schmidt lukt een 
ander paar niet met 2downslagen. 
Paar Paul Kenter speelde een 4harten-
contract terwijl een ander paar 
2schoppen met 2 upslagen speelde. 
Het was dus het avondje wel voor 
sommige paren. De eindstand is op 
het moment van het schrijven van dit 
stukje nog niet bekend. Donderdag 
19 mei was het afrekendag met de 
laatste kansen op plaatsverbeteringen 
of plaats vast houden. In de A-lijn 
zette paar Hennie van der Reep & 
Corry Twaalfhoven hun goede vorm 
door met 64,58%. Dick Licht & Xandra 
Visee waren ook weer goed bezig met 
60,42%. Gerard & Riet van der Meer 
hervonden zich met 57,50%. In 1 spel 
zag een paar kans om 5klaveren te 
spelen, maar werd overdonderd door 
een 3SA met 2 upslagen. Dat soms 
een uitneembod verkeerd uitpakt 
bleek in een spel waar SA het contract 
moest zijn, maar het schoppencon-
tract 5down ging. In een ander spel 
was 4schoppen het contract maar de 
uitkomsten varieerden van min1 tot 

plus1. Een gedoubleerd 4schoppen-
contract werd gemaakt, terwijl het 
contract ook 4down ging. De eind-
stand na acht ronden: 1. Otto Hoog-
endijk & Ton Verlaan 56,74%. 2. Elisa-
beth & Nan van den berg met 54,59%. 
3. Hennie van der Reep & Corry 
Twaalfhoven met 53,77%. In de B-lijn 
deden ben Gabriel & Mart van de 
Voort waar ze goed in zijn met 
63,04%. Frank van der Laan & Anton 
Berkelaar zaten er net achter met 
62,66%. Anneke Wortel & Jan Broeck-
mans scoorden een mooie 55,31%. 
Een mooi 6klaveren werd gespeeld 
door Paar Ben Gabriel (N); de overige 
paren (O) kwamen in een 4schoppen-
contract of hoger. Soms is in 1 spel 
twee kleuren bieding mogelijk, harten 
was gemiddeld goed, schoppen ging 
mis. De eindstand is: Anneke Wortel & 
Jan Broeckmans 54,78%. 2. Ben 
Gabriel & Mart van de Voort 54,14%. 
3. Paula Kooijman & Koos Wieling 
50,71%. Al met al was het een goed 
seizoen met ups en downs. In 
september gaan we weer verder en u 
kunt meedoen. Kijk op de website van 
BVM. Dank gaat uit naar de wedstrijd-
leidingen die het niet steeds makke-
lijk hadden om alles organisatorisch 
rond te krijgen. Dank!

Bridgevereniging Mijdrecht –
de laatste loodjes

Vinkeveen - Op vrijdag 27 mei 2022 
is er prijsklaverjassen voor iedereen 
in Café de Merel in Vinkeveen. Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld. Dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares bekend. Afge-
lopen vrijdag was Martien de Kuijer 
de beste kaarter met maar liefst 7459 
punten. De totale uitslag van deze 
avond was: 1. Martien de Kuijer met 
7459 punten. 2. Frans Bierstekers met 

6582 punten. 3. Maurits de Vries met 
6559 punten. De poedel was voor 
Cees Wijngaarden met 5351 punten. 
De volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 27mei 2022. We 
starten om 20.00 uur dus wees op 
tijd. Aanwezig zijn voor de inschrij-
ving: 19.45 uur. Telefoon van Café de 
Merel is 0297-263562. Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen. E-mail: thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums voor 
de nieuwe prijs-klaverjascompetitie 
2021/2022: 27 mei, 10 en 24 juni en 8 
juli. Alle datums onder voorbehoud.

Mijdrecht - Woerden - Wil je een 
dagje heerlijk �etsen in een oer-
Hollands decor van grazige weiden, 
knoestige knotwilgen, slingerende 
dijkjes en oude waterlopen? Doe dan 
mee met onze �etstocht door het 
prachtige polderlandschap van het 
Groene Hart. Op zondag 12 juni 
organiseren de wielerclubs TTC de 
Merel en WTC Woerden, de Groene 
Hart Classic 2022. Op die dag wordt 
ge�etst voor het goede doel. De 
volledige opbrengst van de tocht 
gaat naar Giro 555 ten behoeve van 
de vluchtelingen uit de Oekraïne. 
Fietsers kunnen kiezen uit drie 
afstanden, te weten 40, 70 en 110 
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 110 kilometer. Halverwege de 
tocht wordt de deelnemers ko�e of 
thee met wat lekkers aangeboden. 
Diverse leden van onze verenigingen 
bakken daarvoor zelf taart en cake. 
We hopen op een gulle vrijwillige 
bijdrage daarvoor. Samen met het 
inschrijfgeld gaat deze bijdrage 
volledig naar Giro 555. Starten voor 
de De Groene Hart Classic is mogelijk 
tussen 08.00 en 12.00 uur. In Mijd-
recht is de startplek Tennishal de 
Ronde Venen, Dr. J. van der Haarlaan 
3. In Woerden starten de �etsers 
vanaf WTC Woerden, Waardsedijk 40. 
Meer informatie is te vinden op de 
websites: www.wtcwoerden.nl of 
www.ttcdemerel.nl

Groene Hart Classic 2022

Klaverjassen 

Wilnis - Na twee jaar zonder, was het 
eindelijk weer tijd voor het traditio-
nele sponsorsixentoernooi bij CSW. 

Met elf bedrijven en +/- 120 personen 
kwamen ze samen voor het leukste 
bedrijvenvoetbaltoernooi. Ze kijken 

terug op een méér dan geslaagde 
avond met trouwe én nieuwe spon-
sors van CSW. “Zullen we het droog 
houden?” was hoogstwaarschijnlijk 
de meest gestelde vraag gedurende 
de dag. Met het sponsorsixentoer-
nooi op de planning, kon alleen de 
storm nog roet in het eten gooien. 
Maar gelukkig: een mooie avond 
werd het. Om 18.00 uur druppelden 
de teams letterlijk binnen. Het werd 
een sportief toernooi, waar het 
publiek vermaakt werd met werel-
dacties die zich afwisselden met 
ongelukkige aannames. Na een 
mooie �nale tussen Assuline en 
Rijdes, trokken de jonge talenten van 
Rijdes aan het langste eind en 
sleepten de wisselbeker binnen. Ben 
jij er volgend jaar ook bij met jouw 
bedrijf? Mail ons even op sponsor-
commissie@cswilnis.nl, we vertellen 
je graag over de sponsormogelijk-
heden bij CSW.

Ouderwets gezellig 
sponsorsixen bij CSW

Bedrijven op de foto: Assuline, FPA, G. de Haan, Gerrijn, Krimp, Loyals, MGK, Rijdes, 
Spelt, Stieva en Van Egmond. Foto gemaakt door Rob Werkhoven.








