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Gezien aantal consulten/telefoontjes: 
niet nodig en fi nancieel onhaalbaar

Huisartsenpost in De Ronde 
Venen? Vergeet het maar

Namens het Antoniusziekenhuis 
lichtte de het lid van de raad van 
bestuur van het Antonius, de heer 
Moulin het zorglandschap toe. “In 
onze regio is sprake van vergrij-
zing wat leidt tot een groeien-
de zorgvraag. Van overheidswe-
ge is er een Hoofdlijnenakkoord. 
De hoofdlijn daarin is meer zorg 
tegen lagere kosten. Het Antoni-
us heeft er voor gekozen de com-
plexere zorg te concentreren om 
effi  ciënter gebruik te kunnen ma-
ken van kostbare apparatuur, 
maar ook om de technologieont-
wikkelingen te kunnen blijven 
volgen. Daarnaast is er een tekort 
op de arbeidsmarkt. Dit is de re-
den om onderdelen van Woer-
den te sluiten. Het Antonius heeft 
daarnaast specifi eke keuzes ge-
maakt binnen het verzorgingsge-
bied met als uitgangspunt dicht-
bij als het kan, veraf als het moet. 
Diagnose, voorzorg, herstel en 

controle moet dichtbij en de ope-
ratie centraal/veraf.

In Woerden wordt 
geïnvesteerd
Er gebeurt nog veel in Woerden. 
Een kleine opsomming: jaarlijks 
100.000 poliklinische bezoeken, 
 alle staaroperaties van het Anto-
nius worden in Woerden gedaan, 
er is een nieuwe apotheek, en er 
is de polikliniek van de Sint Maar-
tenskliniek (ook MRI-onderzoek), 
Er zijn ook nieuwe zorginitiatie-
ven gestart zoals: slaapstoornis-
senkliniek voor heel Nederland 
waar 35OO patiënten komen, de 
GGD is er gevestigd en er is huis-
vesting en verzorging voor men-
sen met niet aangeboren hersen-
letsel. De heer Moulin betoogde 
dat er dus wel degelijk in Woer-
den wordt geïnvesteerd en be-
nadrukte dat het recent geopen-
de zorgpension heel goed aan de 

vraag voldoet. De ontwikkelingen 
staan echter niet stil. Vanaf 2020 
zullen er geen operatieve dagbe-
handelingen meer plaatsvinden. 
Het betreft zo’n 3000 patiënten, 
die naar Leidse Rijn of Nieuwe-
gein moeten voor hun operatie. 
Maar de zorg voor en na een ope-
ratie blijft wel in Woerden. 

Toekomstvisie
Het Antonius wil samen met de 
gemeente Woerden, de Ronde 
Venen en andere gemeenten in 
gesprek over de invulling van de 
zorgvraag in de toekomst. Ok de 
huisartsen wil zij hierbij betrek-
ken. De heer Moulin nodigde de 
gemeente(raad) dan ook uit om 
mee te denken. Het denkproces 
start deze zomer. 

Mijdrecht
Het Antonius heeft geen plannen 
om dit moment de activiteiten in 
Mijdrecht te beëindigen. Wel zal 
de polikliniek in Mijdrecht deel 
uitmaken van de discussie rond-
om de toekomstvisie. De heer 
Moulin kon daarom ook geen 
harde toezeggingen doen. 

Vervolg elders in deze krant

De Ronde Venen - Raadsleden en belangstellenden zijn op 22 mei 
op een informatiebijeenkomst o geïnformeerd over de eerste en 
2e lijnszorg. De directie van het Antoniusziekenhuis was aanwe-
zig en gaf een toelichting op de ontwikkelingen in Woerden en 
ook de huisartsen gaven veel feiten over de Huisartsenpost en de 
POH GGZ Jeugd. Dit leverde niet alleen veel informatie, uitdagin-
gen maar ook echte eyeopeners op.

29 mei 2019
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KORT NIEUWS:

Op taalexpeditie 
tijdens de 
jaarmarkt

Mijdrecht - In de gemeen-
te De Ronde Venen hebben 
3400 inwoners moeite met 
lezen en schrijven, begrij-
pen en spreken. Het Taal-
huis vraagt met een Taalex-
peditie aandacht voor taal. 
Goed Nederlands is belang-
rijk voor iederéén. Moei-
te hebben met taal maakt 
het dagelijks leven knap las-
tig. Tijdens de jaarmarkt in 
Mijdrecht kan jij zelf ervaren 
hoe laaggeletterd zijn voelt. 
De Taalexpeditie is woens-
dag 5 juni van 10.00 tot 
16.00 uur bij het Raadhuis-
plein. De Taalexpeditie is 
een bijzondere manier om 
jou bewust te maken van de 
problematiek van laaggelet-
terdheid. De Taalexpeditie is 
een escaperoom. Zo heb je 
als deelnemer 10 minuten 
de tijd om de code te kraken. 
De Taalexpeditie bestaat uit 
spelelementen, maar de in-
houd van de aangekaarte is 
heel serieus. Meer oog krij-
gen voor signalen, dat hoopt 
het Taalhuis met deze taalex-
peditie in de escaperoom te 
bereiken.

Ontrafelen
Bij het ontrafelen van één 
van de taalpuzzels in de es-
capetoom moet je vier moei-
lijke woorden in een zin in 
de juiste volgorde leggen. 
Ab Spoor, taalambassadeur: 
“Voor een laaggeletterde 
ziet elke zin er zo uit. Als een 
abracadabra van woorden 
waarvan je net de betekenis 
niet weet.” Een andere puzzel 
gaat over het herkennen van 
cijfers –op een etiket ontcij-
feren hoeveel gram van iets 
in een product zit– want niet 
alleen taal, ook rekenen is 
vaak moeilijk. De pers is van 
harte uitgenodigd op taal-
expeditie te gaan tijdens de 
jaarmarkt in Mijdrecht. Ook 
is er gelegenheid om in ge-
sprek te gaan met taalam-
bassadeur Ab Spoor, pro-
jectleider bij de bibliotheek 
Hanneke Paul en projectlei-
der bij de gemeente Evelien 
van der Wiel. 

Service

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

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

www.vderwilt.nl

Nieuwe Meerbode

VOOR MIJDRECHT

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL
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BEZORGERS/STERS

afgaand vindt donderdag 6 juni 
2019 een bespreking van het be-
stemmingsplan plaats tijdens de 
informatieronde. Inwoners kun-
nen tijdens de informatieronde 
inspreken. De vergaderingen be-
ginnen om 19.30 uur en vinden 

plaats in het gemeentehuis in 
Mijdrecht. Als het bestemmings-
plan defi nitief is kan GroenWest 
de omgevingsvergunning voor 
bouwen van de appartementen 
aanvragen. De start van de bouw 
wordt verwacht in 2020. 

ollege biedt ge eenteraad beste ings lan aan ter aststelling

Plan voor 21 appartementen aan de 
Prins Bernhardlaan stap dichterbij

De Ronde Venen – Buurtbus lijn 
526 bestaat 40 jaar! De vrijwilli-
ger chauff eurs zijn onlangs gefê-
teerd op een dagje uit met de bus 
van Slingerland Tours naar Futu-
reLand (2e Maasvlakte). Na een 
heerlijke lunch is er een rondvaart 
gemaakt die zeer indrukwekkend 
was. Ongeloofl ijk hoe het daar al-
lemaal opgebouwd en geauto-
matiseerd is. Daarna was er gele-
genheid meer te weten te komen 
in het Informatiecentrum en van 
een drankje te genieten op het 
terras; het was prachtig weer! Aan 
het eind van de middag terugge-
reden naar Breukelen alwaar al-
len van een heerlijk diner hebben 
genoten. Rond 21.00 uur was het 

gezelschap weer terug op de ver-
zamelplek bij het zwembad. Een 
prachtige dag, mede mogelijk ge-
maakt door de Rabobank en Pla-
timex. Voor 2 chauff eurs was dit 
het laatste Buurtbus-uitje om-
dat zij deze maand de leeftijd van 
75 jaar bereikt hebben. Eind april 
reed Henk Ceton zijn laatste rit 
en 21 mei Koos Boortman. Henk 
heeft er zo’n 15 jaar op zitten en 
Koos rond de 13 jaar. Koos is ook 
een paar jaar Dienstleider ge-
weest als technische ondersteu-
ner voor de chauff eurs tijdens de 
ritten. Beide heren zijn aan het 
eind van hun laatste rit in de bloe-
men gezet door leden van het be-
stuur en belangstellenden. 

Buurtbus lijn 126 viert 
40 jarig bestaan

Mijdrecht - Het college heeft 
dinsdag 21 mei besloten de ge-
meenteraad het bestemmings-
plan Prins Bernhardlaan in 
Mijdrecht ter vaststelling aan 
te bieden. Het bestemmings-
plan maakt de bouw moge-
lijk van 21 sociale huurapparte-
menten op een mooie, centra-
le plek in Mijdrecht. Wethouder 
Rein Kroon (Ruimte): “Alle appar-
tementen worden levensloopbe-
stendig. Aan dit soort huurwo-
ningen is een grote behoefte in 
onze gemeente. Woningcorpora-
tie GroenWest biedt hiermee zeer 
geschikte woonruimte voor seni-
oren die zorg aan huis nodig heb-
ben. De appartementen liggen 
bovendien dichtbij allerlei voor-
zieningen in Mijdrecht. Mooi dat 
we in samenwerking met Groen-
West dit plan weer een stap ver-
der kunnen brengen.” Het ge-

bouw met de 21 appartementen 
wordt drie woonlagen hoog, bo-
venop een plint met bergingen. 
De entree komt aan de kant van 
de Prins Bernhardlaan, met een 
directe verbinding van de onder-
ste woonlaag naar de weg op de 
dijk. Onder en naast het gebouw 
worden 26 parkeerplaatsen aan-
gelegd. Het appartementencom-
plex komt op de plaats waar nu 
een aantal verouderde dijkwo-
ningen staat.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft in 2017 ter inzage gelegen. 
Diverse omwonenden hebben 
hierop gereageerd. De bezwa-
ren ging vooral over de groot-
te van het gebouw en de ver-
keerssituatie. Waar het kan, is te-
gemoet gekomen aan de be-
zwaren. Het bouwvlak is bijvoor-
beeld verkleind, waardoor de af-

stand tot de omliggende bebou-
wing groter is geworden. Ook is 
er een schouw geweest met om-
wonenden, waarbij veel bewo-
ners van de Stadhouderlaan be-
zwaren hebben geuit tegen het 
voornemen om tussen hun wo-
ningen een toegangsweg naar 
het nieuwe gebouw te maken. De 
gemeente heeft nader onderzoek 
laten doen naar de verkeerssitua-
tie en de mogelijkheden voor de 
toegangsweg. Dat heeft geleid 
tot een aanpassing van de ont-
sluiting voor auto’s via de Prins 
Bernhardlaan. Fietsers en voet-
gangers kunnen nog wel naar de 
Stadhouderlaan, via het bestaan-
de bruggetje. 
De gemeenteraad behandelt het 
bestemmingsplan Prins Bern-
hardlaan naar verwachting in de 
raadsvergadering van donder-
dag 27 juni 2019. Hieraan voor-



Regio - Op vrijdag 24 mei had af-
deling Uithoorn/Amstelhoek van 
de Zonnebloem een gezellig len-
te uitje georganiseerd. Met 29 
gasten en 8 vrijwilligers vertrok 

de (rolstoel)bus om half 11 vanaf 
het Potgieterplein naar de prach-
tige Orchideeën Hoeve in Luttel-
geest. Best een stukje rijden, dus 
de lunch die klaar stond bij aan-

komst smaakte dan ook heer-
lijk. Daarna was er alle tijd om de 
hoeve te bewonderen. Wat was 
er veel te zien. Niet alleen orchi-
deeën, maar ook een tropisch re-
genwoud met bruggetjes, kron-
kelpaadje en watervallen en een 
kleurrijke zwevende bloemen-
tuin. Ook raakten we niet uitge-
keken op de vele dieren. Er wa-
ren grote vissen, schildpadden, 
vogels, flamingo’s, apen en in de 
vlindertuin vlogen de mooiste 
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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.

INFORMATIEF

COLOFON

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

De tuin van Stroomzicht is al een 
reden om te komen. Een tuin met 
prachtige lange zichtlijnen, ter-
rassen en waterpartijen. Altijd 
goed onderhouden. Het hele jaar 
door is daar de Tuinwinkel. Maar 
voor Chazz is die winkel dicht en 
wordt door een ploeg vrijwilligers 
het jazzpodium gebouwd. De 
kramen voor de cateraars worden 
ingericht en de partytenten voor 
alle weersomstandigheden wor-
den opgesteld. De gastvrijheid 
van de bewoners van Stroom-
zicht is geweldig. In de mooie 
tuin is het sowieso goed toeven.

Maar de programmering is ook 
de moeite waard. Op de website 
staat informatie over de bands. 
Als eerste komt Pete Bog’s Big-

band en als tweede Grada & the 
Lounge Factory. Succes verze-
kerd, beide groepen traden al 
eerder op bij Chazz. Het publiek 
genoot met volle teugen van hun 
muziek (zie ook de columns in de 
twee vorige afleveringen van de-
ze krant).
Aan het begin van de avond komt 
Leo’s Drugstore, een swingende 
band en als afsluiter is er de dy-
namische Etta James Experience, 
Er is genoeg om Chazz-voorpret 
te hebben.
Ga naar de website voor foto’s en 
de sfeer van het festival. Op www.
chazz.nl vindt u ook informatie 
over het goede doel van Chazz 
2019 en over de kaartverkoop.

Ria Waal

Het wekelijkse stukje over Chazz 2019, het jazzfestival op Boer-
derij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 22 juni van 
16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er heerlijke mu-
ziek in de mooie, sfeervolle tuin. Er zijn genoeg redenen om naar 
De Hoef te komen: parkeren in het weiland, fijne muziek, relax-
te sfeer en voortreffelijke catering. Kom bijpraten met vrienden, 
een hapje eten en lekker luisteren. 

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Op stap met de 
Zonnebloem

vlinders rond. Schitterend hoe 
deze hoeve is aangelegd. De tijd 
vloog dan ook om. Voor vertrek 
stond er nog een lekker kopje 
met een gebakje klaar. Moe maar 
zeer voldaan vertrokken we eind 
van de middag weer richting Uit-
hoorn. 
Bij aankomst op het Potgieter-
plein werd iedereen nog verrast 
met een mooie orchidee om mee 
naar huis te nemen. Het was een 
geweldige dag!

Met de Pinksterdagen:
Foodtruck Festival in 
Uithoorn
Regio - Het Foodtruck Festival 
Tjoeke Tjoeke Food Food  komt 
tijdens het Pinksterweekend op 
9 en 10 juni naar Uithoorn! Ga 
op smakelijke ontdekkingsreis 
en check in bij de leukste mobie-
le keukens. Maar liefst 20 enthou-
siaste Foodtruckers maken voor 
jullie de meest heerlijke gerech-
ten. Het Evenemententerrein aan 
de Legmeer West wordt dit week-
end 1 groot openluchtrestau-
rant waar elke smaakpupil Brui-
send geprikkeld wordt! Ook ve-
gan, biologisch, glutenvrij en ve-
getarisch aanbod is er volop te 
vinden. De Foodtruck events van 
Evenementenorganisatie Brui-
send staan voor informeel en een 
ongedwongen knusse sfeer, ge-
varieerd ambachtelijk aanbod, lo-
kale betrokkenheid, 
kindervermaak, duurzaam en het 
ons kent ons gevoel!
Het ons kent ons gevoel:
Op dit Foodtruck Festivals creë-
ren ze een informele en knusse 
sfeer. Het voelt als een grote on-
gedwongen familiebijeenkomst 
waar iedereen het leuk vindt om 
elkaar weer eens te zien en te 
spreken.  En wat is leuker om met 
elkaar te kletsen in een Bourgon-
dische omgeving met de leukste 
mobiele keukens en bruisende 
drankjes? 

Gevarieerd aanbod:
De trucks worden met zorg  ge-
selecteerd.  Er staan dan ook en-
kel unieke deelnemers! Ben je dol 
op lekker eten en ontdek je graag 

nieuwe gerechten? Ze serveren 
gerechten uit verschillende we-
relddelen. Van Mexicaanse BBQ-
worstjes tot Spaanse churros, van 
Franse wijnen tot Indonesisch 
Streetfood! Maar ook kenmer-
kend Nederlandse paling, zalm 
en tosti’s en Italiaans ijs en cap-
puccino zijn er op het Food Fes-
tival te vinden!

Ga op een smakelijke 
ontdekkingsreis en 
check in bij o.a.:
•	 Barplanet:	Flammkuchens
•	 Bommelbeef:	Broodjes	burger	

en biefstuk
•	 Le	Tour	du	Vin:	wijnen	en	Pro-

secco
•	 De	 Bamboehut:	 Indo	 Street-

food, bami, nasi en saté
•	 Eetfestijn:	wafels
•	 Good	 Times	 Events:	 Broodjes	

Merquez, schnitzel en Mexi-
caanse worst en vega spicy 
tempé

•	 Crêpes	 van	 Tony:	 hartige	 en	
zoete	crêpes

•	 Sisterfood:	 Quarkini’s/kwark-
bollen

•	 Bonbini	 Kitchen:	 pasteitjes	
met vlees en vis, maaltijden 
met kip, loempia en aardap-
peltjes

•	 Coffee	Babes:	koffie	en	thee
•	 Pofferchikies:	 poffertjes	 met	

diverse toppings
•	 De	 Ambachtelijke	 Hobbyro-

ker: gerookte paling en zalm, 
broodjes makreel, mosselen

•	 Minnies:	tosti’s	en	panini’s
•	 IJssalon	 Vivaldi:	 Ambachte-

lijk Italiaans schepijs uit eigen 
keuken

•	 Esta	Loco:	Frietjes	met	huisge-
maakt stoofvlees

•	 Martinius:	Spaanse	churros	en	
kippeling

•	 Hosanna	 Catering:	 Surinaam-
se broodjes met bakkeljauw, 
pindasoep en rotirol

•	 Bij	 de	 bar	 haal	 je	 Bruisende	
biertjes, ook in 0.0% , diverse 
frisdranken en Slush Puppy.

Duurzaam ondernemen:
De organisatoren van Bruisend 
hebben onlangs de “Plastic Pro-
mise” getekend. Dit houdt in dat 
ze hun events met nog meer aan-
dacht voor het milieu gaan orga-
niseren. Dit houdt in dat ze af-
scheid nemen van de plastic be-
kers, in plaats daarvan werken ze 
met hardcups, dit doen ze om het 
zwerfafval	 tegen	 te	 gaan.	 Je	 be-
taalt eenmalig een bedrag voor 
dit festivalglas, deze kun je als 
aandenken meenemen naar huis! 
Ook plastic muntjes komen het 
event niet op, je kunt overal be-
talen	met	Pin	of	Cash.	Daarnaast	
zorgen ze ervoor dat het terrein 
schoner wordt achter gelaten dan 
hoe	ze	het	aantroffen!

Kindervermaak:
Uiteraard wordt er ook weer dit 
jaar aan de kids gedacht en daar-
om is er kindervermaak voor di-
verse leeftijden te vinden. Voor 
de hele kleintjes is er de Little Tiny 
draaicarousel en de zweefmolen. 
Voor de iets grotere kinderen de 
kop van jut en een uitgebreide 
spelwagen waar van alles te doen 
én te winnen is! Het evenement 
wordt dus gehouden 9 en 10 ju-
ni en wel van 12.00 tot 20.00 uur 
op het evenementencomplex 
Legmeer West in Uithoorn ( Naar 
sportpark Legmeervogels)

30 jaar Sijbrants & van Olst:
Anne & Valentin-Dagen en 
proosten met prosecco!
Regio	 -	 Muus	 Sijbrants	 en	 Coen	
van Olst vieren het 30-jarig jubi-
leum van Sijbrants & van Olst Op-
tiek op feestelijke wijze. Op 31 
mei vanaf 16.00 uur en op 1 ju-
ni staat de winkel in Uithoorn ge-
heel in het teken van het onder-
scheidende Franse merk Anne & 
Valentin. Naast de complete col-
lectie monturen kun je kennisma-
ken met de nieuwe zonnebrillen-
collectie van dit stijlvolle merk. 
Met een Anne & Valentin-bril op 
je neus laat je zien wie je bent: 
vrolijk, fantasievol en uniek. Alles-
behalve een grijze muis! 

Gratis prosecco bij aanschaf 
van een Anne & Valentin-bril
Omdat Sijbrants & van Olst het 
30-jarig jubileum graag samen 
met hun klanten vieren, geven ze 
op de speciale Anne & Valentin-
dagen bij aankoop van een mon-
tuur of zonnebril van dit merk 
een bruisend cadeau weg: een 
heerlijke fles Bepin de Eto prosec-
co. Deze toegankelijke prosecco 

kenmerkt zich door tonen van va-
nille, hazelnoot, exotisch fruit en 
frisse citruszuren. 

Gratis
Gratis Hoya-brillenglas bij Anne & 
Valentin-zonnebril op sterkte
Voor wie kiest voor een zonnebril 
op sterkte met een montuur van 
Anne & Valentin en glazen van 
Hoya, is er een spectaculaire ac-
tie: Sijbrants & van Olst geeft één 
brillenglas cadeau! Hoya zonne-

glazen zijn verkrijgbaar in diver-
se kleuren, zowel in enkelvoudige 
als multifocale uitvoering. 
Sijbrants & van Olst Optiek is al 30 
jaar hét adres voor optimale oog-
zorg en een brede collectie mon-
turen en zonnebrillen van top-
designers als Theo, Paul Smith, 
Oliver	Peoples	en	Lindberg.	Kom	
op  vrijdag 31 mei (vanaf 16.00 
uur) of zaterdag 1 juni naar de 
winkel aan de Dorpsstraat 32 in 
Uithoorn en vier het jubileum 
mee op de Anne & Valentin-Da-
gen! 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32, Uithoorn.telefoon 
0297 540777. Sluisplein 1, Ouder-
kerk a/d Amstel | telefoon 020 
4966082. Volg ons op Facebook.
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Over ruim 3 weken vindt het 
AmstelProms concert weer 
plaats. Tijdens de vorige edities 
van het concert, waarin pop en 
klassieke muziek elkaar afwis-
selen, heeft het publiek geno-
ten van een scala aan bekende 
muziek, uitgevoerd door een 
groot orkest, een even groot 
koor en regionale zangers en 
zangeressen. Het concert was 
een dermate groot succes dat 
het aanwezige publiek op de 
kade in Uithoorn onvoldoen-
de ruimte had om te kunnen 
staan en het concert goed te 
kunnen beluisteren. Dit jaar 
vindt het AmstelProms concert 
plaats op het evenemententer-
rein, waardoor er meer dan vol-
doende ruimte is om iedereen 
van goede staan- of zitplaats te 
voorzien. Omdat er meer ruim-
te is en er wordt verwacht dat 
er dit jaar nog meer bezoekers 
op het concert afkomen, zijn 
de prijzen van de kaarten ver-
laagd in de voorverkoop. Via 
de website www.amstelproms.
nl kunnen de kaarten vanaf 
heden worden gekocht voor 
€19,50 per persoon. Op de dag 
zelf kosten de kaarten €24,50 
per persoon. Koop dus snel 
uw kaart voor AmstelProms 
en verzeker uzelf van een goe-
de zitplaats waarvandaan u het 
concert goed kunt volgen.
 
Voorprogramma start 
om 18:00 uur
Op het evenemententerrein 
wordt een podium gebouwd 
met de zitplaatsen op korte af-
stand om alles goed te kunnen 
zien en horen. Het terrein gaat 
al open om 17:30 uur en het 
voorprogramma van Amstel-
Proms wordt vanaf 18:00 uur 
ten gehore gebracht. Tijdens 
het voorprogramma kunt u 

aan een VIP tafel genieten van 
een 4-gangendiner, uitgeser-
veerd door Geniet aan de Am-
stel. Daarnaast kunt u op het 
terrein zelf gebruik maken van 
de bars en eettentjes voor een 
snack of een BBQ-maaltijd ver-
zorgd door Family. 
Tussen 18:00 en 20:00 uur kunt 
u onder het genot van een 
hapje en een drankje luiste-
ren naar heerlijke muziek door 
zangeres Juuzz. Vanaf 20:00 
uur wordt het toneel klaarge-
maakt voor het concert dat om 
20:30 uur start. Tijdens het con-
cert kunt u ontspannen genie-
ten van de zomerzon en met 
een drankje in uw hand mee-
zingen. Het belooft weer een 
zeer mooie avond vol met be-
kende muziek te worden.
 
Winnend 
Songfestivalnummer 
onderdeel van AmstelProms
Nadat bekend was geworden 
dat Nederland dit jaar het Eu-
rovisie Songfestival heeft ge-
wonnen met het nummer Ar-
cade, is de organisatie van 
AmstelProms op zoek gegaan 
naar een arrangement dat van 
dit prachtige nummer dat ge-
schikt is om met een orkest en 
koor uit te kunnen voeren. Ge-
lukkig is dit gevonden en dat 
betekent dat op het laatste 
moment het winnende lied-
je dat werd uitgevoerd door 
Duncan Laurence ook onder-
deel is geworden van Amstel-
Proms.
Naast Arcade worden ook 
nummers uitgevoerd van 
Frank Sinatra, The Beatles en 
The Blues Brothers.
Voor meer informatie en voor 
het bestellen van kaarten kunt 
u terecht op www.amstel-
proms.nl

Voorverkoop 
AmstelProms concert 

op 22 juni gestart

Open Dag Tuin Bram de 
Groote 2
Regio - De tuin heeft nog steeds 
veel weg van een kleurig schilder-
spalet. De natte en niet te warme 
periode in april/mei heeft ervoor 
gezorgd dat de planten lang blij-
ven doorbloeien. Intussen groet 
er volop gele lis aan de slootkan-
ten en is de krabbenscheer op-
gedoken. De bijen hebben dank-
zij de bloemenrijkdom gezorgd 
voor volle raten. Met een beetje 
geluk is er op 2 juni verse honing 
in de aanbieding. 
De tulpenboom ofwel Lirioden-
dron tulipifera verdient deze 
maand wat extra aandacht. De-

ze forse boom dankt zijn naam 
aan de vorm van het blad en aan 
de tulpvormige bloemen. Juni is 
de bloeimaand. Op zondag 2 ju-
ni bent u weer van harte welkom 
op onze maandelijkse Open Dag. 
De tuin is open van 13 tot 16 uur. 
De tuin ligt in Uithoorn op de 
hoek van  de Boterdijk en Elzen-
laan in Uithoorn. U kunt naar bin-
nen via de zijingang tegenover 
de werkschuur van Landschap 
Noord Holland aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald 
bij de werkschuur. De toegang is 
gratis.

Gezien aantal consulten/telefoontjes: niet nodig en financieel onhaalbaar

Huisartsenpost in De Ronde 
Venen? Vergeet het maar
Vervolg van de voorpagina

Raadsleden stelden diverse vra-
gen die door de heer Moulin wer-
den beantwoord in de lijn van 
zijn betoog. Zo werd de vraag ge-
steld waarom de toezegging niet 
gestand is gedaan om de apo-
theek bij de HAP  zeven dagen 
per week, 24 uur per dag open te 
houden.  Een kritiekpunt omdat 
medicijnen aan de andere kant 
van de stad Utrecht moeten wor-
den gehaald. De heer Moulin ant-
woordde dat dit door de zorgver-
zekering wordt bepaald. Hierop 
werd gevraagd  of de heer Mou-
lin in gesprek zou willen gaan en 
zijn best te doen voor de 24/7 
opening van de apotheek. Met de 
toezegging dat te doen werd dit 
onderwerp afgesloten. 

Huisartsenpost
De huisartsenpost (HAP) is ge-
vestigd in Leidse Rijn en alle huis-
artsen uit Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht zijn daarbij aangeslo-
ten. Ook draaien deze huisartsen 
diensten op de Huisartsenpost. 
Mevrouw Lucassen, huisarts in 
Vinkeveen gaf namens alle huis-
artsen een uitgebreide toelich-
ting. Mevrouw Lucassen gaf aan 
dat de samenwerking met de SEH 
(Spoedeisende Hulp) en de am-
bulancedienst erg goed loopt. Op 
de HAP zijn diverse huisartsen uit 
het hele gebied aanwezig voor 
consulten. Daarnaast is er altijd 
een regiearts en rijden er 2 rond 
om visites te rijden.
Gevraagd was inzicht te geven 
in de aantallen patiënten. Me-
vrouw Lucassen gaf de gemiddel-
de resultaten over de 2e helft van 

2018: werkdagen van 17.00 uur 
tot 08.00 uur (3 consulten ·- 1,1 
visite en 4,4 telefonische consul-
ten) In het weekend vanaf vrijdag 
17.00 uur tot maandagmorgen 
08.00 uur (13 consulten, 3,3 visi-
tes en 13 telefonische consulten)
Mevrouw Lucassen gaf aan dat 
het zorgaanbod erg goed is. Als 
het echt onmogelijk is om naar 
de HAP te komen komt de huis-
arts aan huis via de ambulance-
dienst. In deze ambulance zit een 
arts en een verpleegkundige. Als 
de patient echt niet in staat is om 
medicijnen te halen worden de-
ze gebracht vanuit Utrecht. Een 
service die door de zorgverzeke-
raar wordt betaald en die daarom 
alleen in uitzonderingsgevallen 
verleend wordt.  Volgens spreek-
ster heeft de HAP veel te maken 
met acute psychiatrie. Dit zijn 
moeilijke gevallen die moeilijk op 
te lossen zijn, vanwege beperkte 
plaatsingsmogelijkheden in op-
vanghuizen en klinieken

POH GGZ Jeugd
Sinds eind 2017 is een pilot ge-
start met een praktijkondersteu-
ner huisartsen GGZ Jeugd, een 
POH Jeugd  dus. De Vinkeveen-
se huisarts mevrouw Hegeman 
gaf een gloedvol betoog over nut 
en noodzaak van deze praktijkon-
dersteuner. 
“Bij de start van de pilot waren 
er 5 doelen geformuleerd: hulp 
op maat, snelheid (binnen 10 da-
gen een consult), het versterken 
van de brug tussen de huisarts 
en de 2e lijn zorg (specialist),  te-
vreden klanten en  meer zicht op 
de problematiek. Vol trots kon zij 
melden aan dat alle doelen ruim-
schoots zijn behaald en met een 
klanttevredenheid bij ouders van 
9,2, een goed rapportcijfer. 
Zij gaf aan dat de POH werkt voor 

de huisartsen in Vinkeveen en 
Wilnis en 1 huisarts in Mijdrecht. 
Voor een totale patiëntenpopula-
tie van 18.000 patiënten. in 2018 
van de 96 patiënten er slechts 25 
zijn doorverwezen naar de 2e lijn, 
naar specialistische hulp. Dit ter-
wijl voorheen alle patiënten wer-
den doorverwezen naar specia-
listische hulp. Ze benadrukte dat 
de meerwaarde van de POH voor-
al zit in het overleg met de huis-
arts, waardoor de patient sneller 
en beter wordt geholpen. Dat kan 
niet als de POH niet in het zelfde 
gebouw zit als de huisarts.

Kosten en baten
De POH, huisvesting en over-
headkosten worden door de ge-
meente en de zorgverzekeraar 
betaald. Een rekensom over de 
duim levert het volgende plaat-
je op. Indien alle door de POH 
behandelde patiënten waren 
doorgestuurd had dit per traject 
2800 euro gekost en dus in totaal 
212.000 euro
De POH kost de gemeente 36.000 
euro. Een echt groot verschil, dat 
volgens Hegeman misschien niet 
exact berekend is maar toch ze-
ker substantieel. 

Vragen  
Van diverse kanten kwamen vra-
gen over de plannen van wet-
houder Beckers om een POH in 
het Kernteam te zetten. Zou dit 
eenzelfde resultaat kunnen ople-
veren? De huisartsen waren op 1 
punt heel duidelijk. Als die functi-
onaris bij het kernteam gaat wer-
ken kunnen zij niet de verant-
woordelijkheid nemen. Boven-
dien mist het dagelijkse contact 
met de huisartsen. Vraag is ook 
of het kernteam ook behandelin-
gen uitvoert of alleen maar door-
verwijst. 

Column van het Inwonerscollectief DRV

IVI = Inwoners
Voor Inwoners 

Zoals vorige week in onze column al aangegeven zal de-
ze week de column geschreven worden door één van onze 
vrienden van het collectief. Vrienden van het InwonersCol-
lectief DRV zijn burgers die onze inwonersbeweging en de 
bedoeling daarvan wel zien zitten en zich aansluiten. Onder 
de naam Inwoners Voor Inwoners (IVI) zullen wij steeds va-
ker inwoners een podium geven om allerlei thema’s aan de 
orde te stellen en/of inwonersinitiatieven kenbaar te maken. 
Het is de bedoeling dat, als inwoners zich herkennen in een 
onderwerp of mee willen doen aan een inwonersinitiatief, zij 
zich met elkaar verbinden en er zo allerlei (verschillende) in-
wonersnetwerken ontstaan onder de naam IVI. Nu zijn er al 
enkele IVI-woongroepen die samen optrekken en woondro-
men willen laten uitkomen. Deze week staat de column dan 
ook in het teken van wonen.

Zelfbouwgroep
Heeft u buitenproportioneel 
voordeel (overwaarde) of juist 
last (geen betaalbaar huis te 
krijgen) van de oververhit-
te koopwoningmarkt? Uw zin-
nen gezet op een droomhuis 
hier ergens in het mooie  Ron-
deveense polderlandschap of 
dorp, maar moet u daarvoor 
nóg ’n extra financieel zeil bij-
zetten omdat de prijzen voor 
nieuwe én bestaande wonin-
gen de pan uit rijzen? Wordt of 
is het daarmee een nachtmer-
riehuis? Hoe komt dat eigen-
lijk? En kan dat ook anders, en 
vooral: goedkoper? Jazeker. Via 
een Zelfbouwgroep. Hieronder 
zullen wij trachten uit te leg-
gen wat daar bij komt kijken. 

Vraag en aanbod
De koopwoningmarkt is van 
oudsher volledig geschoeid 
op de wetten van vraag en 
aanbod (en de sociale huur-
woningbouw in principe ook: 
slechts de toewijzing en de 
huurtoeslag zijn dat niet. Maar 
deze sector laten we hier bui-
ten beschouwing).

Beschikbare bouwgrond
Het begint allemaal met ’n stuk 
bouwgrond; bij nieuwbouw-
projecten, waar vaak ‘maagde-
lijke’ landbouwgrond voor no-
dig is, bepaalt vooral de ge-
meente of de status van die 
grond gewijzigd mag wor-
den in bouwgrond --na voor-
afgaande goedkeuring van 
het Rijk, waar overigens ook 
nog allerlei rijksoverheid-voor-
schriften en -regels aan vast 
zitten: natuurcompensatie is 
daar één van. We zitten alle-
maal met elkaar op ’n kluitje, 
zeker in de Randstad, en dus 
ook in de Ronde Venen: de 
schaarse ruimte voor wonen 
wordt schier onbetaalbaar. En 
hoewel de woningmarkt nog 
weleens ’n dip(je) kent --maar 
langjarige gemiddelden laten 
hoog opgelopen prijzen zien-- 
, is die onbetaalbaarheid ’n zich 
steeds versterkende trend, in 
de afgelopen en, vrezend, ook 
de komende jaren. 

‘Aan de strijkstok’
Bouwgrondprijzen zijn al de-
cennialang aan een onstuit-
bare spurt omhoog bezig en 
het eind is nog niet in zicht. 
Momenteel liggen de prijzen, 
plekgebonden uiteraard, voor 
welgeteld 1 m2, op minimaal E 
450,- tot 800,-. Deze voorzichti-
ge vaststelling uit 2016 zal in-
middels alweer achterhaald 
zijn….En dit terwijl landbouw-
grond 6 euro per m2 doet, en al 
jarenlang nagenoeg stabiel is. 
Onderweg van een ontwerp-
nieuwbouwplan naar de rea-
lisatie blijven er dus vele hon-
derden euro’s per m2 ‘aan de 
strijkstok’ hangen --overigens 
moet van die marge natuurlijk 
wel de gehele infrastructuur 
van het nieuwe project wor-
den betaald. Uiteindelijk beta-
len alle nieuwe huiseigenaren 
(c.q. de eindgebruikers) teza-
men het volledige project. De 
gemeenten en zeker ook de 
projectontwikkelaars en make-
laars spinnen dik garen bij de 
huidige overspannen woning-
markt. En de prijzen van be-
staande huizen lopen nu een-

maal in de pas met nieuwbouw 
--andersom geldt dat ook: zo 
werkt de vrije markt. Dit alles 
werpt de vraag op of --de be-
taalbaarheid van-- wonen een 
door de overheid gestuurd 
proces zou moeten zijn, dus 
zonder commerciële partijen. 
Soit: dat is ’n andere discussie.  
Mooi initiatief trouwens van de 
lokale ChristenUnie/SGP in dit 
verband: de (inmiddels spec-
taculaire) winsten van lopen-
de en voorbije woningbouw-
projecten gebruiken om be-
taalbare woningen voor -ver-
legen om ’n flink duwtje in de 
rug-doelgroepen te realiseren. 
Zo kan het ook. Maar we kun-
nen als burgers ook zelf.

Inwoners zetten zelf de
schouders eronder
Verleggen wij onze focus naar 
de Zelfbouwgroep. In meer 
dan 20 Nederlandse gemeen-
ten, ook in de Randstad, zijn die 
groepen volop bezig met het 
realiseren van precies op de 
doelgroep gerichte woonpro-
jecten. Geen projectontwik-
kelaar, gezamenlijk de schou-
ders eronder en slechts daar 
waar nodig professionele hulp 
inroepen (architect, makelaar, 
aannemer): dat scheelt flink in 
de eindprijs. Waarbij vaak met-
een ook de duurzaamheid een 
leidende rol speelt, want ja, 
of u nu wilt of niet, dat wordt 
de komende jaren een onont-
koombaar fenomeen.

Een zelfbouwgroep!
Hoe doe je dat?
Hoe gaan we dat doen in het 
Rondeveense? U werft mede-
geïnteresseerden (plaats een 
advertentie) en samen over-
legt u, waarbij het Inwoners-
collectief ook kan aanschui-
ven, met de gemeente. De eer-
ste vraag is natuurlijk: is er een 
geschikte locatie voor een ho-
pelijk gereduceerde grond-
prijs voorhanden? Dat hangt af 
van de -wettelijke- mogelijkhe-
den en de welwillendheid van 
de gemeente DRV. De ruim-
te hier in deze krant, zult u be-
grijpen, ontbreekt om verder 
in detail te treden. Dit sociaal-
maatschappelijke traject levert 
uiteindelijk uw duurzame, re-
latief goedkope en daarmee 
waardevaste droomhuis op, en 
dat in een voorlopig nog wel 
blijvend commerciële woning-
markt. 

Wij helpen u graag op weg!
Het Inwonerscollectief kan u in 
ieder geval met raad en daad 
bijstaan in het opstarten van 
de Zelfbouwgroep en de bij-
behorende initiatieven en pro-
cedures die getoetst en door-
lopen moeten worden. We le-
ren van elkaar en delen ken-
nis en kunde als inwoners on-
der elkaar. Dat noemen we In-
wonerskracht, gebruikmakend 
van collectieve inwoners-intel-
ligentie en -daadkracht.

Denkt u er maar eens over na. 
Om alsnog die misschien wel 
hoognodige woonbehoefte 
van u tegen een veel betaal-
baarder prijs te realiseren. Sa-
men kunnen we ver komen. 
Alvast succes gewenst! U kunt 
ons bereiken via email op drv@
inwonerscollectief.nl

e ee te sl it fi a ci le aa  
2018 af met positief resultaat
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen sluit het financi-
ele jaar 2018 af met een positief 
resultaat van 2,7 miljoen euro. 
Dat blijkt uit de programmareke-
ning 2018 die naar de gemeente-
raad is gestuurd. Het college stelt 
de raad voor het positieve resul-
taat toe te voegen aan de alge-
mene reserve, de spaarpot van de 
gemeente.
De gemeenteraad behandelt de 
jaarrekening in zijn vergadering 
van juni. De programmarekening 
2018 geeft een overzicht van de 
behaalde resultaten en alle in-
komsten en uitgaven die de ge-
meente daadwerkelijk heeft ont-
vangen of gedaan vorig jaar. Het 
positieve resultaat van 2,7 mil-
joen euro is voor een belangrijk 
deel het gevolg van de geste-
gen waarde van bouwgronden 
in De Maricken en Land van Win-
kel. Daarnaast zijn niet alle bud-
getten volledig gebruikt omdat 
de werkzaamheden nog doorlo-
pen in 2019.

‘Goed besteed’
Wethouder Alberta Schuurs (Fi-
nanciën): ,,De financiële positie 
van de gemeente is gezond. Dat 
geeft vertrouwen dat we kun-
nen blijven investeren in onze ge-
meente.’’ Uit de verantwoording 
blijkt dat vorig jaar veel is uitge-
voerd en in gang gezet. ,,We heb-
ben het jaar goed besteed’’, vat 
wethouder Schuurs het samen. 
Een aantal wegen en straten is 
opgeknapt (Achter de Kerken in 
Abcoude, Herenweg Wilnis, Heul-
weg en Plaswijk Vinkeveen), er is 
een start gemaakt met het nieu-
we verkeersbeleid en de nota cul-
tuurhistorie en kunst&cultuur, 
er is meer kleur en fleur aange-
bracht in de wijken, het Werk-
centrum is verder geprofessio-
naliseerd, veel stappen zijn gezet 
om een dementievriendelijke ge-
meente te worden en er is hard 
gewerkt aan het bestemmings-
plan Buitengebied-West dat in fe-
bruari 2019 door de gemeente-
raad is vastgesteld.
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CDA: 
Bouwen aan de Samenleving
“Ons streven is een sterke, vita-
le samenleving waarin iedereen 
meedoet en waar solidariteit tus-
sen generaties en zorg en aan-
dacht centraal staan. Het CDA 
wil als gemeente nog intensiever 
inzetten op samenwerking om 
zo welzijn en zorg daadwerke-
lijk dichtbij (kwetsbare inwoners) 
te brengen.  Dat vereist goe-
de afstemming tussen de socia-
le trams, wijkverpleging, huisart-
sen, verpleeghuizen, zorgboer-
derijen, buurtkamers, welzijnsor-
ganisaties, vrijwilligers en oude-
renorganisaties. Het is aan de ge-
meente om de regie te houden. 
Er is meer nodig dan alleen maar 
samenwerkingscontracten aan-
gaan met externe partijen. Het 
CDA wil niet dat mensen “ver-
dwalen” in de route naar de toe-
gang.

Bijstand/jongerenwerk
“Het CDA vindt het een uitda-
ging om zoveel mogelijk men-
sen uit de bijstand te begeleiden 
naar nieuw en passend werk. Tot 
op heden is het CDA niet erg on-
der de indruk van de behaalde 
resultaten. Het CDA wil daarover 
meer uitleg krijgen. Dat geldt 
ook wat betreft de jonge inwo-
ners die zonder startkwalifi catie 
het middelbaar onderwijs ver-
laten... Wij willen ook strakke re-
gie op het jongerenwerk. De ge-
meente moet er strikt op toezien 
dat lokale wellzijnsorganisaties 
doen wat ze moeten doen, dat 
ze eff ectief met elkaar samen-
werken om jongeren daadwer-
kelijk te helpen met ondersteu-
ning, begeleiding, doorverwij-
zing en het stimuleren van acti-
viteiten voor en door jongeren.

Verkeer
Het CDA wil meer aandacht voor-
goed geregelde verkeersstro-
men binnen de bebouwde kom. 
Er moeten eff ectievere maatre-
gelen komen om sluipverkeer 
door woonwijken en smalle we-
gen zonder fi etspad tegen te 
gaan. Het goed onderhouden 
van de wegen staat voorop, want 
dat vergroot de veiligheid voor 
alle verkeersdeelnemers

Wonen
Elke inwoner van de gemeente 
kent wel een jongere die graag 
de deur uit wil of een oma die 
niet langer in een groot  huis wil 
wonen. Door goed overleg ko-
men we samen tot een mooie 
oplossing voor de omgeving en 
de invulling van de woonwens 
van jongeren en senioren. 

Financiën
Het fi nanciële meerjarenper-
spectief laat op dit moment een 
sluitende meerjarenbegroting 
zien voor de periode 2020-2023. 
Dat is mooi. Maar er zijn ambi-
ties uit het coalitieakkoord die 
nu niet passen in dat meerjaren-
perspectief. Hoe gaan we dat op-
lossen? Een ding weten we zeker: 
de toekomstige inkomsten uit 
de grondexploitaties zullen dras-
tisch teruglopen. We hebben nu 
een positief resultaat, maar zien 

de reserves slinken. Hoeveel 
ruimte blijft er nog over de ko-
mende jaren? Wordt het tijd voor 
bezuinigen en zo ja waarop?”, al-
dus het CDA

VVD: 
Heldere ambitie met duurza-
me kader
“Over de uitgangspunten voor 
de begroting 2020 kunnen wij 
kort zijn. Dit zijn uitgangspun-
ten die wij als VVD van harte on-
dersteunen. VVD waardige uit-
gangspunten dus. Over de be-
schrijving van de domeinen kun-
nen wij kort zijn, op hoofdlijnen 
kunnen wij ons hierin vinden. 
Deze liggen in lijn met het coa-
litieakkoord waarbij de actuali-
teiten keurig zijn verwerkt. Toch 
hebben wij wel een belangrijke 
zorg, we zien risico’s in de fi nan-
ciële onzekerheden. De vraag is 
of wij voldoende weerstands-
vermogen hebben op het mo-
ment dat dit nodig is. Onze inwo-
ners en ondernemers mogen im-
mers niet onverwachts worden 
geconfronteerd met een stijging 
van lasten als gevolg van een te-
genvaller. Gelukkig zien we nog 
steeds zwarte cijfers maar we 
zien ook dat de reserves met de 
huidige plannen aan het afne-
men zijn. Dit vraagt om nauwlet-
tendheid, nauwlettendheid van 
het college en raad bij het maken 
van keuzes.  Wat de VVD betreft 
vraagt dit ook om een herover-
weging van de reservepositie 
waarbij wij een mogelijk noodza-
kelijk verhoging van de algeme-
ne reserve naar 15 miljoen voor-
zien. Wij vertrouwen erop dat het 
college met een kritische blik zal 
kijken naar de verdere uitwer-
king in de begroting.

Zorg
Zorg voor hen die het nodig heb-
ben. Voor inwoners die het nodig 
hebben zorgen wij, wat de VVD 
betreft, voor een laagdrempeli-
ge ingang. Doelstelling is om in-
woners zo snel mogelijk te hel-
pen als het even niet zelfstandig 
lukt en hiermee te voorkomen 
dat inwoners dieper in de pro-
blemen raken.
Zolang mogelijk zelfstandigheid 
is van belang, een hulpvraag 
dient wat de VVD betreft dan 
ook direct oplossingsgericht en 
zo programmatisch mogelijk te 
worden aangepakt

Wonen
Woningen voor jong en oud. Be-
taalbaar en passend bij de situ-
atie. We praten er lang en veel 
over. Het is ook niet eenvoudig, 
de mogelijkheden zijn beperkt 
als gevolg van de provinciaal op-
gelegde rode contouren.

Financiën
Financiële stabiliteit en (naast in-
dexering) geen stijging van de 
lasten zijn wat de VVD betreft het 
uitgangspunt zoals dat ook ex-
pliciet in ogenomen in de kader-
nota. We gaan ervan uit dat het 
college een sluitende meerja-
renbegroting zonder verhoging 
van de lasten bij de begrotings-
behandeling zal aanbieden”, al-
dus de VVD

Ronde Venen Belang: 
Van beleidsarm naar Kader-
loos
Wij hebben de kadernota beke-
ken en vindt dat gekeken moet 
worden vanuit het perspec-
tief van de inwoner. De inwo-
ner maakt zich terecht zorgen 
en kadernota vergroot de zor-
gen van de inwoner. Was de eer-
ste kadernota beleidsarm, in de-
ze kadernota ontbreken duide-
lijke kaders, kaderloos dus. Het 
gaat niet goed en wij – en niet al-
leen wij – maar ook onze inwo-
ner – zouden ons zorgen moeten 
maken. Hoe denkt u dat de inwo-
ner kijkt naar het feit dat structu-
rele uitgaven incidenteel gedekt 
worden? Dat er geen beleid ge-
voerd kan worden zonder dat de 
fi nanciële consequenties duide-
lijk zijn.
De tijd is voorbij dat er alleen 
maar onderzoeken worden ge-
daan. Er moet wat worden ge-
daan aan de beeldvorming dat 
ondermijning niet alleen van 
buiten komt maar dat voorko-
ming van ondermijning van bin-
nenuit moet beginnen. We moe-
ten er niet langer omheen draai-
en dat er binnen de organisatie 
echt wat verbeterd kan en moet 
worden. Het geven van leiding 
aan een organisatie dient struc-
tureel te zijn en niet een opeen-
stapeling van incidentele ge-
beurtenissen

Wonen
Onze inwoner ziet een overspan-
nen huizenmarkt. Zijn kinderen 
kunnen geen huis krijgen. De in-
stapmarkt voor woonruimte zit 
voor hen op slot en niet alleen 
door de fi nanciële te korte pols-
stok, echter ook door of een ge-
brek aan betaalbare huurwonin-
gen. Hij maakt zich zorgen voor-
de tijd dat hij ouder wordt. Kun-
nen de kinderen steaks wel in-
staan voor de mantelzorg als ze 
hier niet kunnen wonen? Hij ziet 
geen perspectief voor zijn kin-
deren. Hij maakt zich hierover 
echt zorgen. Er wordt gebouwd, 
maar deze woningen zijn on-
bereikbaar voor zijn kinderen. 
En als straks de laatste woning-
bouwprojecten zijn afgerond zit 
er niets meer in de pijplijn. We 
moeten nu starten met het vin-
den van nieuwe bouwlocaties, 
bouwlocaties om betaalbare 
woningen te bouwen, ook bui-
ten de rode contour. Want waar 
moeten onze inwoners anders 
heen? 
 
Zorgen
Ronde Venen Belang kan niet an-
ders dan concluderen dat de in-
woner zich terecht zorgen maakt. 
Deze kadernota vergoot de zor-
gen van de inwoner. Het wordt 
tijd dat er naar onze inwoners 
en zijn zorg geluisterd wordt en 
dat onze inwoner mee gaat pra-
ten en meer te zeggen krijgt over 
het beleid van de gemeente. Zo-
dat inwoners kunnen zeggen: 
“Bij de gemeente De Ronde Ve-
nen geldt, jij mag het zeggen”, al-
dus Ronde Venen Belang

D66: 
Opvallend is de rol: samenwer-
ken
Opvallend in deze kadernota is 
de rol die wordt toegekend aan 
‘samenwerken’. Samenwerken 
wordt op vrijwel elke bladzijde 
bepleit: samenwerken met in-
woners, met de ondernemers, 
met andere gemeenten en pro-
vincie, met maatschappelijke- en 
zorgorganisaties, binnen de ge-
meente al dat niet digitaal. Hier 
klinkt het besef door dast vraag-
stukken met elkaar samenhan-
gen en niet los van elkaar kun-
nen worden opgelost en dat de 
gemeente de vraagstukken niet 
op eigen kracht kan oplossen. 
Dat betekent dat besturen voor-
al communiceren wordt. Dat per-
spectief vinden we nog wat aar-
zelend terug in Domein 3 waar 

goed bestuur wordt beschreven 
en ook de behoefte om een loka-
le democratie te vernieuwen. In-
woners participatie wordt hierbij 
geopperd als mogelijkheid en in-
wonerspanel als concrete vorm
Waarom zouden wij de kaderno-
ta moeten duiden als een ander 
dat al heeft gedaan? De Nieuwe 
Meerbode van 24 april jl. vat de 
kadernota als volgt samen: “In-
vesteren in o.a. groen, zitbanken, 
speelvoorzieningen en veilig-
heid”. Dat klinkt ons als muziek 
in de oren.

Zorgen
De punten waar wij ons zorgen 
over maken: de toenemende lat 
van Schiphol. Nog meer vliegbe-
wegingen betekenen dat er let-
terlijk elk moment een vliegtuig 
boven onze gemeente vliegt en 
stilte ver te zoeken is. Dit kan zo 
niet doorgaan. We moeten ons 
als gemeente nadrukkelijker 
gaan roeren. We maken ons ook 
zorgen over de voortgang met 
de implementatie van de Om-
gevingswet. We horen veel over 
de Omgevingswet die als een 
donkere wolk boven ons hoofd 
hangt, zonder dat ons duidelijk 
wordt of het wel echt gaat rege-
nen. We missen buienradar. We 
hebben het gevoel dat er de af-
gelopen twee tot drie jaar wei-
nig voortgang is geboekt en het 
kostenplaatje wordt wel hoger 
en hoger. We maken ons zorgen 
over de veerkracht van de amb-
telijke organisatie. De kaderno-
ta vermeldt het streven naar een 
wendbare, toegankelijke en om-
gevingsgerichte ambtelijke or-
ganisatie. De worden klinken 
prachtig, echt, maar nu dec da-
den. Het is tijd voor een plan met 
draagvlak in de organisatie, van 
hoog tot laag”, aldus D66

PvdA-GroenLinks: 
Een open en progressieve ge-
meente
We zijn nu een jaar op weg sinds 
de start van de nieuwe college-
periode. Wij kunnen tot onze te-
vredenheid vaststellen dat het 
college veel van onze voorstel-
len en speerpunten inmiddels 
overneemt en tot beleid maakt. 
Ook voor deze kadernota geldt 
ons verkiezingsprogramma als 
belangrijk uitgangspunt. Aan de 
hand van deze uitgangspunten, 
plaatsen wij graag een aantal 
kanttekeningen en geven wij het 
college enkele suggesties mee.
Allereerst: een open en progres-
sieve gemeente. Het woord in-
clusief komt in de kadernota in-
middels meermaals voor. Of het 
nu gaat om sport en bewegen, 
of wonen in de wijk. Het begint 
onderdeel te worden van beleid, 
maar nu moeten er nog concrete 
acties komen. Het college heeft 
daarbij wat opstartproblemen 
en het wordt nu echt tijd voor 
een brede actieagenda waarin 
de ambities ook echt handen en 
voeten krijgen.

Sociaal domein en Schiphol
Voor het sociaal domein willen 
wij het belang van samenwer-
king benadrukken. Dit is belang-
rijk voor het verlenen van goede 
zorg en adequate hulp. Dec er-
varing leert dat deze samenwer-
king nog niet altijd optimaal is, 
onder meer doordat partijen el-
kaar nog onvoldoende kennen, 
maar ook door praktische be-
zwaren als privacywetgeving. 
Samenwerking komt, ondanks 
goede intenties, vaak niet van-
zelf. We zijn blij met de inzet van 
het college op een gezonde leef-
omgeving evenals de inzet om 
de ongebreidelde uitbreiding 
van Schiphol een halt toe te roe-
pen. Het aspect gezonde lucht 
komt naar onze mening in de ka-
dernota echter onvoldoende te-
rug.  Zo zijn er meer bedreigin-
gen dan Schiphol voor onze leef-
omgeving, zoals een eventue-
le snelheidsverhoging op de A2. 

Wij willen dan ook graag dat het 
college inventariseert waar de 
knelpunten liggen op het ge-
bied van gezonde lucht en wel-
ke maatregelen we kunnen ne-
men om deze op te lossen”, aldus 
PvdA-GroenLinks

Lijst 8 Kernen: 
Wij zijn voor de kadernota
Wat we tijdens de afgelopen we-
ken gedurende de behandelin-
gen in de wandelgangen op-
vingen is dat er soms een beet-
je getwijfeld wordt aan het nut 
van een kadernota in de huidige 
vorm. Dit omdat het document 
veelal beschrijft waar we heen 
willen, maar niet concreet maakt 
hoe. Daarbij wordt dan gesugge-
reerd dat het misschien wel een 
idee zou zijn om de kadernota 
maar gewoon over te slaan en de 
algemene beschouwingen weer 
net als vroeger tijdens de vast-
stelling van de begroting in no-
vember te doen. Wat ons betreft 
is dat geen optie. Wij vinden het 
vaststellen van de kadernota een 
belangrijk moment in een dualis-
tisch bestel, omdat we hiermee 
het college een duidelijke richt-
lijn meegeven voor de begroting 
van 2020. Daarbij is het gewoon 
het moment waarop we als raad 
duidelijk kunnen sturen.

Dienstverlening
Er is veel gaande in ons gemeen-
tehuis. Het programma dienst-
verlening is van start, er wordt 
op allerlei vlakken aan getim-
merd. Dat is voor de inwoners 
met name merkbaar aan de 
voorkant, tijdens de contactmo-
menten met ons gemeentehuis. 
Wij hebben echter wel zorgen 
bij de ingeslagen weg om de ba-
lie met het maken van afspraken 
minder makkelijk toegankelijk te 
maken. Gelukkig kun je als inwo-
ner nog gewoon binnenstappen, 
maar wij willen benadrukken 
dat het wat ons betreft niet een 
trend moet worden om meer en 
meer diensten achter ‘alleen op 
afspraak’ te verschuilen

Huishoudelijke hulpen
Als laatste wil ik graag nog een 
dringende kwestie met u de-
len. Wij hebben recent wat sig-
nalen opgevangen dat er op dit 
moment een groot tekort is aan 
huishoudelijke hulpen. Door 
personeel tekorten krijgen men-
sen die al in januari een indicatie 
hebben gehad nog steeds geen 
hulp. 

Seniorenpartij De Ronde Ve-
nen: 
Kadernota een goed leesbaar 
stuk
Met de visie op het sociaal do-
mein kunnen wij het van har-
te eens zijn. Er wordt gesproken 
over een gunstig opvoedklimaat. 
De zaken zoals die daarbij ge-
noemd worden, dragen daar ze-
ker toe bij. Het gezin staat cen-
traal. Maar binnen dat gezin is 
ook sprake van een opvoedkli-
maat en daar kan ook onder-
steuning vereist zijn. Wij hebben 
daarom eens goed gekeken naar 
wat er op dat gebied aan gezin-
nen, die daar behoefte aan heb-
ben, geboden wordt. Gezien de 
ontluisterende recentelijk ge-
publiceerde cijfers, waar sprake 
is van landelijk 428.000 kinde-
ren die bij jeugdzorg in de boe-
ken staan, is het wellicht verstan-
dig om te kijken of daar nog iets 
extra’s voor gedaan kan worden, 
zonder dat er sprake is van door 
de overheid opgelegde verre-
gaande bemoeienis.

Leefomgeving
Volop steun geven wij aan dec 
wensen van het college om de 
leefomgeving van onze inwo-
ners en onze sportaccommoda-
ties nog beter in te zetten om be-
wegen leuker en meer uitnodi-
gend te maken. Gezien het stre-
ven naar een inclusieve samen-

leving, waartoe ook 70-plussers  
behoren, dringen wij er bij het 
college op aan daar waar mo-
gelijk echte beweegtuinen voor 
70-plussers te activeren

Handhaving
Wij zijn voorstander van het be-
ter handhaven van zaken die 
door de inwoners als ‘kleine er-
gernissen’ worden aangeduid. 
Als wij echt luisteren naar onze 
inwoners, zullen wij dat hand-
haven, naar onze opvatting, wel 
moeten doen. Zoals te hard rij-
den in woonwijken, verkeerd ge-
parkeerde auto’s ect. Af en toe 
eens optreden kan al voldoen-
de zijn. Helemaal niet optreden 
leidt uiteindelijk tot grote tevre-
denheid”, aldus de Seniorenpar-
tij De Ronde Venen

CU/SGP: 
Kadernota beoordeeld door 
de inwoners
Naar aanleiding van onze motie 
“inwoners aan het woord” van 
vorig jaar heeft het college inwo-
ners geraadpleegd over de ka-
dernota via een enquete en via 
inwonersbijeenkomsten. Wij zijn 
daar gemengd tevreden over. De 
enquête heeft ons veel opgele-
verd. De inwonersbijeenkom-
sten zijn echter nauwelijks be-
zocht.

Werk en bijstand
Vorig jaar hebben wij in onze al-
gemene beschouwingen na-
drukkelijk aandacht gevraagd 
voor meer inzet om mensen aan 
het werk te krijgen. Er is inmid-
dels een uitvoeringsplan van 
het werkcentrum, maar de resul-
taten van 2018 vielen ons nog-
al tegen gezien de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. Wel 
zien we verbetering in het eer-
ste kwartaal van dit jaar. We ver-
wachten dat met het extra bud-
get, deze ontwikkeling zich in de 
rest van dit jaar en volgend jaar 
doorzet. 

Wonen
Beschikbare en betaalbare wo-
ningen voor diverse doelgroe-
pen is al jaren een probleem in 
onze gemeente. Op dit moment 
wordt er volop gebouwd, maar 
de prijzen stijgen ook. En daar-
mee ontstaat wel beschikbaar-
heid, maar blijft de betaalbaar-
heid knelpunt.
We moeten onze jonge mensen 
en gezinnen aan ons binden met 
het oog op de vergrijzing en toe-
komstige mantelzorg. WE blij-
ven daarbij ook aandacht vragen 
voor alternatieve woonvormen 
zoals tiny houses en demontabe-
le appartementsgebouwen... Tot 
slot willen we ook de senioren 
niet vergeten, We zien een stij-
gende behoefte aan goede en 
ruime, maar ook betaalbare se-
niorenwoningen. Helaas missen 
wij de reeds beschikbare voor-
raad, de geschiktheid daarvan 
en de behoeftevraag in de toe-
komst

Financiën
Onze reservepositie is fl ink ver-
beterd. Volgens de kader nota 
starten we 2020 met veen alge-
mene reserve van ruim 19 mil-
joen. Daar staat wel tegenover 
dat het college forse investerin-
gen van 3 miljoen voorstelt en 
dat onze structurele lasten van-
uit investeringen in het verle-
den ook fl ink toenemen. In 2024 
zal dat al rond de 2,5 miljoen per 
jaar zijn. En tegen die tijd heb-
ben we geen inkomsten meert 
uit precario of grondexploita-
ties. Daarnaast heeft het college 
ons een lijst met onderwerpen 
verstrekt waarvan de fi nancië-
le consequenties nog onduide-
lijk zijn. Dat is een duidelijk risico 
en wij verwachten van het colle-
ge bij de begroting dan ook een 
doorkijk naar de ontwikkelingen 
en eff ecten van al deze aspecten 
op lange termijn”, aldus CU/SGP

De Ronde Venen – Afgelo-
pen maandag en dinsdag-
avond heeft de De Ronde-
veense raad zich gebogen 
over de kadernota 2020. Na 
al diverse avonden in diver-
se commissies zich hierover 
te hebben gebogen konden 
de fracties nu hun Algemene 
Beschouwingen ten geho-
re brengen, moties en amen-
dementen inbrengen en dis-
cussiëren over de kadernota 
met als hoofddoel het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders richtlijnen/speer-

punten  te geven voor het 
beleid voor 2020 en hun vi-
sie en ideeën weer eens be-
kend te maken.De Algemene 
Beschouwingen waren weer 
zeer uitgebreid. Het CDA had 
drie en een halve A4 , de VVD 
vier, RVB en D66 ieder  drie 
en een half, PvdA/Groen-
Links drie, Lijst 8 Kernen drie, 
Seniorenpartij vier en tot slot 
CU/SGP maar liefst vijf pagi-
na’s vol. We hebben van iede-
re fractie wat hoofdlijnen uit 
deze Algemene Beschouwin-
gen gehaald:

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
naar aanleiding van de kadernota 2020
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Rommelmarkt Waverveen
Waverveen - Zaterdag 15 ju-
ni van 10:00 – 15:00 uur is er de 
jaarlijkse rommelmarkt op het 
kerkplein Cli�ordweg 9 te Wa-
verveen. Naast de ‘rommel’ zijn 
er nieuwe spullen te koop.  Ook 
groente en fruit, kaarten, elek-
trische apparaten, speelgoed, 
boeken, bloemen en planten 
etc etc. De ko�etent is de he-
le dag open en rond de mid-

dag zijn er broodjes hambur-
ger/kroket en ijs. Genieten van 
een prachtig orgelspel? Dat 
kan! Ttussen 11 en 12 uur op 15 
juni zal organist P. Gijzen mu-
ziek maken. Ook zal P. Koster 
u graag het een en ander wil-
len laten zien en vertellen van 
de historie van  de Nederlands 
Hervormde Kerk te Waverveen 
rond die tijd.

Vier jubilarissen bij de Zonnebloem
Regio - Mijdrecht - Tijdens de on-
langs gehouden afdelingsverga-
dering van de Zonnebloem afd. 
Mijdrecht. werden 4 vrijwilligers, 

Anky Smet, Yvette Janmaat, Ne-
lie van Scheppingen en Arjen 
Schuil gelijktijdig in het zonne-
tje gezet. Zij ontvingen een oor-

konde en een zilveren speld om-
dat ze al 10 jaar vrijwilliger zijn bij 
de Zonnebloem. Natuurlijk hoor-
de daar ook een mooie bos bloe-

men bij. De voorzitter bedankte 
in zijn toespraak de jubilarissen 
en bedankte hen voor hun inzet 
voor de Zonnebloem.

Verkiezingsuitslag Europees parlement
Grote winnaar 
PvdA Europese 

Sociaaldemocraten
De Ronde Venen - In de gemeen-
te De Ronde Venen hebben don-
derdag 23 mei 2019 16.358 in-
woners hun stem uitgebracht tij-
dens de verkiezingen voor het 
Europees Parlement. 34.226 in-
woners waren kiesgerechtigd. 
Het opkomstpercentage in de 
gemeente komt daarmee uit op 

47,95 procent. Dat is bijna 5 pro-
cent hoger dan vijf jaar geleden. 
In 2014 bracht 43,26 procent van 
de kiezers zijn stem uit. Het hoog-
ste opkomstpercentage werd ge-
noteerd in stembureau CNS Ab-
coude met 69,09 %. De laagste 
opkomst was bij stembureau Kids 
College in Mijdrecht: 35,21 %.

  Partij Aantal Perc. Perc,
 stem. ‘19 stem. ‘19 stem. ‘14

1. Democraten 66 (D66)  1255  7,7 %  17,1 %
2. CDA – Europese Volkspartij  2409  14,8 %  18,6 %
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)  473  2,9 %  13,4 %
4. VVD  3415  20,9 %  18,3 %
5. SP (Socialistische Partij)  244  1,5 %  4,7 %
6. P.v.d.A. Europese Sociaaldemocraten 2568  15,6 %  6,2 %
7. ChristenUnie – SGP  903  5,5 %  6,5 %
8. GroenLinks  1274  7,8 %  5,1 %
9. Partij voor de Dieren  546  3,3 %  3,3 %
10. 50plus  681  4,2 %  4,0 %
11. Jezus Leeft  23  0,1 %  0,2 %
12. Denk  33  0,2 %  -
13. De Groenen  22  0,1 %  0,2 %
14. Forum voor Democratie  2189  13,4 %  -
15. VandeRegio & Piratenpartij  21  0,1 %  -
16. Volt Nederland  302  1,9 %  -
17. Overig  -  -  2,4 %
       Blanco  26  0,2 %  0,3 %
       Ongeldig  29  0,2 %  0,4 %

Door Annette ter Heijden
Lezing ‘Kennis over 
darmproblemen’
Mijdrecht - Op dinsdagavond 11 
juni vindt de lezing ‘Kennis over 
darmproblemen’ plaats bij Op-
tisport De Ronde Venen. Darm-
problematiek heeft impact op ie-
mands dagelijkse leven. Annet-
te ter Heijden, bekend orthomo-
leculair therapeute, vertelt hoe 
mensen de juiste antwoorden 
kunnen vinden in het omgaan 
met darmproblemen en/of emo-
tionele disbalansen. Ervaar hoe 
de juiste voeding een belangrij-
ke verandering teweeg kan bren-
gen. Zeker één op de vijf men-
sen heeft regelmatig darmklach-
ten, daarnaast vormen buikklach-
ten naar schatting 10% van de 
gepresenteerde klachten op het 
spreekuur van de huisarts (bron: 
MaagDarmLever.nl). Sommige 
ziektes en aandoeningen zijn on-
schuldig, andere kunnen op den 
duur gezondheidsproblemen 
opleveren. Veel mensen zijn op 
zoek naar antwoorden, maar de-
ze vinden is best lastig. Mensen 
realiseren zich dat deze langdu-
rige darmklachten verdere ge-
zondheidsproblemen met zich 
mee kunnen brengen en willen er 
graag iets aan doen. 

Meer kennis verzamelen over 
welke voeding voor jou het bes-
te werkt kan een groot positief 
e�ect op jouw gezondheid heb-
ben. Dat geldt zowel voor men-
sen met twijfels over de serieu-
ze aard van hun darmklachten 

als voor mensen met langduri-
ge darmproblemen zoals bij de 
ziekte van Crohn of Colitus Ulce-
rosa. De juiste voeding kan disba-
lansen in het lichaam helpen her-
stellen. Wil jij antwoorden vinden 
voor jouw darmproblemen? Wil 
jij erachter komen wat voor jou 
de juiste voeding is? Kennis over 
voeding opdoen is de eerste stap, 
vervolgens is het zaak om te tes-
ten wat voor iemands lijf wel of 
niet werkt. Darmproblemen in 
combinatie met emotionele pie-
ken en dalen komen vaak samen 
voor. Niet veel mensen weten dat 
wisselende emoties met bijvoor-
beeld schommelende bloedsui-
ker spiegels en ‘darmtriggers’ te 
maken kunnen hebben. Soms 
zijn deze wisselende emoties wel 
zichtbaar maar de darmklach-
ten niet. De impact van eten op 
de darm en daarmee ook op de 
emoties is niet bij iedereen be-
kend. De werking van het onder-
liggende mechanisme is interes-
sant. Wil jij meer informatie over 
de rol van voeding op schomme-
lende emoties en disbalansen? In 
de lezing ‘Kennis over darmpro-
blemen’ sta ze hier uitgebreid bij 
stil. Vind de juiste antwoorden 
op de vragen over darmproble-
men en/of emotionele disbalan-
sen tijdens deze lezing op 11 ju-
ni bij Optisport De Ronde Venen 
(zwembad). Inlopen vanaf 19.15u 
en de lezing duurt van 19:30 uur 
tot 21.30 uur.

Argon JO17-3 neemt 
prijzen mee uit Landgraaf
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
is de Jo17-3 van Argon naar het 
internationale toernooi in het 
Limburgse Landgraaf geweest. 
Het toernooi speelde zich af op 
zaterdag en zondag.
Zaterdag speelde het team te-
gen een Belgische, Duitse Engel-
se en Nederlandse teams, helaas 
werden alle wedstrijden die dag 
verloren. Zondag werd de her-
kansing gespeeld in nieuwe pou-

les, hier kwam het team sterk te-
rug en wist alle 3 de wedstrijden 
te winnen.
Hierdoor mocht de beker voor 
de 1e  prijs mee naar Mijdrecht, 
tevens vielen ze ook nog in de 
prijs voor het leukste team van 
de JO17. JO17-3 kon dit mede or-
ganiseren door sponsoring van 
SV Argon Club van 100, Kapsalon 
Heeren van Ho�and en Burggraaf 
Aannemingsbedrijf.

Een mooie tweede 
plaats voor Argon JO11-2
Mijdrecht - Argon JO11-2 (Ad-
nane, Axel, Dain, Julian, Kyros, 
Quint, Sem, Tieme, Tugra en Mi-
chelle, onder leiding van Teun) 
heeft een fantastisch wedstrijd-
seizoen achter de rug.
Afgelopen zaterdag werd de laat-
ste wedstrijd van het seizoen ge-
speeld en bij winst kon het team 
kampioen worden. Het was een 
spannende wedstrijd tegen de 

nummer 3. Na een 2-0 voor-
sprong, was de stand na de eerste 
helft 2-1 voor Argon. Na de rust 
werd er weer goed gespeeld en 
volgde de 3-2, maar al snel werd 
het 3-3 en in de laatste minuut 
won de tegenstander toch nog 
met 3-4. Helaas ging hierdoor het 
kampioenschap aan Argon JO11-
2 voorbij en eindigde het team 
op een mooie 2e plaats.

BMX West Competitie bij UWTC
Regio - Op zondag 26 mei werd 
de 2e wedstrijd van de BMX West 
Trofee Competitie verreden in 
Uithoorn. Met bijna 300 rijders 
een mooie opkomst, en met de 
eigen en open klasse samen 440 
inschrijving. Het weer was goed 
dus ook publiek kwam in grote 
getalen naar de bmx baan van 
UWTC op Sportpark Randhoorn-
Terwijl de inschrijving pas om 9 
uur opent stonden er al voor 8 
uur mensen te trappelen bij de 
poort om hun tenten op te kun-
nen stellen om maar niets te hoe-
ven missen van het spektakel.
Oma Evaline had weer alle kan-
tine inkopen voor bereid en had 
met de overige kantinedames 
een drukke dag waarbij brood-
jes bal en worst gretig genuttigd 
werden. En met name Willem Pie-
terse had zich de hele week uit-
gesloofd ( en tijdens de trainin-
gen gelukkig nog diverse ouders) 
om o.a. het gras te maaien en te 

zorgen dat de baan en picobello 
bij lag. Ook tijdens de wedstrijd 
zelf waren er gelukkig veel men-
sen die hun steentje bijdroegen 
met entreekassa, sproeien van de 
baan, schoonhouden van toilet-
ten, legen van afval, ontvangen 
van gasten, opzetten en afbreken 
van tenten, kantinebediening 
en uiteraard de mensen voor de 
wedstrijd zelf als jury, baancom-
misaris, parc fermee en nog veel 
meer.  

Gelukkig
UWTC prijst zich gelukkig met 
een �jne groep vrijwilligers die re-
gelmatig de handen uit de mou-
wen steken, want zonder hen kan 
een vereniging niet bestaan, dus 
hulde daarvoor!
De wedstrijd werd weer verreden 
met scrambled motos wat be-
tekent dat na de eerste manche 
de rijders opnieuw worden inge-
deeld en de volgende manches 

dus tegen andere tegenstanders 
�etsen. Dit zou een eerlijkere uit-
slag moeten geven. Het duurde 
alleen wel wat langer dan anders 
omdat steeds nieuw lijsten moe-
ten worden uitgedraaid en opge-
hangen, maar het is dan ook een 
proef die dit jaar met deze me-
thode wordt gedaan.
BMX is natuurlijk wel een sport 
met enige risico De harde wind 
speelde de rijders dan ook parten 
want er waren meer valpartijtjes 
dan anders, maar wij hopen dat 
de rijders er geen blessures aan 
over hielden.

Opgebrand
De UWTC-ers waren er allemaal 
op gebrand natuurlijk om op hun 
eigen thuisbaan goed te preste-
ren en reden voor wat ze waard 
waren met een aantal mooie re-

sultaten. Spektakelstuk van de 
dag was toch wel de klasse 17-24 
waar maar liefst 6 van de 8 �nalis-
ten van UWTC waren! 
In de eigen klasse worden de be-
kers pas aan het eind van het sei-
zoen verdeeld, maar waren er ‘po-
diumplekken’ voor Jorian 3e, Thijs 
2e, Ruben 1e, Mika 2e, Daan 3e, 
Max 1e op de 20 en de 24 inch 
�ets!, Arjan1e, Joey2e en Maarten 
3e, Arjan 2e en Michiel 3e
In de open klasse zijn er dagprij-
zen en stonden op het podium 
: boys 8-9 Jorian 3e, Boys 10-11 
Maddox 1e, Boys 12-13 Daan 1e, 
men 16+ Maarten 4e, Arjan 3e en 
Joey 1e door net voor de streep 
wereldkampioen Robin vd Kolk te 
verslaan !  Goed gedaan allemaal.  
De volgende grotere wedstrijd 
op de UWTC baan is de 3 Nations 
Cup op 7 en 8 september!
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Groep 7 en 8 van
OBS De Eendracht bezoeken 

kasteel Loenersloot!
De Ronde Venen - De leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van OBS De Eendracht bren-
gen een bezoek aan het Kasteel Loenersloot. 
Wát een prachtig kasteel en een bijzondere 
stap in het verleden met enthousiaste jeugd 
uit het heden. Met behulp van het mooie les-
programma van  Kunst Centraal onderzoch-
ten de leerlingen de weken voor het bezoek 
de buitenplaats Loenersloot.
Wie woonden er en hoe was het leven op 
zo’n buitenplaats? Ze leerden over het le-
ven van rijke burgers in de 17de en 18de 

eeuw, die de zomers doorbrachten in hun 
riante huizen vol kunst en met een prachti-
ge parktuin. Ze bedachten welke waarde dit 
culturele erfgoed heeft voor de omgeving 
en henzelf.
Op de dag van het bezoek wisten de kin-
deren dus al heel veel te vertellen over het 
kasteel, maar de ontvangst van de broer en 
zusters in ‘kleding van toen’ op het kasteel 
maakte diepe indruk. Ze namen de kinde-
ren mee door de gewelven van het kasteel, 
tot en met het oudste gedeelte: de zeer ou-

de toren (donjon) uit 1258. In de oude keu-
ken roken ze aan kruiden als nootmuskaat 
en zagen oude keukengereedschappen als 
een ko�  e- en snijbonenmolen. De meubels, 
de wandschilderingen in het kasteel…veel 
leerlingen zagen het allemaal voor de eerste 
keer. Prachtig om ze zo te zien genieten van 
de verhalen die de begeleiders met veel en-
thousiasme aan hen vertelden. De leerlingen 
van de bovenbouw van OBS De Eendracht 
kunnen weer een stukje geschiedenis toe-
voegen aan hun portfolio!
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Balans opgemaakt bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de laatste parencom-
petitie avond van dit seizoen ein-
digden Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker definitief als eerste paar 
in de A-lijn. Met een gemiddel-
de score van 52,42% waren ze 
deze ronde alle coryfeeën de 
baas, knap gedaan. Deze avond 
toonden Joop van Delft & Frans 
Kaandorp zich de sterksten met 
56,67%, maar kwamen daarmee 
gemiddeld 0,53% tekort om het 
feestje te kunnen bederven. In de 
B-lijn was er promotie voor Han-
nie & Hein van der Aat met een 
gemiddelde over vijf avonden 
van 57,81%. Als tweede paar gin-
gen Arnold Heuzen & Theo Klijn 
door met 56,48% en als derde 
paar verrasten Marijke & Ger van 
Praag met 53,41%. Daar was deze 
laatste zitting debet aan, daar ze 
met 61,67% een ieder het nakij-
ken gaven. Cobie Bruine de Bruin 
& Trudi Zandbergen konden ze 
met 59,58% als tweede nog wel 
volgen, maar kwamen voor be-
vordering niet in aanmerking. In 
de C-lijn uitgebreid vlaggen voor 
Anja Brugman & André Langen-
donk die met 55,98% het in de B 
mogen gaan waarmaken. 

Tweede paar
Als tweede paar komen An van 

Schaick & Ria Verkerk hier voor in 
aanmerking met 54,74% gemid-
deld en ook die stuntten de laat-
ste keer met zelfs 64,58%. Maria 
Baas & Klaas Verrips deden het 
wat kalmer aan, maar hun gemid-
delde van 51,49% is toch goed 
voor de derde plek naar hoger op. 
In de D-lijn keren Froukje Kraaij 
& Rini Tromp weer terug met 
een torenhoog gemiddelde van 
59,30%. Als tweede paar gaan Ri-
chard van den Bergh & Tim Vader 
naar de C en Marjan & Jan Wille 
sluiten de groep gepromoveer-
den af met 56,08%. De zwakste 
schakels in de drie lijnen krijgen 
in het najaar de kans om een en 
ander weer recht te zetten, grijp 
die kans! Om hiervoor een aan-
loopje te kunnen nemen kan er 
vanaf 5 juni tot eind augustus 
gestreden worden op de woens-
dag zomerbridgeavonden van 
Bridgeclub De Legmeer. Op de 
zelfde locatie van Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Inschrijven 
kan het liefst per e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, of per tele-
foon 06-83371540. In de zaal kan 
het ook, maar dan tussen 19.15 
en 19.30 uur. De kosten bedragen 
6 euro per paar en de aanvang is 
om kwart voor acht.

Score van 70% bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 23 mei 2019 
was er een vrije speelronde bij de 
Amstel Bridge Club. Er werd op 
acht tafels gebridged. De wed-
strijdleiding had het zo ingedeeld 
dat er geen stilzitters waren.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Henk met 61 81%, 
het was niet meer nodig, maar dit 
paar wilde toch nog wel even dui-
delijk laten zien dat zij de terech-
te clubkampioenen zijn. De twee-
de plaats was voor het paar Leny 
en Willy met 60,42%, de maan-
dagavondleermeester had al ge-
waarschuwd, het gaat niet altijd 
goed en heeft Leny goed voor-
bereid op een tegenslag, waar zij 
nu weer uit zijn. De derde plaats 
was voor het paar Addie en Jean-
net met 54,86%, dit paar had ook 
een klein dipje, maar zijn die zon-
der hulp te boven gekomen.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor 
het gelegenheidspaar Marja en 
Arnold met de reeds gememo-
reerde hoge score van 70,83%, 
hierover is al genoeg geschreven, 
anders krijgt dit paar nog meer 
kapsones, dan dat zij al hebben.
De tweede plaats is voor het paar 
Corry en Netty met 58,33%, dit 
paar heeft het minst meegewerkt 
aan de hoge score, maar de vol-
gende competitie zal dit wel ge-
volgen hebben. De derde plaats 
is voor het paar Henny en Lu-
cas met 54,17%, ik hoorde hier 
een voorzichtig compliment aan 
de partner, misschien is dit voor 
herhaling vatbaar. Er werd deze 
week maar een maal klein slem 
gespeeld, in de B-lijn zes klave-
ren door het paar Lyda en Jan, die 
wilde nog even een goede indruk 
achter laten. Ook was er nog een 
traktatie van onze voorzitster Els.

Elisabeth fietstocht
Regio- Op Hemelvaartsdag (don-
derdag 30 mei) wordt de alom 
bekende Elisabeth fietstocht ge-
reden. Men kan starten tussen 
10.00 en 12.00 uur bij Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16. De 

inschrijfkosten zijn €3,- p.p. dit 
is  inclusief een consumptiebon.
De tocht is  ± 40 km lang. Na af-
loop is de bar van het dorpshuis 
geopend zodat men nog gezellig 
kan napraten.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag
Regio - Hemelvaartsdag 30 mei 
wordt er vanuit de Hervorm-
de Gemeente Wilnis weer een 
fietspuzzeltocht georganiseerd. 
Vanaf 14.00 tot 14.30 uur bent u 
welkom om te starten vanaf het 

Roepingplein: Kerkstraat 12 in 
Wilnis. Langs de route van zo’n 25 
km wordt u geacht om goed op 
te letten en diverse vragen te be-
antwoorden. Onder de juiste in-
zendingen wordt een slagroom-

taart verloot. Ook is er onderweg 
een pauzeplaats. De opbrengsten 
van verkoop van de routebladen 
(€3,-/stuk) en versnaperingen 
komt ten goede aan de protes-
tantse kerk van Sulawesi, Indone-

sië. De Nederlandse dominee Vo-
gelaar is daar ook werkzaam met 
zijn gezin. Mochten de weersom-
standigheden een gezellige fiets-
tocht in de weg staan dan is de al-
ternatieve datum 2e pinksterdag..

2 juni weer de Dorpentocht
Regio - Op zondag 2 juni 2019 or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 42e keer een re-
creatieve fietstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de fiets-
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 
fietst, het is veel belangrijker dat 
u fietst. Want dan kunt u weer 
volop genieten van een gezellige 
dag in een mooie omgeving tij-
dens een zorgvuldig voorbereide 
fietstocht, 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 
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 zoals 
u gewend bent, ieder jaar een an-
dere route.
De Stichting Dorpentocht steekt 
elk jaar veel tijd en moeite in het 
vinden van fietspaden waar u 
nog niet eerder geweest bent. En 
na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u zoals gebruikelijk natuur-
lijk het fel begeerde erelint. Deze 
fraai uitgevoerde herinnering is 
uw bewijs van deelname. Er zijn 

fietsers die intussen alle 41 voor-
gaande exemplaren hebben ver-
zameld. 

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

HVM en Qui Vive
Donald Duck toernooi voor 
Benjamins en stokstaartjes
Regio - Het was ook afgelopen 
zondag weer vroeg gezellig op 
Qui Vive. Een heleboel kinderen 
van HVM en Qui Vive, in de leef-
tijd van 4 tot en met 6 jaar, wa-
ren naar Qui Vive gekomen voor 
het Donald Duck toernooi. De 6 
jarigen gaan na de zomervakan-
tie competitie spelen en gingen 
door mee te doen aan het Donald 
Duck toernooi alvast even kennis 
maken met het spelen van wed-
strijdjes. Tijdens trainingen wordt 
dit uiteraard ook geoefend maar 
nu was het door tegen een ande-
re club te spelen helemaal echt. 
Na de warming up, waarbij de ou-
ders ondertussen uitleg kregen 
over de spelregels, gingen de kin-
deren in verschillende Disney fi-
guren teams aan de gang met het 
spelen van 3 tegen 3 wedstrijdjes. 
Sommigen vonden het eerst een 
beetje spannend, anderen wilden 
direct beginnen maar uiteinde-

lijk ging iedereen lachend achter 
de bal aan over het veld. Er waren 
vier velden waar 3 tegen 3 wed-
strijdjes gespeeld werden en 1 
veld waar knotshockey gespeeld 
werd. Ook dit laatste is, ook al is 
het geen onderdeel van de com-
petitie, een favoriet onderdeel 
van veel kinderen. Het weer werk-
te goed mee, de kinderen hadden 
veel plezier en de ochtend was 
lekker sportief begonnen.
De 4/5 jarigen weten nu een 
beetje hoe wedstrijdjes in zijn 
werk gaan en de Benjamins zijn 
klaar voor de competitie. Het 
nieuwe seizoen kan dus bijna be-
ginnen al gaan we eerst lekker 
genieten van de zomer! Willen 
jullie ook een keer kennis maken 
met hockey?
Stuur een mailtje naar proefles@
quivive.nl om informatie te krij-
gen. Ze starten weer in de eerste 
week na de zomervakantie!

Interclub bij UWTC in Uithoorn
Regio - Zondag 2 juni hoopt 
UWTC weer veel jeugd wielren-
ners te ontvangen bij UWTC 
(sportpark Randhoorn) voor de 
interclub wedstrijd. Starttijden: 
10.00 uur cat 1&2, 10.15 uur cat 
3&4, 10.50 uur cat 5&6, 11.30 uur 
cat 7&nieuwelingen. Publiek is 
van harte welkom om de deelne-
mers aan te moedigen.

Ronde van Nes aan de Amstel
Vrijdag 24 mei een drukte van be-
lang in het pittoreske Nes aan de 
Amstel. Vier koersen die vlak ach-
ter elkaar van start gingen op het 
lange parcours van ruim 12 km en 
mooi gevulde deelnemersvelden. 
UWTC had alleen renners aan de 
start bij de amateurs/junioren 
koers. Sven Buskermolen, Tommy 
Oude Elferink, Menno van Capel, 
Bart de Veer en Bas de Bruin. Bij 

de eerste doorkomst zat Bas mooi 
voorin en pakte gelijk een premie 
mee in de sprint. Bij de 2e door-
komst hadden 2 renners een klei-
ne voorsprong en probeerde vijf 
renners, waaronder Bart, aanslui-
ting bij de koplopers te krijgen. 
Een ronde later (lees ongeveer 15 
minuten later) bleek dat dit ge-
lukt was en had de kopgroep van 
7 man al een leuke voorsprong 
op het achtervolgende peloton. 
En dit wisten ze ook in de laat-
ste 2 rondes vast te houden. In 
de laatste ronde was één renner 
weggesprongen op het smalle 
fietspad en hij wist dit de laatste 3 
km ook vol te houden. Bart kwam 
leeg gestreden als 5e over de 
streep. Menno werd netjes 9e en 
hij werd op de voet gevolgd door 
Tommy (11e) en Bas werd 21e. 
Sven wist lang bij het peloton te 

blijven, maar moest ze toch laten 
gaan. Sven reed de wedstrijd net-
jes uit en werd 55e.

Interclub en open 
kampioenschap Texel
Zondag 26 mei is er voor het 
eerst een interclub op Texel verre-
den en hierna werd er gestreden 
om het open Kampioenschap 
van Texel. Bij de interclub wed-
strijd deed alleen Jari Buskermo-
len mee namens UWTC. Jari deed 
het goed bij de jeugd maar mist 
nog wat ervaring en snelheid, 
maar reed netjes de wedstrijd 
uit. Het afgelopen seizoen com-
bineerde Jari het wielrennen met 
voetballen. Maar Jari heeft be-
sloten om de voetbal vaarwel te 
zeggen en zich nu volledig op het 
wielrennen te richten. Zijn door-
zettingsvermogen is nu al prima, 
dus dat komt vast goed! Bij het 
open kampioenschap stonden 
Ian vd Berg, Sven Buskermolen 
en Sjon vd Berg aan de start. En 
er werd vanaf het begin hard ge-
reden. Sjon moest de eerste rond-
jes even op het tandvlees bijten, 
maar kon daarna goed mee ko-
men. Ian en Sven reden attent 
voorin en controleerde mede de 
koers. Na een kwartier kreeg Sjon 
last van een onwillige contactlens 
en hierdoor kon hij de wedstrijd 
niet uitrijden. Sven en Ian reden 
attent mee, probeerde te ont-
snappen, maar dat lukte uitein-
delijk niemand. Het werd dus een 
sprint van een uitgedund pelo-
ton. Ian werd knap 3e en Sven 6e.

Veteranen
Zondag 26 mei waren de UWTC 
veteranen Leen Blom, John Tromp 
en Guus Zantingh naar Gouda 
gereisd. In de 70+ wedstrijd ont-
stond er na 14 ronden een kop-
groep van 3 renners met daarbij 

Guus Zantingh en zij namen een 
ruime voorsprong op het pelo-
ton. Met nog 2 ronden te gaan 
demarreerde Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis uit de kopgroep en 
won de wedstrijd, 2e werd Piet 
Gruteke uit Rotterdam en Guus 
Zantingh finishte als 3e. Bij de 
60+ kwam al vroeg een kopgroep 
van 6 renners met daarbij John 
Tromp en deze groep nam een 
ruime voorsprong. Met nog 7 ron-
den te gaan ontsnapte Bert Bak-
ker uit Zaandam uit de kopgroep 
en won de wedstrijd, 2e werd 
Kees van Prooijen uit Den Haag. 
John Tromp eindigde als 5e. 
John Tromp reed donderdag op 
Nedereindseberg de 7e wed-
strijd van het Joop van Nimwe-
gen klassement en is daar 4e ge-
worden. Halverwege de wedstrijd 
reden vijf man weg (Ron Paf-
fen, Herman de Jong, Arie Blom-
berg, Lex Goudswaard en John 
Tromp) en dubbelden het pelo-
ton. Ned. Kamp. Paffen reed solo 
naar de overwinning. Arie Blom-
berg won spurt en werd 2e. Her-
man de Jong 3e, John Tromp met 
kramp 4e en Goudswaard 5e. ( fo-
to Hans Steekers)
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Geslaagd Hans van Dijk Mixtoernooi
Mijdrecht - Zaterdag 25 mei 
werd alweer het 4e Hans van 
Dijk mixtoernooi georganiseerd 
voor jong, oud, spelend lid, re-
creant of oud lid. Dit terugkeren-
de ritueel wordt door iedereen 
enorm gewaardeerd want al spe-
lend worden herinneringen op-
gehaald, ervaringen uitgewisseld 
en met bewondering gekeken 
naar mooie acties. Het is mooi 
om te zien dat er elk jaar steeds 
meer oud leden dit basketball 

feest omarmen waaruit blijkt dat 
deze formule werkt. Voor het 
huidige seizoen had het vorige 
toernooi er zelfs toe geleid dat 
een aantal leden weer competi-
tie gingen spelen! Aan het einde 
van het competitie seizoen is de-
ze bijeenkomst voor de spelende 
leden ook een mooi moment om 
de kampioenen op een waardige 
manier te huldigen. Voor het 2e 
jaar op rij werden Dames 1 kam-
pioen in hun klasse en zij ontvin-

HVM MC2 kampioen!
Mijdrecht - De meiden van MC2 
van HVM (Elfi, Norah, Ilaine, Phoe-
nix, Roos, Noortje, Julianne, Fe-
line, Yelana, Benthe, Jana, Marit, 
Amy en Noor) zijn afgelopen za-
terdag, 25 mei kampioen gewor-
den!
De laatste wedstrijd van dit sei-
zoen werd thuis gespeeld tegen 
de nummer 2, Amstelveen MC3. 

Het was een spannende wed-
strijd, welke de meiden van MC2 
van HVM uiteindelijk wonnen 
met 3-2. Hierna was het tijd voor 
een feestje met taart en cham-
pagne. ’s Avonds werden de mei-
den nog gehuldigd tijdens de 
feestelijke afsluiting van het sei-
zoen en werden de medailles uit-
gereikt.

Hertha JO13-2 kampioen
Vinkeveen - Voor de jongens van 
SV Hertha JO13-2 was het een su-
perspannende ochtend. Ze had-
den al 9 van de 10 voorgaande 
wedstrijden weten te winnen, 
maar ook nu moest weer gewon-
nen worden om de titel in de 3e 
klasse binnen te halen. Geen ge-
makkelijke opgave, want Die-
men stond niet voor niets 3e en 
had tot nu toe steeds zeer goede 
resultaten gehaald. Na een ste-
vige peptalk door coaches Bart 
van der Meijs en Matthijs Mons 
werd vlak voor de wedstrijd nog 
een inspirerend filmpje gekeken. 
De jongens zouden er klaar voor 
moeten zijn. Er was flink wat pu-
bliek komen opdraven voor de-
ze wedstrijd, iedereen gunde de 
spelers van Hertha het kampi-
oenschap, maar de spanning on-
der de jongens was daardoor dui-
delijk voelbaar.

Kans
Misschien daarom kwam Hertha 
de eerste tien minuten nauwelijks 
aan de bal en was er veel dreiging 
door Diemen. Een verkeerde te-
rugspeelbal leidde zelfs tot een 
grote kans voor Diemen, maar 
het schot ging net naast. En top-
keeper Lev van den Berg wist een 
paar afstand-schoten relatief ge-
makkelijk uit de goal te houden. 
Daarna kantelde de wedstrijd op-
eens in het voordeel van Hertha. 
Plotseling was daar een prachti-
ge dieptepass van linksback Wes 
Twaalfhoven op spits Samuel 
Uwitonze, die daar wel raad mee 
wist: 1-0 voor Hertha. Dit bracht 
het nodige zelfvertrouwen. Via de 
razendsnelle en onvermoeibare 
rechtsbuiten Jasper Mons en en-
kele goede corners van spelver-
deler Tim Stubbe creëerde Hert-
ha nu kans op kans. Jack Croc-
ker kreeg een paar grote kansen, 
maar de verlossende tweede goal 
viel nog niet. Na een aantal wis-

sels werd Hertha echter nog do-
minanter. De creatieve Venezuel-
aanse middenvelder Mauro Silva 
Gonzales was zeer balvast, dolde 
de ene na de andere speler van 
Diemen en gaf een belangrijke 
pass naar Alfie Irving die Samu-
el Uwitonze wist te bereiken voor 
de 2-0 maakte.

Snel
En ook de 3-0 viel snel daarna: 
weer was het de snelle spits van 
Hertha die een onvervalste hat-
trick scoorde, met een prachtige 
kopbal. 
In de tweede helft ging Hertha 
op dezelfde wijze door. De ver-
dediging stond als een huis. Aan-
voerder Pelle Reijers speelde een 
dijk van een wedstrijd, net als 
Mees Verweij. En ook Tim wolf-
gramm, Issa, Sem Veenhof en 
Kiero de Groot speelden uitste-
kend en gaven vrijwel niets weg 
aan Diemen. Op het middenveld 
was de onvermoeibare balver-
overaar Thomas Huijbreghts van 
grote waarde. Na een minuut of 
10 scoorde Samuel na een fraaie 
voorzet van Jasper Mons de 4-0 
en daarmee zijn 31ste goal van 
het seizoen. Vervolgens werd het 
nog 5-0 door een prachtig schot 
met links door gelegengheids-
linksbuiten Calvin Liesveld. Zelfs 
de 6-0 viel nog, eveneens door 
een harde knal van Wes Twaalfho-
ven die het de laatste 10 minuten 
als rechtsbuiten mocht proberen. 
Hij maakte zijn eerste goals van 
het seizoen. De wedstrijd was na-
tuurlijk gespeeld. Na een half uur 
klonk het eindsignaal en gingen 
de jongens van SV Hertha JO13-
2 zo trots als pauwen van het veld 
om het kampioenschap flink te 
vieren. Het vele publiek deed vol-
op mee. Het was meer dan ver-
diend na een seizoen vol strijd-
lust, prachtige goals en vooral ge-
weldig samenspel.

gen een welverdiend applaus. 
Halverwege het Event werd de 
tijd genomen voor de shoot-out 
en de winnaar werd Geert Jan. 
Voor het 2e jaar op rij won een 
jeugdlid van een wat ouder lid en 
gezien het feit dat de vereniging 
een smalle basis heeft in de jong-
ste leeftijdsklasse, is dit best op-
merkelijk te noemen. 

Winnende team
Het winnende team bestond dit 

jaar uit Jill, Koen, Ewoud, Marcel, 
Luc en Dennis. Aan het einde van 
het toernooi werden zij dan ook 
gehuldigd en ontvingen zij de in-
middels bekende Argon hand-
doekenpakket.
Elk jaar wordt een jury geko-
zen die een aantal spelers in het 
zonnetje zet omdat ze tijdens 
het toernooi op een bijzonde-
re wijze zijn opgevallen. De ti-
tel van Beste Verdediger ging dit 
jaar naar Robin, de titel van Bes-
te Teamspeler werd overhandigd 
aan Jill en Jorik mocht zich Bes-
te Dribbelaar noemen. Tijn kreeg 
de beker voor Meest Talentvolle 
Speler. Henny en Gerard werden 
bedankt voor het fluiten van dit 
toernooi.
Aan het einde van het toernooi 
sloten de spelers en het aanwe-
zige publiek het toernooi geza-
menlijk af met een etentje. 
Volgend jaar bestaat Argon Bas-
ketball 45 jaar en staat het he-
le seizoen in het teken van de-
ze heugelijke gebeurtenis. Het is 
dan ook mooi om te zien dat de 
Basketball sport in de Ronde Ve-
nen zo’n lange traditie kent. Het 
bestuur kan terugkijken op een 
geslaagd feest, want de eerste 
aanmeldingen voor het Lustrum 
Hans van Dijk Mixtoernooi op za-
terdag 9 juni zijn binnen.

Donkere wolken boven Vinkeveen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste achttal van De 
Vinken de voorlaatste thuiswed-
strijd van deze competitie. Het 
bezoekende DWS uit Kootwijker-
broek bleek echter in de tweede 
helft een stuk schotvaardiger: het 
leverde de Vinkeveners een 12-18 
verlies op.  Met nog altijd Lisette 
van der Leeden voor de gebles-
seerde Dorien Verbruggen begon 
De Vinken sterk.
Gideon Leeflang lepelde knap de 
1-0 door de mand en Annick Stok-
hof verzilverde een strafworp. 
Fenne Claassen maakte daarna 
nog 3-0. Vervolgens leek de koek 
op. Beide teams scoorden moei-
zaam en verdedigden erg sterk. 
Wel kwam DWS langzaam maar 
zeker terug en een paar minuten 
voor rust was het zelfs 3-4. Jerom 
Stokhof leek de ruststand te be-
palen, maar DWS gaf een voor-
proe�e van hun voornemens 
voor de tweede helft: ruststand 
4-6.
Ook na rust was Jerom Stokhof 

trefzeker: 5-6. Maar daarna poei-
erde DWS er weer drie op rij in. 
Stokhof maakte 6-9 en Roosma-
rijn Mooij 7-9. Op 7-10 scoor-
de Lisette van der Leeden 8-10. 
Dichterbij zou de thuisploeg niet 
meer komen, want opnieuw kon 
DWS driemaal op rij doeltreffen: 
8-13. Treffers van Rutger Woud en 
Fenne Claassen leverden nog een 
sprankje hoop op, maar uiteinde-
lijk liep Kootwijkerbroek steeds 
verder uit. Op 10-16 schoot dag-
topscorer Jerom Stokhof nog wel 
zijn vierde erin. Het mocht niet 
meer baten. Terwijl Dylan Bras 
en Emese Kroon nog speelminu-
ten kregen bleek het verlies niet 
meer te voorkomen. Annick Stok-
hof mocht de eindstand bepalen; 
maar met dit 12-18 verlies pakken 
donkere degradatiewolken zich 
samen boven Vinkeveen.
Komende zaterdag speelt De Vin-
ken, achtste op de ranglijst, een 
cruciale wedstrijd in en tegen 
Woudenberg, de nummer zeven 
in de poule.

Argon in tweede helft 
langs ARC
Mijdrecht - Er stond wel eni-
ge spanning op deze wedstrijd, 
de tegenstander uit Alphen aan 
den Rijn kon een periodetitel be-
machtigen bij winst en dan als-
nog gaan strijden voor een plaats 
in de hoofdklasse. Hoewel de gas-
ten voldoende kansen kregen om 
de drie punten mee naar huis te 
nemen was het toch Argon dat de 
punten in huis hield. In de twee-
de helft scoorde Argon de 1-0 en 
mede door uitstekend keepers-
werk van de doelman van Argon 
Romero Antonioli bleef de 0 op 
het scorebord voor ARC. DHSC 
werd in deze klasse kampioen en 
ARC gaat toch de nacompetitie 
in omdat ook hun concurrenten 
punten verspeelden. Samen met 
AFC en Roda ’46 gaan ze een lan-
ge weg om alsnog de hoofdklas-
se te bereiken. Argon is gedeeld 
vijfde geworden in de slotstand.

Verdedigingsproblemen
Argon coach Aart Jan van Bok-
sel moest een drietal verdedigers 
missen vandaag door blessures, 
als verassing werd aanvaller Epi 
Kraemer als rechtsachter gepos-
teerd. Na een wat onwennig be-
gin werd hij in de tweede helft 
een van uitblinkers bij Argon. 
ARC had in de eerste helft wel 
de beste mogelijkheden om op 
voorsprong te komen, veel bal-
bezit op het middenveld en een 
handvol hoekschoppen zetten 
de defensie van Argon wel on-
der druk. Bij pogingen van Luuk 
Samsom na hoekschoppen kopte 
Samsom eerst naast en een paar 
minuten later tikte Romero Anto-
nioli de bal van hem over de lat. 
Daarna was het beurt aan Lionel 
Frederik namens ARC de eerste 
poging schoot hij rakelings voor-
langs en toen hij na een knappe 
dieptepass op de Argondoelman 
afging plukte Antonioli de bal van 
zijn schoen. Na pogingen van Je-
roen Borsboom en weer Lionel 
Frederik en er tussendoor weer 

twee knappe reddingen van Ro-
mero Antonioli was het tien mi-
nuten voor rust de beurt aan Ar-
gon. Eerste bracht Jasper Werk-
hoven nog redding op een inzet 
van Coen de Groot maar toen za-
gen we een schot van Ian Refos 
dat door doelman Balk knap werd 
gepareerd, dat deed Balk drie mi-
nuten later weer bij schot in de 
hoek van Patrick Lokken. Jeroen 
Borsboom leek ARC op slag van 
rust toch op voorsprong te zetten 
maar zijn omhaal werd door An-
tonioli doorzien.

Een doelpunt
De tweede helft had Argon meer 
vat op het spel, de coach van ARC 
bracht in de loop van deze helft 
een drietal wissels in wat het spel 
niet echt ten goede kwam. Na 
een leuke aanval ging een poging 
van Rachad Madi over.
Daarna werd een voorzet van Ili-
as Latif tot hoekschop verwerkt, 
de hoekschop daarna kwam via 
doorkoppen van Patrick Lokken 
in een overvol doelgebied te-
recht met Dennis Filippo en Bas 
Boelhouwer in schietpositie. Bas 
Boelhouwer profiteerde 1-0. Ar-
gon ging daarna door, scho-
ten van Jasper Werkhoven wer-
den tot twee keer toe geblok-
keerd. Pogingen van Rachad Ma-
di en Ilias Latif werden een prooi 
voor doelman Balk. De laatste vijf 
minuten waren voor de Argon-
doelman, twee maal hield hij Je-
roen Borsboom van scoren af 
en ook twee maal invaller Huub 
Oversloot.
Vlak voor tijd zagen een applaus-
wissel voor de scheidende Patrick 
Lokken, hij werd vervangen door 
Stan van Scheppingen die even 
daarna zag dat zijn doelpoging 
door doelman Balk onschadelijk 
werd gemaakt. In de slotminuut 
zagen we nog een knappe kopbal 
van Stefan de Horde maar de Ar-
gonkeeper weigerde ook nu mee 
te werken aan een ARC feestje.

HV Mijdrecht feestelijke 
afsluiting
Mijdrecht – HVM heeft  de laat-
ste wedstrijddag op de club fees-
telijk afgesloten met veel kam-
pioenen. Maar liefst 8 teams zijn 
dit jaar kampioen geworden. Een 
aantal teams hebben tot op het 
laatste weekend heel hard moe-
ten strijden om kampioen te wor-
den. De senioren teams moeten 
komende zondag nog 1 keer aan 
de bak..
De jongste jeugd is hierbij buiten 
beschouwing gelaten, omdat bij 
de Benjamins, F-jeugd en E-jeugd 
geen standen worden bijgehou-
den. 
De kampioenen zijn, Meiden A2, 
Meiden C1, Meiden C2, Meiden 
D3, Jongens C1. Bij de senioren 
teams zijn er 2 kampioenen : Da-
mes Jong 1 en Veteranen A.
Ook de Trimmers zijn in het zon-
netje gezet, omdat ze alle wed-
strijden gewonnen hebben.

Muziek
De muziek werd verzorgd door 
DJ Nick. Gerard van TOF heeft de 
hamburgers & saté geregeld. De 
zon en het grootte aantal aanwe-
zige spelers en ouders maakten 
een fantastische afsluiting com-
pleet. “De activiteitencommissie 
heeft goed zijn best gedaan om 
er een gezellige middag/avond 
van te maken. En dit is zeer zeker 
uitermate goed gelukt. Natuurlijk 
hielp de zon mee, maar wat wa-
ren we met veel op de club, dat 
deed me goed om te zien”. aldus 
onze voorzitter Eltjo Bril.
Al met al een uitdagend seizoen. 
We zijn dit jaar gestart met Wal-
king Hockey; veel kampioenen; 
onze hoofdtraining gaat na 5 jaar 
een nieuwe uitdaging aan; inmid-
dels is een nieuwe hoofdtrainer 
aangesteld. In de komende we-
ken volgen de selectie trainingen.

Patrick Lokken en Bas Boelhouwer in duel met de verdedigers van ARC 
Knoester, Arnoldus en Duisterhof. Foto Hans van Gelderen





14 29 mei 2019

Badmintonvereniging Kwinkslag 
speelt zomertoernooi
De Ronde Venen - Donderdag-
avond 23 mei speelde Kwinkslag 
het altijd succesvolle zomertoer-
nooi in De Boei in Vinkeveen wel-
ke traditioneel ook de laatste van 
het seizoen is. Dit keer met een 
groot aantal introducees.  De-
ze waren nog niet allemaal be-
kend met het spel , inmiddels 
vaste aanbod aan partijen met 
een handicap zoals de bekende 
uitdaging, het met vier spelers in 
één vak opnemen tegen vier te-
genspelers met een blind net op 
volleybal-hoogte. Buiten het re-
kening houden met drie mede-
spelers in je vak heb je ook maar 
een paar milliseconden om te re-
ageren op het moment dat je de 
shuttle over het geblindeerde net 
ziet aankomen. Los daarvan wer-
den er nog diverse andere mix-

partijen met verschillende tegen-
spelers en partners gespeeld. De 
punten die daarmee werden ver-
zameld leverde een rangorde op 
die je in de prijzen kon laten val-
len. Laten die prijzen nou weder-
om de moeite waard zijn en ge-
wonnen door:
1e plaats: Ton, 2e plaats: Mirjam, 
3e plaats: Perry, 4e plaats: Johan, 
5e plaats: Leo, 6e plaats: Nel, 7e 
plaats; Johny, 8e plaats: Gary en 
de troostprijs ging naar Tijmen. 
Na afloop van de prijsuitreiking 
is de avond, onder het genot van 
een borrel en bittergarnituur, nog 
even gezellig voortgezet.
Ook interesse in sportief bewe-
gen bij een club waar wat ge-
beurd? Elke donderdagavond 
in De Boei bent u welkom in de 
sportzaal. (rackets zijn aanwezig). 

Clubkampioenschap Matchplay Par 3
Nel en Ben winnaars
Wilnis - De finale Clubkampioen-
schap Matchplay Par 3 van Golf-
club Veldzijde is zondag 26 mei 
gespeeld op Golfpark Wilnis. Bij 
de dames is Nel Lindeman als 
kampioen geëindigd. Bij de heren 
ging de titel naar Ben Schnieders. 
Nel Lindeman haalde de titel ook 
in 2014, 2015 en 2017, 2018 en nu 
dus voor de vijfde keer. 
Na voorrondes voor de 32 spelers 
die zich ingeschreven hadden, 
werd de beslissende rondes ge-
speeld op zondag 26 mei bij win-
derig en droog weer. Wind is in de 
golfsport niet echt een fijne toe-
gift van moeder natuur.

Heren
Bij de heren werd Ben Schnie-
ders na een spannende strijd eer-
ste, gevolgd door Carl Flesch en 
met als derde prijswinnaar Marcel 
Buyink uit Mijdrecht. Marcel won 
’s middags van Hans Veldhuijzen, 
die met een vierde plaats genoe-
gen moest nemen. Voor de twee 
finalisten bleef het spannend tot 
de laatste hole waar Carl en Ben 
nog steeds gelijk stonden. Ben 

nam een risico door met een an-
dere club dan hij doorgaans ge-
bruikt, af te slaan en legde zijn bal 
daarmee op een meter afstand 
van de vlag. Dat risico leverde 
hem uiteindelijk de zege op want 
zijn bal eindigde dichter bij de 
vlag en hij kon eerder de bal in 
de hole krijgen dan Carl, die heel 
sterk speelde maar op deze laat-
ste hole zijn meerdere moest er-
kennen in Ben.

Dames
De strijd bij de dames was even-
eens goed voor spannende uren 
op de golfbaan van Golfpark Wil-
nis. Titelverdedigster Nel Lin-
deman is eerste geworden. Zij 
won in de middag van Adrie van 
Schaik, die tweede werd. De strijd 
om de derde en vierde plaats 
werd gespeeld door Hanne-
ke van ’t Hooft en Shemay Leeu-
wenburgh. Shemay won de ron-
de in de middag waardoor Han-
neke tot haar verrassing toch met 
bloemen naar huis ging. De be-
kers waren bij de dames voor Nel, 
Adrie en Shemay.

Opening Sport BSO bij 
korfbal De Vinken
Vinkeveen - Sinds 18 februari 
2019 is het clubgebouw van korf-
balvereniging De Vinken in Vinke-
veen de locatie voor de Sport BSO 
Vinken, een succesvolle samen-
werking tussen de kinderopvang-
organisatie Kind & Co en korfbal-
vereniging De Vinken.
Op donderdag 16 mei werd de 
locatie feestelijke geopend. Alle 
kinderen van de BSO’s van Kind 
& Co in Vinkeveen waren uitgeno-
digd voor dit evenement. Er was 
veel sport en spel, er waren spe-
ciaal voor deze gelegenheid po-
ny’s op het veld en de kinderen 
konden worden geschminkt. Er 
was gezorgd voor gezonde hap-
jes met veel fruit en groente en 
er was heerlijk fruitwater voor de 
dorst. 
Aan het eind van de middag is de 
locatie officieel geopend door de 
kinderen, samen met Willemijn 
Klop, regiomanager van Kind & 

Co, en Kelvin Hoogeboom, voor-
zitter van KV De Vinken.

Opgevangen
Sport BSO Vinken is een BSO waar 
kinderen van 7 tot 12 jaar worden 
opgevangen. De kinderen spe-
len voornamelijk buiten, diverse 
sporten en kunnen als zij dat wil-
len ook heerlijk binnen spelen. 
De activiteiten worden op leeftijd 
en niveau van de kinderen aan-
geboden. Hierbij komen verschil-
lende sporten aan bod. Inmid-
dels bestaan de groepen uit ca 20 
kinderen per dag. Op de BSO zijn 
kinderen van alle scholen in Vin-
keveen (Jozefschool, Pijlstaart en 
Schakel) van harte welkom.
Kind & Co biedt al 40 jaar kinder-
opvang in en rondom de provin-
cie Utrecht. In Vinkeveen heb-
ben zij al een BSO naast de Jozef-
school. Sport BSO Vinken is daar 
een mooie aanvulling op.

Sportdag Argon jeugd
Mijdrecht - Het afgelopen week-
end was het weer zover de te-
rug kerende  sportdag. Georgani-
seerd voor de JO 8, JO 9, JO 10, JO 
11, MO 11.
Vanaf 10.30 uur werden de kin-
deren verwacht bij sportvereni-
ging Argon om zich klaar stomen 
voor een enerverende sportdag. 
De evenementen commissie had 
weer zijn best gedaan om diverse 
spelletjes uit te zetten.
Ook hadden zij de teams samen-
gesteld de JO 8 en 9 gemixt en 
de JO 10 en 11 gemixt de meiden 
vonden het gezelliger om bij el-
kaar te blijven. De teams werden 
ingedeeld als land b.v. Nederland 
Duitsland Engeland etc.
Na instructie aan de spelbege-
leiders te hebben gegeven over 
de diverse spelen en het score-
verloop, werd om 11.00 uur het 
startschot gegeven. Er waren 

o.a. de volgende spelletjes uitge-
zet: puntenspel, doelschieten, zit-
voetbal en nog meer.
Rond 12.30 uur was er een  heer-
lijke lunch geregeld. Daarna wer-
den de spelen weer hervat. Eind 
van de dag zijn alle punten bij el-
kaar opgeteld waarvan de win-
naars JO 8/9 team Duitsland met 
190 pnt en bij JO 10/11 Polen 200 
pnt.
Ter afsluiting werd er nog een 
hardloopwedstrijd gehouden 
voor alle deelnemers JO 8/9 was 
gewonnen door Lucas, 2 plaats 
Cayden, 3 plaats Max.
Bij JO 10/11 is gewonnen door 
Bjarne, 2 plaats Joep, 3 plaats Ju-
lien. De organisatie kijk dan ook 
terug op een zeer mooie geslaag-
de dag.en j willen de EHBO Wil-
nis en volgende sponsoren be-
danken Jumbo Veenbrink, Ladru, 
kleine AH aan de Leistert.

Turn(st)ers GVM79 
succesvol!
Mijdrecht - Afgelopen week-
end werden er in Utrecht turn-
wedstrijden georganiseerd voor 
recreanten turnsters. Ook van 
GVM’79 waren er 15 gymnasten 
die hieraan deelnamen. De oe-
fenstof was bij de turn(st)ers al 
bekend, omdat ze deze ook op 
de clubkampioenschappen had-
den uitgevoerd. In de afgelopen 
trainingen waren nog even de 
puntjes op de “i’ gezet.  De jon-
gens en meiden van GVM’79 heb-
ben super goed hun best gedaan 
en dat was ook in de uitslagen 
terug te zien! Op alle onderde-

len werden dikke voldoendes ge-
scoord. Bij de prijsuitreiking moe-
ten ook nog een 7 van de 15 gym-
nasten een prijs in ontvangst ne-
men. Isabel en Kayleigh gingen 
er met een gouden medaille van-
door. Voor Nora, Maartje en Aly-
sia was er het zilver. Dominique 
en Sophie werden 3e en kregen 
een bronzen medaille. Het was 
een lange, maar zeer gezellige 
dag, waarop iedereen heeft la-
ten zien wat hij/zij kan. Tot de zo-
mervakantie trainen de gymnas-
ten van GVM nog door om nieu-
we elementen te leren.

Hardloopgroep Abcoude
Voorzien van nieuwe shirts
De Ronde Venen - De leden van 
hardloopgroep Abcoude zijn 
voorzien van een nieuw shirt voor 
trainingen en wedstrijden. Ariez, 
het ICT en bouwkundig advies-
bureau van Arie Ligtvoet uit Ab-
coude heeft dit project gefinan-
cierd. Naast hoofdsponsor van 
de dorpsloop van Wilnis van 15 
augustus a.s., ligt ook dit project 
,waarbij circa 50 lopers van zeer 
jong tot ouder zijn betrokken Arie 
aan het hart. Zelf is Arie ook een 
fanatieke hardloper en gaat, net 
als trainster Marijke Kroon, mee 
rennen met de monsterhardloop-
wedstrijd De Roparun van Parijs 
naar Rotterdam met de Pinkster-
dagen. De trainers van de hard-
loopgroep Abcoude geven al bij-
na 10 jaar lang aan beginnende 
en gevorderde hardlopers uit ge-
heel de Ronde Venen trainingen 
en zowel lopers uit Vinkeveen, 
Wilnis en Mijdrecht en Baam-
brugge maken graag gebruik van 
de kwalitatief hoogstaande trai-
ningen waarbij blessurevrij hard-
lopen hoog in het vaandel staat.
Ook geven de trainers van hard-
loopgroep Abcoude hardloop 
en atletiek trainingen op scholen 
van basis en voortgezet onder-

wijs en andere sportclubs en on-
dersteunen sportdagen met on-
derdelen als sprinten, speerwer-
pen, hoog en verspringen kogel-
stoten en discuswerpen en boot-
camp. In juni start er weer een 
hardloopclinic voor de jeugd van 
5 tot 12 jaren om te trainen voor 
de dorpslopen van Wilnis van 
1200 meter en Abcoude van 3 ki-
lometer. Oudere kinderen met 
meer conditie kunnen meetrai-
nen met de 5 km groep net als de 
ouders van de kleinere kinderen. 
De trainingen zijn op zondagoch-
tend voor de kinderen en op zon-
dagochtend en dinsdagavond 
voor de oudere lopers. De hard-
loopgroepen vertrekken van-
af het industrieterrein tegenover 
de parking van d hockey en voet-
balvelden. Het programma be-
staat uit warming-up oefeningen, 
techniekoefeningen, kerntrainin-
gen om de afstand uit te bouwen 
met daarnaast krachtoefeningen 
en cooling down oefeningen.
Daarnaast krijg je tips over loop-
houding, schoenen, kleding en 
voeding en ieder kwartaal een 
schema om ook zelf te trainen. In-
formatie en aanmelden via Theo 
Noij  sportpost@ziggo.nl

HVM M6E1 pakt 
wederom de winst!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
25 mei moesten de meiden van 
het HVM hockeyteam spelen te-
gen de Amstelveense hockeyclub 
HIC. Direct  na de start gingen de 
beide teams er vol voor. De eer-
ste 10 minuten ging het lekker 
gelijk op.
Enkele trefzekere aanvallen op 
het doel van HIC troffen helaas 
geen doel. Na 15 minuten keer-
de de Mijdrechtse meiden het 
tij en werd er gescoord! 0-1. De 
Amstelveense meiden herpak-
ten zich en wisten het Mijdrecht-
se doel te bereiken en scoorden 
ook. 1-1. De thuisspelende ploeg 
kreeg hierdoor vleugels en scoor-
den vlak voor rust nogmaals. 2-1
Enkele aanvallen op het doel van 
de Amstelveen gingen helaas net 

naast of werden door de keepster 
uit het doel gehouden. Na de rust 
gingen de Mijdrechtse Girlys er 
weer vol voor! De passes gingen 
steeds beter maar helaas had dit 
nog niet het gewenste resultaat. 
Ook waren er aan de zijde van 
HIC ook enkele goede aanvallen 
richting het doel van HVM. Na 
15 minuten in de 2e helft was de 
stand nog steeds 2-1 in het voor-
deel van de thuisspelende ploeg. 
Gelukkig wist een aanvaller van 
HVM uit te breken richting het 
doel van HIC en scoorden in de 
rechterhoek. 2-2. Enkele minuten 
later wist dezelfde aanvaller een 
bal te onderscheppen van de ver-
dediging en wist wederom te sco-
ren en hiermee werd ook de wed-
strijd gewonnen. Einstand 2-3.

Kinderen van BSO Vinken, Willemijn Klop en Kelvin Hoogeboom openen 
de vestiging officieel (fotograaf  Jaco Kroon - Pijl 14 Grafisch Ontwerp)

v.l.n.r. Shemay Leeuwenburgh (3e), Marcel Buyink (3e), Carl Flesch (2e), 
clubkampioenen Ben Schnieders en Nel Lindeman, Adrie van Schaik (2e) 
en Herpert Trouw die namens het bestuur de prijsuitreiking had gedaan.
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De Ronde Venen - Op woens-
dag 22 mei vond de sportdag van 
basisschool Driehuis plaats. Een 
groep actieve leerkrachten heeft 
samen met ouders van de Ouder-
raad deze dag voorbereid en zelfs 
aan de zon ontbrak het niet! De 
dag begon met een warming-up 
om de spieren lekker warm en los 
te maken. Kimberley van dans-
school Nicole kwam hiervoor spe-
ciaal naar de hockeyvelden van 
HVM, waar de sportdag werd ge-
houden. Nadat de spieren waren 

gerekt begon de feestelijke aftrap 
met het dansen van de Pasapas 
van Kinderen voor Kinderen. Het 
was goed te zien dat de kinderen 
hier hard op hadden geoefend! 
Na de warming-up gingen de kin-
deren in groepjes uit elkaar om 
de kleine wereldspelen te spelen: 
Oostenrijks skilopen, Egyptische 
cactuswerpen, Mexicaans ping-
pongen en nog veel meer. Het 
werd een sportieve reis rond de 
wereld waarbij de kinderen van 
groep 1 t/m 8 elkaar uitdaagden 

tot competitie, maar elkaar ook 
lief hebben ondersteund en ge-
holpen. Na 2 lekkere pauzes met 
gesponsorde versnaperingen 
door AH Passage vonden de gro-
te spelen plaats. Hockey, voetbal 
en slagbal voor groep 3 t/m 8 en 
groep 1 en 2 hadden veel plezier 
op het springkussen, met de krui-
wagenrace, knotshockey en de 
stoelendans. De zonnige en spor-
tieve dag werd afgesloten met 
een welverdiend ijsje van dezelf-
de sponsor. 

Succesvolle sportdag op 
Driehuisschool






