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Lekker voetballen op nieuwe mat en met nieuwe doelen 

Cruyff Court aan 
Hoofdweg opgeknapt

De heropening van de opgeknap-
te Cruyff  Court gebeurde in aan-
wezigheid van naamgever Dick 
de Groot. 12 jaar geleden nam de 
voormalige jeugdtrainer van Ajax 
het initiatief voor de Cruyff  Court 
en sprak daar onder andere over 
met de voormalige nummer 14, 
Johan Cruijff . De Cruyff  Founda-
tion nam de helft van de kosten 
van aanleg voor zijn rekening en 
de andere helft zamelde De Groot 
in door sponsors te zoeken. Na 
een aantal jaren van intensief ge-
bruik was de Cruyff  Court nu aan 
een opknapbeurt toe.

Om de heropening te vieren werd 
een serie strafschoppen geno-
men door onder andere kinder-
burgemeester Fabriz Kalse en de 
wethouders Rein Kroon (Sport) 
en Kiki Hagen (Jeugd). Wethou-
der Rein Kroon: ,”,Fantastisch om 
te zien dat veel kinderen hier van-
daag voetballen. En niet alleen 
vandaag, ook op andere momen-
ten. Dat is mooi want de Cruyff  
Court is een plaats waarmee we 
jongeren willen stimuleren meer 
aan sport en beweging te doen. 
Gezien het intensieve gebruik sla-
gen we daarin.’’

Partijen ondertekenen 
convenant
Voorafgaand aan de feestelij-
ke heropening ondertekenden 
de Cruyff  Foundation, Jonge-
renwerk, Tympaan-de Baat, Spel 
en Sport De Ronde Venen, Team 
Sportservice provincie Utrecht 
en de gemeente De Ronde Venen 
een convenant over ‘Sporten, be-
wegen en ontmoeten op en rond 
de Cruyff  Court.’ Doel van het con-
venant is een programma te ont-
wikkelen dat een bijdrage levert 
aan de kwaliteit en gebruik van 
het veld. De ondertekenaars wil-
len dat de Cruyff  Court een sport- 
en speelplein wordt voor ieder-
een. Daarbij is het creëren van 
draagvlak in de buurt van groot 
belang. ,,Bewoners zijn een be-
langrijke partner om de program-
mering tot een succes te maken’’, 
aldus wethouder Kroon. ,,Daarom 
staat dat ook in het convenant.’’

Mijdrecht - De Dick de Groot Cruyff  Court aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht ligt er weer prachtig bij. Met een nieuwe kunstgras-
mat en nieuwe doelen is het een prima plaats voor jong en oud 
om een balletje te trappen. Om de heropening te vieren speel-
den teams van verschillende basisscholen uit de gemeente een 
6*6 toernooi onder begeleiding van muziek van een DJ van het 
Jeugdwerk. Het team van basisschool de Eendracht uit Mijdrecht 
won het toernooi.
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Nieuwe sponsor 
bij VIOS

Mijdrecht - Zoals al eerder 
geschreven is de Show- & 
Marchingband van Muziek-
vereniging VIOS vijfde ge-
worden in de Starklasse van 
het ODSC te Assen! Inmid-
dels hebben ze de op- en 
aanmerkingen van de ze-
ven juryleden mogen beluis-
teren. Onder meer wordt er 
meerdere keren genoemd 
dat ze opvallen met de kleu-
ren van onze uniformen, 
maar ook dat ze op moeten 
letten met het ‘kleuren’ van 
de show. Ze hebben natuur-
lijk de woorden omgezet in 
daden. VIOS is verheugd dat 
Rembrandt Schildersbedrijf 
een nieuwe zilveren spon-
sor is geworden! Op de foto 
voorzitter John Mayenburg 
van VIOS en de heer Sandor 
Harmens die, na het teke-
nen van het contract, elkaar 
een ‘kleurrijke’ handdruk ge-
ven. Aankomende zaterdag 
29 juni is de show ‘Can’t Take 
My Eyes’ gratis en in ‘kleur’ te 
aanschouwen op het Raad-
huisplein te Mijdrecht. Het 
voorprogramma start om 
13.30 uur met hun eigen 
Dweilorkest DORST. Onder-
tussen komen de vijf deel-
nemende korpsen via de 
Hoofdweg ook naar het 
plein waarna de taptoe kan 
aanvangen. 

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

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

www.vderwilt.nl

Service
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Utrecht 
Oudkerkhof 11 
030 - 2314984

Hilversum 
Vaartweg 4  
035 - 6247194

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74
0297 - 281054

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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13 JAAR

Wilnis - Vorige week is Stichting 
Wilnis Doet opgericht. Sinds een 
jaar zitten ondernemers uit Wil-
nisdorp, wethouder Kroon en de 
accountmanager bedrijven Er-
win Bos met elkaar aan tafel om 
plannen te maken om Wilnisdorp 
weer gezellig en mooi te maken. 
Dit heeft in het eerste jaar gere-
sulteerd in de Website en Face-
bookpagina: Je vindt het in Wil-
nis, Sinterklaas en Kerstactie voor 
de consument, een feestavond 
georganiseerd voor de vrijwillige 
brandweer, nieuwe beplanting 
in de boombakken en ze hebben 
hun medewerking verleend bij 
het evenement Sterkste man van 
Nederland. 

Bloembakken
Uit de opbrengst hiervan is be-
sloten bloembakken aan de lan-
taarnpalen (zie foto) te han-
gen en een stichting op te rich-
ten. De doelstelling van de stich-
ting is d.m.v. activiteiten te or-
ganiseren de leefbaarheid in het 
dorp te handhaven en te vergro-
ten. Uit de opbrengsten kunnen 
ze het dorp gezellig aankleden. 
Het voordeel van een stichting is 
dat ook bewoners die deze idee-
en een warm hart toe dragen do-
nateur kunnen worden. Momen-
teel wordt gewerkt aan het uit-
lichten van de plataan voor het 

Stichting Wilnis Doet u mee
oude Raadhuis, zodat het er met 
de donkere dagen mooi uitziet. 

Meerbode
De nieuwe Stichting houdt u op 
de hoogte via deze krant en so-
cial media. Wilt u hen nu al on-
dersteunen stuur een e-mail 
naar: stichtingwilnisdoet@hot-
mail.com , pak binnenkort de do-
nateursbrief mee bij de winkels 
of download hem via de site je-
vindthetinwilnis. U kunt dan ook 

ideeën aandragen. Stichting Wil-
nis Doet is tevens een spreekbuis 
voor het dorp richting gemeente 
en zet zich o.a. in voor verkeers-
veiligheid in het dorp, betere par-
keervoorzieningen, betere be-
reikbaarheid en handhaving. Tot 
slot, De Stichting Wilnis Doet be-
dankt Antoinette Schaaphuizen 
en Maritska de Jong voor hun in-
zet om de voorronde van Sterkste 
man van Nederland naar Wilnis-
dorp te halen. 

De Ronde Venen - De gemeen-
te organiseert op 4 juli a.s. een 
inloopavond in de Boei te Vinke-
veen over de komst van zonnepa-
nelen en windmolens. En laat dan 
de uitkomst zien van de enquê-
te die u op internet hebt kunnen 
invullen. Niet iedereen heeft die 
kunnen invullen, en er waren ook 
mensen die vonden dat ze hun 
mening niet goed kwijt konden in 
die enquête. De VVD vindt het be-
langrijk dat zoveel mogelijk inwo-
ners gebruik maken van de kans 
om hun mening te geven, en me-
ningen uit te wisselen met ande-
re inwoners. Of samen plannen te 
maken voor opwek van energie. 
De VVD wil net als de andere co-
alitiepartijen in de gemeenteraad 
dat we goed antwoord geven op 
de vraag die door Rijk en provin-
cie aan gemeenten is gesteld: 
Hoeveel molens en panelen gaan 
jullie als gemeente plaatsen? 
VVD De Ronde Venen vind tdat 
inwoners een onmisbare schakel 
zijn op hier goed antwoord op te 
geven. Zonder de inwoners gaat 
het volgens de VVD niet werken. 

Er zijn kansen om als inwoners 
coöperaties op te richten. Onder-
ling of met lokale bedrijven. Mee 
te doen. Zo worden windmo-
lens en zonnevelden geen last, 
maar een lust, want als inwoner 
kan je er mee verdienen of wordt 
je energie er goedkoper van. Dit 
wordt nog niet door de gemeen-
te besproken op 4 juli, coöpera-
ties zouden moeten ontstaan op 
initiatief van inwoners zelf! Dus 
kom naar de Boei op 4 juli, van 
half acht tot half tien ‘s-avonds. 

VVD: 
Laat uw stem over zonnevelden 
en windmolens meetellen
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Vermist
•	 1477011,	 16-6-2019,	 Reptiel,	 Schillie,	 SCHILDPAD.	

Griekse	 landschildpad	 van	 ongeveer	 15	 cm	 doorsne-
de.	 Is	 gechipt.	 Burgemeester	 des	 Tombeweg,	 Abcou-
de.																																																																																																																																																																																																																					

•	 1476541,	 11-6-2019,	 Kat,	 Max,	 kater,	 gecastreerd,	 EUROPE-
SE	KORTHAAR	OF	HUISKAT,	ZWART.	Helemaal	zwart,	met	ge-
le	ogen.	Is	schrikkerig	maar	lief.	Groenlandsekade,	Vinkeveen.

Gevonden
•	 1476510,	 6-6-2019,	 Kat	 ,	 EUROPESE	 KORTHAAR	OF	HUISKAT,	

ZWART	met	WIT	 op	 de	 neus,	 rond	 de	mond,	 op	 de	 kin,	 bef	
borst,	en	buik.	Witte	poten.	Draagt	een	blauw	halsbandje	met	
daaraan	een	NDG	penning.	Ten	brinckplantsoen,	Wilnis.					

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Zomermarkt bij Ceres
Regio - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres nieuwe artikelen. 
Vaak nog in de originele verpak-
king. Ceres wil deze artikelen ui-
teraard ook graag verkopen. En 
dat doet Ceres uiteraard tegen 
Kringloopprijzen. Daarom wordt 
op zaterdag 29 juni 2019 van 10 
tot 16 uur een Zomermarkt ge-
organiseerd. Op een aparte af-
deling worden dan alleen nieu-
we artikelen aangeboden. Uiter-
aard is de winkel ook gewoon 
open om artikelen te kopen die 
zo goed als nieuw zijn. 
De nieuwe artikelen worden niet 
alleen ingebracht bij het maga-
zijn van Stichting Ceres aan de In-
dustrieweg 33 in Uithoorn, maar 
ook bij inboedel ruimingen wor-
den vaak nieuwe artikelen aan-

getroffen. Via deze Zomermarkt 
probeert de door de ANBI erken-
de Stichting extra geld te genere-
ren voor de goede doelen die zij 
ondersteunt.
Dit jaar heeft Stichting Ceres al-
weer diverse goede doelen hier-
door kunnen ondersteunen. 
Zoals men van Stichting Ceres 
onderhand gewend is, maakt Ce-
res een gezellige dag van deze 
29e juni. Voor iedereen is er een 
kop koffie of thee te krijgen. En 
uiteraard voor de kinderen een 
glas limonade. 
Stichting Ceres nodigt u van har-
te uit om op zaterdag 29 juni 2019 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de 
gezellige winkel te bezoeken aan 
de Industrieweg 33 in Uithoorn. 
Welkom bij Stichting Ceres!

PB Personal Car Service is zoveel 
méér dan een koeriersdienst!
Regio - Even voorstellen: mijn 
naam is Patrick Bliekendaal, 53 
jaar jong, mijn hele leven woon-
achtig in Mijdrecht, en sinds een 
jaar eigenaar van PB Personal Car 
Service. Van jongs af aan ben ik al-
tijd al bovenmatig geïnteresseerd 
is alles wat zich op wielen voort-
beweegt. Het sleutelen aan fiet-
sen, brommers, motorfietsen en 
aan auto’s, vind ik helemaal ge-
weldig! Vanaf de opleiding MTS-
werktuigbouwkunde ben ik on-
der andere via personen- en di-
rectievervoer terecht gekomen 
bij een internationaal opereren-
de handelsonderneming. Tech-
niek, klantencontact, dienstver-
lening, en het regelmatig “on-
derweg” zijn, vond ik dé perfec-
te combinatie om een eigen be-
drijf mee te starten. Een koeriers-
bedrijf met extra’s.

Makkelijker
Auto rijden maakt je leven een 
stuk makkelijker. De auto brengt 
je immers overal heen waar je 
maar wilt. Maar soms is een au-
to ook “gedoe”. Je kent het wel, de 
overschatting van de grootte van 

de kofferbak van je auto. Ik help 
je graag wanneer je aankopen, of 
spullen voor het afvalbrengstati-
on of kringloopwinkel, niet in je 
auto passen. Bel PB Personal Car 
Service en de ‘sjouwffeur’ helpt 
gelijk een handje mee!
Ik help je ook graag wanneer je 
niet zelf je auto, boot of caravan 
van of naar je zakelijke- of vakan-
tiebestemming kunt of wilt rij-
den. En heb je geen tijd om met 
je auto naar de garage te gaan? 
Ook dan bied ik graag de helpen-
de hand.

Klanten
Naast particuliere klanten is het 
ook erg leuk om zakelijke klanten 
van dienst te zijn. 
Drukwerk, machines en machi-
neonderdelen, chocolade eie-
ren, dozen wijn, helium ballon-
nen, postpakketten, rollen pa-
pier, ping-pong batjes, spanban-
den, kerstpakketten, bedenk het 
maar en ik heb het vast en zeker 
al een keer vervoert; lokaal, na-
tionaal én internationaal. Ik kan 
echter nóg meer voor je beteke-
nen, denk bijvoorbeeld aan de 

aan- en verkoopbemiddeling van 
jouw auto of het importeren van 
jouw droomauto. Wanneer je dat 
nieuwe Ikea meubel niet in elkaar 
krijgt, of als je voor een klus een 
paar extra handen nodig hebt, 
kun je altijd contact met me op-
nemen. Voor meer informatie, 

een overzicht van de diensten 
en de tarieven, kijk op de websi-
te: www.PB-PersonalCarService.
nl, of bel 06-52 397953. Uiteraard 
ook te volgen via de blog op de 
website, op Facebook, LinkedIn 
en Instagram.

Veertien nieuwe natuur-
gidsen in onze regio
Regio - Na een opleiding van 
anderhalf jaar mogen veertien 
streekgenoten zich IVN Natuur-
gids noemen. Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op zaterdag 
15 juni in het Spoorhuis in Vin-
keveen werd hen door het oplei-
dingsteam van de IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn het landelijk 
erkende diploma natuurgids uit-
gereikt. Begin januari 2018 start-
te de opleiding met 19 cursisten, 
waarna achtereenvolgens de on-
derwerpen planten, dieren, eco-
logie en landschap werden be-
handeld. Naast tweewekelijkse 
cursusavonden stond elke maand 
een excursie op zaterdagochtend 
op het programma. De cursisten 
verdiepten zich en verwonder-
den zich, leerden over de natuur 
zoals deze in onze omgeving te 
vinden is. Ze maakten kennis met 
de grote verscheidenheid aan vo-
gels in de Waverhoek, bestudeer-
den paddenstoelen in Breukelen, 
roeiden en deden kennis op over 
de Botshol. Er werden wilgen ge-
knot o.l.v. de knotgroep Uithoorn, 

maar ook gidsvaardigheden ge-
oefend op de Boterwal in Nieu-
wer Ter Aa en in de tuin van Bram 
de Groote in Uithoorn. “Hoe orga-
niseer je een excursie, hoe pro-
moot je deze en hoe begeleid je 
een groep tijdens een excursie”. 
Dat dit allemaal mogelijk werd, 
kwam vooral door de inzet van 
de vrijwilligers van het IVN in de 
vorm van mentorschap, docent 
en/of excursieleider.

Rode lijn
De rode lijn in de opleiding was 
het gedurende vier seizoenen 
volgen van een natuurgebied(je) 
naar keuze in de eigen omge-
ving van de cursist. Na de bele-
venissen in een verslag beschre-
ven te hebben, gaven de cur-
sisten als afsluiting van hun op-
leiding een excursie op hun on-
derzoeksterrein. Al het geleerde 
werd hier in de praktijk gebracht 
en getoetst. Dan blijkt hoeveel 
fantastische natuur er in de Ron-
de Venen, Uithoorn en directe 
omgeving te vinden is: zoals de 

eerder genoemde Waverhoek en 
de Groene Jonker, maar wie kent 
het landje van Haak in de Kwakel, 
het Pietersenpad in Woerdense 
Verlaat, of de Klarenbeek bij Ab-
coude of Lusthof de Haeck bij de 
Nieuwkoopse plassen?

Diploma
Tijdens de diploma-uitreiking 
werden de ervaringen met de op-
leiding gedeeld met elkaar, de 
nieuwe natuurgidsen gaven aan 
zich verrijkt te voelen in hun na-
tuurbeleving, dat zij nu met een 
veel scherpere en ook andere blik 
naar de natuur kijken. Ook het 
opleidingsteam van het IVN werd 
door de cursisten in het zonnetje 
gezet voor hun belangeloze inzet 
voor de opleiding. De nieuwe na-
tuurgidsen blijven actief bij het 
IVN, waar zij bijvoorbeeld roei-ex-
cursies in de Botshol organiseren, 
lezingen mogelijk maken of zich 
aansluiten bij werkgroepen als de 
winterwandelingen, de vogel- en 
plantenwerkgroep of het helpen 
in de NME tuin.

Volg een EHBO-cursus
Mijdrecht - De meeste ongeluk-
ken gebeuren in en om het huis. 
En met kinderen in huis is de kans 
op een ongelukje nog groter.
Dan is het fijn als je weet wat 
je moet doen als er iets ge-
beurt. Vanaf oktober organiseert 
de EHBO-vereniging Mijdrecht 
(bij voldoende deelname) een 

nieuwe opleiding Eerste Hulp Bij 
Ongevallen. In deze cursus leer je 
hoe te handelen in de veel voor-
komende ongevallen, van kleine 
en grote verwondingen, brand-
wonden, oogletsels, kneuzingen, 
botbreuken, reanimatie inclusief 
gebruik van AED en bewustzijns-
stoornissen. Naast de theoretisch 

kennis die je opdoet, wordt er 
veel aandacht besteed aan prak-
tisch vaardigheden. Zij organise-
ren ook losse reanimatiecursus-
sen. Hierbij leer je in 2 avonden 
reanimeren en een AED bedie-
nen. Ga voor meer informatie en 
inschrijven naar onze website: ht-
tp://www.ehbo-derondevenen.nl 
of http://www.ehbomijdrecht.nl/ 
of neem contact op met Nicolet-
te van Dort 06-23271754.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Denk mee over de 
N201

Inwoners van De Ronde Venen krijgen de kans om mee te 
denken over de verschillende varianten per knelpunt van de 
N201 nu besloten is door Provinciale Staten van Utrecht om 
de huidige weg niet ingrijpend te verbreden of verkeersluw 
te maken. Men wil nu de bestaande knelpunten gaan aan-
pakken en daar kunnen de inwoners ook over meepraten. 

Meningen en ideeën
inwoners 
InwonersCollectief DRV heeft 
in oktober 2018 inloopavon-
den georganiseerd voor inwo-
ners. We hebben toen de me-
ningen van de inwoners over 
de 4 denkrichtingen die er op 
tafel lagen overhandigd aan 
projectmanager van de Provin-
cie. We hebben toen uitdrukke-
lijk verzocht om de inwoners 
van De Ronde Venen op tijd te 
betrekken bij de vervolgstap-
pen. De provincie heeft ons 
toen aangegeven de meningen 
en ideeën van inwoners waar-
devol te vinden en de inwoners 
te betrekken tijdens de partici-
patiemomenten.

Volgende stap in het proces 
N201
Zoals wellicht bekend heeft 
Provinciale Staten van Utrecht 
besloten om de huidige weg 
niet ingrijpend te verbreden 
of verkeersluw te maken, maar 
om de bestaande knelpun-
ten aan te pakken. De provin-
cie Utrecht is inmiddels gestart 
met het uitwerken van één of 
meer varianten per knelpunt. 
De eerste resultaten zijn naar 
verwachting begin juli gereed 
om te presenteren en te be-
spreken met aan- en omwo-
nenden, belanghebbenden en 
belangstellenden. Dit doen zij 
tijdens een aantal ontwerpate-
liers die zij per deelgebied or-
ganiseren. 

Uitnodiging 
Wij hebben een uitnodiging 
ontvangen om de inwoners 
van De Ronde Venen er op at-
tent te maken dat er participa-
tiemomenten georganiseerd 
worden om de meningen van 
inwoners op te halen. Er zijn 
ontwerpateliers voor De Ron-
de Venen ingepland voor Mijd-
recht en Vinkeveen. Er zijn per 
kern twee ontwerpateliers ge-
pland zodat u kunt kiezen wel-
ke tijd u het beste schikt. 
Deelgebied Mijdrecht e.o. Op 
maandag 8 juli vanaf 15:30 tot 
17:30 uur of vanaf 19:00 tot 
21:00 uur Hotel Mijdrecht Ma-
rickenland, Provincialeweg 3, 
3641 RS Mijdrecht 
Deelgebied Vinkeveen e.o. Op 
donderdag 11 juli vanaf 15:30 
tot 17:00 uur of vanaf 19:00 tot 
21:00 uur Hotel Mijdrecht Ma-
rickenland, Provincialeweg 3, 
3641 RS Mijdrecht
Tussen 15:30 en 17:30 uur of 
tussen 19:00 en 21:00 uur kunt 
u vrij binnenlopen. 

Wat kunt u verwachten?
Er zal een korte introductie van 
het project over aanleiding, 
doel, uitgangspunten en plan-
ning worden gegeven. Vervol-
gens kunt u zien welke varian-
ten er op dit moment zijn uit-
gewerkt, en u kunt hierop rea-
geren. Ook ideeën zijn van har-
te welkom. Ook zal de Provin-
cie de actuele resultaten laten 
zien van de onderzoeken naar 
onder meer openbaar vervoer, 
fiets en ondertunneling. 
U kunt als u dat wilt ook aan-
schuiven bij een ontwerptafel. 
Daarbij gaan deelnemers en de 
provincie Utrecht met elkaar in 
gesprek aan de hand van con-
crete kaarten met daarop de 
voorstellen en onderzoeken. 
Voor deelname aan de ont-
werptafel moet u zich aanmel-
den omdat het aantal plaat-
sen beperkt is. U kunt zich aan-
melden door een mail te sturen 
naar toekomstN201@provin-
cie-utrecht.nl  onder vermel-
ding van uw naam en de ge-
wenste datum, plaats en tijd.
 
Professionals aanwezig 
Tijdens de ateliers zijn mede-
werkers en specialisten van de 
provincie Utrecht en een be-
trokken ingenieursbureau aan-
wezig om vragen te beant-
woorden. Alle reacties tijdens 
de ontwerpateliers worden ver-
zameld.

Laat uw stem als inwoner
horen!
Wij vinden dat de provincie 
hiermee gehoor geeft aan on-
ze oproep om inwoners in een 
vroeg stadium te betrekken in 
hun plannen over de N201
Laten wij die kans als inwoners 
ook pakken en gebruik maken 
van deze inspraak mogelijk-
heid. Wij hopen dan ook dat 
veel inwoners aanwezig zullen 
zijn.
Als InwonersCollectief DRV ho-
pen wij op deze manier de in-
woners met deze informatie 
voldoende te hebben geïnfor-
meerd en is het nu aan de in-
woners om hier gehoor aan te 
geven.
Meer gedetailleerde informatie 
over aanleiding, doel, onder-
zoeken, participatie en besluit-
vorming vindt u op www.toe-
komstN201.nl.

Mochten wij nog meer voor u 
kunnen betekenen dan horen 
wij dat graag stuur ons gerust 
een email: drv@inwonerscol-
lectief.nl 

Kom eens kijken bij de 
Open Dag van de Scouting

Mijdrecht - Scouting is veel leu-
ker dan je misschien denkt...niets 
is te gek! Zaterdag 29 juni is ieder-
een welkom om het zelf mee te 
maken tijdens de open dag van 
Scouting Jan van Speyk. Ieder-
een is welkom tussen 10.00 en 
16.00 uur. Kinderen kunnen de 
hele dag inlopen op de boer-
derij aan de Oosterlandweg 2b. 
Naast allerlei kleine spelletjes bin-
nen en buiten, is er natuurlijk een 
kampvuur waarbij we uiteraard 
marshmellows en brood gaan 
bakken.
Ook is er een vuurchallenge waar-
bij we een touwtje gaan door-
branden. Er zijn leuke parcour-
sen voor kinderen onder de 10 
jaar maar ook voor jongeren van-
af 10 jaar!

Bijen vinden hun weg 
naar de bloemenwei!

Mijdrecht - Er zijn te weinig wilde 
bloemen en daardoor hebben de 
bijen het zwaar.
Daarom zaaide ik begin april, met 
hulp van mijn vriendin Sandra en 
van de gemeente, een bloemen-
wei in. Het werd een spannende 
tijd: na de eerste regenbui bleef 
het lang droog en zonnig. Het 
leek erop dat het project zou mis-
lukken…
De voorspelde buien bleven uit
Het was allemaal strak gepland. 
Het frezen en het inzaaien ge-

beurde precies op het moment 
dat er fikse regenbuien op buien-
radar waren voorspeld. En inder-
daad, een uurtje na het zaaien re-
gende het volop.
De voor de week daarna voor-
spelde buien bleven echter uit. 
En de vier weken die volgden, wa-
ren kurkdroog. Ik maakte me zor-
gen…

Nóg een bloemenwei
Toch hielden Sandra en ik de 
moed erin. We hadden paaltjes 

over, en achter het huis van San-
dra was nóg een stuk grond ge-
schikt om bloemen te zaaien. Zij 
kreeg toestemming van de ge-
meente om ook daar te gaan zaai-
en, en ook hier hielp de gemeen-
te met het frezen van de grond. 
We bestelden meer zaad en be-
gin mei zaaiden we de tweede 
bloemenwei in. Het plensde twee 
dagen en we juichten de regen 
toe. Deze buien zorgden ervoor 
dat er wat begon te groeien in het 
eerste weitje.

Heerlijke plensbuien!
Maar op die natte start van mei 
volgde een kurkdroge periode 
van ruim drie weken.
Wat was ik blij dat het de afgelo-
pen dagen zo overvloedig plens-
de! Toen ik drie weken geleden 
langs de bloemenweide liep, zag 
ik tot mijn verrassing dat er niet 
alleen koolzaad bloeit, maar in-
middels ook goudsbloemen en 
klaversoorten.
En ook de reuzezonnebloemen 
groeien goed!

De eerste bijen!
Ik legde de eerste bloemen op de 
foto vast – en toen zag ik ze: de 
eerste bijen! Ik maakte een ron-
dedans van blijdschap. WOW! Het 
is gelukt, de bijen hebben de aan-
vliegroute naar de weide al ge-
vonden – en er komen nog véél 
meer bloemen!
Inmiddels komen er honderden 
bijen van allerlei soorten, stuif-
meel halen in de bloemenwei. Ik 
loop er elke dag wel even heen 
om te genieten van de prachti-
ge bloemen en het gegons van 
de bijen. :) 
Nieuwsgierig wat er allemaal 
bloeit en groeit? Deze bloemen 
groeien inmiddels: klaprozen, 
korenbloemen, goudsbloemen, 
koolzaad, gipskruid, slaapmuts-
jes, bijenvoer, cosmea, kamille, 
duizendblad en zonnebloemen! 
Ga zelf eens kijken bij het veldje 
aan de ringvaart in Wilnis vlak bij 
de voetbalvereniging CSW!
Wil je de bijen helpen: zaai bloe-
men en maak je eigen bijenhotel! 
Op de blogpagina www.dena-
tuurinmetkelly.blog vind je tips.

La dolce vita bij eindvoorstelling ‘Pizzeria Angelo’
De Ronde Venen - Het was afge-
lopen zaterdag weer een spette-
rende voorstelling, de afsluiting 
van het dansseizoen 2018 – 2019 
van Kunst Rond de Venen in het 
Piet Mondriaan Gebouw in Ab-
coude.
In een geheel Italiaanse sfeer 
trakteerden de dansers en zan-
gers van docent Karin Dieters het 
publiek op een zomerse presen-
tatie van wat ze het afgelopen 
jaar hadden geleerd.
Bij binnenkomst werden de toe-
schouwers verwelkomd door de 

pizzabakkers, de zangers/dansers 
van de groep Sing & Dance, en 
kregen ze vanuit een pizzadoos 
het programma aangereikt in de 
vorm van een echte pizza.
Begeleid door gevarieerde mu-
ziek van onder andere Wim Mer-
tens, The Mandolines of Napoli, 
Kinderen voor Kinderen en An-
dré van Duins Pizzalied ontvouw-
de zich het verhaal van het ge-
zin Engel met drie door hun tele-
foon geobsedeerde kinderen die 
op vakantie gaan naar een cam-
ping in Italië.

Daar zien ze al snel in dat er veel 
meer te beleven valt als je je even 
losmaakt van je schermpje.
Zo besluit het gezin om, na een 
bezoek aan een pizzeria, in Italië 
te blijven en een eigen pizzeria te 
beginnen.
Ze moeten daarvoor nog wel 
eerst een cursus pizza bakken 
doen, de taal leren, een pand ko-
pen, de pizzeria inrichten, maar 
dat pakt allemaal na wat hobbels 
heel goed uit.
Het resultaat is dat Pizzeria Ange-
lo geopend kan worden met een 

grande finale, waarbij alle dan-
sers en zangers op het podium 
een gezamenlijke vrolijke dans 
uitvoerden op het nummer The 
summer is magic. Wederom een 
zeer geslaagde eindvoorstelling!
Heb je ook interesse om volgend 
seizoen mee te dansen in een 
nieuwe te gekke voorstelling?
Kom dan ook zingen of dansen bij 
Karin. Er zijn lessen voor alle leef-
tijden. - Miranda Krotje
Voor meer info:
www.karindans.nl of www.krdv.nl 
(foto Lennard Bakker)

En heb je wel eens megajenga of 
mini-kubb gespeeld? Bij Scouting 
kan het! De activiteiten zijn leuk 
voor iedereen, van jong tot oud. 

Jongeren
Niet alleen kinderen die eens wil-
len komen kijken bij scouting zijn 
welkom, ook jongeren en volwas-
senen hebben heel veel lol op 
scouting. Misschien vind je het 
wel leuk om leiding te worden 
van een groep? Geloof ons, dat 
is gezellig, leerzaam en zelfs ont-
spannen.
En ook nog eens hartstikke no-
dig! Voor jongens van 7 tot 11 
jaar is er op het moment helaas 
een wachtlijst, omdat we meer 
leiding nodig hebben.         
Als je wilt weten wat Scouting 
nou precies inhoudt, kom ge-
woon eens kijken!
Dat kan dus op de Open Dag op 
zaterdag 29 juni tussen 10.00 en 
16.00 uur, maar ook tijdens één 
van de opkomsten doordeweeks.
Kijk voor meer informatie 
op www.janvanspeykgroep.nl of 
zoek ons op via Facebook.





Mijdrecht - Afgelopen zondag 
waren er 2 eindshows van Dans-
school Nicole in het prachtige 
theater van de Studio’s Aalsmeer. 
Het was een extra lang seizoen, 
waarin de dansschool heel veel 
nieuwe dingen heeft toege-
voegd, zoals nieuwe vakdocen-
ten, extra wedstrijdgroepen, een 
kinderselectiegroep en veel meer 
samenwerking tussen verschil-
lende dansgroepen. En dat was 
duidelijk terug te zien tijdens de 

shows: wat een enorm hoog ni-
veau! De show werd geopend 
door alle selectiegroepen (van-
af 12 jaar) en de showgroep. De-
ze opening werd dit jaar gemaakt 
door de nieuwste (mannelijke) 
vakdocent van de dansschool, Rik 
Vollebregt.
Het spetterde echt van echt po-
dium af! Daarna kwamen er 
heel enthousiaste kindergroe-
pen voorbij met veel afwisse-
ling in de muziek: een Blues Bro-

thers mix (een samenwerking tus-
sen 3 groepen), de allerjongsten 
met Shake it Off, het stoere Break 
The Rules en nog veel meer gave 
streetdance nummers. 

Spetterend
De tweede helft werd spetterend 
geopend met een remix van Des-
tiny’s Child gevolgd door de wed-
strijdmix met alle wedstrijdgroe-
pen en de nieuwste selectiegroep 
de Ministars. In deze mix was 
goed te zien, waarom er dit sei-
zoen zoveel prijzen zijn gewon-
nen met de verschillende wed-
strijden waar ze aan mee hebben 
gedaan! Een aanwinst voor de 
dansschool!
Met Wit Licht was de zaal erg on-
der de indruk. Vakdocent Kimber-
ley van Welzen en haar groep liet 
even zien wat de dansschool ook 
in huis heeft: een prachtige mo-
derne choreo met liften, spron-
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Meester Richard is 
getrouwd
Wilnis - Vrijdag 21 juni is mees-
ter Richard met Krista getrouwd. 
De kinderen van groep 8 van de 
Kon. Julianaschool stonden met 
prachtig versierde bogen bij 
de ingang van de kerk klaar. De 
meester kon zo samen met zijn 
bruid feestelijk de kerk in gaan. 

Tijdens de kerkdienst zongen de 
kinderen de meester en Krista 
nog een prachtig lied toe. Daar-
na was er een gezellige recep-
tie waar iedereen de meester en 
Krista kon feliciteren. Natuurlijk 
hadden de kinderen een mooi ca-
deau voor het bruidspaar.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Spectaculair onweer 
“Zelden zo meegemaakt” 
hoorde je mensen zeggen, 
na het nachtelijk onweer in 
De Ronde Venen van vrijdag 
14 op zaterdag 15 juni jl. Nu 
is onweer in de zomer bij ons 
een normaal verschijnsel met 
in onze regio gemiddeld 30 
onweersdagen per jaar. Daar-
van komen  er in de drie zo-
mermaanden 13 voor.  Maar 
zulk zwaar onweer zoals hal-
verwege de maand, met wind 
en hagel en mogelijk windho-
zen doen zich niet iedere zo-
mer voor. Om zwaar onweer 
te krijgen moet de opbouw 
van de atmosfeer onstabiel 
zijn, dat wil zeggen dat de 
temperatuur met toenemen-
de hoogte snel en � ink moet 
afnemen. Bovendien moet er 
voldoende vocht in de atmos-
feer zijn. Onder deze omstan-
digheden  kan een opbollen-
de stapelwolk (cumulus con-
gestus) uitgroeien tot een 
echte onweersbui (cumulo-
nimbus), die een hoogte kan 
bereiken van wel 12 tot 15 km. 
De top bestaat dan geheel uit 
ijs. In zo’n buienwolk gaat het 
er heftig aan toe. Er komen 
enorme stijg- en daalwinden 
voor die snelheden halen tot 
boven de 100 km/uur. Hagel 
ontstaat als bevroren regen-
druppels, die hoog in de wol-
ken zijn gevormd, gebieden 
in onweerswolken passeren, 
waar de waterdruppeltjes on-
derkoeld zijn. Op deze manier 
worden ze van de ene ijslaag 
naar de andere gevoerd. De 
grote hagelstenen bestaan 
meestal uit lagen van ondoor-
schijnend en doorschijnend 
ijs, afhankelijk hoe vaak ze in 
aanraking zijn gekomen met 
sneeuw (ondoorschijnend) 
en onderkoeld water (door-
schijnend). Uiteindelijk zijn 
ze zwaar genoeg en vallen 
uit de wolk. Meestal zijn ha-
gelstenen rond of kegelvor-
mig. Grote  hagelstenen kun-
nen wel 25 ringen tellen , wat 
wil zeggen  dat ze door 25 
verschillende niveaus zijn ge-
slingerd. Hagel  kan in grootte 
variëren van 1 - 4 cm. Bij uit-
zondering  halen ze 4 - 6  cm. 
Een “hagelsteenlijstje: ”geeft 
meer  idee omtrent de om-
vang van de hagelsteen. Men 
heeft het dan over hagelste-
nen zo groot als 1. erwten, 2. 
bonen, 3. knikkers, 4. kastan-
jes, 5. kippeneieren en 6. ten-
nisballen. Door de kracht en 
omvang van de stenen  (in 
Amerika is al eens een hagel-
steen op de grond gekomen 
die precies 1 kilogram woog) 
kan de schade aan land- en 
tuinbouwgewassen,alsmede 

aan kassen  en auto’s  gigan-
tisch  zijn. Ook de wind die 
bij zo’n bui soms nadrukkelijk 
aanwezig is kan enorme scha-
de veroorzaken. Men weet na 
het noodweer lang niet altijd 
welke soort  wind de mees-
te vernielingen heeft aange-
richt. Dat kan zijn  een wind-
hoos - een soort mini tornado 
-  onder een dreigende wol-
kenmassa ontstaat dan een 
opstijgende luchtstroming, 
die onder bepaalde omstan-
digheden in een rampzali-
ge wervel kan overgaan. Een 
windhoos  bevindt zich van 
een wolk en blijft ook bui-
ten het neerslaggebied. Bij 
een aantal van de buien de-
ze maand vond bij de nade-
ring van de chaotische lucht 
die de regen vooraf ging een 
aanzuiging van warme lucht 
plaats met meteen daarop 
vlagen met koude lucht hoog 
vanuit de wolk. Een oogge-
tuige verslag kan van groot 
belang zijn  voor het onder-
zoek , waaruit moet blijken of 
in De Ronde Venen sprake is 
geweest van windstoten, een 
valwind of  toch een wind-
hoos. 
De periode 12 -20 juni heeft 
met in totaal 69 mm neerslag 
in Mijdrecht bijna net zoveel 
nattigheid gebracht als de 
maanden april en mei samen, 
die slechts 73 mm regen op-
leverden. 
Extreme hitte beleven we de-
ze week. Het zal mij niet ver-
bazen als er voor Mijdrecht 
een nieuwe  hoogste ju-
ni maandwaarde uit de bus 
komt. Deze staat nu nog op 
35,4 graden en dateert van 
7 juni 1996. Zo’n hoge waar-
de was voor Midden-Ne-
derland zo vroeg in het sei-
zoen nog niet eerder voor-
gekomen. Maar op het ein-
de van die maand, sloeg het 
weer helemaal om. In de ho-
gere luchtlagen stelde zich 
een krachtige westelijke  stro-
ming in, waarmee storingen 
op ons land afkwamen die 
aan het weerbeeld  een wis-
selvallig karakter gaven.  Bo-
vendien moest de tempera-
tuur � ink inleveren. Het werd 
op 29 juni,  drie weken  na de 
tropische waarden  op 29 ju-
ni 1996 in Mijdrecht overdag  
niet warmer dan 15,0 graden, 
twintig graden verschil! De 
zomer leek ineens weer ver-
der weg dan ooit. Morgen, 27 
juni, worden de Zevenslapers 
van Efeze herdacht, martela-
ren  uit een christelijke legen-
de. Hiervan zegt  een weer-
spreuk:  “Als het regent op de 
Heilige Zevenslaper, regent 
het tot zeven dagen later”.

Dansshow Nicole 2019 
was 1 groot feest!

gen en veel techniek. Daarnaast 
werden bij elk nummer, de enor-
me LED-schermen achter de dan-
seressen live bediend door VJ 
Fleur. Een enorm spektakel!
Remix
De show werd afgesloten met 
een gave remix van Arcade. Een 
blauwe golf van alle leerlingen 
vulde het podium en gingen nog 
1 keer helemaal uit hun dak. 
Het was een zeer afwisselende 
show, waarin streetdance, mo-
dern, hiphop, show en wedstrijd-
dans een perfecte mix waren en 
lieten zien waar Dansschool Nico-
le als allround dansschool goed in 
is. Maar ook het enthousiasme, de 
sfeer en vooral het plezier in het 
dansen met elkaar was enorm 
voelbaar, zowel voor als achter 
de schermen. Een prachtige pres-
tatie van docenten, leerlingen en 
iedereen die hierbij zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen! Op 
naar het volgende seizoen!
Mocht je het leuk vinden om een 
les bij Dansschool Nicole te vol-
gen, kijk dan op de website www.
showballetnicole.nl voor meer in-
fo of doe mee tijdens onze Open 
Lesweek mee aan het begin van 
het nieuwe seizoen. En volg ons 
op Facebook en Instagram! 

Gezellige uitgaansdag 
Ouderen De Hoef
De Hoef - Donderdag 20 juni was 
weer de jaarlijkse gezellige uit-
gaansdag voor de ouderen uit de 
Hoef.  Met een bijna volle bus gin-
gen ze naar de Veluwe en om pre-
cies te zijn naar Apeldoorn naar 
Paleis `t Loo. De dames gaan met-
een het winkeltje in, er moet na-
tuurlijk geshopt worden. Ze to-
gen naar de Prins Hendrik gara-
ge waar de overheerlijke appel-
taart voor ons klaar stond.  Na de 
koffie kwamen de 2 rondleidsters 
en werd de groep in tweeën ge-
splitst, de schrijver van dit stukje 
ging met de rondleiding van de 
tuin mee. Zo hebben ze de ge-
schiedenis van ’t Loo gehoord, 
dat het oude Loo op een steen-
worp afstand staat, dat de vor-
men in de tuinen exact symme-
trisch zijn, dat de Konings- en een 
Koninginnen fontein en Konings- 
en Koninginnetuin is, dat een we-

reldbol en een astrologische bol 
op de snijpunten in de tuinen 
staan en dat er een tuinconserva-
tor is die ervoor zorgt dat beplan-
ting wat vroeger is gebruikt, ook 
in deze tijd nog te zien is.
Na de lunch gingen we weer de 
bus in om via de oeroude heu-
vels, zandverstuiving en loslo-
pende kippen uit te komen in 
Barneveld om het Pluimveemuse-
um te bezoeken.. Daar kregen de 
bezoekers  weer veel informatie:  
waarom de kippen juist in en om 
Barneveld gehouden werden, het 
ontstaan van de eiermarkt en de 
veiling. Het sexten van de eieren 
en de werking van broedkasten. 
En de hamvraag, wat is het ver-
schil tussen een wit en een bruin 
ei? Als laatste zaten ze met z’n al-
len in het veiling lokaal waar me-
nig doosje eieren en flesje eier-
room werd verkocht. Met het vei-

len was er hilariteit alom, de vei-
lingmeester had er erg veel zin in. 
Na een lekker verkoelend drank-
je, kon je buiten nog de verschil-
lende kippenrassen bekijken. 
Om half vijf vertrokken ze weer 

richting de Hoef, zodat ze  als 
vanouds de dag konden afslui-
ten met een lekker buffet en 
een hoop gezellige verhalen in 
de Strooppot. Iedereen weer be-
dankt voor de gezellige dag!





Corporate Communications van 
Mercedes-Benz Benelux, verricht.
Op zaterdag 6 juli is iedereen, 
jong en oud, welkom op de Expe-
rience Day van 11.00 tot 16.00 uur 
in en rond de showroom en werk-
plaatsen aan de Oosteinderweg 
340. Meer weten? Kijk op www.
cormillenaar.nl/10jaar.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Al vanaf zijn geboorte 
bevindt Cor Millenaar zich tussen 
auto’s en techniek. Het vrachtwa-
genbedrijf van Millenaar Trans-
port in Oude Meer is gestart door 
zijn opa en later voortgezet door 
zijn vader en ooms. Cor besloot 
echter niet in het familiebedrijf te 
gaan werken, maar koos voor het 
technische gedeelte in het auto-
vak.
“De passie voor techniek, het 
sleutelen aan auto’s zat er bij mij 
al vroeg in”, vertelt de onderne-
mer. Hij volgde een technische 
opleiding, liep stage bij verschil-
lende autobedrijven en kwam 
in aanraking met een automerk 
waar hij nog altijd liefdevol over 
spreekt en zich uiteindelijk ook 
in gespecialiseerd heeft: Merce-
des-Benz. 

Eerder uit dienst
Na zijn opleiding ging Cor in mi-
litaire dienst, maar al snel wacht-
te de eerste uitdaging. Hij kreeg 
een schrijven van Mercedes-Benz 
in Amsterdam met de vraag of hij 
wilde komen werken bij het be-
drijf in de hoofdstad. Voor Cor de 
manier om twee maanden eerder 
uit dienst te komen. 
Na anderhalf jaar werd hij werk-
plaatschef van de bedrijfswagen-
werkplaats met 28 monteurs. Het 
eigen bedrijf, net als z’n vader, 
bleef kriebelen en hij besloot in 
2002 de stap tot zelfstandig on-
dernemer te nemen. Hij startte 
in Bovenkerk zijn Mercedes-Benz 
G-center als G-klasse specialist. 
In 2009 wist hij de o�ciële Mer-
cedes-Benz dealer status te ver-
werven en was Mercedes-Benz 

dealer Cor Millenaar BV een feit. 
In 2011 zijn beide ondernemin-
gen, Cor Millenaar BV en G-cen-
ter BV verhuisd naar de Oostein-
derweg 340. 
De ogen werden vervolgens ook 
gericht op de oldtimers van Mer-
cedes-Benz en hier hebben Cor 
Millenaar en zijn team zich in-
middels eveneens in gespeciali-
seerd. In 2012 mocht hij het cer-
ti�caat voor o�cieel Mercedes-
Benz Classic Partner in ontvangst 
nemen. Het laatste hoogtepunt 
voor Cor Millenaar en zijn team is 
het behalen van het Merces-Benz 
certi�caat voor het kwaliteitspro-
gramma ‘Integrale Aanpak’. 

Technische kennis
Volgens de ondernemer heeft hij 
dit vooral te danken aan de gro-
te kennis aan techniek. Zijn be-
drijf is in 2018 uitgeroepen tot 
beste Merecedes-Benz werk-
plaats van Nederland en de note-
ring blijft jaarlijks hoog. Het past 
precies in de passie van Cor. Au-
to’s zijn mooi, maar wat onder de 
motorkap zit is vele malen mooi-
er. Zelf heeft hij, zoals hij zelf aan-
geeft, helaas geen tijd meer om 
aan de techniek te werken, maar 
nog altijd is hij regelmatig in de 
werkplaats te vinden om met me-
dewerkers plannen in deze te be-
spreken. Naast particuliere voer-
tuigen zijn er ook veel speci�e-
ke auto’s in de garage bij Cor Mil-
lenaar die niet alleen een onder-
houdsbeurt krijgen, maar vaak 
een grotere upgrade. 

Restauratie oldtimers
Een rondgang door het bedrijf 
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Wereldwinkel Mijdrecht 
bestaat 35 jaar!
Mijdrecht - Het is al weer 35 jaar 
geleden dat een groep enthou-
siaste mensen besloot met een 
kraam bij de Hema aandacht te 
vragen voor eerlijke handel (Fair 
Trade).
In 1993 werd het pand aan de 
Croonstadtlaan geopend, een 
echte wereldwinkel! Er werd kof-
�e en thee verkocht, en nijver-
heidsheidsproducten. Veel men-
sen vonden de weg naar de win-
kel en de omzet groeide! Toen 
er plannen waren voor de bouw 
van ‘De Passage’, moesten we dit 
pand verlaten en vonden we tij-
delijk onderdak in een portoca-

bine op het plein voor de Jans-
kerk. In 1999 werd de wereldwin-
kel aan het plein van De Passage 
geopend, een mooie plek in het 
centrum van Mijdrecht.
Ten tijde van de crisis zagen ook 
wij de omzet minder worden. He-
laas heeft de winkel, ondanks de 
aantrekkende economie, nog 
steeds met een dalende omzet te 
kampen. Daarnaast hebben we 
een tekort aan vrijwilligers, waar-
door we minder vaak open kun-
nen. Dit heeft het bestuur doen 
besluiten de winkel per 1 septem-
ber de�nitief te sluiten, op 2 juli 
begint de uitverkoop.

“Van Walraven is een 
familiebedrijf”
Mijdrecht -  Je hebt veel respect 
voor je werknemers als je hun uit-
spraken levensgroot op de mu-
ren van je bedrijf durft te presen-
teren. Ondernemersvereniging 
VIB De Ronde Venen was 17 juni 
jl. met 85 leden op bedrijfsbezoek 
bij familiebedrijf Van Walraven in 
Mijdrecht.
Buiten was het 25 graden en bin-
nen opende voorzitter Daniël 
Storm om 16:00 de bijeenkomst. 
Nieuwe leden werden verwel-
komd: Alva Edison / Waterair NL, 
All Audio Solutions en ISX Bevei-
liging.
Speciale aandacht was voor het 
bedrijf van der Wilt Gerbera’s. 7 
december 2018 werd het bedrijf 
getro�en door een windhoos, die 
een enorme ravage achterliet en 
minstens 1/3 van de ramen ver-
nielde. Nu, na een half jaar kei-
hard werken, staat de kas weer 
vol en kan in augustus weer ge-
oogst worden. Reden voor het 
bestuur van VIB De Ronde Venen 
om Aad, Tessa en Joris van der 
Wilt de welverdiende ‘Handen Uit 
De Mouwen’ award uit te reiken.

Presentatie
Henk van Walraven verwelkom-
de vervolgens de 85 aanwezi-
gen en nodigde de groep uit om 
in 2 groepen om en om deel te 
nemen aan de bedrijfspresenta-
tie en een rondleiding door dit 
prachtige familiebedrijf. Een op-
vallend aspect in het bedrijf zijn 
de diverse uitspraken van mede-
werkers die levensgroot aan de 
wanden van het bedrijf hangen. 
Deze komen uit het ‘Van Walra-
ven Manifest’, dat vorig jaar ter 
ere van het 50-jarig bestaan is op-
gesteld.
Ondertussen ontstak het team 
van restaurant Rendez Vous in 
de binnentuin van het bedrijf de 
barbecues voor het diner waar de 
deelnemers desgewenst na de 
netwerkborrel aan deel konden 
nemen. 16 september a.s. staat 
de Algemene Ledenvergadering 
op het programma, gevolgd door 
een gastspreker van formaat. 
Meer informatie omtrent evene-
menten van VIB De Ronde Venen 
vindt u op www.vibderondeve-
nen.nl/agenda.

‘Wauw, wauw, wauw’ en ‘echt iets unieks in de branche wat hier gebeurt’

Perine Skin Store opende 
zaterdag haar nieuwe concept

Regio - ‘Wauw, wauw, wauw’ en 
‘echt iets unieks in de branche wat 
hier gebeurt’. Zomaar een paar 
zinnen die werden gezegd door 
de vakpers die net als wij aanwe-
zig waren bij de opening van Pé-
rine Skin Store. Niet alleen de vak-
pers reageerde met deze lovende 
woorden, ook de andere aanwe-
zigen zoals bekende en onbeken-
de van instituut Périne, waren net 
als wij, erg onder indruk van dit 
totaal nieuwe concept. Zaterdag 
22 juni was om 11 uur op de Ge-
nieweg 8 in Mijdrecht de o�cië-
le opening door wethouder Rein 
Kroon 

Ontwikkelingen.
Périne is sinds 1992 gevestigd in 
Mijdrecht en inmiddels een be-
grip op het gebied van natuur-
lijke huidverbetering. Met haar 
team van gediplomeerde en en-
thousiaste specialistes, geeft zij 
diverse behandelingen en advie-
zen om de conditie van de huid te 
verbeteren. Met haar passie voor 

het schoonheidsvak is zij altijd 
op zoek naar de mogelijkheden 
die er nog meer zijn. Deze zoek-
tocht resulteerde zo’n 1 ½ jaar in 
het idee dat sinds afgelopen za-
terdag een feit is geworden; Péri-
ne Skin Concept Store ofwel Pé-
rine Skin Store. Het concept, ge-
heel door Périne bedacht, is met 
behulp van diverse professionals 
uitgewerkt. Dat maakt het geheel 
ook uniek, vertelt Périne enthou-
siast. Onder de noemer Périne 2,0 
zijn we al een paar maanden ge-
leden begonnen om er af en iets 
over te vertellen en gezien de be-
langstelling en de reacties willen 
de mensen ook echt weten wat 
het precies is. De Skin Store is een 
Store dat niet alleen huidverzor-
gingsproducten verkoopt, maar 
ook producten die direct of indi-
rect een bijdrage bieden aan een 
betere huid en die zo min moge-
lijk milieu belastend zijn. Kort-
om; Een Skin Store waar iedereen 
naar binnen kan gaan voor een 
heuse Skin Experience, ook zon-

der een behandeling in het insti-
tuut en waar producten aange-
boden worden met een verhaal .

Bijzondere producten
Bij het rondkijken in de knus-
se Skin Store, werden we niet al-
leen aangenaam verrast door de 
manier van presentatie, maar ook 
door een aantal speci�eke pro-
ducten. Naast een nieuw huid-
verzorgingslijn APoEM, dat staat 
voor o.a. hun ingrediënten met 
natuurlijke oorsprong, Vegan en 
het ISO 16128 gecerti�ceerd la-
bel mag dragen, zagen we ook 
producten die de dagelijkse ver-
zorging van de huid ondersteu-
nen en zorgen voor een aange-
naam bad- en huidverzorgingri-
tueel. Périne vertelt; ‘Deze pro-
ducten zijn afkomstig van een 
Mexicaans familiebedrijf. Een be-
drijf dat sinds 1993 producten 
vervaardigen met materialen van 
eigen grond die zo min mogelijk 
het milieu belasten’. 
Ook milieu vriendelijke mond-
verzorging is te vinden in de Sto-
re. ‘Een goede mondverzorging 
heeft een positieve invloed op 
de gezondheid. Slechte mond-
verzorging kan naast lichamelij-
ke klanten ook huidproblemen 
veroorzaken. Ik ben daarom op 
zoek gegaan naar een merk dat 
naast de juiste artikelen ook ma-
terialen gebruikt die milieuvrien-
delijk zijn. Op één van mijn beurs-
bezoeken in het buitenland ben 
ik toen een merk tegengekomen 
die alle producten op een duur-
zame manier vervaardigd. Zij ma-
ken gebruik van natuurlijke, ge-
recyclede of recyclebare materi-

alen. Met elke aankoop worden 
daarnaast projecten ten behoe-
ve van kinderen in nood ge�nan-
cierd’.

Ook zien we boeken van Mond-
ria, thee van Good For You en 
heerlijke 80% pure chocolade uit 
Oeganda onder de naam; Puur 
genieten, die Périne samen met 
Het chocoladehuisje heeft laten 
maken. ‘Hele leuke samenwer-
kingen met lokale ondernemers’, 
zo vertelt Périne. ‘Hierdoor ben je 
geen concurrent van elkaar, maar 
versterk je elkaar juist’. 

Cadeautjes
Het is nog steeds gezellig druk als 
ik de Skin Store weer verlaat. Bij 
de kassa zie ik mensen staan die 
niet alleen producten voor zich-
zelf kopen, maar ook als cadeau. 
‘Leuk om weer eens iets heel an-
ders cadeau te geven en de prijs is 
ook prima. Ik wil graag op het mi-
lieu letten en vind iets meer be-
talen niet erg, als het maar in ver-
houding is en dat is het hier. Kijk 
hoe leuk! ‘Voor mezelf heb ik na-
tuurlijke en herbruikbare make-
up pads gekocht  die ik meerde-
ren keren kan gebruiken doordat 
ik het kan wassen en ook nog een 
doosje bamboe wattentips. Voor 
een vriendin heb ik de Konjac-
spons gekocht. Heerlijk om je li-
chaamshuid grondig te reiniging’, 
vertelt een van de bezoekers en-
thousiast. 
Bij het verlaten van de Store ont-
vang ik net als de andere gas-
ten een heerlijke ‘Puur genieten’ 
reep cadeau. Voldaan ga ik huis-
waarts en geniet ik van het heer-
lijke weer. In gedachte denk ik 
terug aan het concept van Péri-
ne, wat een mooie aanwinst voor 
Mijdrecht, de hele gemeente! Het 
gevoel dat mijn bezoek oproept 
is precies wat Périne graag wilde; 
een Experience voor de huid die 
je thuis kunt voortzetten. Leuk 
dat er nog de hele maand specia-
le openingsactiviteiten zijn.

Grote passie voor techniek
Cor Millenaar tien jaar 
Mercedes-Benz Dealer

leert dat het niet alleen motoren 
zijn die onder handen worden ge-
nomen. Cor wijst naar een prach-
tige Mercedes-Benz cabriolet. 
“Hier zitten al zeker 1000 werk-
uren in, maar als deze auto ge-
heel gerestaureerd is, betekent 
dit een enorme waardestijging 
voor de eigenaar.” Er wordt ge-
bruik gemaakt van originele on-
derdelen, zoals in dit geval het ty-
perende houten dashboard en de 
leren bekleding van Mercedes-
Benz. “De motor halen we hele-
maal uit elkaar en zorgen dat de-
ze uiteindelijk weer als een zon-
netje loopt.”

Samenwerken
Cor Millenaar is de man niet die 
zich louter en alleen concentreert 
op zijn bedrijf. Verbinden en sa-
menwerking heeft hij hoog in 
het vaandel en met collega-on-
dernemers is hij op vele fronten 
actief. “Het is zo belangrijk, sa-
men kun je veel meer”, zegt hij 
vol overtuiging. Trots is hij op het 
vorig jaar opgerichte MVO Plat-
form Aalsmeer waarin hij samen-
werkt met mooie partners als Ce-
lie Plant, Loogman, Koninklijke 
De Vries scheepsbouw en de ge-
meente Aalsmeer. “Geweldig dat 
ik met mijn bedrij�e met bijna 
25 medewerkers met hen mag 
samenwerken. Daar ben ik best 
trots op”, zegt hij bescheiden. 
Trots mag deze ondernemer ze-
ker zijn op zijn eigen bedrijf op 
totaal 4.500 vierkante meter aan 
de Oosteinderweg 340. Hij zegt 
eerlijk dat het niet altijd ‘koek en 
ei’ is, er ook door forse dalen is ge-
gaan, maar zijn wilskracht en ge-

loof in zijn team is enorm. “Ik ben 
trots op mijn bedrijf en mijn me-
dewerkers. We blijven de lat hoog 
leggen. Samen staan we voor 
kwaliteit en service met hoofdlet-
ters, voor onze passie techniek en 
voor de liefde voor het merk Mer-
cedes-Benz.” 

Jubileum
Zeventien jaar is Cor Millenaar in-
middels zelfstandig ondernemer, 
maar het aankomende feestje dat 
gevierd gaat worden heeft te ma-
ken met het feit dat Cor Millenaar 
tien jaar o�cieel Mercedes-Benz 
Service Dealer is. “We hebben er 
met ons hele team hard voor ge-
werkt”, zegt de ondernemer die 
uitkijkt naar het jubileumfeest-
je. Voor genodigden is dit op vrij-
dag 5 juli en de o�ciële opening 
wordt samen met Huub Dubbel-
man, voormalig Hoofd Press & 





10 26 juni 2019

Mijdrecht - Vroeg in de mor-
gen vertrekt groep 8 op de 
fiets naar het vogelrijke veen-
gebied van de Botshol voor 
een vaarexcursie met schipper 
Hein Steegmans. Wat een fan-
tastisch weer, wat een mooi 
gebied om meer te leren over 
dit stuk natuurschoon, zo dicht 
bij onze Eendracht!
Na de fietstocht eerst een stuk-
je uitleg van schipper Hein en 
vervolgens snel de boot in om 

heerlijk te varen door de smal-
le slootjes en de uitgestrekte 
plassen. Een leer- en ontdek-
proces in de boot met de wind 
door je haren en de rietplui-
men om je heen.
Die overweldigende natuur, de 
stilte die er is als je even niet 
praat. Dat laatste valt nog niet 
mee met een grote groep leer-
lingen, maar af en toe lukt het 
toch! Hier leer je zoveel meer 
over de natuur dan achter je 

tafeltje in de klas! Met verre-
kijkers zien ze bijzondere vo-
gels en met de loep potjes ont-
dekken ze insecten van na-
bij. Ademloos luisteren ze naar 
schipper Hein die zoveel over 
dit pareltje in het laagveen 
weet te vertellen! Een fantasti-
sche ochtend voor groep 8 van 
OBS De Eendracht: als groep 
ontdekkend leren en intussen 
lekker bewegen en van het 
zonnetje genieten!

Groep 8 van OBS De Eendracht
gaat op excursie naar de Botshol!



Water besparen? Tips bij zomers weer

Hoeveel!? Zoveel!?
Je staat er niet bij stil als je de kraan opendraait, maar op een dag gaan er ongemerkt 
aardig wat liters drinkwater doorheen. En niet alleen om te drinken. Zo douche je met 
drinkwater, spoel je de wc door met drinkwater en sproei je de tuin met drinkwater. Maar 
om hoeveel liter gaat het eigenlijk? Heb jij enig idee hoeveel drinkwater je verbruikt? 
Doe de check op www.hoeveelzoveel.nl.

WARME DAGEN? 
EXTRA ZUINIG OP ONS WATER

Advertentie

1. Douche een minuutje korter
We snappen het: een lekkere verfrissende douche is juist bij warm weer 
een verademing. Maar gemiddeld staan we ruim 8 minuten onder de 
douche en verbruiken we 70 liter drinkwater. Dat kan (veel) korter! Elke 
minuut minder scheelt bijna 2.200 liter per jaar.

2. Sproei slim
Als je midden op de dag gaat sproeien, dan verdampt bijna al het water 
meteen weer. De beste tijd om te sproeien is daarom heel vroeg in de 
ochtend (voor 7.00 uur) of ’s avonds (na 22.00 uur), zodat het water de 
tijd heeft om in te trekken. Een beetje droogte is trouwens helemaal niet 
zo verkeerd voor veel planten. Zo stimuleer je namelijk wortelgroei.

3. Vermijd het waterspitsuur
Tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur is het op warme 
dagen waterspitsuur. Omdat er dan veel water tegelijk wordt gevraagd, 
kan de waterdruk verminderen. Douche daarom kort en stel minder 
belangrijke zaken uit, zoals autowassen, sproeien en het gebruik van de 
wasmachine en vaatwasser. 

4. Hergebruik water
Vul je een badje in de tuin (of de badkuip) met kraanwater? Laat het 
daarna dan niet zomaar weglopen. Je kunt dat water namelijk heel 
makkelijk hergebruiken om je planten in de tuin mee water te geven. 
Dat geldt ook voor water uit de condensdroger.

5. Ga naar de wasstraat
Blij met een stralende auto? Thuis kost een wasbeurt gemiddeld 
75 liter water. In de waterbesparende wasstraat is dat maar 15 liter. 
Bovendien vangen ze daar vaak de restjes wasmiddel, olie en 
viezigheid op, zodat die niet in het milieu belanden.

Op warme dagen gebruiken we met z’n 
allen miljoenen liters drinkwater extra. Om 
de tuin te sproeien, badjes te vullen en een 
keer extra te douchen. Duurt dat dagen 
achter elkaar dan kan het zijn dat de 
dagelijkse voorraad heel hard gaat en er 
minder water uit de kraan komt. Daarom is 
het goed om op warme dagen extra zuinig 
te zijn met water. 

Waarom is extra water besparen nodig? 
Drinkwaterbedrijf Vitens levert op warme 
dagen ongeveer 140% van de normale 
hoeveelheid. Logisch ook. We nemen 
allemaal wat vaker een verfrissende douche, 
we sproeien extra in de tuin en laten 
kinderen lekker spelen in een badje gevuld 
met kraanwater. En omdat we dat allemaal 
ook vaak tegelijk doen op bepaalde 
piekmomenten (tussen 7.00 en 9.00 uur en 
tussen 18.00 en 22.00 uur), kan dat tijdelijk 
leiden tot een lagere waterdruk. 

Tot wanneer geldt dit advies? 
Water besparen is niet alleen op warme 
dagen belangrijk. De vraag naar drinkwater 
stijgt en dat zal de komende tijd zo blijven. 
De bevolking groeit en we verbruiken 
ongemerkt steeds meer drinkwater. Vitens 
wil jaarlijks niet steeds méér water gaan 
oppompen om aan die groeiende vraag te 
voldoen. Samen met provincies en water-
schappen streeft het drinkwater-bedrijf 
naar een goede balans voor mensen en de 
natuur. Vitens vraagt daarom aan iedereen 
om het hele jaar door zuinig te zijn op ons 
water.

Wil je weten wat de 

actuele situatie is? 

Kijk op vitens.nl
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Tourhome opent deuren
Regio - Aanstaande woensdag 3 
juli is het moment waar zo’n 100 
Kwakelaars alweer bijna 11 maan-
den naar uit hebben gekeken. 
Het Tourhome opent haar deuren 
voor het eerst dit jaar voor de lo-
ting van de Tour de Kwakel. Deu-
ren die door directieleden Jan en 
Joris van een nieuwe lik verf zijn 
voorzien.
Jan, die de belangrijke taak heeft 
de loting te voltrekken, kon de af-
gebladderde verf niet langer aan-
zien. Hij wilde zijn gasten op de 
eerste avond met frisse blik tege-
moet kunnen zien. Er werd geko-
zen voor een rustgevende licht 
beige kleur, om de gemoederen 
niet te hoog op te laten lopen bij 
het verdelen van de deelnemers 
in 20 ploegen van 5.
Belangrijk gespreksonderwerp 
deze avond zullen de favorieten 
voor deze Tour zijn, of beter het 
ontbreken ervan. Na het afhaken 
van Primoz Roglic, Chris Froome 
en Tom Dumoulin ontbreken 3 
van de 4 beste renners van de 
vorige Tour. Geraint Thomas zal 
wel aan de start verschijnen om 

zijn Tour-titel te verdedigen. Ech-
ter als Thomas zijn vorm van vo-
rig jaar niet kan evenaren kan het 
nog wel eens een heel open Tour 
worden.

Kansen
Dit bied kansen voor een man 
als Steven Kruijswijk om voor de 
eindzege te gaan. Kansen die 
Dylan Groenewegen ook zal zien 
in de eerste rit in lijn van en naar 
Brussel. Zullen we weer een keer 
een Nederlander in de gele trui 
zien dit jaar?
Dat we een Kwakelaar in de ge-
le trui gaan zien is bijna zeker. Al 
is er ook dit jaar concurrentie uit 
Kudelstaart. Geboren Kudelstaar-
ter Eric Zethof is nota bene de ti-
telverdediger van de Tour de 
Kwakel.
Voor een ieder die benieuwd is 
naar de loting of benieuwd is of 
de gezelligheid ook dit jaar weer 
gewaarborgd is tijdens de Tour 
de Kwakel is het Tourhome open 
vanaf 20:00 uur (woensdag 3 juli). 
De loting zal starten rond 20:30 
uur.

Hoe snel rond jij het 
Zijdelmeer?
Regio - Na het succes van vorig 
jaar organiseert atletiekvereni-
ging AKU op vrijdag 28 juni voor 
de 2e keer het Rondje Zijdelmeer. 
Wie kent in Uithoorn niet het 
rondje om het mooie Zijdelmeer, 
veel wandelaars genieten regel-
matig van de prachtige natuur en 
de rust op de Boterdijk en het Zij-
delveld en hardlopers gebruiken 
het rondje om hun trainingskilo-
meters te maken. Met het Rond-
je Zijdelmeer kun je je met ande-
ren meten en weet je tegelijk hoe 
snel je de ruim 3 kilometer hebt 
gelopen.

Zijdelmeercup
Voor de snelle lopers zijn er prij-
zen voor de eerste 3 aankomen-
den bij de dames en de heren en 
de winnaar krijgt de Zijdelmeer-
cup mee naar huis, een wisselbe-
ker die je een jaar lang thuis mag 
bewonderen. Voor diegenen die 
graag een langere afstand willen 
lopen bestaat de mogelijkheid 
om na de eerste ronde door te lo-
pen en op die manier 6 kilometer 
te lopen. De tijd over 6 kilometer 
wordt uiteraard geregistreerd, de 
prijzen zijn alleen voor de eerst 
aankomenden op de 3 kilometer.
Vorig jaar waren broer en zus 
Sjoerd en Kirsten Heemskerk de 
snelsten op de 3 kilometer en zij 
zullen zeker hun titel met verve 
verdedigen. Zullen zij weer als 
snelsten het Rondje afleggen?

Speciale Zijdelmeercup 
voor de jeugd
De organisatie heeft besloten om 
ook voor de jeugd tot en met 12 

jaar, voor meisjes en jongens, een 
wisselbeker met prijzen voor de 
eerste 3 aankomenden beschik-
baar te stellen. 

Berkelaar Zomeravondcircuit
Het Rondje Zijdelmeer is de eer-
ste wedstrijd van het Berke-
laar Zomeravondcircuit, het cir-
cuit bestaat verder uit de Kooij-
man Polderloop op 1 augustus 
in de Kwakel en wordt afgesloten 
op de atletiek- en wielerbaan op 
sportpark de Randhoorn op don-
derdag 5 september. Elke loper 
die aan de 3 wedstrijden van het 
circuit meedoet, ontvangt na af-
loop een mooie herinnering.

Starttijd en startplaats
De start is op het Zijdelveld bij 
hotel Lakeside, er is daar kleedge-
legenheid en er kan van de toilet-
ten gebruik gemaakt worden. 
Alle lopers worden om 20.00u. 
weggeschoten.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50,- 
en na afloop ontvangt elke deel-
nemer een mooie Zijdelmeerme-
daille.

Verzoek aan alle lopers om zo-
veel mogelijk met de fiets naar de 
start te komen, langs het Zijdel-
veld kan er niet geparkeerd wor-
den. Parkeren kan achter het ge-
meentehuis of in de parkeergara-
ge van het Amstelplein.
Er worden geen wegen afgeslo-
ten. Er is wel beperkte verkeers-
hinder op de Boterdijk en het Zij-
delveld, omwonenden worden 
door verkeersregelaars van AKU 
naar hun woning begeleid.

Team Beattle nieuw bij 
de Kooijman Polderloop
Regio - Op donderdag 1 augus-
tus 2019 wordt voor alweer de 
31e keer de Kooyman Polderloop 
gehouden. De ondersteuning 
van hoofdsponsor Kooyman BV 
uit De Kwakel, subsponsors Hil-
verda De Boer uit De Kwakel, In-
tersport Twinsport Uithoorn, Au-
to Berkelaar uit Amstelveen (van 
het Auto Berkelaar Zomeravond-
circuit) en de vele locale onderne-
mers maken dat de Kooyman Pol-
derloop in 2019 nog steeds een 
bruisend en sportief hoogtepunt 
is tijdens het jaarlijkse Polderfeest 
in De Kwakel.
Sinds 2002 is de organisatie van 
de Kooyman Polderloop in ge-
zamenlijke handen van Atletiek 
Klub Uithoorn (AKU) en Feestco-
mité De Kwakel. 
Wij willen hierbij de “Hoofdweg-
bewoners” voor hun jarenlange 
hulp tijdens de Kooyman Polder-
loop bedanken. AKU is alle spon-
sors zeer erkentelijk voor hun me-
dewerking, mede daardoor kun-
nen zij er elk jaar weer een mooi 
sportfestijn van maken voor elke 
deelnemer. Met daarbij een spe-
ciaal aandenken voor elke deel-
nemer.

Nieuw bij de Kooijman 
Polderloop: de Team Battle
Dit jaar is er voor het eerst een 
apart klassement voor teams bij 
de Kooyman Polderloop. 
Teams van 4 personen worden 
van harte uitgenodigd om mee te 
strijden voor de titel: 
Beste team van De Kwakel 2019.
De teams lopen de afstand van 
4 km en de tijd van de laatst bin-
nenkomende loper/loopster is 
bepalend voor de klassering. Be-
langrijk is dus om als team te blij-
ven lopen.
Vraag familie, vrienden en vrien-

dinnen,  sportteam leden  en bu-
ren om samen een team te vor-
men en ga de uitdaging aan.
Inschrijving kan vooraf via AKU 
(www.aku-uithoorn.nl) of via Jos 
Lakerveld (jostineke8@gmail.
com). Jos kan ook verdere infor-
matie geven over dit spectaculai-
re onderdeel. 
Wie neemt de handschoen op?

Voorinschrijven en inschrijving 
op 1 augustus in de feesttent
Je kunt je van te voren inschrijven 
via www.inschrijven.nl. 
Op de dag van de loop start van-
af 18.00 uur de inschrijving voor 
alle afstanden. Wij vragen met 
klem aan de ouders van de kin-
deren die met de 1 km meedoen, 
om voor 18.30 uur in te schrijven, 
dit voor het verwerken van de ge-
gevens.

Inschrijfgeld
€1,00 voor de 1 km
€2,50 voor de 1,6 km Specials G-
Run
€5,00 voor de 4 km
€20,00 voor de teams op de 4 km 
(kosten voor het team van 4 per-
sonen)
€ 6,00 voor de 10 km

Starttijden
18.30 uur:
1,6 kilometer Specials G-Run
19.00 uur:
1 kilometer (t/m 11 jaar). Let op, 
inschrijven vóór 18.30 uur!
19.15 uur: 4 kilometer 
20.00 uur: 10 kilometer

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Jos Lakerveld 
(AKU): 0297-565358, jostineke8@
gmail.com of via de website van 
AKU: www.aku-uithoorn.nl.

Kom jij ook lekker 
meetrainen?
Regio - Wil jij ook graag sporten 
bij lekker weer en betere tem-
peraturen? Kom dan de komen-
de weken GRATIS meetrainen en 
kom honkbal, softbal of beeball 
ontdekken.
Dit zijn namelijk echte zomer-
sporten, het competitie seizoen 
loopt van begin april tot en met 
half oktober. Thamen is een ge-
zellige vereniging, waar respect 
en sportiviteit erg belangrijk zijn. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er 

mogelijkheden om met de sport 
kennis te maken. Zij hebben ech-
ter ook mogelijkheden voor alle 
andere leeftijdsgroepen en voor 
volwassenen en ook voor jon-
gens en meisjes.
Lijkt het je leuk om eens te kij-
ken hoe hard jij kan gooien en 
slaan, en hoe gezellig het is in de-
ze  teams? Kom dan rustig tot de 
zomerstop meetrainen.
Voor meer informatie stuur een e-
mail naar info@thamen.info

Lorena Wiebes wint 
Europese spelen in Minsk
Regio - UWTC lid Lorena Wie-
bes is in Minsk winnares gewor-
den van de wegwedstrijd van de 
European Games. De renster uit 
Mijdrecht rondde het teamspel 
van de Nederlandse ploeg af in 
de sprint van een uitgedund pe-
loton. In haar spoor kwam Ma-
rianne Vos als tweede over de 
streep. Een trio beheerste de 
wedstrijd, maar onder impuls van 
de Nederlandse ploeg werden 
deze vluchters in de slotronde in-
gerekend. Bondscoach Loes Gun-
newijk zag vervolgens de wed-
strijd volgens het geplande sce-
nario verlopen.  “We wilden ze-
ker al eerder de koers hard ma-
ken, maar door de andere landen 
werd er afwachtend gereden en 
erg naar ons gekeken. Anna van 
der Breggen zou nog een keer 
aanvallen op de laatste kassei-
enklim. Ze kwam daar niet weg, 
maar wist het peloton wel uit te 
dunnen en de organisatie bij an-
dere landen in de war te sturen. 
We hadden vooraf Lorena Wiebes 
voor de sprint aangewezen en die 
maakt het af. We startten weer als 
favorieten en hebben die rol we-
ten waar te maken. Een betere af-
loop had ik me niet kunnen wen-
sen.” 

Blij
Winnares Lorena Wiebes was ui-
teraard erg blij met haar overwin-
ning in Minsk. “Er ligt natuurlijk 
toch druk op je schouders als je 
het af moet ronden namens een 
sterke Nederlandse ploeg. Ook ik 
had het lastig toen Anna van der 
Breggen aan de boom schudde, 
maar kon gelukkig volgen. In de 
sprint zat ik in het wiel van de Ita-
liaanse ploeg en zo werd ik ge-
lanceerd voor de sprint. Geluk-
kig hadden we Marianne Vos nog 
achter de hand voor het geval het 
me niet lukken zou. Maar ik kon 
het afronden en zo een mooie 
zege aan mijn palmares toevoe-
gen. Dit is een zege die vertrou-
wen geeft, ook richting het Ne-
derlands kampioenschap in Ede 
van volgende week. Je zoekt als 
sprintster toch altijd naar beves-
tiging.” (bron: knwu.nl)

Tim de Vries en Jetze Plat 
winnen NK tijdrijden
Woensdag 19 juni hebben de 
UWTC handbikers weer een 
prachtige prestatie geleverd. 
Zowel Jetze Plat als Tim de Vries 
pakte in hun klasse het Neder-
lands Kampioenschap tijdrijden.
Jetze: Het was een letterlijk 
stormachtige aanloop, ‘s mor-
gens werd het wegens het weer 
(onweer, storm) onzeker of we in 
de avond wel konden gaat star-
ten voor het NK tijdrijden in het 
Noord-Limburgse Well. Ondanks 
een uitgestelde start mocht ik 
dan iets voor 20 uur eindelijk van 
start voor een lange tijdrit van 
30,3 kilometer. Tijdens de tijdrit 
haperde mijn vermogensmeter 
welke ik normaal enorm gebruik 
om de tijdrit goed in te delen en 
dus moest ik ‘flexibel’ zijn, op ge-
voel en dit ging super! Het ging 
eigenlijk gewoon verschrikkelijk 
hard. Met een gemiddelde van 

43,6km/h (!) finishte ik binnen 42 
minuten en al snel werd duidelijk 
dat dit ruim voldoende was voor 
de (overall) winst. Enorm blij mee 
en trots dat het progressie er nog 
steeds in zit!
Tim: De dag na het winnen van 
mijn 6e NK tijdrijden titel houd ik 
niks anders over dan een heeeeel 
goed gevoel. Over 30,3 KM een 
gemiddelde snelheid van 41,2 
km/h rijden is iets wat me nog 
niet was gelukt en dat geeft een 
fantastisch gevoel.

Veteranen
Zaterdag 22 juni waren de UWTC 
veteranen Leen Blom en Guus 
Zantingh naar Beverwijk gereisd 
om op het parcours de Aagten-
belt een wedstrijd te rijden. Van-
af het begin werd er hard gere-
den op het parcours wat heuvel-
achtig is. Vooral John Martin was 
actief en halverwege de wed-
strijd wist hij met nog 2 renners 
een kopgroep te vormen en zij 
werden niet meer achterhaalt. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Gerard Albrink uit Uitgeest voor 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis, 
3e werd John Martin uit Hoek van 
Holland. Guus Zantingh spurtte 
naar een 4e plaats en Leen Blom 
finishte als 11e. 

Interclub
De UWTC jeugdleden konden op 
de warme zondag 23 juni mee-
doen aan een interclub op het 
stratenparcours van Venhuizen. 
Bij de jeugd cat 7 waren we van-
daag met 5 renners van UWTC, 
al rijden Lance Venema en Duuk 
van der Haagen nog in een an-
der tenue ze zijn al wel lid gewor-
den van UWTC. Samen met Mike, 
Rens en Lars hadden de mannen 
er weer zin. Het was een leuk en 
snel rondje en met die warmte 
viel er elke ronde wel een renner 
af waaronder ook helaas Lars en 
Rens. Mike, Lance en Duuk bleven 
in de kopgroep en Lance sprinten 
naar een nette 3e plaats, Mike 4e 
en Duuk 5e. 
 
Henny Cornelissen classic
Dinsdag 18 juni is de Henny Cor-
nelissen classic verreden, geen 
gewone clubwedstrijd maar een 
extra lange wedstrijd. De jeugd 
reed iets langer dan een uur, de 
40+ anderhalf uur en de 40- één 
uur en driekwartier. De tussen-
sprints en het warme weer maak-
te het een extra zware wedstrijd. 
De winnaars van de 5e editie van 
de Henny Cornelissen classic zijn 
geworden: 40- 1 Bas de Bruin, 2 
Tommy Oude Elferink, 3 Bart de 
Veer.
40+ 1 Marco Halma, 2 Mark Best, 
3 Pascal Jansen en jeugd 1 Mike 
Derogee, 2 Lance Venema, 3 Rens 
Grömmel
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Mijdrecht - Afgelopen week-
end was de eindvoorstelling van 
Dansstudio Sietske. Na maanden-
lange voorbereidingen en meer-
dere optredens in het dorp, was 
het nu tijd voor de grote eind-
voorstelling.
Wegens enorm veel belangstel-
ling is er besloten om dit jaar 
twee shows te doen zodat alle 
fans konden komen kijken.
Dit jaar was de eindvoorstel-
ling in de grote zaal van Theater 
de Meerse. Wat extra leuk was, is 
dat de dansers in de kleine zaal 
op een groot scherm mee kon-
den kijken naar de hele show! In 
de ochtend hebben de docenten 
en helpende ouders alles klaarge-
zet voor de dansers. Niet alleen 
de verschillende outfits lagen per 
persoon klaar, maar ook kleurpla-
ten en potloden voor de jongere 
dansers. Veel dansers waren toch 
wel erg zenuwachtig voor deze 
dag. Voor velen was het de eerste 
keer op zo´n groot podium en dat 
brengt de nodige zenuwen met 
zich mee. Nadat alle dansers zelf 
even in de grote zaal mochten zit-
ten en nog even toe werden ge-
sproken door Sietske, merkte je 
dat iedereen de zenuwen kon 
omzetten in enthousiasme.

Klaarzetten
Doordat het begeleidingsteam 
alle dansers op tijd klaarzetten 
voor hun optreden, merkte je 
dat er veel rust en ontspanning 
was tijdens de show. In de coulis-
sen werden de laatste knuffels en 
high-fives uitgedeeld door de do-
centen en dan mochten de dan-

sers het podium op om te laten 
zien waar ze het hele jaar zo hard 
voor getraind hebben. Op het po-
dium dansten zij de sterren van 
de hemel en werden zij aange-
moedigd door familie, vrienden 
en bekenden. In de pauze moest 
iedereen snel omkleden, want 
alle groepen mochten nog een 
keer optreden. Zo werd het pu-
bliek getrakteerd op een kleurrijk 
en gevarieerd programma. Zo-
als elk jaar kregen de specials het 
hardste applaus, maar ook de mi-
ni’s, musical groep, hiphop groe-
pen en streetdance groepen kre-
gen aan het einde een staande 
ovatie van het publiek.

Happening
Elk jaar is het een hele happe-
ning om alle dansers meerde-
re malen te laten omkleden, op 
tijd en ontspannen op het podi-
um te zetten en alles te regelen 
om de dansers in het zonnetje te 
zetten. Zij verdienen die dag alle 
aandacht en daarom is het zo fijn 
dat er backstage een goed team 
staat om alles soepel te laten ver-
lopen. Het is goed te merken dat 
alle docenten met heel hun hart 
gewerkt hebben aan deze show. 
Maar juist door de inzet van de 
leerlingen op deze speciale dag, 
zijn uiteindelijk twee fantastische 
eindshows neergezet. De docen-
ten gaan zich voorbereiden op 
het nieuwe seizoen dat start op 
2 september. Nieuw zijn de les-
sen ballet en clipdance. Het team 
gaat nagenieten van deze gewel-
dige dag en wenst alle dansers 
een hele fijne zomervakantie.

Twee eindshows 
Dansstudio 

Sietske
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Dodaarscup 2019
Vinkeveen - Ruim 20 (ex)bewo-
ners van de Dodaarslaan in Vinke-
veen spelen golf. Jaarlijks wordt 
dan ook gestreden om de fel be-
geerde Dodaarscup. Dit jaar werd 
deze wedstrijd gespeeld op de 
mooie baan van golfpark Wilnis 
door 15 spelers. De weersvoor-
spellingen waren slecht, regen en 
wind zouden de spelers tegenko-
men.
Gelukkig was dit alleen in de och-
tend en konden de spelers van-
af 11.30 uur zonder regenpak 
de baan in. Een stralend zonne-
tje tussen de wolken door maak-
te de middag tot een echt feest-
je. De winnaar van 2018, Erwin 

Meinsma, had deze dag geor-
ganiseerd en na de wedstrijd en 
het terras gingen de spelers terug 
naar de eigen laan om daar de zo-
genaamde ‘afterparty’ te houden. 
Erwin en zijn familie zorgden voor 
een heerlijke borrel gevolgd door 
life cooking paella van PG cate-
ring. En dan de prijsuitreiking. Er 
kan er maar één de winnaar zijn 
en dat was voor 2019 Dick Jon-
kers. Voor het eerst mocht hij de-
ze mooie prijs in ontvangst ne-
men. Voor 2020 zal hij ook de or-
ganisator zijn van de volgende 
editie van de Dodaarscup. De Do-
daarsen gaan allemaal weer in 
training voor deze wedstrijd.

Afscheidswedstrijd Argon-
speler Patrick Lokken
Mijdrecht - Om dit afscheid op 
de juiste wijze te vieren wordt a.s. 
zaterdag 29 juni (drie dagen vóór 
zijn veertigste verjaardag) een af-
scheidswedstrijd georganiseerd 
tussen een door Patrick Lokken 
samengesteld team en de nieu-
we zaterdagselectie van Argon.In 
het seizoen 2002/2003 was Lok-
ken voor het eerste actief in de 
zondag afdeling van Argon, en in 
de loop van al die jaren mede ver-
antwoordelijk geweest voor de 
vele successen die Argon heeft 
mogen meemaken. Zoals kampi-
oen van de hoofdklasse, zondag-
kampioen bij de amateurs en het 
absolute hoogtepunt: het lands-
kampioenschap in het seizoen 
2006/2007. Maar ook gewonnen 
bekerfinales en wedstijden om 
de Supercup.
Geschiedenis
Een groot aantal oud-Argonau-
ten zullen op verzoek van Pa-
trick Lokken deelnemen aan de-
ze wedstrijd, spelers die deel heb-
ben uitgemaakt van de geschie-
denis van Argon. De namen: Ceryl 

Bané, Shane Arana Barantus, Gi-
orgio Berkleef, Omar Boukhari, 
Mark Flapper, Anton de Haan, Jas-
per de Haer, Jeffrey de Jong, Tay-
fur Kahraman, Wilco Krimp, Kevin 
de lang, Erik Mulder, Martijn Veld-
meijer, Robin Verhaar, Frank Ver-
laan, Eelco Zeinstra en Enrique 
Zschuschen.
De wedstrijd tussen team Lokken 
en de nieuwe selectie van Argon 
op zaterdag 29 juni begint om 
14.30 uur op sportpark Argon aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht.  

Examens Judoschool 
Blaauw
Wilnis –  Van 13 juni t.m. 22 juni 
zijn er judo-examens in de dojo 
van Judoschool Blaauw afgeno-
men voor de leerlingen van de lo-
catie in Wilnis.
Er werd begonnen met het uit-
voeren van diverse valtechnie-
ken zoals judorol, zijwaartse val, 
achterwaartse val, gestutte val en 
achterwaartse val over een bokje.
Hierna lieten de judoka’s uit-
gebreid zien wat zij het afgelo-
pen seizoen geleerd hadden aan 
beenworpen, schouder, armwor-
pen, sutemi’s en overnames. Ook 

op de grond moest het nodi-
ge gedemonstreerd worden zo-
als armklemmen, verwurgingen, 
houdgrepen en bevrijdingen uit 
houdgrepen.
De voorzitter van de examen-
commissie, bestaande uit Mar-
tijn de Jong, Ronald Oussoren 
en Edwin Blaauw heeft een ieder 
persoonlijk toegesproken en de 
uitslagen bekend gemaakt.
Alle leerlingen gingen na afloop 
naar huis met een welverdiende 
diploma met bijbehorende judo-
band of judoslip.

HV Mijdrecht Familie Toernooi
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
(22/6) was het weer zo ver. In de 
ochtend was er eerst de “Lets Roll 
dag”, waarbij de nieuwe teams el-
kaar ontmoeten. Maar ook de ou-
ders konden (waar nodig) kennis 
met elkaar maken.
Ze konden bespreken wie de 
trainer(s) zijn, wie Manager/coach 
wordt. Wie wil rijden etc. Allemaal 
praktische zaken, die face-to-face 
beter werken, dan alles regelen 
via de mail. Al met al weer een 
geslaagd evenement.Het thema 

van het Familie Toernooi is dit jaar 
“Oosterse Sferen”. En dat hebben 
ze geweten. En wat een respect 
hebben ze voor alle teams. 
De “Sultans” hadden geweldi-
ge kleding. Wat zal het warm ge-
weest zijn. Ook het team “Aliba-
ba & 40 ninja`s” waren fantastisch 
verkleed. Maar uiteindelijk won 
“#MIETOO”. 
Zij hadden en Chinese draak ge-
maakt en zo kwamen ze ook het 
HVM compex op. Fantastisch. De 
muziek werd deze keer verzorgd 

door DJ Niek. De gehele dag kon-
den we van de oudere, nieuwe-
re en foute muziek genieten. On-
danks de warmte werd er hard 
gestreden. Maar….winnen is al-
tijd belangrijk, maar niet op een 
Familie Toernooi.
De Activiteiten Commissie had 
nog andere activiteiten georga-
niseerd. In de middag konden 
de kinderen geschminkt worden 
door Janet van Diest. De mooie 
gezichtjes, werden alleen maar 
mooier. Rond 16:00 stond het ijs 

klaar wat geregeld was via De IJs-
salon op Hofland. Nadat alle wed-
strijden gespeeld waren en het 
“Top Team” gekozen was, werd 
het tijd voor een echt Chinees 
buffet.
Er was voldoende besteld, maar 
iedereen was zo enthousiast, dat 
er direct een lange rij stond om 
een bordje op te scheppen.
Daarna konden alle teams nog 
heerlijk in de zon dan wel in de 
schaduw genieten van een weer 
fantastisch Familie Toernooi.

Droomteam Hertha 
Nederlands Kampioen
Vinkeveen - Het dreamteam van 
Hertha JO15-1 uit Vinkeveen is 
Nederlands Kampioen cat. JO15 
geworden. Tijdens het Voetbal 
Talenten Toernooi in Brunssum. 
Maandag 2e pinksterdag is de 
JO15-1 van Hertha Nederlands 
Kampioen geworden op het 
voetbal Talenten 
Hertha eindigde als eerste in de 
poule wedstrijden met mooie 
doelpunten van Michel, Mees, 
Niels en Jay. Helaas moest Mats 
noodgedwongen stoppen na 
een kopincident met als gevolg 
een erg dik linker oog. In de halve 
finale had Hertha het pittig maar 
mede dankzij de uitblinkende Ri-
cardo en Hein bleef het gelijk. En 
moesten er dus penalty’s geno-
men worden. Gelukkig voor Hert-
ha schoot de tegen stander op 
de paal en stond Hertha ineens 
in de finale tegen VVIJ uit IJssel-
stein!  Ondanks de oplopende ze-
nuwen bij de spelers was Hertha 
wederom de best voetballende 
ploeg. Volgens de topcoach Erik 

v.d. Horst was de prima teamspi-
rit de basis van het succes. 

Weer penalty’s
Na de brilstand moesten er we-
derom penalty’s worden geno-
men. Na perfect inschoten penal-
ty’s van Niels,Sander, Tijn, Kyan, 
Jay en Daan hield de uitblinkende 
keeper Andy voor de 2e keer een 
strafschop en mochten de tranen 
vloeien!!! Hertha kampioen!!!! 
Zelfs het als vierde geëindigde 
team van Altius kwam de prijs uit-
bundig met Hertha mee vieren. 
Aanvoerder Nick mocht de enor-
me wissel beker in ontvangst ne-
men. Voor alle spelers was er een 
mooie medaille als aandenken 
van een gaaf toernooi. 
Het was een prachtig toernooi 
met ontzettend veel goede 
teams. Deze groep jongens tus-
sen de 14 en 15 hebben zo ont-
zettend veel inzet getoond en 
zijn zo positief dat ze een voor-
beeld en inspiratie voor velen 
zijn.

Avondvierdaagse 
Mijdrecht-Wilnis
Regio - Afgelopen week liep de 
Kon. Julianaschool met zo’n 125 
sportieve leerlingen en ouders 
mee met de Avondvierdaagse in 
Mijdrecht-Wilnis. Ondanks het 
noodweer op woensdagavond 
was het een gezellig evenement. 
Dit jaar stond de Avondvierdaag-
se in het thema van ‘Schoon De 
Ronde Venen’. De kinderen schei-
den op school ook het afval, om-
dat de Julianaschool meedoet 
met het project ‘De afvalvrije 
school’. Bewust omgaan met afval 
was dus niet nieuw voor hen en 
daarom deden ze actief mee met 
de actie van de Avondvierdaagse.
Iedere groep kreeg een vuilnis-

zak met de bedoeling om zoveel 
mogelijk zwerfvuil op te rapen. 
De leerlingen deden goed hun 
best en leverden iedere avond 
een volle zak in. Vrijdagavond tij-
dens het defilé werd tot ieders 
grote verrassing bekend gemaakt 
dat de Julianaschool in de prij-
zen is gevallen: 2 x een excursie 
bij het afvalstation van gemeen-
te De Ronde Venen! Daarbij won-
nen twee leerlingen Sophie Blan-
kestijn (groep 5) en Maura Visser 
(groep 6) de 1e en 3e prijs bij de 
kleurwedstrijd van KernGezond. 
Al met al een onverwacht leuke 
afsluiting van de Avondvierdaag-
se.

Boule Union Thamen sluit 
competitie met winst
Regio - Zaterdag sloot het team 
vanRegio - BUT de zaterdagmid-
dagcompetitie af met een 4-2 
overwinning op Les Francophiles 
uit Rotterdam. Het slot speelde 
zich af op de accommiosatie van 
Midi in Delft. De start van deze 
laatste speeldag was moeilijk. De 
tête-à-têtepartij werd nipt ver-
loren met 11-13. De triplettene-
quipe leek op een grotere neder-
laag af te stevenen. Echter tegen 
het slot van de partij kreeg de 
equipe plotseling grip op het ter-
rein en scoorden in drie werpron-
den acht punten en won de par-
tij met 13-10. In de doubletten-
ronde werd de winst gedeeld (13-
3 en 4-13). De derde speelronde 
moest dus de beslissing brengen. 
Beide equipes speelden op een 
zeer moeilijke ondergrond, waar-
bij geluk een rol speelde. Het was 
moeilijk om de loop van de bou-

les onder controle te houden. 
De scherpe steentjes waren vaak 
de oorzaak van het plotseling 
de hoek omgaan van de boules. 
Toch wisten beide equipes hun 
partij te winnen (13-9 en 13-10) 
waardoor Les Francophiles met 
4-2 verslagen werd en van de der-
de plaats geschoten. Poulewin-
naar werd het vierde team van De 
Goede Worp uit Den Haag. In de 
zomermaanden zijn er geen com-
petities, waar Boule Union Tha-
men uitkomt.
Nu breekt de periode van toer-
nooienspelen aan en ook in Uit-
hoorn worden die georganiseerd. 
Op 19 en 26 juli vindt de vrijdag-
avondcyclus en op zondag 4 au-
gustus het 33e Open Uithoorns 
Doubletten Kampioenschap. In 
september start de Nationale Pe-
tanque Competitie met de vijfde 
editie.





Mijdrecht - Afgelopen week 
vond het Koop Lenstra open toer-
nooi plaats bij Tennis Vereniging 
Mijdrecht. Tijdens het openings-
weekend werden ook de halve 
en hele finales van het landskam-
pioenschap Heren 35+ gespeeld, 
waar het team van TVM lands-
kampioen werd. De partijen die 
in dat weekend werden gespeeld, 
waren een voorbode voor de ve-
le mooie, spannende partijen die 
werden gespeeld. Er werd vooral 
in poules gespeeld, waardoor ie-
dereen meerdere wedstrijden per 
week kon spelen. De resultaten 
van de poules bepaalden dan wie 

een categorie gewonnen had, of 
wie finale mocht spelen. 
De hele week was er heerlijk eten 
te krijgen zoals een daghap of 
broodjes van de barbecue. Zater-
dag en zondag was er een wijn-
proeverij door Prinselijk Proeven, 
de finalisten werden zondag och-
tend zelfs voor het ontbijt uitge-
nodigd! Kortom, naast het prach-
tige tennis dat te zien was, werd 
ook de inwendige mens goed 
verzorgd. 

Heren
In de hoogste herencategorie 
was lokale held Jeroen Wichers 

dit keer de sterkste. Hij won van 
de andere lokale held, Hans van 
Scheppingen.
Deze twee matadors hebben als 
tennisleraar veel goede leerlin-
gen onder zich, die in de op 1 na 
sterkste categorie onderling de 
prijzen verdeelden. Deel van het 
opleidingsprogramma blijkt de 
overwinningsspeech te zijn, Je-
roen haalde Tiemen Nijenhuis 
nog even naar voren om ook dat 
deel van toernooien spelen on-
der de knie te krijgen.
Optioneel:
De finalisten van 
afgelopen zondag:
HE 15+ A: 1 Jeroen Wichers, 
2 Hans van Scheppingen, 
3 Erwin Schmitz
HE 15+ B: 1 Tieme Neijenhuis 
[2], 2 Geert Dubbeldam
HE 15+ C: 1 Javier van Meines 
[1], 2 Bodhi de Jong
HE 15+ D: 1 Jesper Vergeer, 
2 Mitch Goossen
HE 15+ E: 1 Youri van Adrichem 
[2], 2 Jesse van der Helm [1]
HE 15+ F: 1 Orlando 
Verbeek, 2 Brian Zeh [1]
HE 35+ A: 1 Bart van 
Marsbergen, 2 Pieter Mur
HE 35+ B: 1 Arjan van 
Dam [1], 2 Bart Vreeken
HE 35+ C: 1 Rob Korver, 
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Weer of geen weer 
Zomerbridge De Legmeer
Regio - Een wolkbreukje en kol-
kende onweersluchten weerhiel-
den acht en twintig bridgers niet 
om de rit naar Dans & Partycen-

trum Colijn te wagen. Zo werd er 
gespeeld in twee lijnen van ieder 
veertien paren. In de A- lijn waren 
Elly Degenaars & Truus Groot het 

Open tennistoernooi TVM 2 Justin Dekker
DE A: 1 Julia Heidstra, 
2 Jane Straathof
DE B: 1 Gerda Harleman - 
Talsma [1], 2 Ilona Sandifort [2]
HD4 15+: 1 Thomas Janssen
Tieme Neijenhuis, 2 Vincent van 
Diemen Roel Hazeleger
HD5 15+: 1 Max Bakker [1] 
Gijs Butzelaar, 2 Hugo Straver 
[2] Luca van der Werff
HD6 15+: 1 Jimmy Kok [1] 
Jesper Vergeer, 2 Jacques 
Marchand [2] Co Pieneman
HD7 15+: 1 Co Pieneman 
[1] Yoeri Veeken, 2 Floris 
Berkelder [2] Dylan Koek
HD8 15+: 1 Nick Driehuis 
Martijn van der Moolen, 2 
Rein Kroon Ronald Travaille
DD8 15+ 1 Claudia 
Cornelissen [4] Esther Krimp, 
2 Sandra Kouwenhoven 
[1] Lotte Osterkamp
DD7 15+: 1 Mariette Neumann
Petra Taal, 2 Anouk van Tricht San-
dra van Tricht
DD6 15+: 1 Demi Hoogervorst 
Lydia Mulder, 2 Hetty van 
Veen Margo Wichers-Beks
GD6 15+ 1 Lydia Mulder 
[1] Ramon Ploeg, 2 Inge de 
Jong Marc Dubbeldam
GD7 15+: 1 Marjo van der 
Sterre [2] Marco Groothoff, 2 
Yneke de Vos [1] Yoeri Veeken
GD8 15+: 1 Caroline van den 
Berg Maurice Sterk, 2 Lotte 
Osterkamp Willem van Eijk

Vijfde generatie bij Nieuwendijk
Nu in de showroom: De 
nieuwe Renault Clio
Aalsmeer - Renault-dealer Nieu-
wendijk presenteert de volledig 
nieuwe Clio. Sinds de introductie 
van de eerste generatie in 1990 
zijn circa vijftien miljoen exem-
plaren verkocht. Daarmee is de 
Clio wereldwijd het bestverkoch-
te model van Renault. Sinds 2013 
staat de Clio zelfs aan de top van 
het B-segment in Europa, sinds 
2012 noteert Renault elk jaar 
wéér hogere verkoopcijfers voor 
de Clio. Met zijn Euro NCAP-sco-
re van vijf sterren zet de nieuwe 
Clio de traditie voort op het ge-
bied van toonaangevende veilig-
heid. Samen met de rijdynamiek, 
het comfort en het hoge kwali-
teitsniveau, die voorrang kregen 
bij het ontwerp- en productiepro-
ces, profileert de nieuwe Clio zich 
als de beste Clio ooit.

Moderner en atletischer
De vijfde generatie Clio is op-
nieuw moderner en atletischer 
en bezit hetzelfde DNA dat al bij-
na dertig jaar verantwoordelijk is 
voor succes. Het nieuwe model 
bouwt voort op de sterke punten 
van de vorige generaties. Net als 
de Clio I van 1990 bezit de nieu-

we generatie ‘alle kenmerken van 
een geweldige auto’. Het model 
is voorzien van technologie uit 
duurdere modellen zoals de Mé-
gane en Espace. Net als de Clio II 
biedt hij indrukwekkende interi-
eurruimte en hoogstaand com-
fort. Net als de Clio III heeft hij op-
nieuw een kwalitatief hoogwaar-
diger uitstraling. Net als de Clio IV 
heeft de nieuwe Clio een krach-
tige uitstraling, met een design-
taal die het gehele aanbod van 
Renault heeft geïnspireerd en is 
uitgegroeid tot een handelsmerk 
van Renault.

Bewonderen en testen
“Vorige week mochten wij de 
nieuwe Clio’s ophalen en vanaf 
deze week staan de eerste nieu-
we modellen bij ons in de show-
room. Wij nodigen iedereen uit 
om hem te komen bewonderen 
en natuurlijk ook te testen. Daar-
naast kunnen wij ‘m nu ook aan-
bieden met 1.000 euro extra in-
troductie-voordeel. Benieuwd 
wat je voor je huidige auto terug-
krijgt? Kom dan snel even bij ons 
langs”, zegt Kees Nieuwendijk, di-
recteur bij Renault Nieuwendijk.

meest onverschrokken en scoor-
den met 62,50% de eerste plaats 
en tegelijk het hoogste aantal pro-
centen van de avond. De ijzer-
sterke combinatie Joop van Delft 
& Ruud Lesmeister moest met 
59,38% genoegen nemen met 
plek twee en Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter werden met 58,33% 
keurig derde. Op vier eindigden 

Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
met 55,90% en Marianne van 
Mouwerik & Bert de Bresser com-
pleteerden de top vijf met 55,21%. 
In de B- lijn zat de top dicht op el-
kaar. 

Beste paar
Alice Oosterling & Liesbeth Be-
ijderwellen waren hier het bes-

te paar met 58,68% gevolgd door 
Delia & Paul Kenter, die zo mede de 
familie eer hoog hielden met hun 
56,25%. Maria Baas & Klaas Ver-
rips werden derde met 55,90% en 
dus net voor het gerenommeer-
de koppel Greetje van den Bo-
venkamp & Ria Wezenberg die op 
55,21% uitkwamen. Corry Twaalf-
hoven & Jan Koek deelden de laat-
ste vip positie met Carla Dijkman 
& Dies Bouterse met voor een ie-
der 54,86%. De vierde woensdag-

avond staat zoals het er nu uitziet 
in het teken van de hitte. Edoch de 
bridgelocatie op de Industrieweg 
20 te Uithoorn is daar uitstekend 
op berekend en kunt u daar gega-
randeerd het hoofd koel houden. 
Laat u dus weer niet weerhou-
den en teken in via e-mail: gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540 of tussen 19.15 en 19.30 
uur in de zaal. Het vangt aan om 
19.45 uur en de kosten zijn zes eu-
ro per paar.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond de derde editie van Am-
stelProms plaats op het Eve-
nemententerrein in Uithoorn. 
Zoals eerder gecommuniceerd 
vond het organisatieteam het 
spannend: een nieuwe locatie 
omdat de locatie aan de Am-
stel te problematisch werd. 
Hoe zouden de mensen dat 
ontvangen?

Vrijdag onder een stralend zon-
netje werd het terrein omge-
bouwd tot iets moois! Een prach-
tige stage, een mooie viparea, fij-
ne stoeltjes, rode loper en mooie 

pagodetenten voor de hore-
ca. Het was een plaatje! Zater-
dag begon de dag alweer vroeg 
voor het team, alles moest klaar 
zijn voordat de generale repeti-
tie plaatsvond om 14.30 uur. Het 
was heet! Maar geen orkestlid of 
koorlid die dacht aan opgeven; 
iedereen was blij en vastberaden 
het concert tot een mooi einde te 
brengen.

Eten
Om 16.00 uur kon er al worden 
gegeten bij de snackkar, bbq 
fiets en warme beenhamkar van 
De Family, dat maakt het sfeer-

Amstelproms 2019: 

Wat een sfeertje!
vol en gezellig. Een beetje park-
achtig. Mensen met stoeltjes 
en picknick kleedjes, genietend 
van de laatste zonnestralen on-
der het genot van een drankje en 
een hapje. Rond 18.00 uur wer-
den de viptafels bediend door de 
medewerkers van Geniet aan de 
Amstel. Zij kregen een heerlijk 4 
gangen menu terwijl ze konden 
luisteren naar een prachtig live-
optreden door Judith Beuse. Om 
20.30 uur begon het concert. Zo-
als altijd een combinatie van pop 
en klassiek. Heerlijke meezin-
gers zoals ‘Duurt te Lang’, ‘Leef’, 
‘ Like a prayer’ en ‘The Sound of 
music’. Mooie klassieke stukken 
die iedereen kent en uitnodig-
de tot inhaken en een walsje. Na-
tuurlijk mocht de humor ook niet 
ontbreken, de drie nonnen die ‘I 
will follow him’ zongen waren hi-
larisch. Een indrukwekkend op-
treden van Kamiel Kluft met de 
Blues Brothers Medley. Zwoe-
le en swingende nummers zoals 
‘Sway’ en de ‘Frank Sinatra Med-
ley’. Het was een feest!

Weer terug?
Dank aan de sponsoren en ieder-
een die het AmstelProms team 
heeft geholpen! Dit team, be-
staande uit Marco Lesmeister, 
Ferdinand en Judith Beuse, Ela-
ny Mozes, Rebecca van Doorn en 
Axel en Heleen Colijn, staan al-
weer te trappelen voor Amstel-
Proms 2020. In een feestelijk jaar 
voor Uithoorn. Vast staat dat er 
toch weer gekeken gaat worden 
naar mogelijkheden om dit mu-
zikale spektakel waar Uithoorn 
trots op kan zijn, weer terug te 
brengen naar de Amstel!
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Mijdrecht - Op woensdagmid-
dag 19 juni werd het Dick de 
Groot Cruyff Court feestelijk ge-
opend door kinderburgemees-
ter Fabriz Kalse en de wethouders 

Rein Kroon (Sport) en Kiki Hagen 
(Jeugd), in aanwezigheid van Dick 
de Groot, wiens naam is verbon-
den met dit schitterende gereno-
veerde veld. Hij was het die 12 jaar 

geleden het initiatief nam voor dit 
veld. De Cruyff Court Foundation 
nam toen de helft van deze aan-
leg voor zijn rekening en De Groot 
zamelde via sponsors de andere 

helft in. Bij uitstek een uitgelezen 
plek voor jong en oud om samen 
te voetballen en elkaar te treffen 
en er werd dan ook dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Het veld aan 

Cruyff Court feestelijk geopend, 
OBS De Eendracht wordt kampioen

de Hoofdweg in Mijdrecht was 
uiteindelijk aan een opknapbeurt 
toe maar ligt er nu weer prachtig 
bij. Met een nieuwe kunstgrasmat 
en nieuwe doelen is het veld weer 
als nieuw en mochten basisscho-
len uit de hele gemeente mee-
spelen in een feestelijk toernooi. 
Voor dat alles van start ging on-
dertekenden de Cruyff Founda-
tion, Jongerenwerk, Tympaan-de 
Baat, Spel en Sport De Ronde Ve-
nen, Team Sportservice provin-

cie Utrecht en de gemeente De 
Ronde Venen een convenant over 
‘Sporten, bewegen en ontmoeten 
op en rond de Cruyff Court. Van-
wege deze heropening werd er 
een 6*6 toernooi georganiseerd 
voor basisscholen uit De Ronde 
Venen. Een DJ van het jeugdwerk 
zorgde voor gezellige muzika-
le omlijsting en dat gaf natuurlijk 
inspiratie aan alle jonge deelne-
mers! OBS De Eendracht heeft dit 
spannende toernooi gewonnen.
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