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Jonge slopers 
opgepakt
Wilnis – Het afgelopen week-
end werden bij het nieuw-
bouwproject Marickenzijde in 
Wilnis twee graafmachines ver-
nield. Maandagochtend, Twee-
de Pinksterdag, was het weer 
raak. Nu echter werd de ver-
nieling gezien door een oplet-
tende buurtbewoner. Hij zag 
een aantal jonge jongens bezig 
op het bouwterrein, een afge-
sloten terrein waar je niet mag 
komen. De getuige zag dat de 
knapen een viertal ruiten van 
de graafmachines stukgooi-
den. De reeds gebelde politie 
kon de knapen zo in de kraag 
vatten. Ze bleken negen en tien 
jaar oud te zijn.
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Zie voor uitgebreide 
informatie elders 

in deze krant.

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Mijdrecht - Argon is er in ge-
slaagd na één jaar in de eerste klas 
rechtstreeks te promoveren naar de 
Hoofdklasse. Ruim twee duizend 
toeschouwers zagen een volwassen 
spelend Argon dat na afl oop terecht 
de bloemen en de kampioensschaal 
in ontvangst kon nemen.
Vooraf was er een scenario dat voor 
Argon meerdere mogelijkheden had 

om hoger op te komen. De winnaar 
van deze wedstrijd wordt kampioen 
en bij een gelijkspel is Argon ook 
kampioen als Nootdorp zou verlie-
zen. Maar zover liet Argon het niet 
komen, het won verdiend van FC ‘s-
Gravenzande, al was de score ma-
gertjes. Vele mogelijkheden wer-
den niet benut of slordig afgewerkt. 
De tegenstander kon ook niet echt 

een stempel op de wedstrijd druk-
ken, al was het in de slotfase ont-
zettend gevaarlijk. Reservedoelman 
Edwin Pieterse was de held van de 
middag met enkele spectaculaire 
reddingen.

(Voor een uitgebreid fotoverslag zie 
elders in deze krant).
Foto: sportinbeeld.com

Debutant Argon naar 
Hoofdklasse

De Ronde Venen - Het lijkt er-
op dat Gemeente De Ronde Ve-
nen weer grote klappen gaat krij-
gen op het gebied van openbaar 
vervoer. Nadat de verbindingen al 
behoorlijk verslechterd zijn binnen 
de nieuwe concessie van de Provin-
cie Utrecht die eind dit jaar ingaat 
(o.a. geen bussen meer over het In-
dustrieterrein in Mijdrecht), lijkt ook 
de nieuwe concessie van de regio 
Amsterdam grote gevolgen te heb-
ben voor De Ronde Venen. Afgelo-
pen week is namelijk het Program-
ma van Eisen vastgesteld voor de 
aanbesteding van het busvervoer in 
de Stadsregio Amsterdam (Amstel-
land Meerlanden). Eind 2017 zal de-
ze concessie ingaan en in de loop 
van komend jaar zal bekend wor-
den welke vervoerder het gaat wor-
den. Op dit moment rijden de buslij-
nen 142, 174 en 242 door tot de be-
graafplaats in Wilnis. Echter, in de 
nieuwe concessie is een verbinding 

met Wilnis niet langer verplicht. Dit 
betekent dat de nieuwe vervoer-
der de buslijnen vanuit Amsterdam 
in Mijdrecht kan laten eindigen, of 
nog erger: in Uithoorn. De Stads-
regio Amsterdam lijkt zicht voor-
al te richten op de buslijnen tus-
sen Schiphol, Amsterdam en Am-
stelveen, het zogenaamde R-net. In 
verbindingen met het buitengebied 
(zoals gemeente De Ronde Venen) 
wordt niet verder geïnvesteerd. 
Het feit dat De Ronde Venen op de 
grens van twee provincies ligt, wordt 
een steeds groter probleem. In een 
reactie op vragen van gemeente De 
Ronde Venen en de CNV, verwijst 
de Stadsregio Amsterdam naar de 
Provincie Utrecht: “Wij hebben er-
voor gekozen om de verbinding 
vanuit Wilnis niet verplicht te stel-
len vanwege het verbeterde aanbod 
vanuit de concessie Utrecht waar-
door de inwoners vanaf december 
2016 met lijn 126 sneller en vaker 

naar Amsterdam kunnen reizen.” Dit 
is frappant, omdat de concessie van 
de Provincie Utrecht door inwoners 
helemaal niet als verbetering wordt 
gezien.

Wanneer er vanaf eind 2017 geen 
bus meer tot Wilnis rijdt, heeft dit 
grote gevolgen voor mensen die 
werken of studeren in Amsterdam of 
op Schiphol. Wie vanaf Wilnis naar 
Schiphol wil moet drie verschillende 
bussen hebben en is minstens 1 uur 
en 15 minuten onderweg. Alle hoop 
is nu gevestigd op de winnaar van 
de aanbesteding. De nieuwe ver-
voerder kan namelijk besluiten om 
vrijwillig naar Mijdrecht en Wilnis 
door te rijden. Maar als zelfs op een 
drukke lijn als de 170 naar Uithoorn 
al veel verlies wordt geleden, dan is 
er niet veel hoop voor De Ronde Ve-
nen. Het openbaar vervoer wordt al-
leen maar slechter, en er is niets te-
gen te doen. Wordt vervolgd...

Nieuw openbaar vervoer drama dreigt voor 
Gemeente De Ronde Venen

Straks geen bus meer vanuit 
Amsterdam naar Wilnis?

De Ronde Venen - Wethouder An-
co Goldhoorn (Economische Zaken) 
heeft donderdag jl.  in Den Haag 
samen met minister Henk Kamp de 
zogenaamde Retaildeal onderte-
kend. In de Retaildeal staan afspra-

ken tussen winkeliers, vastgoedei-
genaren en overheden om winkel-
straten aantrekkelijk te houden en 
leegstand tegen te gaan. Naast De 
Ronde Venen hebben nog 52 an-
dere gemeenten en regio’s een re-

taildeal ondertekend.  De detail-
handel in Nederland staat onder 
druk. Dat is onder andere het ge-
volg van de opkomst van het online 
winkelen, de economie en de toe-
nemende leegstand. Ondanks da-

lende omzetten is vorig jaar het be-
schikbare winkeloppervlak juist ge-
stegen. Omdat aantrekkelijke win-
kelgebieden belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid van dorpen en ste-
den, vindt het ministerie een nati-

De Ronde Venen tekent Retaildeal

De vertegenwoordigers van 53 gemeenten en regio’s poseren donderdag 12 mei in Den Haag met minister Kamp (midden voor). Op de tweede rij rechtsach-
ter Kamp (met gestreepte stropdas) wethouder Anco Goldhoorn

onale aanpak van deze problemen 
wenselijk. Tijdens de bijeenkomst 
in Den Haag waren op 12 mei dan 
ook tal van organisaties aanwezig 
om afspraken te maken om het tij 
te keren en winkelgebieden aan-
trekkelijk te houden. Namens het 
Koopcentrum Mijdrecht was voor-
zitter Hans Rensink ook aanwe-
zig.  In de Retaildeals die gisteren 
zijn ondertekend, zijn afspraken ge-
maakt om de winkelgebieden te 
versterken. Gezamenlijk wordt een 
visie en een actieplan met prioritei-
ten ontwikkeld. Daarin wordt onder 
andere vastgelegd op welke loca-
ties winkels kansrijk zijn en op wel-
ke locaties niet. Voor winkelbedrij-
ven is duidelijkheid hierover van be-
lang om te besluiten of zij zich wel 
of niet willen vestigen in een dorp 
of stad. Zo wordt leegstand voorko-
men.  Voorzitter Hans Rensink: ,,In 
het project De Nieuwe Winkelstraat, 
dat net als de Retaildeal voortkomt 
uit de landelijke aanpak, geven we 
handen en voeten aan de samen-
werking en aanpak voor het cen-
trum van Mijdrecht. In dit project 
zijn meer partijen dan voorheen be-
trokken en ontstaat draagvlak voor 
een brede aanpak om het centrum 
van Mijdrecht aantrekkelijk te hou-
den en acties te ondernemen.’’ 

De Ronde Venen - Ook voor al-
leengaande ouderen staat de zomer 
weer voor de deur, iedereen is met 
vakantie, veel clubjes hebben zo-
mersluiting, kortom, er is niet veel 
te doen. Daarom organiseert Stich-
ting Tjitze Hesselius deze zomer 
wederom allerlei gezellige activitei-
ten voor alleengaande ouderen. Op 
12 juli a.s. ontvangen zij u graag in 
het restaurant van Bowlingcentrum 
Mijdrecht voor een supergezellige 
middag in het teken van vakantie. 
Hun thema is ‘Vakantieman, Gezel-
lig he?’ Jullie zijn welkom vanaf 12 
uur voor een heerlijke lunch, gezel-
lige muziek en een leuke quiz hele-
maal in vakantiesfeer. Op 2 augus-
tus a.s. gaan ze weer BBQ-en op de 
plassen. Deze keer bent u te gast bij 
de Plashoeve, uiteraard gaan ze ook 
weer varen. De deelnemers worden 
na 14.00 uur ontvangen met een 
kopje thee of koffi e. Op 22 juni is er 
een bezoek aan het museum Beel-
den aan Zee in Scheveningen, Ver-
trekken om 9.00 uur vanaf het Ar-
gon parkeerterrein. Voor de geïnte-

resseerden is er op 8 juni a.s. een 
lezing over de beelden in het mu-
seum in het Oude Parochiehuis om 
13.30 uur. U kunt ook thuis wor-
den opgehaald. Wel even aanmel-
den van te voren. De activiteiten van 
de stichting zijn voor alleengaande 
ouderen en gratis toegankelijk, aan-
melden is wel verplicht. Dat kan via 
info@tjitzehesselius.nl of als u geen 
internet heeft via de Servicepunten. 
Vergeet niet te vermelden over wel-
ke activiteit het gaat en of u opge-
haald wilt worden. Bij een aantal ac-
tiviteiten is een beperkt aantal deel-
nemers mogelijk , hier geldt vol=vol.  
Tjitze Hesselius was een Mijdrech-
tenaar die zijn hele leven vrijgezel is 
gebleven. Toen hij ouder werd be-
sefte hij dat het alleen zijn ook zijn 
mindere kanten had, dat zag hij bij 
zichzelf maar vooral ook bij oude-
ren. Dit heeft hem doen besluiten 
om zijn nalatenschap in te zetten 
voor de bestrijding van eenzaam-
heid bij ouderen in De Ronde Ve-
nen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.tjitzehesselius.nl

Zomerse gezelligheid voor 
alleengaande ouderen

Hooibroei
Waverveen - Maandag, Twee-
de Pinksterdag, moest de 
brandweer aan het werk voor 
een gemelde hooibroei langs 
de N201 bij Waverveen. Een 
voorbijganger zag rook uit een 
van de stapels komen en bel-
de de brandweer. Zij contro-
leerden de stapels en lichtten 
de eigenaar, de provincie in.  
De stapel is door de provincie 
opgeruimd om verdere broei te 
voorkomen.

Mijdrecht/Wilnis - De jaarlijkse 
plantenactie van Scouting Jan van 
Speyk uit Mijdrecht is een feno-
meen: Scouts voor de deur met een 
aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige 
liesjes, geraniums en allerlei andere 
kleurige plantjes. Dit jaar komen de 
Scouts op woensdag 15, donderdag 
16 en vrijdag 17 mei langs de deu-
ren in de wijken in Mijdrecht en Wil-
nis. De plantjes zijn gunstig geprijsd 
en worden door de Scouts netjes 
bij de deur gebracht. Door het be-
perkt aantal aanhangers en de kor-
te tijd kunnen de Jan van Speykers 
echter niet overal komen. Daarom is 
naast de verkoop in de wijken ook 
elke actiedag verkoop bij de Scou-
tingboerderij aan de Oosterlandweg 
2b in Mijdrecht. Iedereen is van har-
te welkom van 10.00 tot 21.00 uur.

Perkgoed
Het assortiment van de Scouts be-

staat onder andere uit klein perk-
goed als Afrikaantjes, Lobelia’s, Pe-
tunia’s, IJsbloemen, Begonia’s, Mar-
grieten, Verbena’s, Vlijtige Lies-
jes en Allysum voor slechts 75 cent 
per stuk. Hangende en staande Ge-
raniums, prachtige Spaanse Mar-
grieten, Bacopa, Surfi nia, Sanvita-
lia en grootbloemige dubbele Knol-
begonia’s kosten slechts 1,95 euro. 
De absolute topper van de afgelo-
pen jaren is de hanging basket met 
hangpetunia’s. De grote, volop en 
langbloeiende pracht voor maar 10 
euro is ook dit jaar weer verkrijg-
baar! Plantjes van een goede kwa-
liteit voor een mooie prijs dus! En u 
helpt met uw aankoop de leden van 
Scouting Jan van Speyk, die met de 
opbrengst nieuwe materialen zoals 
tenten kunnen aanschaffen.
Meer informatie over de Jan van 
Speykgroep en de Plantenactie 
staat op www.janvanspeykgroep.nl.

Scouting Jan van Speyk 
verkoopt weer plantjes

Argon kAmpioen

en gepromoveerd
nAAr de hoofdklAsse

Een aandeel in elkaar

www.rv.rabobank.nl
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feliciteert 
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ARGON BEDANKT
haar hoofdsponsor Rabobank

EN ALLE ANDERE SPONSOREN VOOR
DE STEUN IN HET AFGELOPEN SEIZOEN

debutant 
Argon naar 
hoofdklasse
Mijdrecht - Argon is er in ge-
slaagd na één jaar in de eerste klas 
rechtstreeks te promoveren naar de 
Hoofdklasse. Ruim twee duizend 
toeschouwers zagen een volwas-
sen spelend Argon dat na afloop 
terecht de bloemen en de kampi-
oensschaal in ontvangst kon ne-
men.
Vooraf was er een scenario dat 
voor Argon meerdere mogelijkhe-
den had om hoger op te komen. De 
winnaar van deze wedstrijd wordt 
kampioen en bij een gelijkspel is 
Argon ook kampioen als Nootdorp 
zou verliezen. Maar zover liet Argon 
het niet komen, het won verdiend 
van FC ’s-Gravenzande al was de 
score magertjes. Vele mogelijkhe-
den werden niet benut of slordig af-
gewerkt. De tegenstander kon ook 
niet echt een stempel op de wed-
strijd drukken al was het in slotfase 
ontzettend gevaarlijk. Reserve doel-
man Edwin Pieterse was de held 
van de middag met enkele specta-
culaire reddingen.
De hele competitie heeft Argon 
maar één nederlaag geleden en 
dat was uitgerekend in november 
vorig jaar in de thuiswedstrijd te-
gen Nootdorp. FC ’s-Gravenzande 
had de laatste acht wedstrijden ge-
wonnen en pakte de troostprijs met 

periode drie. Hun reserves wer-
den deze middag wel kampioen en 
keerden terug naar de Hoofdklasse.

Snel doelpunt
Eigenlijk scoorde Argon best wel 
snel het eerste doelpunt, na tien 
minuten stond de 0-1 al op het 
bord, op aangeven van Roy Verka-
ik scoorde Jesse van Nieuwkerk. 
Daarvoor kreeg Ian van Otterlo al-
leen voor de keeper een dot van 
een kans maar de bal ging naast 
en een inzet van opnieuw van Jesse 
van Nieuwkerk ging via de keeper 
en de paal toch weer het veld in. De 
gastheren zagen een kopkans van 
Slutskyy rakelings naast gaan.

Daarna werd FC ’s-Gravenzan-
de weer een paar maal gevaarlijk, 
bij een inzet van Koeleman en bij 
een vrije trap bracht Argondoel-
man Edwin Pieterse, hij verving de 
geblesseerde Antonioli, knap red-
ding. Daarna weer mogelijkheden 
voor Argon, Jasper Werkhoven trof 
het dak van het doel en na een pass 
van Jesse Loenen haalde keeper 
Stam de bal van de voet van Jesse 
van Nieuwkerk. Even daarna scoor-
de Argon wel maar scheidsrech-
ter De Bruijn uit Nootdorp had een 
overtreding geconstateerd. Met 
nog een kwartier te gaan kreeg So-
ner Gedik een uitgelezen kans om 
de score uit te breiden maar alleen 
voor Stam schoot hij naast. Ook een 
poging van Lorenzo Zorn werd nipt 
geblokt. In de slotminuten voor rust 
kreeg de thuisploeg weer een paar 
mogelijkheden. Een vrije trap van-
wege hands kwam in de ‘muur’ te-

recht en een afstandsschot van Van 
der Meijs draaide naast de paal.

Weer veel mogelijkheden
In het vervolg weer genoeg mo-
gelijkheden voor Argon, met na-
me de hard werkende Ian van Ot-
terlo was deze wedstrijd bijzonder 
ongelukkig. In een vrije schietkans 
voor doelman Stam schoot hij naast 
en ook even later na aangeven van 
Jesse van Nieuwkerk kwam hij ook 
niet tot scoren. FC ’s-Gravenzande 
zat intussen ook niet stil, het kwam 
wat feller uit de kleedkamer maar 
in de eindfase stuitte het telkens op 
de Argon verdediging met aan het 
hoofd doelman Edwin Pieterse. Een 
laag schot in de hoek pareerde hij 
prime een hoge bal tikte hij over de 
lat. Bij Argon kopte Jesse Stange te 
zacht in na een vrije trap van So-
ner Gedik en Van Otterlo kwam op-
nieuw niet langs Stam. Maar twin-
tig minuten voor tijd viel dan toch 
het doelpunt dat al een tijdje in de 
lucht hing, Ian van Otterlo bedien-
de nu Jesse Stange en die rondde 
keurig af 0-2. Met Abdelhamid Rida 
en Wouter Winters ging Argon de 
slotfase in en daarin pakte de gast-
heren in blessuretijd toch nog een 
doelpunt mee. Op aangeven van 
snelle Triep scoorde Yuri Westhof 
de 2-1. De tijd voor FC ’s-Graven-
zande was tekort om Argon van het 
kampioenschap af te houden.
Na eindsignaal van scheidsrechter 
De Bruijn bestormde de Argon sup-
porters het veld en werd de over-
winning uitbundig gevierd.

foto’s: sportinbeeld.com

DEZE WEEK:

ZIE ELDERS IN DEZE KRANT



Mijdrecht – Vorige week werden 
enkele buurtbewoners van de Me-
ijert opgeschrikt toen er plotseling 
gele linten met ‘pas op asbest’ rond-
om de Meijert waren gespannen. 
Direct na de brand van 29 novem-
ber jl, gaf de gemeente een offi cieel 
bericht uit dat er geen asbest was 
vrijgekomen bij de brand. Waarom 
dan nu die linten? Bij navraag bij 
de gemeente kregen we het volgen-
de antwoord: “ Voor de sloop van 
de Meijert is een vergunning aan-
gevraagd en afgegeven. Onderdeel 
van die vergunning is dat door een 
gespecialiseerd bedrijf een inventa-
risatie wordt gedaan naar de moge-
lijke aanwezigheid van asbest. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat er 
twee buizen, voor de afvoer van he-
melwater, aanwezig zijn die asbest 
bevatten. Deze buizen zijn afgelo-
pen week door een gespecialiseerd 

bedrijf opgeruimd en verwijderd. 
Deze werkzaamheden zijn inmid-
dels afgerond.”, Aldus een woord-

voeder van de gemeente. De Meijert 
is dus asbest vrij en de linten zijn in-
middels weer verwijderd
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Altijd grAtis overdekt pArkeren

25
jarig

Amstelplein viert            bestAAn

gert stronkhorst,  
‘top in vlees en vleeswaren’

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillen-
de winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoe-
lang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te 
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers 
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de ver-
dere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Tot degenen die zich hier van meet af aan als winke-
lier hebben gevestigd, behoort ook Keurslager Gert 
Stronkhorst. Samen met het winkelcentrum viert ook 
hij zijn 25-jarig jubileum. Gert: “Samen met ons team 
enthousiaste medewerk(st)ers zijn wij er trots op onze 
klanten een breed aanbod van topproducten te bieden 
in de vorm van een bijzonder assortiment vlees, vlees-
waren, kant-en-klaar maaltijden, sauzen, superlekke-
re belegde broodjes en niet te vergeten een omvang-
rijk aanbod aan barbecue ingrediënten met toebeho-
ren. Dat geldt zowel voor de apparatuur en de houts-
kool, als voor de etenswaren. Wij hebben eveneens een 
sterke groei doorgemaakt in de catering.” Keurslager 
Gert Stronkhorst mag er zijn met zijn winkel! Hij be-
gon ooit op zijn 25e jaar als jongste ondernemer in het 
winkelcentrum. Met de jaren heeft hij kans gezien een 
naam op te bouwen die klinkt als een klok. Gert koopt 
zijn vlees per keer zelf in en let daarbij op dat hij al-
tijd de hoogste kwaliteit krijgt. Zijn vlees en vleeswaren 
zijn daarom altijd smakelijk vers. Bij de bereiding wordt 
vaak innovatief te werk gegaan om weer eens een ‘an-
der vleesproduct’ uit de hoge hoed te toveren. Vakwerk 
in vlees en toepassing van de grootst mogelijke hygi-
ene staan bij Keurslager Gert Stronkhorst hoog in het 
vaandel. Zijn werk en presentatie leidde de afgelopen 
jaar tot het winnen van talloze prijzen. Zijn klanten zijn 

de grootste inspirators voor hem en zijn team om al-
leen het fijnste van het fijnste op tafel te krijgen. Het 
wordt stilaan ook weer barbecuetijd. “Liefhebbers van 
barbecuegerechten kunnen bij ons als vanouds weer 
terecht om er thuis of bij het bedrijf een geslaagd bar-
becuefestijn van te maken. We verwachten er dan ook 
veel van de komende zomermaanden met het EK (zon-
der Nederland), de Tour de France en de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro in het verschiet,” aldus Gert. 
Maar ook zonder deze topevenementen kan elke bar-
becue geslaagd zijn. Keurslager Gert Stronkhorst advi-
seert u graag bij uw culinaire wensen.

Proostdijschool groep 7 geslaagd
Mijdrecht - Na op donderdag 7 april 
2016 allemaal geslaagd te zijn voor het 
theoretisch verkeersexamen, start-
te groep 7 van de Proostdijschool op 

dinsdagmorgen 10 mei 2016 aan het 
praktisch verkeersexamen. De kinde-
ren fi etsten een route door Mijdrecht, 
hierbij werden ze beoordeeld of ze 

zich veilig door het verkeer bewegen. 
Na een paar dagen in volle spanning 
te hebben gewacht, kreeg iedereen te 
horen dat zij geslaagd zijn!!

Ontroerende momenten tijdens 
inleverdag oud beeldmateriaal
Mijdrecht - Fotoshop van Leeuwen 
organiseert komende zaterdag 21 
mei voor het eerst een speciale in-
lever/demodag voor oude fi lmbeel-
den. Op deze dag kunt u langsko-
men met al uw oude fi lmmateriaal, 
van 8mm spoelen tot VHS banden, 
en u kunt ter plekke zien op wat 
voor manier de professionals van 
The Transfershop de beelden digi-
taliseren. Deze demonstratie wordt 
gegeven met uw eigen ingelever-
de beeldmateriaal zodat u een reëel 
beeld krijgt van de kwaliteit.

De mooiste fi lmbeelden
In samenwerking met de Trans-
fershop worden door het hele land 
van dit soort demodagen gehouden. 
Daar is mee begonnen toen duide-
lijk werd dat veel beeldmateriaal on-
gebruikt op zolder bleef liggen om-
dat het vaak helemaal niet meer af-
gespeeld kan worden. 

Met name de oude 8mm fi lms vor-
men dan een probleem. Dat er naar 
het overzetten van oude beelden 
veel vraag is blijkt wel aan het aan-
tal klanten dat hier wekelijks voor 
binnen stapt bij Fotoshop van Leeu-
wen. En ook tijdens een recente de-
monstratiedag bleek maar weer 
eens dat er fl ink veel emotie bij komt 
kijken. Het was voor de aanwezigen 
ontroerend om te zien dat de senio-
ren van nu ineens als kleuters door 
het beeld dansten. 
Een van de bezoekers moest een 
traantje wegpinken toen haar lang 
geleden overleden moeder ineens 
in beeld kwam. Naast een demon-
stratie van het digitaliseren zelf kun-
nen wij u op deze dag ook advise-
ren over het opslaan van de beel-
den. Want is het nu handig om dit 
op DVD, blu-ray of op USB/Harde 
schijf te doen. De beste keuze is ge-
heel afhankelijk van wat er met het 

beeldmateriaal gedaan gaat wor-
den.

Ook foto’s en dia’s
Naast fi lmbeelden kunnen wij het 
digitaliseren en afdrukken van ou-
de dia’s, negatieven en foto’s voor u 
verzorgen. Helaas verslechteren de-
ze ook nog steeds. En op deze ma-
nier wordt al uw oude materiaal vei-
liggesteld voor de toekomst. 

Korting tijdens de demodag
Heeft u nog oude beeldmateriaal 
thuisliggen? Wacht dan niet lan-
ger en doe er iets mee. Oude beel-
den zijn natuurlijk ook heel erg leuk 
om cadeau te geven aan uw kinde-
ren of vrienden. Op alle opdrachten 
die worden ingeleverd tijdens de 
demodag krijgt u 10% korting. Za-
terdag 21 mei is de inleverdag bij: 
Fotoshop van Leeuwen Bozenhoven 
16 in Mijdrecht

Meijert eindelijk 
afgebroken en is asbestvrij

Zomer-
Bridgedrive
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseert weer 
haar traditionele, gezellige, zo-
mer-bridgedrive op zeven maan-
dagavonden. Er wordt bij voldoen-
de deelname – per avond - ge-
speeld in drie lijnen. Dus gelegen-
heid voor spelers met verschillen in 
ervaring om hun krachten te me-
ten. Zoals gebruikelijk zijn er dag-
prijzen voor de dag-kampioenen en 
een prijs voor de overall winnaar(s), 
degene(n) die in totaal het bes-
te gescoord heeft (hebben) aan 
het einde van de drives. De speel-
avonden vinden plaats in het res-
taurant van het zwembad “Veen-
weide” in Mijdrecht (industrieter-
rein). Er is voldoende parkeerge-
legenheid. De inloop voor inschrij-
ving is vanaf 19:00 uur. De eerste 
speelronde begint om 19:45 uur. 
Per avond zes rondes van vier spel-
len. Het inschrijfgeld – te voldoen bij 
de wedstrijdleiding – bedraagt eu-
ro 6,00 per paar. De eerste speeldag 
is maandag 6 juni 2016 en daarna 
iedere maandag tot en met 18 juli 
2016. U bent van harte uitgenodigd 
en we zien met plezier uit naar een 
heerlijk bridgezomer.

Geslaagde Clubkampioen-
schappen bij GVM79
Mijdrecht - Afgelopen Pinkster-
weekend organiseerde Gymnas-
tiekVereninging Mijdrecht (GVM’79) 
haar jaarlijkse clubkampioenschap-
pen in gymzaal de Eendracht. Om 
9:00 was in ronde 1 van de jongens, 
het plusuur en de acrogym aan 
de beurt. Iedereen zette zijn bes-
te beentje voor en liet zien was hij/
zij kon. De tribune was gezellig ge-
vuld met familie en vrienden. De vol-
gende ronde kwamen de recreanten 
meisjes in actie. Voor velen was het 
de eerste turnwedstrijd en dus best 
een beetje spannend. Ondanks alle 
spanning gingen de oefeningen su-
per. Ook in ronde 2 de kleuters die 
hun beweegdiploma-examen gin-
gen doen. Wel 20 onderdelen moes-
ten ze doen: rollen, klimmen, zwaai-
en, gooien, vangen, schoppen etc 
etc. Na 45 minuten hadden de kleu-
ters alles gedaan en mochten ze 
nog even bij papa en mama zitten. 
Daarna konden ze al snel genieten 
van de mooie demo die de selectie-
turnsters hadden ingestudeerd. In 
rood/zwarte kleding sprongen de 
selectiemeisjes over banken en kas-
ten, zelfs de allerjongste gymnas-
ten deden heel goed mee. Na de-
ze spectaculaire demo was het dan 
eindelijk tijd voor de prijsuitreiking. 
Daar had iedereen met smart op zit-
ten wachten. 
Beloond
 Natuurlijk hebben alle gymnas-
ten hun best gedaan en werd ie-
dereen beloond met een mooi gym-
diploma en wat lekkers. Alle uit-
slagen zijn te vinden op de websi-

te van GVM’79. Na de prijsuitrei-
king werd de zaal nog een beetje 
anders ingericht en konden de se-
lectie turnsters aan hun wedstrijd 
beginnen. Omdat er in gymzaal de 
Eendracht geen goede spanbrug is, 
was het voor de grote meisjes niet 
mogelijk hun brug-oefening te la-
ten zien. Dit werd gecompenseerd 
door twee mooie series op de air-
tumblingbaan. Alle turnsters lieten 
zien wat ze in huis hadden en het 
publiek reageerde enthousiast als 
er een oefening goed gelukt was. 
Na de wedstrijd werd de zaal snel 
opgeruimd, zodat de prijsuitreiking 
kon beginnen. Ook hier voor ieder-
een een mooi diploma en wat lek-
kers. Het was een zeer geslaagde 
dag en GVM’79 wil alle ouders be-
danken die hebben geholpen om er 
een feest van de maken!! Een speci-
aal bedankje gaat naar “Moyi Cafe-
taria, Sushi en meer” die voor onze 
vrijwilligers een lekkere lunch ver-
zorgde en naar Theo Janmaat (Jan-
maat en Mollers Heiwerken) die al-
le toestellen heen en weer heeft ver-
voerd! De GVM’79-clubkamipoen-
schappen 2016 leverde de volgen-
de clubkampioenen op: Jelle Mulder 
(jongens), Charlize Keller (Recrean-
ten meisjes), Emily vd Bos (Jong Ta-
lenten/Plusuur), Shelly-Sterre-Pib-
be (Acrogym) en Isa de Jong (Se-
lectie Meisjes). Gefeliciteerd met de 
behaalde prijzen. Voor iedereen die 
geïnteresseerd is in turnen, kleuter-
gym of acrogym is er informatie te 
vinden op de website www.gvm79.
nl. 

Denk en Zet 2 
promoveert naar 
tweede klasse!
De Ronde Venen - Waar vorig jaar 
het eerste van Denk en Zet naar de 
1e klasse promoveerde was het dit 
jaar aan het tweede team om te la-
ten zien dat de schaakvereniging uit 
de Ronde Venen in de breedte aan 
kracht toeneemt. Met 6 overwinnin-
gen en 1 x verlies eindigde men met 
Vegtlust 2  gedeeld eerste. Doordat 
Vegtlust 2 bordpunten meer had dan 
de Denk en Zetters werden zij de 
uiteindelijke kampioen. Tot aan de 
laatste competitie ronde hadden de 
Denk en Zet spelers nog een kans 
op het kampioenschap.Het 5-3  ver-
lies tegen medekandidaat Vegtlust, 
leverde met nog een ronde te gaan 
een gelijk aantal wedstrijd punten 
op maar de Vegtlustenaren had-
den 3½  bordpunt meer. En ondanks 
de 7-1 overwinning van de Denk en 
Zet spelers op het laatst geëindig-
de Woerden 3, was dit niet voldoen-

de.  Vegtlust won zijn laatste wed-
strijd met 5½-2½ en behield hier-
mee op de valreep een voorsprong 
van 2 bordpunten. Voor aanvang van 
de competitie was echter al bekend 
dat een 2e plaats in de derde klasse 
automatisch ook promotie oplever-
de, ondanks het net gemiste kampi-
oenschap dus toch feestvreugde! De 
best scorende spelers van het team 

zijn Thierry Siecker met 5 uit 5, Wim 
de Groot met 5 uit 6 en Jeroen Vro-
lijk samen met Jan Smit met 5 uit 7 
wedstrijden. Vermeldenswaardig is 
verder zeker nog de score van de 
nestor van Denk en Zet; Cees Ver-
burg die op het eerste bord spelen-
de 4 uit 6 behaalde, waarbij de kant-
tekening dat als je hem nog hoger 
had kunnen laten spelen, hij moge-

lijk nog beter gescoord zou hebben. 
Dit gebaseerd op zijn twee inval-
beurten in het eerste, die hij beiden 
met de volle winst afsloot. Daar het 
eerste van Denk en Zet zich helaas 
niet in de eerste klasse kon handha-
ven, gaat zich de bijzondere situatie 
voordoen dat Denk en Zet komend 
seizoen met 2 teams in de tweede 
klasse uitkomt!









De Kwakel - Ben jij een bruista-
bletje of zuigtabletje? Dat is één 
van de kernvragen tijdens de gra-
tis kennismakingsworkshop van Bo-
ven de Lijn op maandag 23 mei op 
de Boterdijk 27 in De Kwakel. Deze 
succesvolle methodiek, ontwikkeld 
door Uithoornaar Berry Koeleman, 
biedt concrete handvatten voor een 
plezieriger en succesvoller leven, 
zowel op de werkvloer als privé. Het 
leven kent hoogte- en dieptepunten. 
Zelfs de meest succesvolle leiders 
en positief ingestelde mensen lopen 
wel eens vast in hun werk, relaties 
of privéleven. Ze belanden ‘onder de 
lijn’; ze zijn ongelukkig, ze klagen en 
voelen zich slachtoffer van de situa-
tie. Hoe je omgaat met negatieve si-
tuaties en mensen die je leven na-
delig beïnvloeden, bepaal je zelf. De 
kunst is om in zo’n geval weer ‘bo-
ven de lijn’ te komen. Want dan ben 
je opgewassen tegen minder posi-
tieve zaken, voel je je vol energie en 
gaat het leven je makkelijker af.

Instanties
Steeds meer ondernemingen en in-
stanties zijn doordrongen van het 
feit dat een gelukkige werknemer 
de meest efficiënte en productieve 
werknemer is. Gelukkige werkne-
mers betekent een lager ziektever-
zuim en betere (financiële) resulta-
ten. Geen wonder dat steeds meer 
bedrijven investeren in het plezier 
en geluksgevoel van hun werkne-
mers. De Boven de Lijn methodiek 
helpt je om een inspirerende leider, 
een betere ondernemer of werkne-
mer en een leuker mens te zijn. De 
sleutel tot succes ligt in jezelf. Wees 
die prettige collega, inspireren-
de leider, fantastische ouder en/of 
warme partner en focus op positief 
denken en doen! Berry Koeleman is 
de drijvende kracht achter Boven 

de Lijn en tevens de auteur van het 
boek ‘Boven de Lijn’. Hij traint en ad-
viseert ondernemers en directie- en 
managementteams in binnen- en 
buitenland. Koeleman is een onder-
nemer in hart en nieren, hij bracht 
een tiental eigen bedrijven tot gro-
te bloei. Zijn financiële achtergrond, 
trackrecord en ondernemersgeest 
maken hem tot de ideale sparring-
partner voor ondernemers die wil-
len groeien en succesvol willen zijn. 
Gratis
De gratis workshop is bedoeld voor 
iedereen die graag een positieve 
sfeer op de werkvloer wil creëren 
en behouden. Ook zijn we op zoek 
enthousiaste mensen om de Bo-
ven de Lijn methodiek verder te ver-
spreiden. Dus ben je trainer/coach 
of hoop je dat binnenkort te zijn? 
Kom dan een kijkje in onze keuken 
nemen! Humorvol, interactief en al-
tijd goed voor een glimlach bij de 
deelnemers – dat zijn de workshops 
van Boven de Lijn. Maandag 23 mei 
om 19.30u is de eerstkomende gra-
tis kennismakingsworkshop. Deze 
wordt gehouden op de Boterdijk 27 
in De Kwakel. Je bent van harte wel-
kom! Aanmelden of meer informa-
tie? Neem contact op via info@bo-
vendelijn.nl of bel 0297 525 225

Wilnis - De Veenmolen in Wilnis 
werd goed bezocht, afgelopen za-
terdag. De molen was feestelijk ge-
opend vanwege Nationale Molen-
dag. Veel kinderen keken hun ogen 
uit op de maalzolder van de molen.
Het weer was redelijk met af en toe 
een zonnetje, en genoeg wind om 
de wieken te laten draaien. Mole-
naar Vos was druk met zijn enthou-
siaste uitleg over alles wat zijn be-
zoek maar wilde weten. En vragen 
waren er genoeg! Veel ouders en 
grootouders bezochten de molen 
met kinderen en kleinkinderen. De 
kniepertjes en de pannenkoeken 
van molenmeel waren schoon op 
aan het einde van de dag. Kleurpla-
ten en molenboekjes vonden veel 
aftrek, en ook molenmeel was po-
pulair om mee naar huis te nemen. 

Komende maand krijgt de Veenmo-
len een grote schilderbeurt, nadat in 
maart reeds het riet van de kap is 
vervangen. Zo wordt het meer dan 
tweehonderd jaar oude bouwwerk 
in conditie gehouden. Rust roest, 
de molen zou vervallen als de wie-
ken niet regelmatig draaiden. Daar-
om is het fijn dat er nog vrijwillige 
molenaars zoals Adri Vos zijn, die 
de molens op gang houden en niet 
moe worden erover te vertellen aan 
jong en oud. Hij hoopt dat er 11 juni 
mensen zijn die willen fietsen voor 
de Veenmolen, als de Rabo Fiets-
tocht weer wordt gehouden.
Bijna elke zaterdag is de molen 
open voor bezoek. Dan zonder vlag-
getjes en pannenkoeken, maar wel 
altijd met uitleg en demonstratie 
hoe een korenmolen werkt!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Ingezonden brief:
Afscheid en nieuwe start

Met veel plezier kunnen wij u in-
formeren dat de Stichting Ontwik-
kelings Samenwerking De Ron-
de Venen vanaf heden doorgaat 
met een nieuw bestuur. Wij heb-
ben jaren lang fantastisch met 
elkaar samengewerkt, een aan-
tal van ons al meer dan twin-
tig jaar, maar vonden het tijd om 
zo langzamerhand plaats te ma-
ken voor jonge enthousiaste op-
volgers. Een aantal bestuursle-
den wilde al een paar jaar gele-
den stoppen, maar niemand van 
ons was van plan de stichting te 
verlaten voordat die opvolgers er 
waren. Het heeft even geduurd, 
maar we hebben ze gevonden! De 
afgelopen maanden hebben we 
ons werk overgedragen aan Mar-
greet Kokshoorn, Marije Harm-
sen, Rieneke Wabbijn en Stefa-
nie Miltenburg en eind april heb-
ben we als bestuur afscheid ge-
nomen. Wij wensen hen héél veel 

succes en plezier. Een aantal van 
ons blijft overigens wel beschik-
baar voor hand- en spandiensten 
voor het nieuwe bestuur, dat zich 
al heeft gestort op de voorberei-
dingen voor ‘Chazz’ in De Hoef. 
Dit is alweer het elfde jaar dat on-
ze stichting dit openlucht muziek-
evenement organiseert, samen 
met de Stichting Mayaschool Gu-
atemala. De opbrengst is dit jaar 
bestemd voor een lerarenoplei-
ding in Guatemala en een labora-
torium voor onze partner in Kenia: 
North Coast Medical Training Col-
lege. De komende periode leest u 
hier meer over deze doelen. Chazz 
vindt plaats op zaterdag 25 juni in 
de prachtige tuin van Stroomzicht, 
Westzijde 50 in De Hoef. Meer in-
formatie of kaarten bestellen? Ga 
naar www.chazz.nl. Of volg ons 
op Facebook www.facebook.com/
chazzdehoef.
Inge Gransbergen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. 
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de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
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Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

De Eendracht doet een 
‘Heppie-run’ 
Mijdrecht - Wat zijn de ingrediën-
ten voor een sponsorloop waarbij 
het doel voorop staat maar het ple-
zier van de kinderen ook centraal 
moet blijven staan? Het begint alle-
maal bij een heerlijk weertje, sfeer-
volle muziek, en daarbij natuurlijk 
applaus en aanmoediging van een 
enthousiast publiek. Deze warme 
sfeer zorgde voor een oergezellige 
middag vol van sportiviteit en saam-
horigheid. Precies die ingrediënten 
die er bij Stichting Heppie voor zor-
gen dat kinderen die het tijdelijk wat 

minder treffen in hun leven, hun zor-
gen voor even kunnen parkeren. Zij 
mogen genieten van ontspanning en 
warme belangstelling van de mede-
werkers van Heppie. De Eendracht 
heeft het symbolisch in haar naam: 
op 10 mei deden de leerlingen de-
ze naam alle eer aan! Ronde na ron-
de liepen zij samen voor de kinderen 
van Heppie. Ongeacht wat het eind-
bedrag gaat worden, deze middag 
was er één om te onthouden. Petje 
af voor de leerlingen én de sponsors 
van de ‘Heppie-run’!

Zin in Zomer-
avondzang
Vinkeveren - Daar kunt u van ge-
nieten op vrijdagavond 10 juni om 
20.00 uur in de Heilig Hart van Jezus 
Kerk in Vinkeveen. Na het succes 
van het voorgaande jaar organise-
ren het Christelijk Mannenkoor Im-
manuël uit De Ronde Venen en het 
Christelijk Gemengd koor Excelsi-
or uit Kockengen een concert in de 
prachtig gerestaureerde R.K .kerk te 
Vinkeveen. U kunt die avond genie-
ten van een afwisselende koorzang 
door beide koren, een gezamenlijk 
optreden en de mogelijkheid voor 
samenzang. De begeleiding ligt in 
handen van de dirigenten Jan Ver-
hoef en Wim de Penning. De instru-
mentale begeleiding komt uit han-
den van Wim de Penning op pia-
no, Christian Bogaard: orgel, Mir-
jam Vos: viool en Suzanne Arends; 
dwarsfluit. De muzikale intermezzi 
worden door hen verzorgd.
Het thema van het concert is ,,Het 
Licht” en zo vanzelfsprekend in dit 
helder en kleurrijk interieur ,deze 
avond gevuld met heldere en lich-
te muzikale klanken. Zin in Zomer-
avondzang vraagt geen entree wel 
is er aan de uitgang een collecte 
voor de Stichting Vallis Pacis die de 
restauratie van de kerk heeft bekos-
tigd en zo een prachtige ambiance 
hebben gecreëerd voor deze zomer-
avondzang.

Vrijwillig(st)ers gezocht voor 
de Woonadviescommissie
De Ronde Venen – De Woonadvies-
commissie is op zoek naar vrijwilligers. 

Wie zoeken zij?
Dames en heren die belangstelling 
hebben voor nieuwbouw en iets wil-
len bijdragen in de vorm van ad-
vies uitbrengen. Het gaat vooral 
om sociale huurwoningen waarvan 
de huurder nog niet bekend is. De-
ze toekomstige huurder heeft geen 
inspraak en die taak wil de com-
missie overnemen door middel van 
een goed advies richting gemeen-
te, aannemers, woningcorporatie en 
incidenteel particulieren. Van een 
nieuw lid verwachten zij kennis van 
pc (mail/word). Geen kennis van 
nieuwbouw dan is het volgen van 
de basiscursus VAC-werk in de wo-
ningbouw en een cursus tekenin-
gen lezen nodig. 

Wie zijn zij?
Zij zijn een stichting en een officië-

le commissie van de gemeente, ze 
worden door de gemeente gesub-
sidieerd. Momenteel bestaat hun 
woonadviescommissie uit 5 perso-
nen (4 dames en 1 heer), maar er is 
nog ruimte voor meerdere enthousi-
aste vrijwilligers met interesse voor 
bouwen en wonen. 

Wat doen zij?
De Woonadviescommissie De Ron-
de Venen zet zich in voor de prak-
tische bruikbaarheid van de woning 
en de wijk. Het gaat daarbij niet zo-
zeer om de techniek, maar om za-
ken als een logische en praktische 
indeling van een huis, voldoende 
ruimte en praktische installaties. Zij 
vergaderen overdag in het gemeen-
tehuis, ongeveer 10 keer per jaar. 

Geïnteresseerd? 
Meld u aan door een mail te stu-
ren naar wac-derondevenen@hot-
mail.com

Veel kinderen vierden molendag

Ben jij een bruistabletje 
of zuigtabletje?
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Hoe het begon
Na een mondeling verzoek aan de 
afdeling ruimtelijke ontwikkeling 
in augustus 2001 ontving ik op 25 
september 2001 de bevestiging van 
de gemeente (Burg. Boogaard en 
Secr. E. de Lange),dat zij voorne-
mens was medewerking te verle-
nen aan het vestigen van een klein-
schalig pannenkoekenhuis omdat 
dat een positieve bijdrage kan leve-
ren aan het toerisme.
 
De behandeling van de 
bezwaarschriften
Met onderstaand verhaal zal ik 
trachten te vertellen hoe de hier-
boven genoemde bezwaarmakers 
het voor elkaar kregen het plan 
voor het pannenkoekenhuis op He-
renweg 1 in Vinkeveen van de ta-
fel te vegen. De bezwaarmakers 
hebben als reactie op hun bezwa-
ren een brief ontvangen van de ge-
meente op 23-11-2004 waarin ver-
meld staat dat al hun bezwaren on-
gegrond waren, en dat het parke-
ren verder verwijderd van de locatie 
acceptabel is. Ook in de Ruimtelij-
ke Onderbouwing van de gemeente 
werd vermeld dat er geen parkeer-
probleem ontstaat bij het vestigen 
van een kleinschalig pannenkoe-
kenhuis. Op het parkeren na heeft 
de raad van state in 2014 eveneens 
alle bezwaren ongegrond verklaard.
Hierop gingen de Ver.Ond.Bezwa-
ren Indieners naar de bezwaar-
schriftencommissie die adviseerde 
de gemeente het plan voor het pan-
nenkoekenhuis af te wijzen. Tegen 
de gebruikelijke procedure in heeft 
wethouder Rosendaal (VVD) de 
beslissing op dit advies neergelegd 
bij de raad op 25-01-2007 met het 
verzoek het advies van de bezwaar-
schriftencommissie over te nemen. 
Waarom dit advies van de wethou-
der? Alle bezwaren had de wet-
houder toch al afgewezen! De raad 
nam het advies van de wethouder 
niet over, diende een amendement 
in en verwierp hierdoor het advies 
van de bezwaarschriftencommis-
sie. De bouwvergunning kon wor-
den verleend.
Hierop had weth. Rosendaal niet 
gerekend. De raad had zijn advies 
niet opgevolgd. En de consequentie 
daarvan kon hij niet slikken. Maar 
zijn raadgevende ambtenaar de 
heer Röling had daar wat op ge-
vonden. Na de aanname van het 
hiervoor genoemde amendement 
attendeerde hij de raad erop dat 
het amendement niet voorzien was 
van een deugdelijke motivatie en 
op grond daarvan zou sneuvelen bij 
de rechter. Hij bood aan om die mo-
tivatie voor de raad te schrijven en 
het amendement in de raadsverga-
dering van februari 2007 opnieuw 
in stemming te brengen. Zo’n be-
hulpzaamheid zou je niet verwach-
ten als je wethouder fel tegen het 
plan is, dan laat je het toch lekker 
sneuvelen bij de rechter.
Maar de oprechte goede wil van 
onze VVD-wethouder moest over-
eind blijven vandaar deze onbegrij-
pelijke geste. Maar er zat, hoe kan 
het anders toch een addertje onder 
het gras. Kort voor de raadsverga-
dering van februari 2007 was het 
voorbereidingsbesluit verlopen. Die 
had eerst weer voor een jaar ver-
lengd moeten worden. Dit is nor-
maliter een hamerstuk. De wethou-
der deed of die gek was en bracht 
het amendement inclusief motivatie 
voor de tweede maal bij de raad in 
stemming en werd zoals verwacht 
weer aangenomen en de vergun-
ning werd verstrekt. 

Naar de rechter en de uitspraak
De hierboven genoemde V.O.B.I. 
gingen hiertegen in beroep bij de 
rechter. De uitspraak kwam op 25 
mei 2007 met de beslissing dat de 
gemeente een verkeerde procedure 
had gevolgd, namelijk niet de raad 
had een beslissing op het advies 
van de bezwaarschriftencommis-
sie moeten nemen maar het col-
lege. Dit was tot dan toe ook altijd 
zo gedaan en daarna ook. Dit was 
een bewuste foutkeuze waarop de 

rechter tot een voorlopige voorzie-
ning moest beslissen. Bovendien, 
nu komt het addertje, van hierbo-
ven, mag je geen besluiten in de 
raad nemen als het voorbereidings-
besluit is verlopen. Daarom vond 
de ambtenaar dat er een motivatie 
geschreven moest worden, lief hé? 
Nu kon de zaak zoals door hem ge-
pland stuk lopen. Hij was verzekerd 
van succes. De rechter voegde aan 
de genoemde beslissing toe dat 
bij het op de juiste manier nemen 
van een nieuw besluit de parkeer-
situatie nader beoordeeld diende te 
worden en wel binnen 6 weken.
 
Interpretatie van de uitspraak 
door de gemeente
De boodschap die ik daarop van de 
betreffende ambtenaar ontving, van 
wethouder Rosendaal heb ik nim-
mer meer iets gehoord, was dat de 
beslissing van de rechter beteken-
de dat de aanvrager voor 17 par-
keerplaatsen moet zorgen op ei-
gen grond. Een eis die in de reeds 
vijf jaren durende procedure nim-
mer gesteld was. Kortweg: dit was 
een leugen van de ambtenaar zelf 
of van de wethouder. a. Klopte zo 
bleek later het aantal van 17 niet en 
b. de rechter heeft nergens gezegd 
dat dat op eigen terrein moet. Een 
onderbouwing voor deze eis is niet 
verstrekt. Mijn advocaat liet het af-
weten met de opmerking dat de ge-
meente die eis kan stellen. Dit valt 
voor wat de advocaat betreft on-
der incompetentie of heulen met 
de vijand omdat er geen parkeer-
beleid was en is vastgelegd voor dit 
gebied en er in een lopende pro-
cedure geen nieuwe eisen kun-
nen worden gesteld. Daar had hij 
de gemeente op kunnen aanspre-
ken. Het trieste is het dat er bij de 
juristen van de fracties na de uit-
spraak geen enkele aandacht is ge-
weest voor de afwikkeling van de 
uitspraak. 
Vanaf dat moment, mei 2007 lag de 
beslissing niet meer bij de rechter 
mevrouw van de Heerik, VVD en 
die situatie heeft tot 2013 geduurd! 
Met het stellen van deze onterech-
te parkeereis stond ik met mijn rug 
tegen de muur. Niemand deed nog 
iets.

Machtsmisbruik
Dit was het spel van wethouder 
Rosendaal. Had het college wel 
binnen de gestelde termijn een be-
sluit genomen dan zou bij een afwij-
zing van het plan de raad wederom 
met een amendement dat besluit 
ongedaan hebben gemaakt. Dat 
was niet de bedoeling, het college 
dacht er anders over, niet omdat er 
geen parkeerruimte was maar om-
dat zij dan problemen kreeg met de 
grootste bezwaarmaker, de familie 
de Rijk. De gemeente was immers 
in onderhandeling met deze fami-
lie over het kermisterrein waarop bij 
overdracht aan de gemeente een 
toezegging voor het parkeren voor 
het pannenkoekenhuis rustte. Weet 
u nog, een aanbieding van 20.000 
m2 grond voor €1,00 waarvoor zij, 
geschat, €1.500.000.- aan bouwver-
gunningen kreeg. Daar laat je toch 
een particuliere aanvrager die in-
middels zo rond de €100.000.- aan 
kosten heeft gemaakt gewoon voor 
zakken. 
Een raadslid die de koopovereen-
komst van dit kermisterrein wil-
de inzien kreeg tot 3 keer toe te 
horen van de eerder genoemde 
ambtenaar dat de akte zoek was. 
Het zou stom zijn als over de be-
zwaren tegen het pannenkoe-
kenhuis iets in de koopakte zou 
vermeld staan maar een onder-
zoek onder ede van de betrokke-
nen zou zeer gewenst zijn. De wet-
houder voor openbare werken, 
J. Dekker RVB, als raadslid de 
grootste voorvechter van het pan-
nenkoekenhuis, gaf op de vraag 
naar zijn standpunt inzake het pan-
nenkoekenhuis het antwoord dat 
hij nu een andere pet op had.
 
Gevolgen voor de aanvrager
Door gebrek aan kennis van be-

stuursrecht en kulverhalen van mijn 
advocaat stond ik met mijn rug te-
gen de muur. Ik kon de nu door de 
gemeente vereiste (niet door de 
rechter) parkeerplaatsen op eigen 
terrein niet leveren. Een eis die niet 
door de rechter gesteld was maar 
plotseling door de gemeente aan 
mij gesteld werd. Volledig in strijd 
met de uitspraak van de rechter, 
volledig in strijd met het amende-
ment van de raad van 25-01-2007, 
volledig in strijd met de gevolg-
de procedure, volledig in strijd met 
tot dan toe gevoerde beleid in an-
dere situaties, volledig in strijd met 
het invoeren van nieuwe bouw-
voorschriften na de vergunning 
reeds geleverd te hebben, volle-
dig in strijd met de bouwvoorschrif-
ten met betrekking tot het parke-
ren, want die waren er niet en zijn 
er nog steeds niet.
Hoe is het mogelijk dat de raad in-
clusief de juristen onder hen zich 
zo in de maling lieten nemen door 
de toenmalige VVD wethouder Ro-
sendaal? Je moet er toch niet aan 
denken dat hij er persoonlijke be-
langen bij had? Nou, heel even dan! 
Als ik het kort geleden verschenen 
rapport van de rekenkamer goed 
begrepen heb hecht het college 
meer aan volgers in de raad dan 
raadsleden die nadenken.
Vanaf nu, mei 2007 zette de ge-
meente de aap van de voortgang 
van de procedure op mijn schouder 
terwijl de gemeente aan zet was. 
Zoals ik al zei, door mijn gebrek aan 
kennis van het bestuursrecht, daar 
dacht ik een advocaat voor te heb-
ben, kon de gemeente hiervan mis-
bruik maken. Dit noem ik onwaar-
dig gedrag van een bestuurder. 

Hoe nu verder
Door het botte besluit inclusief de 
rekenfouten en zonder enige on-
derbouwing van wethouder Ro-
sendaal lag de zaak stil tot ik er 
op gewezen werd dat de voorlopige 
voorziening nog steeds openstond 
en wel tot er een nieuw besluit zou 
zijn genomen. Ik vroeg in april 2012 
een onderhoud aan met wethouder 
Moolenburgh (CDA) die met een 
korte onderbreking door een ande-
re wethouder de portefeuille had 
overgenomen van wethouder Ro-
sendaal. 
Hij wilde mij niet te woord staan. 
Eerst voor parkeerplaatsen zorgen 
op eigen terrein was de reactie. 
Het moet voor elke politiek betrok-
ken Vinkevener duidelijk zijn in wel-
ke rol hij zat en zijn mogelijke per-
soonlijke belangen. Ook even niet 
aan denken. Hoe betrouwbaar hij is 
heeft hij in de recentelijke politie-
ke ontwikkelingen al laten blijken 
en zou door zijn optreden in mijn 
bouwplannen nog verder blijken.
 
Meten met twee maten
Met medewerking van een raads-
lid kreeg ik een half jaar later op 2 
oktober 2012 toegang tot wethou-
der Moolenburgh. In dit gesprek 
in aanwezigheid van ambtenaar 
Röling, kreeg ik geen voet aan de 
grond. 17 parkeerplaatsen op eigen 
grond bleef de eis. Dat die eis bij al-
le nieuwbouw, 2 winkels van Theijs-
meier kort daarvoor op een afstand 
van nog geen 50 meter van mijn 
bouwlocatie niet gesteld was kwam 
aldus ambtenaar Röling omdat er 
toen geen bezwaren waren inge-
diend. Dit was een nonsens argu-
ment. En dat café het Kruytvat zijn 
café in een restaurant verander-
de in 2010, wat volgens de CROW-
adviezen een functieverandering is 
en een verdubbeling van het aantal 
parkeerplaatsen vraagt, was voor 
de gemeente ook geen probleem. 
Die extra parkeerplaatsen waren 
in 2007 voor het pannenkoeken-
huis dus ook beschikbaar. Maar dat 
paste niet in de plannen van toen 
nog wethouder Rosendaal. Wak-
ker worden raadsleden!
 
Deskundig parkeeronderzoek
Of er wel of niet voldoende par-
keerruimte is wordt niet bepaald 
door de rechter, dat doet de ge-

meente. In de reactie van de ge-
meente op de ingediende bezwaren 
was al aangegeven dat er geen par-
keerprobleem is. Echter, wethouder 
Moolenburgh CDA nam de eer-
dere interpretatie van zijn voorgan-
ger over. Je mocht ook niet anders 
verwachten. Vanaf het begin tot he-
den was een ruime meerderheid 
van de raad voor het pannenkoe-
kenhuis. Alleen het CDA was altijd 
tegen. Ook was het CDA tegen de 
laatste motie omdat het college een 
besluit had genomen op basis van 
een deskundig rapport. Een gele-
genheid om de verkeerde uitgangs-
punten in dat rapport aan de CDA-
fractie te melden werd mij niet ver-
leend. Ook hier geldt dat een volks-
vertegenwoordiger moet willen 
luisteren naar het volk en zich niet 
moet verschuilen achter al dan niet 
deskundige rapporten. Van een 
raadslid mag verwacht worden dat 
hij/zij zelf nadenkt. 
Wat er tussen oktober 2012 febru-
ari 2015 gebeurde is tevens te gek 
voor woorden. In die periode werd 
de procedure voornamelijk door 
wethouder Moolenburgh gemani-
puleerd. Op verzoek wil ik ieder die 
er om vraagt dit verslag per e-mail 
toesturen.
 
Een sprong makend naar 
augustus 2014.
Ik diende een klacht in bij de klach-
tencommissie van de gemeente. 
Die besliste dat het college een be-
sluit op bezwaar moest nemen wat 
zij ruim 7 jaar geleden al had moe-
ten doen. Opvallend in het rapport 
van de klachtencommissie was dat 
ik nu niet meer op eigen terrein 
voor parkeerplaatsen behoefde te 
zorgen maar alleen maar moest be-
wijzen dat er voldoende parkeer-
plaatsen op de openbare weg 
beschikbaar zijn. 

Fotorapportage  
Dat bewijs was al geleverd in de 
Ruimtelijke onderbouwing bij de 
bouwaanvraag in 2005, maar vol-
gens de ambtenaar Röling had de 
rechter daar geen genoegen mee 
genomen. Dit staat nergens. In een 
zeer uitgebreide fotorapportage in 
april 2012 heb ik aangetoond hoe-
veel parkeerplaatsen op verschil-
lende tijdstippen beschikbaar wa-
ren. De gemeente, lees ambtenaar 
Röling, had toen drie maanden, tot 
21 augustus, nodig om tot de con-
clusie te komen dat de fotorappor-
tage niet in het seizoen gemaakt 
was. Deze conclusie had hij op het 
moment dat hij het rapport gezien 
had meteen kunnen melden. Nee, 
3 maanden wachten tot het sei-
zoen voorbij is dan kan van Asselen 
voorlopig deze rapportage niet over 
doen.
 
Videorapportage
Vervolgens heb ik een videorappor-
tage gemaakt van de beschikbare 
parkeerruimte in het zomer seizoen 
2013. Was ook niet goed. Er moest 
een rapport komen van een des-
kundige. Ook dit staat nergens. De 
rechter zei alleen “kijk nog eens na-
der naar de parkeersituatie bij reali-
sering van het pannenkoekenhuis”.

Wijziging van interpretatie en 
weermeten met twee maten
Waarom nu plotseling geen par-
keerplaatsen meer op eigen ter-
rein? Omdat ik wethouder Moolen-
burgh confronteerde met het verle-
nen van een omgevingsvergunning 
voor een pannenkoekenhuis op He-
renweg 144 in Vinkeveen. Daar was 
gezien alle activiteiten die er al zijn 
geen ruimte meer voor de klanten 
van een nieuw te bouwen pannen-
koekenhuis. Dan kon de gemeen-
te ten opzichte van mijn plan niet 
staande houden dat het parkeren 
wel op eigen terrein moet plaats-
vinden. Maar ondertussen heeft de 
gemeente de schorsing van mijn 
bouwvergunning door deze onte-
rechte eis wel 7 jaar opgehouden.

Hoe komt de gemeente daar nu 
onderuit? Deskundig rapport 

van Goudappel Coffeng
Als je een beetje slim (of sluw) bent 
vindt je wel weer een truc om van 
de aanvraag van Piet van Asselen 
af te komen. Je laat gewoon een 
deskundige een rapport maken op 
ingeving van zelf bedachte eisen. 
De altijd aan mij voorgehouden 
CROW-richtlijnen leken niet meer 
aan de orde te zijn. De inbreng van 
de gemeente moest er voor zor-
gen dat de conclusie van zo’n rap-
port niet anders kon zijn dan dat 
er voor dit plan onvoldoende par-
keerplaatsen zijn. Nou dat is gelukt. 
Goudappel Coffeng mocht die op-
dracht uitvoeren. In dit rapport wer-
den de CROW-adviezen die de ge-
meente zegt te hanteren met voe-
ten getreden. Het college heeft op 
basis van dit valse rapport een af-
wijzend besluit genomen. Behan-
deling in de raad werd ook zoda-
nig geagendeerd dat een eventuele 
amendering door de raad niet mo-
gelijk was. Dat dwong mij ertoe in 
beroep te gaan bij de rechter. Dat 
moest binnen 6 weken na het be-
sluit van het college plaats vinden. 
Toen het dus in de raad kwam kon-
den de 2 advocaten van de VVD-
fractie mevr. v.d. Heerik en mevr. 
Welter melden dat zij tegen de in-
gediende motie stemden omdat de 
kwestie nu bij de rechter lag. Dat 
sloot dus mooi aan bij het door wet-
houder Rosendaal VVD ingezette 
beleid in 2007.
 
Deskundige rapport van 
Ir Sj. Stienstra Adviesbureau 
stedelijk verkeer bv
Hierop heb ik mij gewend tot Ir SJ. 
Stienstra Adviesbureau stede-
lijk verkeer bv. De opdracht die ik 
hem gaf was een parkeeronderzoek 
te doen dat geheel aan de CROW-
adviezen voldoet. Daarnaast vroeg 
ik hem om een second opinion 
over het rapport dat de gemeen-
te had laten maken door Goud-
appel Coffeng. Het parkeeronder-
zoek dat Ir Sj. Stienstra ter plaat-
se deed, leidt tot de conclusie dat 
er binnen een acceptabele loopaf-
stand van 225 m ruim voldoende 
parkeerplaatsen zijn voor het rea-
liseren van een pannenkoekenhuis 
zoals aangevraagd. In het rapport 
van Goudappel Cofffeng staat dat 
de parkeervraag voor het pannen-
koekenhuis binnen de 100 m loop-
afstand moet plaatsvinden. Voor 
het pannenkoekenhuis bij de zeil-
school mag men tot op 350 m loop-
afstand parkeren...! Voor wat betreft 
het rapport dat de gemeente ge-
bruikte om haar beslissing te ne-
men gaf Ir Sj. Stienstra aan dat dit 
rapport op een aantal punten zeer 
discutabel en ongeargumenteerd 
is, en dat het sterk afwijkt van de 
z.g. CROW-regels zoals het toetsen 
aan de landelijk geaccepteerde 
loopafstanden, parkeerkental-
len, locatiekenmerken, bestem-
mingswijzigingen en functiewij-
zigingen.

Mijn oordeel over het optreden 
van wethouder ruimtelijke 
zaken Moolenburgh.
In dit bestek voert het te ver om 
nog meer weergave te doen van 
de bestuurlijke escapades in rela-
tie tot mijn plannen die wethouder 
Moolenburgh heeft uitgehaald. 
Andere van recentere datum zijn 
u al bekend. Ik beschouw het op-
treden van zijn voorganger en van 
hem sinds ik in 2012 contact met 
hem zocht in strijd met de toezeg-
gingen van een eerder college, in 
strijd met de uitspraak van de rech-
ter, in strijd met het onthouden aan 
de aanvrager van gevraagde in-
formatie omtrent het parkeren aan 
de Raad van State en het doen sa-
menstellen van een parkeeronder-
zoeksrapport op basis van onjuis-
te uitgangspunten onrechtmatig. 
Dit noem ik infaam en een wethou-
der onwaardig. De hele procedure 
is op politiek strategische gronden 
gevoerd en had niets meer te ma-
ken met het besluiten tot het ver-
strekken van een omgevingsver-
gunning waarvoor door de aan-

vrager aan alle van toepassing zij-
nde voorwaarden is voldaan. Het 
is ongehoord dat een ambtenaar 
bewust aangestuurd heeft op het 
vastlopen bij de rechtbank in 2007 
evenals de raad te misleiden door 
hulp aan te bieden bij een amende-
ment bij het vaststellen van het be-
stemmingplan KOM VINKEVEEN 
waardoor de gemeenteraad van de 
staatsraad het verwijt kreeg dat de 
raad onvoldoende de bij het nemen 
van een besluit te betrachten zorg-
vuldigheid in acht heeft genomen. 
De raad vertrouwde op de compe-
tentie van de ambtenaar zoals ge-
bruikelijk, ga dan later niet zeggen 
meneer Röling dat een ambtenaar 
geen amendementen maakt. Dat is 
gewoon super kinderachtig. Dit al-
les was ook politiek bedrijven ten 
faveure van de grootste bezwaar-
maker.
Ieder die meer info wil ontvangen 
over de meest belangrijke procedu-
reperikelen kan dat per e-mail bij 
mij opvragen evenals de parkeer-
rapporten van Goudappel Coffeng 
en van Ir Sj. Stienstra.
 
Uitspraak van de rechtbank 
d.d. 22 maart 2016.
Ondanks een goed onderbouwd te-
genrapport heeft de rechter daar 
geen acht op geslagen. De rech-
ter beoordeelt voornamelijk of aan 
de procedures voldaan is. Daar-
om moest in 2007 opnieuw besluit 
op bezwaar genomen worden bin-
nen 6 weken. Had het college dat 
gedaan en ook overeenkomstig de 
uitdrukkelijke wens van een ruime 
meerderheid van de raad dan had 
het pannenkoekenhuis er al 8 jaar 
gestaan. Zie hier hoe colleges ach-
ter de rug van de raad te werk gaan 
met inachtneming van de regel dat 
als een zaak bij de rechter ligt mag 
de raad zich er niet meer mee be-
moeien! Het college, en zeker de 
betrokken ambtenaren weten dat 
een gemeentebestuur bevoegd is 
om parkeereisen te stellen. Des-
kundige rapporten hebben geen 
enkele wettige basis. Alleen het 
laatste rapport van Ir Stienstra kos-
te mij al €3.900.-. In 2007 lag er een 
rapport dat mij €5.400 koste. Dat 
werd toch van mij geëist door wet-
houder Rosendaal. Weggegooid 
geld. Er zou nog slechts één moge-
lijkheid voor een oplossing geweest 
zijn. Dat is dat de raad het besluit 
van het college van 17-02-2015 zou 
verwerpen maar door de slimme 
planning kreeg de raad niet de ge-
legenheid om opnieuw dat besluit 
te amenderen. Voor mij bleef alleen 
over om binnen de 6 weken na het 
nemen van het besluit door het col-
lege, in beroep te gaan bij de rech-
ter. En toen het weer bij de rechter 
lag mevr. v.d. Heerik en mevr. Wel-
ter, kon u niets meer voor mij doen, 
en nu de rechter uitspraak gedaan 
heeft kunt u ook niets meer doen 
zo liet de fractievoorzitter mij weten. 
Dit is niet helemaal waar tenzij be-
doeld wordt dat u niets meer voor 
mij wilt doen.

Wat kan er nog wel gedaan 
worden
Als alle raadsleden die al 15 jaar 
achter dit pannenkoekenhuis staan 
aan het college in een motie voor-
leggen dat zij dat nog steeds doen 
en daarbij het verzoek indienen om 
opnieuw een besluit te nemen maar 
dan op basis van een objectief par-
keeronderzoeksrapport dan kan de 
vergunning alsnog verleend wor-
den. 

Tenslotte
Ik zou het op prijs stellen als u na 
lezing van bovenstaand betoog 
een briefje schrijft naar wethou-
der Moolenburgh om hem te la-
ten weten wat u van het gemeen-
telijk beleid in de zaak van het pan-
nenkoekenhuis op de Herenweg 
1 te Vinkeveen vindt. Graag zou ik 
daarvan dan een kopie willen ont-
vangen. 

P.G.M. van Asselen E-mail: 
pgmvanasselen@gmail.com
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 Verenigde Onderlinge Bezwaren Indieners hebben gewonnen.
Pannenkoekenhuis (achter De IJsbeer).
Verloop van een procedure bij de bouwaanvraag voor een pannenkoekenhuis. 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de 
lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen 
zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en ze-

ker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkom-
sten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of 
wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 

nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat 
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons 
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Opa’s en oma’s in de 
schoolbanken
Vinkeveen - Het was een bijzon-
dere mix van jong en oud afgelo-
pen donderdag, in de klaslokalen 
van basisschool De Schakel in Vin-
keveen. De kinderen kregen bezoek 
van opa’s en opa’s, die op deze spe-
ciale “opa en oma dag” een kijkje 
in de klas mochten nemen van hun 
kleinkinderen. Het bleef niet alleen 
bij kijken, iedereen werd ook actief 
aan het werk gezet. Thema van de 
dag: poëzie. 
Om 10.15 opende de school de deu-
ren voor een groot aantal opa’s en 
oma’s, maar ook voor andere fa-
milieleden die de plaats van een 
grootouder in konden nemen. Het 
bezoek werd welkom geheten bij 
de schooltribune, waar de leerlin-
gen van groep 3 en 4 onder leiding 
van juf Karin een openingsoptre-
den verzorgden. Een mix van zang 
en gedichten. Daarna verspreidde 
de groep zich over de verschillende 

klaslokalen. Samen met hun klein-
kinderen werden opa en oma echt 
aan het werk gezet door de leer-
krachten. De activiteiten liepen uit-
een van knutselen, woordjes rijmen, 
schrijven, gedichten puzzelen en 
naar zelf gemaakte gedichten luis-
teren. 
De “opa en oma dag” wordt eens in 
de twee jaar georganiseerd op De 
Schakel. Voor de kinderen een fan-
tastische dag om aan opa en oma te 
kunnen laten zien wat ze op school 
doen en leren. Het leverde ook dit 
jaar weer veel trotse gezichtjes op. 
Andersom is het voor de grootou-
ders ontroerend en boeiend tegelijk, 
om een een paar uur met de klein-
kinderen mee te beleven en te er-
varen hoe het er vandaag de dag 
aan toe gaat op school. Het was een 
zeer geslaagde dag met een grote 
opkomst. Het evenement werd om 
12.00 afgesloten met de schoolbel.

JAMES Mijdrecht verrast 
klant met dinercheque
Mijdrecht - De maandprijs van de 
landelijke ‘dinercheque-actie’ van 
JAMES is gevallen bij JAMES Au-
to Service in Mijdrecht. Eigenaar 
Paul Dros verraste de heer Rein Tie-
mens op maandag 2 mei met een 
dinercheque ter waarde van 150 eu-
ro. Klanten van JAMES maken elke 
maand kans om het volledige fac-
tuurbedrag terug te winnen als zij 
een review achterlaten op de web-
site. Leaserijders die winnen krijgen 
een dinercheque ter waarde van 
150 euro. Rein Tiemens (onderne-
mer in de rij-instructie)was blij ver-
rast: ‘’Helemaal geweldig dat ik de 

winnaar ben van de Win een Diner 
Actie! Ik kom al lang voor het onder-
houd van mijn auto bij JAMES Auto 
Service Mijdrecht, voor zowel mijn 
eigen auto als de auto voor mijn be-
drijf. JAMES levert perfect onder-
houd voor mijn auto en zorgt dat ik 
gewoon kan doorwerken. Mijn au-
to wordt opgehaald en helemaal ge-
reinigd weer teruggebracht. Dat is 
pas service. Ik was al positief over 
JAMES, maar dat ik deze prijs heb 
gewonnen is echt heel leuk nieuws! 
Ik ben dit jaar 40 jaar getrouwd, dus 
deze cheque kunnen we hier ook 
voor inzetten.

Na lang wachten is 
er dan EINDELIJK een 
kunstbeurs in The Big 
Apple oftewel New 
York, hier hebben we 
echt heel lang naar 
uitgekeken daar het 
aanbod in Amerika zo 
overweldigend zou zijn.

Dus met een enorme nieuws-
gierigheid aan wat ons alle-
maal geboden zou worden 
zitten we in het vliegtuig naar 
New York. Aangekomen op 
het vliegveld besef je al met-
een dat je in Amerika bent, 
daar de controles voor onze 
begrippen heel erg ver gaan, 
de een na de andere contro-
le met bijbehorende lange 
eindeloze rijen zijn echt niet 
normaal maar helaas na al-
le vreselijke gebeurtenissen 
wel nodig.  Met een Yello-
Cap rijden we door de stad 
heen wat op zich al een leu-
ke ervaring is. Je denkt dat 
je als geboren Amsterdamse 
wel wat gewent bent, maar 
New York met zijn torenho-
ge gebouwen en mega ver-
keersdrukte maakte toch wel 
een verpletterende indruk op 
mij. Aangekomen bij ons ho-
tel bewonderen we het feno-
menale uitzicht over de stad, 
natuurlijk hadden we wel om 
een kamer op een zo hoog 
mogelijke verdieping ge-
vraagd. We werden niet te-
leurgesteld het werd de 42e 
verdieping….zo bizar, de au-
to’s die je beneden ziet rij-
den lijken wel speelgoed 
autootjes zo klein. De taxi-
chauffeur manoeuvreert ons 
handig door de mega druk-
te heen en brengt ons naar 
het beursgebouw waar wij 
moesten zijn.  Vol verwach-
ting gaan we naar binnen 
en lopen een walhalla aan 
kunst tegemoet. Zou bijna 
zeggen AANVALLEN …..ge-
lukkig maar dat mijn man er-
bij is, die kan mij nog enigs-
zins tot bedaren brengen 
daar ik compleet sta te stuite-
ren van al dat moois. Oef…. 
waar moeten we beginnen, 
Richard begeleid me geluk-
kig een richting op zodat ik 
niet meer hoef te kiezen. We 
ontmoeten een Russische kun-
stenares Anna Razumovs-
kaya die ons haar prachti-
ge schilderijen liet zien. Op 
een bijzonder mooie manier 
beschildert ze elegante da-
mes op het doek met zach-
te kleuren en extra kleur ac-
centen, zoals ook haar stads-
werken bijvoorbeeld Vene-
tië met extra toegevoegde 
accenten , ik was helemaal 
om….na een prettig gesprek 
konden we het eens worden 
met elkaar en de eerste be-
stelling was geplaatst. Na de 
lunch ontmoeten we de vol-
gende bijzondere kunstena-
res Leah Devora, zij gebruikt 
portretten van bekende men-
sen zoals Madonna, Lady Di-
ana en Marilyn Monroe en 
maakt daar op een popart 
achtige manier een geweldig 
glossy schilderij van, en ook 
met haar konden we het eens 
worden. Ik werd steeds blij-

er, op naar de volgen-
de…. We lopen een hal 
in met mega grote schilde-
rijen met bijbehorende mega 
grote prijzen, deze werken 
zouden bij ons in het Rijksmu-
seum niet misstaan. Het wa-
ren kunstenaars waar ik nog 
nooit van gehoord heb, niet 
dat dat wat zegt maar van al 
die nullen op het prijskaartje 
werd ik wel erg duizelig. On-
dertussen was de dag al zo-
wat voorbij, en besluiten om 
terug te gaan naar het hotel 
om ons te douchen en om te 
kleden. Die avond dineren 
we in ons hotel op de boven-
ste verdieping, ik weet niet 
eens meer hoe hoog maar de 
stad onder ons leek wel Ma-
durodam…. Na een over-
weldigend Amerikaans buffet 
zijn we op weg naar Ground 
Zero, hier aangekomen ston-
den we aan de grond gena-
geld. Wat een drama heeft 
zich hier voltrokken, we heb-
ben het allemaal op tv gezien 
maar als je dan met de wer-
kelijkheid wordt geconfron-
teerd dan hap je naar adem. 
Er stonden nog allemaal hek-
ken omheen waar je door 
kon kijken het diepe gat in. 
Op de meeste hekken hin-
gen foto’s van vermiste dier-
baren, gewonden, overlede-
nen en foto’s van de ramp die 
zelfs te koop werden aange-
boden…. Onbegrijpelijk dat 
mensen hier aan willen ver-
dienen. Vol verbazing kijken 
we om ons heen waar de 
ene wolkenkrabber nog ho-
ger is dan de andere, eigen-
lijk ongelofelijk dat deze nog 
overeind staan na het instor-
ten van het WTC. Zal uiter-
aard aan de bouwconstruc-
tie  liggen, maar toch…het is 
alleen een weg wat de wol-
kenkrabbers doet scheiden 
van het World Trade Center. 
Moet gelijk denken aan de 
mensen die in de tegenover-
liggende gebouwen werkten, 
en zo voor hun neus dit heb-
ben zien gebeuren, verschrik-
kelijk mijn maag keert er van 
om. 
Onze ogen worden zowat 
verblind door alle neon recla-
mes en de mega led scher-
men die Times Square rijk is. 
In hartje Manhattan vind je 
dit druk bezochte plein waar 
de meest waanzinnige fi gu-
ren rondlopen zoals vele Dis-
ney karakters of the Naked 
Cowboy met zijn gitaar. Oké 
hij is dan niet echt “Naked” 
maar staat wel in zijn onder-
broek op straat….wordt ver-
volgd.
 
           Ida Miltenburg
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Werken mijn 
zonnepanelen wel?

Regio - Recent nog in het nieuws; 
14 jaar lang zonnepanelen waar-
bij de stekker niet aangesloten 
bleek te zijn. Inzicht in het func-
tioneren van uw zonnepanelen is 
net zo goed van belang als we-
ten dat uw koelkast koelt. Meten 
is weten vandaar dat Infrarood-
WarmteNu leverancier is van de 
Solaredge omvormers. Met dit sy-
steem heeft u niet alleen inzicht 
in de opbrengst van uw complete 
set, maar zelfs inzicht per zonne-
paneel. Dus ook als 1 paneel niet 
zou functioneren is dit zichtbaar. 
Daarnaast zorgt dit systeem ook 
dat schaduw op 1 paneel geen in-

vloed heeft op de opbrengst van 
de andere panelen. Dit in tegen-
stelling tot veel traditionele om-
vormers. Tevens zijn de Solaredge 
geschikt voor het toepassen van 
batterij opslag systemen zoals de 
Tesla Home Battery om zelf opge-
wekte stroom op te slaan en bij-
voorbeeld ´s avonds weer te ge-
bruiken. InfraroodWarmteNu le-
vert en installeert zonnepane-
len en infrarood warmte panelen. 
Zij komen graag vrijblijvend bij u 
langs voor een passend advies 
en aanbieding. Geïnteresseerd ? 
Mail naar info@infraroodwarmte.
nu of bel 06-40018677

Jubileumvoorstelling 30 jaar 
‘The Rhythm of ROM’
De Ronde Venen - Het Regionaal 
Operette- en Musicalkoor, bij velen 
van u beter bekend onder de naam 
ROM-koor, presenteert ter gelegen-
heid van het 30-jarig bestaan van 
de vereniging op 28 & 29 mei a.s. 
met trots twee uitvoeringen op een 
unieke locatie. 

Pop-up ‘Walraven theater’
Na de brand in ‘Partycentrum De 
Meijert’ moest het koor op zoek 
naar een andere locatie voor de 
voorstellingen. Die locatie is gevon-
den in een van de productiehallen 
van Walraven aan de industrieweg 
in Mijdrecht. Daar vindt u op 28 en 
29 mei het pop-up ‘Walraven thea-
ter’ waar het koor gaat schitteren in 
de spotlights. Het beloofd zeker een 
unieke ervaring te worden.

30 jaar ROM in uitvoering
Het koor kan terugkijken op een in-
drukwekkend aantal optredens tij-
dens het 30-jarig bestaan. In wil-
lekeurige volgorde noemen we er 
een aantal waarvan u zich er onge-
twijfeld een of meerdere zult her-
inneren: ‘Der Zigeunerbaron’, ‘Eine 
Nacht in Venedig’, De klokken van 
Corneville’, ‘Het Witte Ros’ (Im Weis-
sen Rössl), ‘Showboat’, de premieres 
van de bekende Disneyfi lms ‘Poca-
hontas’, ‘The Huncheback of Notre 
Dame’ en ‘Hercules’, het Straatthe-
aterfestival, ‘Night of the ROM’s 1 
en 2’ en de vele Kerstoptredens in 
en buiten de regio zoals de Coun-
try & Christmas Fair in Haarzuilens 
en het traditionele Dickensfestival 
in Deventer. Dit jaar traden we op 
tijdens de Korendagen in Paradiso 
Amsterdam, op Koningsdag in de 
Janskerk en bij de 4 mei herdenking 
in Mijdrecht.

Unieke optredens leveren zowel het 
luisterend publiek als de koorleden 
een enorme hoeveelheid plezier op. 
Het ROM gaat uitdagingen niet snel 
uit de weg. Niet alleen zingen, maar 
ook de regie in spel en dans geven 
optredens altijd een extra dimensie. 
Vooral de veelzijdigheid in de muziek-
keuze waarin genres als musical, ope-
ra, operette, fi lm en kerst voorbij ko-
men maakt het ROM-koor bijzonder.

‘The Rhythm of ROM’
Onder de altijd enthousiaste lei-
ding van dirigent Ferdinand Beu-
se is er ook in dit jubileumjaar weer 
een verrassend programma inge-
studeerd. De regie is in handen van 
Marijke de Wit. In een reis door de 
tijd komen er vele hoogtepunten 
van de afgelopen jaren voorbij, ui-
teraard aangevuld met nieuwe top-
pers! Het koor is voor de voorstelling 
van ‘The Rhythm of ROM’ uitgebreid 
met een jongerenprojectkoor. 

Orkestbegeleiding 
kost extra geld
Hopelijk zal ‘The Rhythm of ROM’ 
extra ondersteund worden door een 
klein orkest. Voor dit orkestje komt 
het koor namelijk nog zo’n �2.000 te-
kort. Alle uitvoeringen worden, met 
ondersteuning van enkele spon-
sors, geheel uit de eigen middelen 
van het koor betaald. Om deze ex-
tra muzikanten in te kunnen huren 
is het ROM-koor een kleine crowd-
funding activiteit gestart. In ruil voor 
uw ondersteuning is een pakket te-
genprestaties samengesteld, zoals 
vrijkaartjes inclusief pauze-arran-
gement, of een mini-kerstconcert in 
Dickensstijl. Kijk op www.voorde-
kunst.nl/projecten/4510-the-rhythm-
of-rom voor nadere informatie.

Chazz met Pete Bog’s Big Band
Regio - De 11e keer Chazz, zater-
dag 25 juni bij Boerderij Stroom-
zicht. Voor wie er niet eerder was: 
Chazz staat voor Charity jazz, voor 
heerlijke muziek in een fi jne tuin 
met de lekkerste hapjes en drank-
jes voor tussendoor.
Over de Charity straks meer, nu 
eerst de muziek. De muziek is geva-
rieerd, de optredende artiesten een 
feest. En er is elk jaar een big band. 
Dit jaar is dat Pete Bog’s Big Band 
met een repertoire van Swing tot 
Funk, van Latin en Blues. De dertien 
blazers en de vijfkoppige ritmesec-
tie worden door de dirigent strak in 
de hand gehouden en af en toe ook 
losgelaten. Het zijn muzikanten die 
hun muzikale grenzen fl ink weten 
te verruimen. Pete Bog’s Big Band 
uit Uithoorn neemt zangeres Hei-
dy Crooymans mee naar Chazz. Ze 
heeft een fantastische stem die zich 
soepel vlijt rond ieder jazznummer. 
Ze treedt regelmatig op met ver-
schillende bands en is ook te beluis-
teren bij Jazz aan de Amstel en in 

Aalsmeer. Maar nu dus bij Stroom-
zicht. Over de Charity: De muzikan-
ten treden belangeloos op. Musi-
ci denken en doen mee aan de pro-
grammering, waardoor er zowel sa-
menhang als variatie is. De organi-
satie bestaat uit vrijwilligers van de 
Stichting Mayaschool en de stich-
ting OntwikkelingsSamenwerking 
De Ronde Venen. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar Pabo-studenten aan 
de Mayaschool in Guatemala om 
hun opleiding te fi nancieren en naar 
de inrichting van een laboratorium 
voor medische studenten van het 
North Coast Medical Training Colle-
ge in Kenia. Beide projecten hebben 
een gouden randje. De opleidingen 
hebben een breed effect voor de lo-
kale bevolking. 
Kom de 25e juni naar Stroomzicht, 
Westzijde 50, De Hoef. Van 16.00 uur 
tot 22.00 uur is daar jazzmuziek. Ge-
niet en steun de studenten in Gu-
atemala en Kenia. Kaarten voor 
Chazz zijn al verkrijgbaar via www.
chazz.nl 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ik vindt het wel heel erg kort door 
de bocht wat IVN-lid Nel Bouw-
huijzen mij voorspiegeld.
De agrarische werkzaamheden 
zijn maar een klein onderdeel 
van het niet vlieg-vlug worden 
van de kuikens. Natuurlijk, diep-
te-ontwatering en overbemesten 
is niet bevorderlijk voor de weide-
vogelstand, maar wat te denken 
van nieuwe woonwijken, nieu-
we industrieterreinen en nieuwe 
wegen. Op de hekken, paaltjes 
en lantarenpalen zitten nu geen 
grutto’s of tureluurs maar zwarte 
kraaien, buizerds en ooievaars en 
laat dit is nu net een onderdeel 
zijn waar je de Faunanatuurrid-
ders nooit over hoort spreken. We 
weten allemaal wel, in de natuur 
is het eten en/of gegeten wor-
den. Nel omschrijft het dan wel zo 
mooi dat sinds 1980 de weidede-
vogelstand met twee derde is af-

genomen maar ze vergeet er bij te 
zeggen dat het aantal predatoren 
van weidevogels sinds 1990  met 
47 procent is toegenomen, (blijkt 
uit cijfers uit de NEM-databank 
voor vogels en zoogdieren 2015). 
In sommige gebieden kan preda-
tie het verschil maken tussen le-
ge weilanden of een land met vo-
gels. Onder andere de vos, her-
melijn, wezel, steenmarter, bun-
zing, meeuwen, zwarte kraai, bui-
zerd en ga zo maar door, zijn die-
ren die graag een ei of een kui-
ken lusten. Hoeveel (van u) zijn 
er niet van overtuigd dat wan-
neer we weer voldoende weide-
vogelgebied hebben en de strijd 
aangaan met predatoren, het uit-
eindelijk met de weidevogels wel 
goed zal komen...

Ph. ter Heide
Vinkeveen

Predatie weidevogels

Klijne Meer fl ink opgeknapt
Vinkeveen - Voor de winter hebben 
de bewoners van de Klijne Meer 1 
t/m 7 de koppen bij elkaar gestoken 
om een oplossing te vinden voor 
de verwilderde voortuin van de ge-
meente. Vooral in de maanden april, 
mei en juni groeiden de struiken wel 
tot drie meter hoog en stak er over-
al onkruid uit.
Na overleg met de gemeente werd 
besloten de voortuin te adopteren. 
Na wat bezoekjes over en weer van 
de gemeentefunctionaris en de ver-
tegenwoordigers van de Klijne Meer 
kwam er een oplossing. De gemeen-

te liet alle struiken verwijderen, vul-
de de voortuin aan met verse aarde 
en egaliseerde de groenstrook. De 
bewoners tekenen voor een adop-
tiecontract en schaften gezamenlijk 
graszoden aan om de voortuin weer 
prachtig mooi strak te krijgen. Het 
resultaat mag er zijn. De bewoners 
hebben een maaischema opgesteld 
zodat het gras wekelijks wordt ge-
maaid met een gezamenlijk aange-
schafte grasmaaier. In het voorjaar 
zijn er mooi hortensia’s aangeplant 
en geniet iedereen van een prachtig 
uitzicht en aanzien.
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Rondwandeling door 
Vinkeveen
Vinkeveen - Gilde De Ronde Venen 
organiseert in mei en juni een aantal 
rondwandelingen door Vinkeveen.
Met een gids maakt u een wande-
ling van ongeveer anderhalf uur. Tij-
dens deze wandeling vertelt de gids 
over de geschiedenis van het ont-
staan van het gebied van De Ronde 
Venen en over bijzondere en histo-
rische gebouwen in Vinkeveen. Zo-
als ieder dorp heeft Vinkeveen in de 
loop der tijden bijzondere bewoners 
gehad en daar worden een aantal 
anekdotes over verteld. De wande-
lingen worden gehouden op woens-
dag 25 mei, vrijdag 03 juni, woens-
dag 08 juni en vrijdag 17 juni. 
De start is om 11.00 uur op het par-

keerterrein van Zeilschool Vinke-
veen. Er wordt onder het genot van 
een kop koffie of thee eerst verteld 
hoe het gebied van De Ronde Venen 
is ontstaan. Daarna start de wande-
ling van ongeveer 3 kilometer. 
Als u wilt meedoen aan deze wan-
deling kunt u zich opgeven bij Gil-
de De Ronde Venen via email: info@
gildedrv.nl of via telefoonnummer 
0297-230 280 van Stichting Tym-
paan-De Baat. Omdat dit de eerste 
(test) wandelingen zijn is deelname 
gratis. Het maximum aantal deelne-
mers per wandeling is 10 personen.
Bij opgave is het van belang uw 
naam, het aantal personen en uw 
telefoonnummer door te geven.

Veteranen vrouwen 
35+ voor de 2e 
keer kampioen!

De Hoef - Ook in de voorjaarscom-
petitie hebben de Veterinnen uit De 
Hoef het Kampioenschap weten te 
behalen. In een spannende reeks 
toernooien in Utrecht, Hoofddorp, 
Wilnis en De Hoef bleken de vrou-
wen uit De Hoef wederom de bes-
te te zijn. De vrouwen uit Wilnis wa-
ren vooral geduchte tegenstanders 
en het werd steeds moeilijker om 
van hen te winnen. Bij het 4e toer-
nooi in Urecht hebben zij dan ook 
van de Veterinnen uit De Hoef ge-
wonnen.  De vrouwen van CSW 
hebben dan ook de terechte 2e plek 
bemachtigd. Al met al een hele leu-
ke en gezellige voorjaarscompetitie.                           

Bridgeclub ABC
Welk paar wordt dit jaar 
de clubkampioen?
Uithoorn - Donderdagochtend 12 
mei ging het er bij de Amstelbridge-
club letterlijk en figuurlijk warm aan 
toe. Nog 2 zittingen te gaan en dan 
is het bridgeseizoen 2015/2016 af-
gelopen. Het lijkt nog een spannen-
de strijd te worden. Na drie zittin-
gen in de 5e ronde staan Ria & Wim 
nu bovenaan met een gemiddel-
de score van 59,90%, maar ze wor-
den snel gevolgd door Ciny & Hetty 
met 58.30%. Dat laatste paar is al zo 
vaak eerste geworden, zou hierin nu 
verandering komen? Ook Els & Alice 
gooien zich in de strijd en staan op 
een gemiddelde van 57,36%. De pa-
ren Aja & John in de A-lijn en Le-
ny & Willy in de B-lijn speelden de-
ze morgen erg sterk. Aja & John 
scoorden 66,67% en Leny & Willy 
zelfs 67,71%. Gefeliciteerd heren en 
dames. Tegen zoveel geweld staat 
dan meestal een lage score. Jam-
mer Corry & Bibet, was het te warm 
voor jullie? 

A lijn
In de A-lijn konden alleen Ria en 
Wim winnen van Aja & John. Bij spel 
5 ging voor deze heren het 5 ruiten-
contract 2 down. Dat was hun enige 
0 score! Met die mooie ruitenkaart 
was 3 sans het beste contract ge-
weest. Dit contract werd + 3 alleen 
gemaakt door Els & Alice! Bij spel 23 
hebben Greet & Roel als enige een 
klein slem geboden en dit 6 harten-
contract + 1 gehaald.
De andere paren hebben allemaal 
wel 7 harten gespeeld maar helaas 
niet uitgeboden. Spel 7 was een top 
voor Els & Alice. Het geboden 4 rui-
tencontract werd door Ria & Joop 
gedoubleerd. Ze maakten echter dit 
4 ruitencontract + 2, wat maar liefst 

1110 punten en natuurlijk een 100% 
score opleverde. Er zat ook een 5 
klaverencontract in voor de tegen-
partij. Het paar dat bij dit spel door-
biedt wint. 

Jammer
Jammer genoeg was er in de B-
lijn lijn een stilzit. Maar de koffie 
smaakte heerlijk en een beetje bij-
kletsen is gezellig. In deze lijn speel-
de Leny weer voortreffelijk met haar 
“vreemde” partner.
Helaas, de enige nul voor Leny & 
Willy bij spel 6, ging het door deze 
dames geboden 1 sans contract 5 
down! De tegenpartij had meer pun-
ten bij dit spel en had eigenlijk moe-
ten spelen. Maar ook voor oost/west 
was het een lastig spel. Er is slechts 
één keer 3 sans gehaald door Bert 
& Wim. De andere paren gingen 1 of 
2 down. Ook de paren Greet & Nel 
en Greet & Corrie scoorden vandaag 
boven de 60%, zoals te zien is aan 
de uitslag hieronder. 
A-lijn
1. Aja & John 66,67%
2. Els & Alice 
58,33% 
3. Ciny & Hetty 57,81%
B-lijn
1. Leny & Willy 67,71% 
2. Greet & Nel  62,50%
3. Greet & Corrie 60,63%
Lid worden van deze donderdag-
ochtendclub? Wij zoeken gezelli-
ge bridgers voor het nieuwe sei-
zoen. Wij helpen iedereen en spe-
len in twee lijnen, alle bridgers zijn 
van harte welkom. Bel onze secreta-
ris telefoon 0297-564729 of kom ge-
woon een keer kijken in het Buurt-
nest aan de Arthur van Schendel-
laan. 

Fietstocht over oude 
verdedigingslinie
Regio - De jaarlijks terugkerende 
fietstocht Het Rondje Stelling viert 
op 3 september haar eerste lustrum 
met tal van prijzen voor deelnemers. 
Tijdens de voorinschrijvingsperio-
de die 1 mei is opengegaan, krijgt 
elke twintigste boeking op de po-
pulaire toertocht een gratis cadeau 
thuisgestuurd. De organisatie van 
de fietstocht, de Uithoornse Wieler 
Training Club, viert hiermee de 5e 
verjaardag van Het Rondje Stelling 
dat samenvalt met de viering dat de 
Stelling van Amsterdam 20 jaar ge-
leden een plek kreeg op de Unesco 
Werelderfgoed lijst. 

Nieuwe campagne
Vanaf 1 mei 2016 start de nieu-
we campagne ‘fietsen voor cadeau 
bij 20 jaar Unesco’ waarin de or-
ganisatie belangstellenden voor de 
fietstocht oproept zich vooraf in te 
schrijven. Elke 20ste inschrijving 
ontvangt een jubileumvoucher met 
een fraaie prijs die tijdens de fiets-
tocht op 3 september of in de peri-
ode daarna kan worden besteed op 
een van de forten. De voorinschrij-
ving is geopend tussen 1 mei en 29 
augustus op www.rondjestelling.nl. 
Boekingen buiten deze periode val-
len buiten de actie. Alle winnaars 
ontvangen bericht van de organisa-
tie en krijgen de prijs, variërend van 
gratis pannenkoek tot gratis sauna-
bezoek, thuisgestuurd.
Sinds de eerste editie in 2012 is de 
fietstocht over de Stelling van Am-
sterdam een enorm succes en wordt 
het evenement elkaar jaar groter. Dit 
jaar is Spaarndam als extra start-
plaats toegevoegd en rekent de or-

ganisatie op duizend enthousias-
te deelnemers, verdeeld over de in-
middels zes uitgezette fietsroutes 
rond de stad Amsterdam. De kort-
ste afstand is 30 kilometer en de 
langste - over de hele originele Stel-
ling langs alle oude forten en slui-
zen - is 170 kilometer lang. Er kan 
worden gestart vanuit Uithoorn, Uit-
geest en Spaarndam. Op elke rou-
te is verzorging aanwezig op speci-
aal geopende forten en uitgebreide 
route-informatie over de culturele 
highlights van de Stelling. Bij de fi-
nish ontvangt elke fietser de exclu-
sieve jubileum herinnering.

Startplaatsen
De start is, afhankelijk van de af-
stand, tussen 07:00 - 11:00 uur, in 
Uithoorn (bij Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30), in Uitgeest (bij Fort 
aan den Ham. Busch en Dam 13) 
en bij de dit jaar extra toegevoegde 
wielerlocatie in Spaarndam (op het 
WheelerPlanet, Zijkanaal C weg 6).

Inschrijven en Goed Doel
Online inschrijven kan tussen 1 mei 
en 29 augustus via www.rondjestel-
ling.nl. Het inschrijfgeld ligt tussen 
6,00 - 10,00 per persoon, afhanke-
lijk van de afstand. Jeugd tot 16 jaar 
gratis. Van het inschrijfgeld gaat € 
2,00 per persoon naar het aan het 
evenement verbonden Goede Doel, 
de Raisin Hope Foundation, die hier-
mee een landelijk netwerk van aan-
gepaste fietsen realiseert voor men-
sen met opgelopen hersenletsel. 

Inschrijven en informatie is te vin-
den op www.rondjestelling.nl.

Lotusbloemtoer fietst 
voor fietsen
Regio - Op zondag 22 mei vindt de 
jaarlijkse fietstocht De Lotusbloem-
toer plaats met nieuwe routes door 
het Groene Hart en langs riviertjes 
in de omgeving van Aalsmeer. De 
fietstocht voor recreanten en spor-
tieve fietsers is een initiatief van 
Kinderdagcentrum De Lotusbloem 
uit Aalsmeer in samenwerking met 
de ervaren Uithoornse Wieler Trai-
ningsclub UWTC. Gezamenlijk heb-
ben zij drie routes uitgezet met af-
standen van 35 km, 60 km en 100 
km waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan het Kinderdag-
centrum. Daar worden kinderen be-
geleid in hun lichamelijke of ver-
standelijke handicap en kunnen zij 
met de opbrengst doen wat wij ook 
het liefste doen, namelijk fietsen! 
De toertocht is geschikt voor ieder-
een die van fietsen houdt, van ge-
zinnen met kinderen tot individuele 
recreanten en van e-bikers tot race-
fietsers. Alle routes zijn via pijlen te 
volgen zodat iedereen op een heel 
ontspannen manier kan genieten 
van de omgeving. Ook zijn de rou-
tes op GPS te volgen, downloaden 

via www.uwtc.nl/evenementen/lo-
tusbloemtoer. De deelnemers krij-
gen ook een routebeschrijving mee 
waarop de pauzeplaatsen staan 
aangegeven.

Start
De start van alle afstanden is van-
uit het Kinderdagcentrum De Lo-
tusbloem aan de Apollostraat 66 in 
Aalsmeer, tussen 08:30 - 12:00 uur, 
afhankelijk van de afstand die je wilt 
gaan fietsen. Daar worden alle deel-
nemers ontvangen met gratis kof-
fie en appelgebak. Alle fietsers wor-
den van harte uitgenodigd tot een 
royale gift in de fooienpot te done-
ren, dat tezamen met het inschrijf-
geld ten goede komt aan het goede 
doel. Ben je vergeten iets te done-
ren maar wil je toch graag een bij-
drage leveren? Dan kan dat op re-
kening NL90INGB0004310923 t.n.v. 
Oudercommissie KDC De Lotus-
bloem onder vermelding van Lo-
tusbloemtoer 2016. De route van de 
35 km is de ideale afstand voor ge-
zinnen met kinderen maar ook voor 
fietsers op aangepaste fietsen. De-

Laatste Loodjes bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - Voordat het zomerbridge 
op woensdag 1 juni weer los gaat 
zijn er nog drie avonden te gaan 
waarin bepaald wordt hoe de start-
positie van het nieuwe seizoen zal 
zijn. Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter pakten dit goed op en wer-
den overtuigend eerste met 58,75%. 
Op toch wel ruime afstand was plek 
twee voor Jan Egbers & Ben Rem-
mers met 53,75% op de hielen ge-
volgd door Ger Quelle & Gijs de 
Ruiter die 53,33% scoorden. Ben 

ten Brink & Jan Bronkhorst voeg-
den zich ook weer eens bij de top 
als vierde met 52,50%. Het gele-
genheidspaar voor een keer, Cora 
de Vroom & Ruud Lesmeister, mis-
te kennelijk de vaste bridgemaatjes 
voor een echt aansprekend resul-
taat, maar haalden met 52,08% na-
tuurlijk toch wel de krant. In de B- 
lijn nam Wim Röling met steun van 
Cor Hendrix de lijn in de “nieuwe 
heup”zwaai en won met 57,29%. 
Sonja & Hans Selman volgden op 

Argon E8 kampioen
Mijdrecht - Wat in de vorige wed-
strijd tegen Legmeervogels E4 niet 
lukte, moest op maandagavond 9 
mei in de uitgestelde wedstrijd bij 
en tegen KDO E2 dan maar gebeu-
ren. Argon E8 kon kampioen wor-
den, maar dan moest er wel gewon-
nen worden. De eerste helft begon 
voorzichtig waarbij beide teams el-
kaar aardig in balans wisten te hou-
den. Er waren weinig uitgespeelde 
kansen maar er werd gespeeld met 
veel inzet. Onder toezicht oog van de 
geblesseerde Mauro bleef het twin-
tig minuten lang 0-0 totdat Arien 
Jan de bal voor zijn voeten kreeg. Hij 
aarzelde niet en schoot de bal direct 
de kruising in: 0-1. Vijf minuten later 
was dit tevens de ruststand waarna 
het team nog even werd toegespro-
ken door de beide coaches Debbe 
en Petrick. Het kampioenschap was 
in zicht en Argon leek beter te gaan 
voetballen. Er werd leuk gecombi-
neerd en een paar mooie aanvallen 
rolden richting het doel van KDO. 
Toch was KDO niet weerloos en wist 
ook de nodige speldenprikken uit 
te delen in de richting van Argon 
.Wat uiteindelijk resulteerde in een 

strak diagonaal schot in de uiter-
ste hoek van het Argon doel: 1-1, de 
tussenstand met nog een kwartier-
tje te gaan. Argon E8 zette nog een 
keer flink aan en uiteindelijk was het 
Wladimir die de bal via de paal het 
vijandelijke doel in schoot en de 1-2 
maakte. Met nog 5 minuten op de 
klok werd er door sommige ouders 
geklaagd dat de spanning niet echt 
goed was voor hun rikketik. Argon 
gaf de voorsprong echter niet meer 
uit handen en na het laatste fluitsig-
naal barstten de 10 spelers van Ar-
gon E8 in feestvreugde uit: het kam-
pioenschap was binnen!
De sportieve spelers van KDO vorm-
den voor onze kersverse kampioe-
nen een welverdiende erehaag 
waarna Petrick en Debbe de jon-
gens verrasten met een heuse tro-
fee. Met nog een laatste wedstrijd 
voor de boeg tegen CSW E5 heeft 
Argon E8 een prachtig seizoen ge-
draaid. Na de najaarscompetitie 
promoveerde dit team al vanuit de 
7e klasse naar de 6e klasse, waar nu 
dus direct het kampioenschap werd 
binnengehaald. Hulde voor deze 
kampioenen!

Fiets mee met de AnkerTour

ze route gaat richting Zevenhoven 
en Noorden met het gastvrije Pan-
nenkoekenrestaurant De Strooppot 
halverwege het riviertje De Krom-
me Mijdrecht. De route van 60 km 
draait als het ware rond Aalsmeer, 
eerst over Bilderdam, dan via Am-
sterdam/Sloten naar Weesp waar 
de koffiestop plaatsvindt in de kan-
tine van Toerfietsclub Weesp, die 
de Lotusbloemtoerroute rond het 
Naardermeer heeft uitgezet . De 
100 km is geschikt voor de sportieve 
fietsers en zijn verplicht tot het dra-
gen van een helm. Zij volgen gro-

tendeels de 60 km afstand met een 
extra lus rond vestingstad Weesp. 
Ook zij krijgen gratis koffie met punt 
aangeboden door de oudercommis-
sie van het Kinderdagcentrum. 

Inschrijven
Belangstellenden kunnen zich in-
schrijven zondag 22 mei, ‘s morgens 
aan de start bij het Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem, Apollostraat 
66 te Aalsmeer. Het inschrijfgeld va-
rieert tussen 5,00 - 7,00 afhankelijk 
van de afstand en kan contant wor-
den betaald.

De Ronde Venen - Zondag 29 mei 
wordt voor het eerst de “Ankertour” 
verreden. Het doel van deze fiets-
tocht is om meer bekendheid te vra-
gen voor twee Inloophuizen in de 
regio. Het gaat om Inloophuis ’t An-
ker in Mijdrecht en inloophuis ‘Le-
ven met kanker’ in Woerden. Bei-
de Inloophuizen, gevestigd in het 
Groene Hart, bieden een ontmoe-
tingsplaats voor mensen die leven 
met kanker en hun naasten. Ieder-
een die met kanker in aanraking is 
gekomen, patiënten, ex-patiënten, 
naasten of nabestaanden kunnen 
hier terecht om hun ervaringen te 
delen met lotgenoten of deel te ne-
men aan uiteenlopende activiteiten. 
TTC de Merel organiseert al sinds 
jaar en dag een uitgepijlde fiets-
tocht waarvan de opbrengst be-
stemd is voor een goed doel. Dit jaar 
zal voor de eerste keer de opbrengst 

ten goede komen aan de genoemde 
Inloophuizen, zodat zij onder andere 
de openingsuren kunnen uitbreiden 
naar de avonduren en nieuwe acti-
viteiten kunnen opzetten. De routes 
worden met de bekende gele Merel 
bordjes uitgezet, zodat fout rijden 
onmogelijk is. Er kan zowel vanuit 
Mijdrecht als Woerden worden ge-
start, kosten bij inschrijven bedra-
gen 5,-. Op beide locaties verzorgen 
de vrijwilligers van de Inloophuizen 
koffie, thee, fris en halverwege de 
tocht iets lekkers waarvoor een vrij-
willige bijdrage wordt gevraagd.
Afstanden: 10 km, 40 km, 70 km 
en 100 km. Datum:  29 mei 2016. 
Starttijd: 100 en 70 km: 8.30-9.30 
uur. Overige afstanden: 9.30-11.00 
uur. Sluiting Finish: 16.00 uur. Waar: 
Hoofdweg 83a, Mijdrecht (Argon). 
Informatie: www.inloophuishetan-
ker.nl

twee met 56,60% en Riet & Wim 
Beijer eisten met 55,21% de derde 
plaats op. Elisabeth van den Berg 
en Ineke Hilliard waren weer eens 
goed bij de les en met de behaalde 
54,51% werden ze vierde. An & Jan 
van Schaick sloten hier met 53,47% 
de top af. In de C- lijn een monster-
score voor Gerda van Liemt & Els 
van Wijk, met dank aan de laatste 
tafel kwamen ze op 70,14% uit, ver-
bluffend. Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht deden het wat meer be-
scheiden, maar met de 61,46% als 
tweede was niets mis. De verrassing 
was hier toch wel Wim Harding die 
het Sans Atout aardig onder de knie 
begint te krijgen en onder applaus 

met 55,90% als derde werd opge-
noemd. Anneke Houtkamp en Ma-
rianne Jonkers werden vierde met 
55,21% en voor Ria Verkerk & An-
neke de Weerdt, die 53,13% behaal-
den, was plek vijf. Nieuwsgierig ge-
worden naar het bridge wel en wee, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Party cen-
trum Colijn aan de industrieweg 20 
te Uithoorn. Dit seizoen nog twee 
clubavonden waarna hier vanaf 1 
juni het zomerbridge voor de gehele 
regio wordt georganiseerd. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.



De Veenlopers is 2 nieuwe 
trainers rijker
De Ronde Venen - Sinds kort heeft 
de Atletiekvereniging De Veenlopers 
in Mijdrecht er twee nieuwe gecer-
tificeerde trainers bij. Vorig jaar zijn 
Sonny Liesveld en Martijn Schohaus 
begonnen met een cursus hulptrai-
ner. Dat smaakte naar meer, want 
beide jonge heren wilden wel verder 
leren. Zij starten vorig jaar septem-
ber met trainer loopgroep 3. Zij wer-
den intensief begeleid door de erva-
ren trainer Peter van Adrichem. Elke 
week hadden zij met elkaar contact 
en werd er een plan voor de loop-
scholing voor die week besproken. 
Ook was Peter er bijna iedere week 
bij om Sonny en Martijn te obser-
veren en waar nodig bij te sturen. 
Voor het examen moest er eerst een 
soort generale repetitie gehouden 
worden en die vond plaats bij Atle-
tiekvereniging Clytoneus in Woer-
den. De eerste generale repetitie 
moest halverwege afgebroken wor-
den i.v.m. met fikse onweersbuien. 
De tweede poging in Woerden ver-

liep veel beter. Op zaterdag 30 april 
gingen Sonny en Martijn en nog 17 
atleten van De Veenlopers naar Vee-
nendaal voor het examen. Het weer 
was prima en iedereen had er zin in 
en vond het eigenlijk wel een beetje 
spannend. Peter van Adrichem gaf 
de warming-up, waarna we eerst 
een training kregen van Sonny, ge-
observeerd door de examinator. 
Sonny gaf een loopscholing en een 
snelheidstraining. Daarna gaf Mar-
tijn loopschooltraining waarbij gelet 
werd op stabiliteit en ook een trai-
ning op de atletiekbaan zelf. De exa-
minator bekeek van de zijlijn of alles 
wel goed werd uitgelegd en uitge-
voerd. Beide heren zijn met vlag en 
wimpel geslaagd.
Wil je ook beter gaan hardlopen en 
de gezelligheid ondervinden van lo-
pen in een groep, kijk dan op de 
website https://veenlopers.nl/ of 
op de Facebookpagina De Veenlo-
pers. Een proefles meetrainen is al-
tijd mogelijk.

Spannend einde dart-
competitie Soos De Cirkel
De Ronde Venen - Dinsdag 10 mei 
was het weer een hele gezellige en 
drukke avond in Immitsj, waar Soos 
de Cirkel wekelijks bijeen komt. Een 
van de hoogtepunten was de be-
keruitreiking aan de winnaar van 
de dartcomptetitie. Veertien deelne-
mers begonnen een paar weken ge-
leden aan een spannende competi-
tie, waarbij telkens een paar darters 
afvielen, totdat vier finalisten tegen 
elkaar moesten strijden. Uiteinde-
lijk kon er maar één de beste zijn en 
dat was Shirley Leckie. De prachtige 
beker kreeg Shirley uit handen van 
Dino die, samen met Wil, de com-
petitie met veel enthousiasme be-

geleid heeft. Samen met negen an-
dere vrijwilligers zorgen zij ervoor 
dat de dames en heren en jongens 
en meisjes van Soos de Cirkel elke 
dinsdag een topavond hebben!
Op 31 mei is de laatste avond van 
het seizoen, maar in september 
gaan ze weer verder met creativiteit, 
sport en spel. Als je eens wilt komen 
kijken, van harte welkom!
De Cirkel is een soos voor verstan-
delijk beperkten. Soosavonden wor-
den elke dinsdagavond, met uitzon-
dering van de maanden juni, juli en 
augustus, van 19.30 tot 21.30 uur 
gehouden in de gebouw Immitsj te 
Mijdrecht.

Open Dag Hockeyclub HVM

Cees Verweij onverwachts 
winnaar biljartfinale
De Ronde Venen - In de zinderen-
de finale van het driebandentoer-
nooi van Biljartvereniging Donker-
eind lukte het Cees Verweij om in 
de eindspurt met een moyenne van 
maar liefst 0,71 de hoofdprijs weg 
te kapen voor Gert van Kreuningen. 
Gert kon met een moyenne van 0,63 
terugkijken op een geweldig toer-
nooi. Grote verliezer was Ruud van 
der Vliet; hij speelde tot de laatste 
ronde op een moyenne van 0,73, 
maar verprutste de laatste 5 beurten 
en eindigde op 0,61. Een regelrech-
te Black Out. In de top 10 waren de 
prestaties van Wim van Schie opval-
lend te noemen. Ondanks een ge-
weldige trainingsarbeid en nieuwe 
keu bleef Wim steken op 0,58. Ge-
rard van Schie had na zijn geslaag-
de invitatietoernooien in Sri Lanka 
niet veel meer gespeeld en dat leid-
de tot een teleurstellend moyenne 
van 0,50. Kees Mooij begon goed 

aan het toernooi, maar zakte weg 
door een interventie van bonds-
cheidsrechter E. G. van der Hoorn.
De interventie van Van der Hoorn 
leidde tot een formele straf en ver-
stoorde de concentratie van Kees. 
Kees eindigde mede daarom op een 
moyenne van 0,48. Nestor Jan van 
Schie eindigde ex equo met Kees. 
Jan van Schie is na zijn heupope-
ratie weer helemaal terug en traint 
nu weer drie dagen per week 4 uur 
met zijn vertrouwde HQ-01A Ca-
rambole biljart keu van grootmees-
ter Raymond Ceulemans. Hij wordt 
door vriend en vijand genoemd als 
de volgende kampioen.  In juli wordt 
de finale van de zomercompeti-
tie drie banden van de hoofdklas-
se van de Vrijgemaakte Nederland-
se Biljart Bond ook weer in Vinke-
veen gespeeld.
Alleen de beste 20 hoofdklasse-
spelers zijn daarvoor uitgenodigd.

HSV D2 
Kampioen
De Hoef - Op 14 mei werd er in 
De Hoef om half 10 afgetrapt voor 
de kampioenswedstrijd van de D2 
van HSV tegen de D5 van Argon. Er 
werd al geruime tijd naar deze wed-
strijd uitgekeken omdat het de laat-
ste wedstrijd van het seizoen was 
en er een kampioenschap te verdie-
nen viel. Ondanks dat er een aan-
tal spelers net terug waren van een 
schoolkamp was het team topfit en 
had men er zin in. Beide partijen 
streden om de winst die uiteindelijk 
naar HSV ging. De eindstand was 
7-3. Na de wedstrijd was er natuur-
lijk champagne en een patatje in de 
kantine. Het team van de D2 heeft 
het super gedaan, maar we bedan-
ken hierbij ook de trainers en de 
coaches voor hun inzet dit seizoen.

CSW MA1 kampioen!
Wilnis - In navolging van de MB1, 
die zich vorige week al de beste van 
haar klasse mocht noemen, kon af-
gelopen zaterdag ook het hoog-
ste junioren meisjesteam van CSW 
kampioen worden. En daarmee de 
eerste van de twee doelstellingen 
voor dit seizoen realiseren. Daarvoor 
moest dan wel thuis minimaal een 
punt gepakt worden tegen de direc-
te concurrent, het sterke Geuzen-
Middenmeer MA1 uit Amsterdam. 
Op het sportcomplex van de rood-
blauwen was de spanning ruim voor 
de wedstrijd al goed merkbaar. Niet 
alleen bij de speelsters en hun coa-
ches, maar ook bij het massaal toe-
gestroomde publiek. Maanden lang 
keihard getraind, blessures over-
wonnen, alle wedstrijden winnend 
afgesloten, bloemen door spon-
sors Van Zuylen en Afvacontainer-
holland.nl geregeld, drankjes koud 
gezet en het ‘We are the champi-
ons’ van Queen in de playlist gezet. 
Het zou toch niet meer fout kunnen 
gaan?!

Ban gebroken
De ban leek snel gebroken door een 
vroege goal van Michelle Schoen-
makers die een snelle aanval doel-
treffend afrondde met een droog 
schot dat te moeilijk bleek voor de 
keepster van de Geuzen. Niet veel 
later kreeg CSW na geweldig voor-
bereidend werk van spits Romy Ha-
veman zelfs een levensgrote kans 
om op 2-0 te komen en daarmee 
opnieuw een mokerslag uit te de-
len, maar toen de razendsnelle vleu-
gelspits Femke Hoogendoorn die 
kans niet wist te verzilveren, keer-
de de wedstrijd – geheel in lijn met 
de aloude voetbalwetten – in het na-
deel van de Wilnisse meidenforma-
tie. Geuzen-Middenmeer, dat tot dan 
toe nauwelijks enig gevaar voor de 
goal van Sarah Haveman had we-
ten te stichten, scoorde knap na een 
zeldzame situatie van onoplettend-
heid in de Wilnisse defensie. Norma-

liter een nauwelijks te passeren blok, 
bestaande uit vleugelbacks Bridget 
van Ee en Jany Fontijn, en het cen-
trale duo Ilse Kniep en Romy Ende, 
dat tot dan toe in alle wedstrijden 
slechts 6 goals tegen had gekregen.

Getergd
En in plaats van een riante voor-
sprong stond opeens een ontluis-
terende 1-1 op het scorebord. Het 
is ronduit knap te noemen dat de 
meiden van CSW zich desondanks 
snel wisten te herpakken op het af-
gesproken basisprincipe PASSIE 
(Pro-actief, Aandacht, Samenwer-
king, Snel handelen, Inzet en Effec-
tiviteit). Het leidde bij vlagen tot fan-
tastisch mooi spel én goede kansen, 
maar helaas nog niet tot een goal. 
1-1 Bij rust derhalve. Getergd kwa-
men de meiden van CSW een kwar-
tier later weer uit de kleedkamer. 

Hertha ME1 Kampioen!
Vinkeveen - De meiden van Hertha 
ME1 onder leiding van Frank Vous-
ten zijn voor de meivakantie, zon-
der zelf te spelen, kampioen ge-
worden. Dankzij een gelijkspel van 
medekoploper Breukelen bij CSW 
in Wilnis waren de meiden uit Vin-
keveen niet meer in te halen. Het 
was een spannend seizoen waarbij 
de teams bovenin allemaal van el-
kaar konden winnen of verliezen. 
Dat gebeurde ook want uiteindelijk 
was het verschil met de nummer 2 
en 3 maar één punt en de nummer 
4 twee punten. Hertha had het nog 
zelf in de hand toen ze op 21 april 
uit speelde tegen Desto ME2. Deze 
wedstrijd moest gewonnen worden 
in Utrecht. Met veel publiek aan de 
kant uit Vinkeveen, werd kansloos 
verloren met 4-2. De teleurstelling 
was groot na afloop, maar geluk-
kig is alles goed gekomen. De mei-
den hebben in een jaar tijd veel bij-

geleerd, mede door de enthousiaste 
trainingen van Menno van der Sloot 
en Philip de Jong. 
Nadat de uitslag op 30 april bij CSW 
bekend was, werden er plannen ge-
maakt voor een kampioenschap-
feest. Dit werd afgelopen dinsdag, 
direct na de training gevierd in de 
vernieuwde Hertha kantine. Er stond 
champagne klaar voor een toast en 
er werd patat gegeten en limona-
de gedronken. Na afloop was er ijs 
voor iedereen. Tussendoor reikte de 
nieuwe voorzitter van Hertha Michel 
Klinkhamer medailles en een oor-
konde uit aan de kersverse kampi-
oenen. 
De kampioenen zijn: Annebel 
Twaalfhoven, Lotte van Eenennaam, 
Tamara Peters, Jessica Leeflang, 
Alyssa Hoekman, Sophie Moerman, 
Manon Vousten, Rebecca van Eg-
mond, Sienna van der Sloot, Britt 
Kok en Sterre de Jong

Seizoenafsluiting meisjes 
CSW met 4 tegen 4 toernooi
Wilnis - Op woensdagmiddag 25 
mei sluiten de E en F meisjes van 
CSW het seizoen af met een ge-
zellig onderling 4 tegen 4 toernooi. 
De beide selectieteams van E en F 
presteerden heel goed en sloten de 
najaarscompetitie met alleen maar 
jongensteams als tegenstanders af 
met een top 3 plaats. Vervolgens 
moesten de meiden in de voorjaars-
competitie voetballen tegen nog wat 
sterkere jongensteams en dat leidde 
bij beide teams tot een positie in de 
middenmoot met veel strijd en goed 
voetbal. De doelstelling om flinke 
stappen vooruit te maken in het ni-
veau werd gehaald en het vervolg 
ziet er goed uit voor deze meisjes. 
Ook de andere E en F teams maak-
ten vorderingen en speelden in de 
meisjescompetitie goed mee. Het 

plezier in het voetballen was ook bij 
deze teams groot. Alle teams train-
den twee keer per week en samen 
met de wedstrijden op zaterdag be-
zorgde dit de meiden een stuk ge-
zonde sport en plezier daarin. Bij 
deze laatste training zal dat niet an-
ders zijn. Als er meisjes zijn, die vol-
gend jaar misschien bij CSW wil-
len gaan voetballen, mogen ze ook 
meedoen. De teams veranderen per 
ronde van samenstelling en daar-
door is het toernooi heel afwisse-
lend. 
De F meisjes (geboortejaar 2007 
t/m 2010) spelen van 14.00 uur tot 
15.30 uur. De E meisjes (geboorte-
jaar 2005 en 2006) spelen van 15.30 
uur tot 17.00 uur. We zien jullie graag 
op woensdag 25 mei bij CSW voor 
een fijn middagje voetballen.

Het goede spel van de 1e helft werd 
mede door de verse krachten Wen-
dy van Langeraad en Joy Haveman 
gelukkig snel weer opgepakt. Het 
resultaat daarvan was een prach-
tige goal van Joy, die na een han-
dige solo de bal uiterst beheerst in 
het hoekje van de goal van Geuzen-
Middenmeer plaatste. En toen aan-
voerder Ryanne Lem een kwartier 
later uit een vrije trap de bal loep-
zuiver in de kruising prikte en daar-
mee de 3-1 op het scorebord zette, 
was de tegenstand van de ploeg uit 
Amsterdam definitief gebroken. De 
uiteindelijke knockout werd door 
Joy hoogstpersoonlijk toegediend 
na opnieuw een schitterende ac-
tie; 4-1.

Vaste waarden
Het gaf coach Pieter Ende de mo-
gelijkheid om de belangrijke vaste 

waarden Chantal Offerman en Mi-
chelle Schoenmakers een welver-
diende publiekswissel te gunnen 
en tegelijkertijd Daphne de Schrij-
ver en de van een zware enkelbles-
sure teruggekeerde Vera van Dijk 
in te brengen. Kort daarop werden 
ook (opnieuw) Femke Hoogendoorn 
en Britt van Zuylen in het veld ge-
bracht. Zij pasten moeiteloos in en 
zorgden er met de rest van het team 
voor dat de resterende speeltijd zor-
geloos kon worden uitgespeeld, de 
ongeslagen status gehandhaafd en 
het kampioenschap van de 1e klas-
se 2 in de boeken bijgeschreven. 
Het vervolg op het veld, in de kleed-
kamer én in de kantine laat zich het 
beste beschrijven als ÉÉN GROOT 
FEEST (de tweede doelstelling van 
dit seizoen). Ongelooflijk goed ge-
daan meiden en ook hulde aan De-
nise Offerman en Lisa Cornelis-
sen die wegens ernstige blessures 
weliswaar niet konden meespelen, 
maar toch belangrijk zijn voor het 
team.

Mijdrecht - Op zondag 29 mei a.s. 
van 10-12 uur wordt op Hockey Ver-
eniging Mijdrecht een Open Dag 
georganiseerd voor jeugd tussen 5 
en 16 jaar oud. Het zou top zijn als 
zoveel mogelijk kinderen op deze 
dag komen ervaren hoe leuk hockey 
is. Daarnaast wil HVM laten zien dat 
hockey ook voor jongens een super 
stoere sport is! Dus vind je het leuk 
kennis te maken met de hockey-
sport, dan kan dit op zondag 29 mei 
2016 van 10:00-12:00 uur bij HVM, 
Proostdijstraat 41 te Mijdrecht.
Aanmelden voor de HVM Open Dag 

is niet nodig. De inloop start om 
09.45 uur en het programma begint 
om 10.00 uur. Rond 12.00 wordt de 
Open Dag afgesloten. Deelname is 
gratis en het enige dat je mee moet 
nemen is sportkleding en sport-
schoenen (en eventueel scheenbe-
schermers). Na afloop krijg je een 
informatiepakket mee naar huis. Als 
je enthousiast bent geworden na de 
Open Dag en je wordt binnen een 
week lid van HVM dan hoef je geen 
inschrijfgeld (à 30 euro) te betalen. 
Sowieso mag je altijd 3 x gratis mee 
komen trainen.
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