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KORT NIEUWS:

‘Heeft u onze 
Jippie gezien?’
Wilnis - ‘Jippie is een grote 
cyperse kater, met een zwar-
te rug en hier en daar een 
streep. Hij heeft geen bandje 
om, maar heeft wel een chip. 
We missen hem sinds woens-
dagavond 13 maart. Er lag een 
dun laagje ijs en het sneeuwde. 
Misschien heeft hij zich ver-
gist... of misschien zit hij bij u 
in de schuur. Wij wonen omge-
ving Herenweg/Pieter Joosten-
laan in Wilnis. Als u hem ziet, 
dan graag een telefoontje naar 
06-52650016 of 286944! Alvast 
hartelijk dank voor de moeite!’
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vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

De Ronde Venen – De Antonius-
school in De Hoef zou in de geva-
renzone kunnen komen als de op-
heffi ngsnorm voor kleine scholen 
wordt verhoogd. Daarover stelde 
Jan Rouwenhorst (CDA) vragen tij-
dens de vergadering van de raads-
commissie Inwonerszaken en Sa-
menleving. “Vooral in dunbevolkte 
gebieden merken scholen de gevol-
gen van dalende leerlingenaantal-
len. Dat zal de komende jaren alleen 
maar sterker worden. Klassen en 
scholen worden kleiner; dat is niet 
alleen duur, maar het zet ook de on-
derwijskwaliteit onder druk.” Dat is 
de opvatting van de Onderwijsraad, 
die daarover pas geleden een advies 
aan de regering heeft gestuurd. Eén 
van de suggesties van die advies-
groep is het verhogen van het leer-
lingenaantal, waaronder een school 
opgeheven zou moeten worden.

Bestaansrecht
In de gemeentelijke meerjarenprog-
nose tot 2032 schommelt het leer-
lingenaantal van de Antoniusschool 
voor langere tijd om de 100 kin-
deren. Is dat aantal ook in de toe-
komst voldoende om te kunnen blij-
ven bestaan? Tegen deze achter-
grond stelde Jan Rouwenhorst af-
gelopen week enkele vragen aan de 
wethouder van onderwijs. Rouwen-
horst: “Het CDA en ook de fractie 

van CU-SGP hebben behoefte aan 
actuele informatie over de concrete 
vooruitzichten voor de kleine scho-
len in onze gemeente. Dat geldt 
voor De Hoef, maar ook voor Baam-
brugge. De basisscholen daar spe-
len een zeer belangrijke rol in het 
sociaal-maatschappelijk gebeuren 
in de kleine dorpen. Het gaat niet 
alleen om onderwijs, het gaat om 
veel meer en de aandacht daarvoor 
past goed in het kernenbeleid van 
het college.”

Geen gevarenzone
Rouwenhorst meldde dat er vorig 
jaar al overleg is geweest met het 
ministerie van Onderwijs en toen 
zou een bijzondere regeling voor de 
scholen in de beide kernen zijn af-
gesproken. Hij wilde weten hoe die 
afspraak zich verhoudt tot het re-
cente advies van de Onderwijsraad. 

Onderwijswethouder Erika Spil be-
vestigde dat er afspraken zijn ge-
maakt. Voor zowel de Antonius-
school in De Hoef als de school in 
Baambrugge zou gelden dat voor 
elk van die scholen een opheffi ngs-
norm wordt aangehouden van 47 
leerlingen, terwijl in de rest van de 
gemeente de ondergrens ligt bij 103 
leerlingen. “Beide scholen zitten dus 
niet in de gevarenzone”, aldus wet-
houder Spil.

Groepsgrootte
Begin volgende maand komt staats-
secretaris Sander Dekker (VVD) met 
een beleidsbrief over de aanpak van 
leerlingendaling en het geld dat de 
scholen krijgen. Eind 2012 bleek 
dat op de Nederlandse basisscho-
len gemiddeld 22,8 leerlingen in een 
groep zitten. De grootte van groe-
pen in het basisonderwijs is een be-
langrijk onderwerp voor veel ouders 
en leraren. Het ministerie van On-
derwijs heeft aangegeven daarom 
nu regelmatig te kijken hoe groot de 
groepen zijn. Toch wil de staatsse-
cretaris niet sturen op groepsgroot-
te. Volgens hem moet de aandacht 
vooral uitgaan naar de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. 
Scholen moeten wat hem betreft 
maatwerk bieden.

“Met het antwoord van de wethou-
der over de gemaakte afspraken 
ben ik voor nu wel gerustgesteld, 
maar iedereen weet dat eerder ge-
maakte afspraken met de rijksover-
heid en zeker met de huidige rege-
ringspartijen (VVD en PvdA) opeens 
boterzacht kunnen worden”, aldus 
Rouwenhorst. “We moeten wel de-
gelijk alert blijven en dat geldt overi-
gens ook op een heel ander vlak dat 
het onderwijs betreft. Dat gaat over 
de spreiding van alle schoollocaties 
in onze hele gemeente.” 

Antoniusschool in De Hoef in de gevarenzone?

Raadslid Rouwenhorst: “Nu nog 
niet maar we moeten alert blijven”

Mijdrecht - De groenvoorziening 
rondom het scholencomplex van de 
Eendracht en de Hofl and was weer 
aan wat verzorging toe. NL Doet stak 
op 15 maart een helpende hand toe 
om er op het schoolplein weer een 
fris ogend geheel van te maken. On-
der andere door middel van het aan-
planten van groen blijvende ‘hedera’ 
blijft de aanblik van het aangrenzen-
de groen ook mooi en verzorgd. Wet-
houder Kees Schouten en een aantal 

professionele hoveniers hebben de 
handen fl ink uit de mouwen gesto-
ken. NL Doet is de grootste vrijwilli-
gersactie van dit land en werd geor-
ganiseerd door het Oranje Fonds. De 
schoolbesturen zijn de harde wer-
kers erg dankbaar: “Onze grote dank 
is voor allen die hiervoor de nog win-
terse buitentemperatuur op deze dag 
hebben getrotseerd en zorgden dat 
de kinderen met de lente in het voor-
uitzicht weer mogen genieten van 

een aantrekkelijk schoolplein!“ 
Voor dit laatste vragen de twee scho-
len nog nadrukkelijk uw aandacht: 
“De laatste tijd moeten wij tot onze 
spijt constateren dat er veel vernie-
lingen plaatsvinden aan de hekken 
en andere eigendommen die tot ons 
schoolplein behoren. Mocht u getui-
ge zijn van een vernieling of ander 
onrechtmatig gebruik van onze be-
zittingen, wilt u hiervan dan melding 
maken via de politie?”

Rondom scholencomplex 
Hofl and is alles weer netjes

Mijdrecht - De kogel is door de 
kerk. Er werd in de wandelgangen 
al zeker een jaar over gesproken, 
maar nu is het echt. Het zondag 1 
elftal van s.v Argon houdt op te be-
staan. Ze maken dit seizoen nog af 
en dan is het afgelopen. De ande-
re elftallen die gewend zijn op zon-
dag te spelen blijven dit (voorlopig) 
nog doen, maar ook nu hoor je in 
de wandelgangen al dat ook dat wel 

zal ophouden. Misschien niet direct, 
maar ook dat is een afl opende zaak. 
Over een paar jaar dus alleen nog 
zaterdagvoetbal bij Argon? Mis-
schien het begin van een samen-
voeging van CSW en Argon? Het 
voetballen op zondag was in ieder 
geval voor CSW altijd een onover-
koombaar bezwaar. Dat is straks 
misschien weg. Wie weet wat voor 
moois er hier nog uit voortkomt.

Zondag 1 elftal s.v. Argon 
houdt op te bestaan   

Industrieweg 56, Mijdrecht - Tel: 0297 27 4662 voor uw zomerbanden

Rondeveens raadslid 
wordt burgemeester
De Ronde Venen - De gemeen-
teraad van Aalsmeer beveelt de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties aan om me-
vrouw drs. J. Vonk-Vedder te be-
noemen als burgemeester van 
de gemeente Aalsmeer. Dat is de 
uitkomst van een besloten raads-
vergadering op donderdag 14 
maart 2013. De gemeenteraad 
van Aalsmeer volgt daarmee het 
voorstel van de vertrouwenscom-
missie. Jobke Vonk-Vedder is 48 
jaar en woont in Abcoude. Zij is 
lid van het CDA en vanaf janua-
ri 2011 raadslid in de gemeente 
De Ronde Venen. Voordien was 

zij zeven jaar wethouder in twee 
perioden (van februari 2000 tot 
mei 2002 en van april 2006 tot 
december 2010) in de gemeen-
te Abcoude. Zij was onder an-
dere verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Welzijn, Wet maat-
schappelijke Ondersteuning, So-
ciale Zaken, Onderwijs, Sport en 
recreatie, Volksgezondheid, Cul-
tuur, Toerisme, Informatisering & 
automatisering en Volkshuisves-
ting. Jobke Vonk-Vedder is ge-
trouwd en heeft twee kinderen. In 
de raadsvergadering van dinsdag 
4 juni 2013 zal de nieuwe burge-
meester worden geïnstalleerd.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698

drs. J. Vonk-Vedder



De Ronde Venen - Het leven van 
alle dag kent voor ons regelmatig 
een tijdstip voor een omslag. Het 
kan soms een prettige zijn. Door-
gaans stelt het leven ons vragen. In 
de maakbare maatschappij trach-
ten wij juist het leven de vragen te 
stellen. WIK heeft dit thema op de 

planken gebracht. Ogenschijnlijk 
een komedie, maar kijken we ech-
ter achter de schermen van ‘De Om-
slag’ van Delia Groenendijk dan er-
varen we ook de harde wispelturig-
heid van het leven. De acteurs van 
WIK hebben een productie gemaakt 
die zich onderscheidt door de een-

voud van het gezinsleven. Hard wer-
ken, irritaties, emoties, niet lekker in 
je vel zitten, zwangerschap en op-
voeding, huwelijk en nog veel meer. 
En dat allemaal verpakt in een knus-
se huiskamer, zonder bling bling, 
waar zich het leven afspeelt. Ken-
merkend zijn de karakters van Moe 

(Tonny Kruys) en Kees (Theo Groe-
neveld) naast die van Ma (Hennie 
Breewel) en Anja (José Verkerk). 
De theorie dat kinderen hun ouders 
imiteren komt goed tot uiting. Daar-
naast geeft de rol van Esther (Yvon-
ne Valentijn) en Henny (Joop Ken-
trop) te denken over de spanning 
tussen verworven rechten en plich-
ten. De schakel tussen de persona-
ges wordt mooi door Joke (Wilma 
Kraan) voor het voetlicht gebracht. 
Zij heeft zich na de vele afwijzin-
gen teruggetrokken uit de “harde” 
wereld en gaat nu door het leven 
als “dolle Mina”. Haar radeloosheid 
komt naar voren door haar gebaren-
taal en afwijkende outfit.
Opletten

Toch moet de oplettende lezer niet 
verwachten dat het om een tragedie 
gaat. De scène tussen Moe Kolen-
brander en Ma Bottelier heeft al tij-
dens de try-out voor lachsalvo’s ge-
zorgd. Zij maken in De Omslag het 
verschil. Bij WIK heeft men het ac-
teertalent van Kees ontdekt. Hij is 
geslaagd in het neerzetten van het 
type Kees: ruwe bolster, blanke pit. 

Hij krijgt daarvoor de ruimte door 
het spel van Anja als loyale aan-
geefster. Zij weet met de juiste ti-
ming en mimiek (bravo Anja) hem 
te inspireren in deze geslaagde rol. 
Het grimewerk was in handen van 
Sandra Sondaar en het souffleurs-
hok was bezet door Herman Kraan. 
Onder de voortreffelijke leiding van 
Ton Rapp was het een heerlijke ko-
medie om naar te kijken. Dat belooft 
wat in de toekomst: nog 6 jaar dan 
is WIK 100 jaar oud.Voor een (mon-
ster) jubileumproductie is WIK nog 
steeds op zoek naar acteurs. U kunt 
dit alles nog beleven, want zaterdag 
23 maart zijn zij er weer. Zij tekenen 
voor een gezellige avond, alle ingre-
diënten zijn aanwezig, de acteurs 
hebben er zin in. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar, deze kunt u bestellen 
op tel: (0297)283979. Kaarten kosten 
7,50 euro p.p. Donateur worden kan 
ook, voor 10 euro p.p. per jaar wor-
den de kaarten bij u thuis gebracht. 
WIK ziet u graag 23 maart in ’t Ou-
de Parochiehuis aan de Bozenhoven 
in Mijdrecht. De zaal gaat om 19.30 
uur open, de toneeluitvoering begint 
om 20.15 uur.

Mijdrecht - Eind vorige maand, op 
27 februari, werden in het gemeen-
tehuis in woord en beeld (voorlopi-
ge!) plannen ontvouwd voor de in-
vulling van het Molenhofgebied. Dit 
zodra de bestaande bebouwing op 
die plaats is verwijderd. De presen-
tatie werd verzorgd door Mark Sie-
bers van architectenbureau Groos-
man Partners uit Rotterdam. In de-
ze krant werd aan die gebeurtenis 
aandacht besteed. Echter zonder op 
de details in te gaan. Wij beloofden 
u daar nog op terug te komen. Pro-
jectontwikkelaar Peter Broecke van 
Centrum Projecten BV in Hilversum 
wil op de betreffende locatie voor 
Hoogvliet Beheer een compact win-
kelcentrum (laten) bouwen, com-
pleet met parkeergelegenheid en 
geïntegreerde woningen. De huidi-
ge locatie van het Molenhof, vanaf 
de voorkant Passage aan de Dorps-
straat tot aan de sloot langs de Kon. 
Julianalaan en vanaf De Christelij-
ke Gereformeerde kerk/Blokker tot 
aan de Kerkvaart, wordt geheel af-
gebroken en opnieuw opgebouwd. 
Het geheel neemt alle daarvoor be-
schikbare ruimte in beslag, met uit-
zondering van de woning van de fa-
milie P.J. van Beek op de hoek van 
de Kerkvaart en de afwateringstocht 
(sloot) langs de Kon. Julianalaan. 

Wat dit laatste betreft is het nog niet 
bekend of deze woning in de hui-
dige staat zal blijven staan, of dat 
deze wordt gesloopt en Van Beek 
een compleet nieuwe woning met 
een bijgebouw (opslagloods) krijgt 
op zijn grond. Het pand van de DA-
drogist met de woning erachter zal 
wel verdwijnen. Maar dat kan pas 
gebeuren als de drogist een ande-
re (tijdelijke) locatie kan betrekken. 
Hetzelfde geldt voor Blokker. Het 
ontwerp voorziet wel in de terug-
keer van de drogist op dezelfde lo-
catie, maar dat van Blokker is nog 
de vraag.

Kathedraal
Behalve winkels wordt er in het 
voorlopige plan ook voorzien in de 
bouw van 21 twee-, drie- en vier-
kamerwoningen, 15 appartemen-
ten aan de Dorpsstraat en aan de 
kant van de Kerkvaart plus zes klei-
nere grondgebonden woningen aan 
de achterkant naast de sloot langs 
de Kon. Julianalaan. De woningen 
variëren van 55 tot en met 145 m2 
woonoppervlak. Althans volgens de 
huidige nog niet definitieve plan-
nen! Naar verluidt zouden de wo-
ningen zich bewegen in een prijs-
klasse van 183.000 euro in de on-
dergrens tot 259.000 euro v.o.n. in 

de bovengrens inclusief 1 parkeer-
plaats. Aan de Dorpsstraat komt 
een woonlaag van drie tot vier hoog 
in een oplopende lijn. Daartussen 
bevindt zich de passage die zich 
qua (grootste) hoogte voordoet als 
een ‘kathedraal’. Achter de Dorps-
straat komt aansluitend een com-
pact winkelcentrum met als groot-
ste winkel de 1.800 m2 grote super-
markt van Hoogvliet. Dat is een heel 
grote supermarkt voor dorpsbegrip-
pen. Er omheen komen vier kleinere 
winkels. Ze worden met elkaar ver-
bonden via een centrale passage.

Parkeergarage
Intussen is bekend dat er geen on-
dergrondse parkeergarage komt. 
Als alle plannen doorgaan wordt 
voorzien in twee parkeerdekken bo-
vengronds op het dak van het win-
kelcentrum. Ongeveer vergelijk-
baar met de vorm van winkelcen-
trum AmstelPlein in Uithoorn, maar 
dan minder kolossaal. De parkeer-
garage zal ruimte bieden aan 133 
auto’s. De vloer van het eerste par-
keerdek staat in de ontwerpte-
kening op 3,50 meter hoogte, het 
tweede parkeerdek bevindt zich op 
7,5 meter hoogte. Via een tweerich-
tingshellingbaan aan de achterkant 
van het winkelcentrum met aanslui-

Beeld van de nieuwe Passage Molenhof (Groosman Partners)
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Als het aan Hoogvliet ligt:

Nieuwe Molenhof wordt een 
compact winkelcentrum

ting op de Kerkvaart, kunnen be-
zoekers met hun auto naar en van 
de parkeerdekken rijden. De Kerk-
vaart wordt daartoe in het stuk tot 
en met de plaats van de hellingbaan 
met 2 meter verbreed naar 5,5 me-
ter. Dat wordt nog wat met de ver-
keersdrukte, waar de omgeving nog 
wel eens last van zal krijgen, zeker 
de bewoners van De Kom, maar ook 
die van de Dorpsstraat en de Hof-
land. Ook al omdat naast de helling-
baan een laad- en losstation komt 
voor vrachtauto’s ten behoeve van 
de bevoorrading van de winkels en 
de supermarkt. Tussen de parkeer-
lagen en de begane grond (win-
kelvloer) komen trappen en liften. 
Bewoners van de woningen in het 
complex aan de voorkant (Dorps-
straat) en zijkant (Kerkvaart) krijgen 
op het parkeerdek eveneens een 
vaste parkeerplek. De vraag rijst of 
de parkeergarage 24/7 open is, of in 
combinatie met de winkeltijden. Be-
woners zouden een pasje moeten 
hebben om ook tijdens sluitings-
tijd van hun parkeerplaats gebruik 
te kunnen maken, c.q. uit de gara-
ge weg te rijden. Hoe zit het dan 
met feestdagen (viering Koningin-
nedag e.d.) en kerkgangers van de 
Janskerk als mensen er willen par-
keren?... Maar dat zijn details die 
pas later aan de orde komen als het 
complex er eenmaal staat.

Hiernaast ziet u een artistieke im-
pressie hoe volgens het huidige 
(voorlopige) ontwerp de hoek van 
de Dorpsstraat en de Kerkvaart er 
mettertijd uit zal zien. De er achter 
liggende parkeergarage en de win-
kels zijn hier niet te zien. Tevens ziet 
u een plattegrond met de in geel in-
getekende winkelruimten, de laad- 
en losplaats voor vrachtwagencom-
binaties met ingang aan de Kerk-
vaart en de (witgekleurde) hel-
lingbaan naast de zes ingeteken-
de lichtgeel gekleurde huizen (blok-
jes) met op de hoek de woning van 
Van Beek.

Afweging
Plannen zijn leuk om te maken, 
maar nog mooier om ze uit te voe-
ren. Volgens een woordvoerder van 
de gemeente bereidt het gemeente-
lijke projectteam op dit moment een 
integrale afweging voor om het col-
lege een weloverwogen beslissing 
over de voortgang te kunnen la-
ten nemen. ‘Indien het college be-
sluit verder te gaan met dit bouw-
plan, zal een traject volgen in voor-
bereiding op een raadsbesluit over 
het ontwerp. De samenwerkings-
overeenkomst met Hoogvliet zal 
dan worden aangevuld. Vervolgens 
kan die nog voor de zomer een de-
finitief ontwerp opleveren,’ aldus de 
woordvoerder.
Maar dat moet allemaal nog. Invul-
ling van het Molenhofgebied aan de 
hand van deze plannen is dus nog 

niet zeker! In het ergste geval kan 
het project zelfs nog afgeblazen 
worden. En dan wordt Mijdrecht op-
gezadeld met een levensgroot pro-
bleem. Maar dat ligt niet in de lijn 
der verwachting. Als het allemaal 
doorgaat zal het nieuwe winkelcen-
trum pas eind 2015 kunnen worden 
opgeleverd. Omwonenden van het 
gebied kunnen van zich laten horen 
via de klankbordgroep. De bijeen-
komst met die klankbordgroep op 6 
maart jl. was volgens de gemeente 
een succes.
Bijna alle leden waren aanwezig en 
leverden waardevolle bijdragen voor 
de verdere ontwikkeling. Deze be-
langhebbenden blijven aangehaakt 
om mee te kunnen denken en te ad-
viseren bij het vervolg van het pro-
ject. Wij houden u op de hoogte hoe 
het verder gaat!

Impressie van de nieuwe bebouwing Dorpsstraat hoek Kerkvaart 
(Groosman Partners)

Plattegrond van het voorlopige winkelcentrum ontwerp. Bovenaan de Kerk-
vaart met in het midden De Kom, links de sloot langs de Kon. Julianalaan en 
rechts de Dorpsstraat (Groosman Partners)

Gezellig weekend voor 
Zideris en NL Doet
Mijdrecht - De tuin van de locatie 
Verfmolen is afgelopen weekeinde 
grondig aangepakt door vrijwilligers 
van NL Doet in samenwerking met 
het buurtcomité van de wijk Molen-
land en vrijwilligers van Tympaan-
De Baat. Het resultaat is geweldig! 
In heel Nederland hebben vrijwilli-
gers de handen uit de mouwen ge-
stoken met de actie NL Doet. Zo ook 
voor Zideris Mijdrecht locatie Verf-
molen. Daar zijn vele helpende han-
den van vrijwilligers bezig geweest 
om de tuin van het pand te voorzien 
van een omgebouwd tuinhuis tot 
loungehoek met nieuwe tuinbanken 
en houten plantenbakken. Een me-
gaklus maar het is gelukt! Gewel-
dig. Zaterdagmorgen om half negen 
werd eenieder welkom geheten en 
onder het genot van een kop koffie 
werd het werk besproken. Een op-
geknapte tuin stond al lang op het 
verlanglijstje van de cliënten van de 

locatie Verfmolen. Door de inzet van 
de vrijwilligers is deze wens ook in 
vervulling gegaan.
Verschillende ondernemers lever-
den hieraan een bijdrage. Met dank 
aan: MGK-Bouw BV. Het hout is ge-
sponsord door Jongeneel Woerden 
en Bouwcenter Filippo uit Mijdrecht, 
de Gamma uit Amstelveen heeft 
voor de verf gezorgd en om het ge-
heel af te maken heeft de Huifkar 
de violen gesponsord. Aan het eind 
van de middag hebben alle cliënten 
en vrijwilligers met een kopje war-
me chocolademelk nog even ge-
zellig nagepraat en zitten genieten 
van de nieuwe zithoek in de tuin en 
mooie plantenbakken. Zideris dankt 
de vrijwilligers voor hun hulp en in-
zet en NL Doet voor het leveren van 
de bijdrage in de vorm van materia-
len en ondersteuning bij de voorbe-
reidingen. Het resultaat is prachtig 
en het was een gezellig weekend.

Zaterdag 23 maart met WIK:

Toneeluitvoering ‘De Omslag’ in ‘t Oude Parochiehuis



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Mijdrecht
Hofl and 188 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0144 7-3-2013

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196 Realiseren van een drijvende  - Bouwen W-2013-0156 13-3-2013
 betonnen bak 
Groenlandse kade 83 Realiseren van een aanbouw  - Bouwen W-2013-0139 7-3-2013
 aan de zijgevel 
Provinciale weg 19 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0154 13-3-2013
Vinkenkade 6 Verhogen van het dak van de  - Bouwen W-2013-0152 11-3-2013
 woning 

Waverveen
Polder Groot-Mijdrecht Aanleggen van diverse water-  - Bouwen W-2013-0141 7-3-2013
1e Bedijking staatkundige objecten om het  - Aanleg 
 waterpeil te kunnen stellen 

Wilnis
Amstelkade 49 Plaatsen van deuren in de  - Bouwen W-2013-0164 14-3-2013
 wagenschuur 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Engellaan 1c Plaatsen van 2 dakkapellen - Bouwen  W-2013-0025 8-3-2013
 op de woning - RO (afwijken 
    bestemming) 

Mijdrecht
De Passage 30 Afwijken bestemming kantoor - RO (Afwijken  W-2013-0061 12-3-2013
 tbv een winkelbestemming   bestemming) 
Nicolaas vd Steenstraat 2 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2013-0089 11-3-2013
 voorgeveldakvlak van de woning 

Vinkeveen
Heulweg 75 Vestigen van een kapsalon  - RO (Afwijken W-2013-0071 12-3-2013
 aan huis   bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-  VOF H. en J.P. Rijlaarsdam voor het melden van het in gebruik hebben van de werktuigenberging, op het 

adres Ruigekade 29, 1426 RW in De Hoef;
-  Puur voor het oprichten van een traiteur, op het adres Burg. Haitsmaplein 25, 3641 EW in Mijdrecht;
-  Metaal Mijdrecht B.V. voor het veranderen van een afvalinzamel-, opslag en sorteerbedrijf, op het adres 

Constructieweg 84, 3641 SP in Mijdrecht;
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 

66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of 
de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de 
cluster A&D van de Omgevingsdienst, tel. 0346-260600.
 

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie  Activiteit

Do. 25 t/m di. 30 april Activiteiten rondom en op  Diversen  Versterkt geluid, 
 Koninginnedag in de woonkernen    afsluiting wegen
 van gemeente De Ronde Venen 

Za. 25 mei Brocante markt Vinkeveen Dorpshuis De Boei, buiten Brocante markt
11.00-17.00 uur  op een gedeelte van de 
  parkeerplaats, Kerklaan 32 
  te Vinkeveen

Di. 28 t/m vr. 31 mei  Avondvierdaagse Vinkeveen Diversen wegen in de Wandeltocht met
Ma. t/m do  woonkern Vinkeveen tijdelijke afsluiting
18.00–21.00 uur  en Waverveen  van wegen tijdens
Vr. defi lé 17.30-22.00 uur     defi lé op vr.avond

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Meer informatie over voor-
noemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING OP HET 
 PERCEEL KROMME MIJDRECHT 38 IN DE HOEF IN AFWIJKING VAN HET 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidings-
procedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, 
onder 3º Wabo een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) hebben verleend voor het 
bouwen van een woning op het perceel Kromme Mijdrecht 38, 1426 AB De Hoef, ter vervanging van de huidige 
woning. De verleende vergunning wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB016krmijdrecht38-va01) en bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 22 maart 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.de-
rondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) Daar-
naast is de omgevingsvergunning te raadplegen via: http://0736.ropubliceer.nl. De omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

Beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede be-
langhebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevings-
gunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen 
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend 
belang. Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn 
kosten (griffi erecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening 
wordt een griffi erecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 28 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 28 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De Ronde Venen - Ronde Venen 
belang heeft het college 14 vra-
gen gesteld over  de hoogte van 
de  WOZ-waarderingen  van woon-
arken. Aanleiding zijn de beschik-
kingen, die eigenaren van woon-
arken in Arkenpark De Plashoeve 
hebben ontvangen.  De WOZ-be-
schikkingen lijken te zijn gebaseerd 
op een ondeugdelijke documen-
tatie in de gemeentelijke admini-
stratie en/of ondeugdelijke recher-
che bij kadaster/scheepsregisters 
door de TOGNederland.  Bovendien 
is er bij Ronde Venen Belang gro-
te zorg ontstaan, omdat er duide-
lijke aanwijzingen zijn dat de taxa-
ties op gebrekkige wijze lijken te 
zijn uitgevoerd. Tenslotte heeft Ron-
de Venen Belang moeten vaststel-
len dat er met (de) eigenaren van 
de betreffende woonarken niet op 
een zodanige wijze is gecommuni-
ceerd dat sprake is van een open en 
transparante informatieverstrekking 
en verificatie bij eigenaren daarvan. 
In het kader van het kernenbeleid 
hadden de eigenaren toch mogen 
verwachten dat zij tenminste goed 
en volledig geïnformeerd zouden 
worden over de reden, indien spra-
ke zou zijn van een herwaardering 
van hun eigendom. 

De feiten op een rij  
Zoals bekend, geldt voor woonar-
ken naast de OZB voor de ligplaats/
grond en wateroppervlak ook Be-
lasting Roerende Zaken (BBR). De-
ze BRR betreft dan de woonark zelf. 
De WOZ-aanslag is de combinatie 
van de OZB voor de ligplaats/grond 

en wateroppervlak en de BRR geldt 
voor de woonark. Een aantal eige-
naren van woonarken heeft  aan-
gegeven dat de BBR-waarde met 
meer dan 60% is gestegen en in 
diverse gevallen zelfs is verdub-
beld. En dat, terwijl de prijzen van 
woonarken, evenals - van woonhui-
zen -  in de periode 2010 - 2011 - 
2012 zijn gedaald. De meeste eige-
naren geven aan dat de waarde van 
de ligplaats/grond en water met iets 
meer dan 2 % is gedaald, maar dat 
de bijbehorende WOZ-waarde ech-
ter met meer dan 30 % (!) is geste-
gen.  Enkele andere eigenaren heb-
ben moeten vaststellen dat ook de-
ze WOZ-waarde is gestegen.

Waarde vaststelling 
De waarde is vastgesteld door het 
bureau TOG Nederland. TOG Ne-
derland is een commercieel bureau 
voor waarde vaststelling en taxaties 
van onroerend en roerend goed. 
Voor het goede begrip moeten hier-
bij twee verschillende taxatieversla-
gen onderscheiden worden:
1. Taxatieverslag 
 (= roerend = woonark voor BRR)
2.  Taxatieverslag Woningen
 (= onroerend = ligplaats/grond 

en water voor OZB)
 
Waarde vergelijking
De betrokken eigenaren hebben 
aan Ronde Venen Belang gemeld 
dat in de taxatieverslagen van hun 
eigendommen zaken en objecten 
zijn betrokken, waarvan door hen 
wordt aangegeven dat de gegevens 
m.b.t. die zaken en objecten niet 

juist is. Ondanks het gegeven dat al 
die gegevens gewoon beschikbaar 
zijn via het Kadaster/scheepsregis-
ter/Bestuur VvE Arkenpark De Plas-
hoeve.

Referentieselectie
Als referentie worden in de taxatie-
verslagen woonarken geselecteerd, 
waarvan er slechts één op arken-
park Plashoeve is gelegen.
Het betreft de woonark, die op 1 ju-
li 2009 verkocht zou zijn voor een X-
bedrag, waarbij in de verkoopprijs  
geen onderscheid is gemaakt in de 
diverse componenten van de waar-
de vaststelling, te weten Onroerend 
(OZB) en Roerend (BRR). Wel is on-
derscheid gemaakt tussen de op-
pervlakte water en de oppervlakte 
grond van dit object.
De twee andere woonarken zijn ge-
legen aan de Herenweg in Vinke-
veen. Bij deze twee woonarken is 
wel sprake van splitsing van de OZB 
en BRR, terwijl het woonoppervlak 
en ligplaatsoppervlak in de meeste 
gevallen in hoge mate afwijkend is, 
waardoor minstens ter discussie ge-
steld kan worden of en in hoeverre 
deze twee objecten wel als referen-
tieobject gebruikt kunnen worden. 
Als referentie voor de taxatiever-
slagen woning, dus ligplaats/grond 
en water (lees onroerend goed) zijn 
drie geselecteerde verkochte wo-
ningen toegevoegd aan de taxatie, 
dienende ter vergelijking en als on-
derbouwing voor hun waarde vast-
stelling. 
Het gaat om drie transacties op ar-
kenpark De Plashoeve, die elk af-

Ronde Venen Belang zet vraagtekens bij 
(her)waardering woonarken voor OZB

b.  arkenpark De Plashoeve 4A (ver-
koopdatum 4 juli 2011) met 700 
m2 grond bij de woning (?), ter-
wijl de splitsingsakte aangeeft 
dat het hier om 1253 m2 grond 
en water gaat.

c.  arkenpark De Plashoeve 30 (ver-
koopdatum 29 april 2011) met 
280 m2 grond bij de woning 
(?), terwijl de splitsingsakte aan-
geeft dat het hier om 781 m2 
grond en water gaat.

De taxatie
De gemeenten heeft TOG Neder-
land belast met de taxaties van de 
woonarken / ligplaatsen.

Bij meerdere eigenaren is een TOG 
Nederland-medewerker slechts 3 
(!) minuten op het terrein geweest 
en vroeg de eigenaar hoe groot zijn 
woonark en schuur waren, hoeveel 
m2 de grond en water hij had, etc. 
Hij had geen meetlint, kadastrale 
gegevens of andere gegevens van 
de objecten bij zich. 

Nieuwe taxatie
De fractie van Ronde Venen Belang 
heeft over deze kwestie 14 vragen 
gesteld. Zij  stelt daarbij voor om  de 
taxatie van de woonarken door een 
onafhankelijke taxateur opnieuw te  
laten uitvoeren. 

zonderlijk foutieve gegevens bevat-
ten. Deze aperte  onjuistheden zijn:
a.  arkenpark De Plashoeve 5A (ver-

koopdatum 14 maart 2012) met 
250 m2 grond bij de woning (?), 
terwijl de woonark aan de stei-
ger ligt en een recreatieve be-
stemming heeft. Deze kan dus 
helemaal niet als referentie die-
nen.

Koningin Julianaschool trekt aan de bel
Wilnis - Donderdag 14 maart om 
12.00 uur ’s middags heeft de Ko-

ningin Julianaschool  één mi-
nuut lang ‘aan de bel getrok-

ken’. Eén minuut lang mochten al-
le kinderen heel veel herrie ma-

ken: zo hard mogelijk. Dit de-
den de kinderen met behulp 
van allerlei instrumenten, maar 
ook door middel van pannen-
deksels, foefoesella’s, ballon-
nen,  klappen en schreeu-
wen.  Zo hebben door heel Ne-
derland basisscholieren aan-
dacht gevraagd voor leeftijds-
genoten met een handicap in 
ontwikkelingslanden die niet 
naar school kunnen. Voor el-
ke school die meedeed aan 
‘Wij trekken aan de bel’ gaat 
250 euro uit de bijdrage die 
het Liliane Fonds krijgt van 
de Nationale Postcode Loterij 
naar schoolprojecten in Afri-
ka. De kinderen in Wilnis de-
den enorm hun best. De grond 
trilde, tot ver in de omtrek was 
het te horen. 
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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 Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
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.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Spelen
Laatst las ik twee artikelen die gingen over spelen. Het eerste arti-
kel verhaalde dat de kinderen op de basisschool veel meer tijd over 
moeten hebben om gewoon lekker te spelen. Tegenwoordig moeten 
de kinderen al zo veel dat er weinig tijd overblijft om gewoon lek-
ker rond te lummelen, te vervelen en van daaruit tot creatief spel te 
komen. Daar zit zeker wel een kern van waarheid in, maar ik denk 
dat je er altijd ook nog zelf bij bent. Misschien moeten we wat eer-
der een stop zetten op het gebruik van alles met een schermpje (tv, 
computer en spelcomputer). Daarnaast ben ik blij met het feit dat 
mijn jongens op de buitenschoolse opvang zitten, want ook daar 
worden er activiteiten aangeboden maar hebben ze ook alle ruim-
te tot vrij spel.

Niet lang daarna las ik in een tijdschrift het belang van spelen voor 
volwassenen. Waar kinderen dan al te weinig tijd hebben voor vrij 
spel, is het leven van de gemiddelde volwassene helemaal volge-
stouwd met verplichtingen. Werken, huishouden, alles rondom je 
gezin, sportieve en sociale dingen (wat zowel leuk is maar ook als 
een verplichting kan voelen). Wanneer heb je dan de tijd om iets te 
doen wat je anders nooit doet of wat niet meteen een doel dient als 
bijvoorbeeld een schoon huis hebben. Oké, we zitten misschien wel 
eens lekker in de tuin in het zonnetje, maar dat is niks doen. Spe-
len is een actieve bezigheid waarbij een zekere mate van creativiteit 
komt kijken. Daarom vind ik bijvoorbeeld kamperen heerlijk. Je bent 
buiten en je ziet de kinderen meteen het terrein verkennen en gaan 
spelen. En wat doen wij als volwassenen? Juist ja, de vouwwagen of 
tent opzetten, tassen uitpakken, alvast bedenken wat we gaan eten 
en daarna neerploffen in je stoel voor de tent. 

We moeten dus meer spelen want ik ben ervan overtuigd dat spe-
len voor iedereen goed is. Afgelopen weekend was daar dan ook het 
ultieme evenement waarin spel, sportiviteit, creativiteit en lol in sa-
menkomen. De Mudmasters in de Haarlemmermeer, een hardloop-
parcours met hindernissen en vooral heel veel modder. Vroeger als 
meisje werd ik toch wel opgevoed met onder andere de normen: niet 
vies worden en geen straatmeisje zijn (wat dat was, geen idee). Nu 
mocht ik ongelimiteerd vuil worden, spelen, klimmen en doorzetten. 
In het begin heb je toch nog last van die conditioneringen van vroe-
ger, want als de eerste modder op je schoenen en je outfit zit, denk 
je toch ‘hè bah’. Ook probeerde ik nog om plassen en de diepe mod-
der heen te lopen. Dat gedrag laat je echter in de eerste kilometer 
achter je en ben je alleen nog maar bezig met de volgende hindernis 
die op je ligt te wachten. En niet lang daarna sta je dan tot je navel 
in de modder en heb je echt hulp nodig om uit die glibberige mod-
derpoel te komen.

En dat is dan ook meteen de essentie van de Mudmasters. Het gaat 
om samen lol hebben. Je hebt elkaar nodig, je wilt en kunt niet zon-
der die ander. Zonder mijn twee loopmaatjes en heel veel andere 
Mudmasters was ik niet over de Great Wals gekomen of had ik niet 
uit die vreselijke, modderige en glibberige greppel kunnen kruipen. 
Dit evenement staat in mijn lijstje op nummer een, omdat ik nergens 
zoveel saamhorigheid, behulpzaamheid en lol heb gezien. Na de 6 
kilometer, 14 hindernissen en ellenlange paden vol met modder, wa-
ren we nat, vies en superblij. Wat een kick om dit gedaan te hebben 
met al die andere mensen. Je vindt het leuk of je vindt het vreselijk. 
Ik heb genoten, heb mezelf overwonnen met sommige hindernis-
sen en ben best trots op mezelf. Een dag later stond ik alweer op het 
terrein van de Mudmasters maar ditmaal als toeschouwer. Zelfs als 
toeschouwer is het een superleuk evenement. Of je het spelen kan 
noemen, dat betwijfel ik, maar wij genoten. En dat is nou net waar 
het allemaal om draait.

Groeiproject ook voor 
avondschool

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king 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 financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl .

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Voor de Regendruppeltjes van het kinderdagverblijf in Ecuador willen 
we een gezond middagmaal laten bereiden. Daarom zijn we met onze 
samenwerkingspartner ECASSEF een groeiproject begonnen. 
Op de landbouwschool Vicente Anda Aguirre zijn docenten en leerlin-
gen enthousiast aan de slag gegaan voor dit project. Naast traditione-
le landbouwmethodes zijn er experimenten toegepast. Nieuw zijn de 
koffiekweekbedden op tafels met daarin gewassen rivierzand. Nieuw 
is een bevloeiingssysteem dat zo nodig in werking wordt gesteld. En 
nieuw op de landbouwschool is de kuikenproductie. Al een paar maal 
zijn tweehonderd kuikens groot gegroeid.

Op een onlangs gehouden opendeurdag kwamen ouders, scholieren 
uit de omgeving en andere genodigden. Zij liepen langs het educatie-
ve wandelpad om de prestaties van de leerlingen te bekijken. En ze 
konden de door leerlingen bereide hapjes proeven. Daarin waren vers 
fruit, verse groenten en vers vlees verwerkt. 

Doel van het groeiproject is differentiatie in landbouwproducten, be-
vordering van voedselzekerheid en hygiënische bereiding van levens-
middelen. Voor nu zijn we samen met ECASSEF en met de leerlin-
gen van de landbouwschool trots op het behaalde resultaat. En voor 
de toekomst hopen we op gezond eten voor alle opgroeiende kinde-
ren in het kanton.

Ria Waal

Is uw huisdier zoek? 

Vermist:
- Uithoorn, Artur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring om 

oog en zwarte streep op haar rug. 
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Zijn 

naam is Rakker. 
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een 

zwart vlekje op zijn neus en is gechipt. 
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De 

vacht van Puk heeft veel witte vlekken. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donker eind: Lapjespoes. Ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.
- Mijdrecht, J. v. Renessestraat: Grote rode kater.
- Mijdrecht, Kerspelstraat: Kleine donkere schildpadpoes, ro-

de streep dwars over kopje, rechtervoorpoot rood teentje, boven 
beide ogen beetje rood, rode streep om de hals. De poes draagt 
zwart vlooienbandje.

- Mijdrecht, Hoofdweg: Rood-witte kat.
- Mijdrecht, Schoutenlaan: Rood-witte kater met witte snuit, bef en 

poten.
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Rood-witte kater met witte snuit, bef 

en poten.
- Mijdrecht, Maarschalkstraat: Rood-witte cyperse poes.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Nestkasten bouwen met 
De Groene Venen

De Ronde Venen - De Groene 
Venen gaat het voorjaar een vlie-
gende start geven met het bou-
wen van nestkasten voor me-
zen, torenvalken en bosuilen. Het 
duurt niet lang meer of alle vo-
gels gaan op zoek naar een goed 
plekje om hun jongen groot te 
brengen.

En dat is natuurlijk veel leuker als 
ze dat doen in een nestkastje dat 
je zelf hebt gebouwd. 

Omdat er uilen en valken speciale 
eisen stellen aan hun leefomge-
ving en niet zomaar in achtertui-
nen nestelen, zal De Groene Ve-
nen samen met een bioloog een 
geschikte plek zoeken om deze 
nestkasten op te hangen. De me-
zenkasten mogen mee naar huis 
zodat je die zelf in de tuin kunt 
ophangen. Alle materialen wor-
den door De Groene Venen kos-
teloos ter beschikking gesteld.
Als je zin hebt om mee te knut-
selen en graag wilt komen za-
gen, schaven en schroeven, meld 

je dan nu aan door een e-mail te 
sturen aan degroenevenen@het-
net.nl of even te bellen naar het 
secretariaat op 0297 261576.

Je bent op zaterdag 13 april van-
af 09.30 uur van harte welkom bij 
Theehuis en Zorgboerderij Am-
stelkade, Amstelkade 61 in Wilnis 
(telefoon: 0172-408080).

Afvallen werkt
Mijdrecht - Afvallen in groepsverband bij Slimness werkt! Daar zijn de win-
naars Annie met 11 kilo en Joyce met 10 kilo gewichtsafname het bewijs 
van. Op woensdag 3 april starten er weer nieuwe cursussen. Zie adverten-
tie elders in dit blad.

Workshop plantaardige 
vormgeving bij de ‘Paraplu’
Wilnis - “Om met Pasen een mooie 
decoratie te hebben, gaan we iets 
doen met het thema: ‘Nest’. Dit nest 
gaan we zelf maken door middel 
van bind- en draadtechnieken. In-
spiratie is te halen uit de natuur. 
Kijk maar eens hoeveel vormen en 
soorten nesten er zijn”, zegt Marlies 
Schouten. “Op deze middag gaan 
we hier een eigen draai aan geven. 
U zult zien dat er meer mogelijk is 
dan u in eerste instantie misschien 
voor ogen hebt. Voor deze middag 
zorg ik voor wat zoetigheid om Wil-
nis helemaal in het Paas thema te 
laten komen. Door evaluatie aan 
het eind van de middag kunt u niet 
alleen van mij wat leren maar ook 

van elkaar”, vult zij nog aan. Marlies 
Schouten is bij de Stichting ‘Paraplu’ 
docente en verzorgt deze workshop 
aanstaande vrijdag 22 maart van 
13.30 tot 16.00 uur. De cursuskosten 
bedragen 10 euro. Materiaalkosten: 
17,50 euro, aan de docent te vol-
doen. Dit basisbedrag is voldoende 
voor een mooi werkstuk. Voor aan-
melding kan men online inschrijven 
of een inschrijfformulier worden in-
geleverd dat kan worden gedown-
load op de website www.stichting-
paraplu.nl, of afgehaald en inge-
leverd bij de ‘Paraplu’ aan de Pie-
ter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-
mail kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Thrillerschrijver Charles 
den Tex bij Venen Literair
Vinkeveen - De meervoudig win-
naar van de Gouden Strop, de jaar-
lijkse prijs voor het beste Neder-
landse spannend boek, Charles den 
Tex, komt naar Venen Literair. Den 
Tex is ondermeer de schrijver van 
‘De macht van meneer Miller’ en 
‘CEL’. Beide boeken, met als hoofd-
persoon Michael Bellicher, werden 
als succesvolle misdaadserie uitge-
bracht op de TV. Onlangs werd de 
laatste aflevering van CEL, dat ging 
over identiteitsfraude, vertoond. U 
kunt hem ontmoeten op vrijdag 12 
april in De Boei aan de Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Den Tex zal een lezing 
geven over zijn werk, vragen beant-
woorden en boeken signeren. Aan-
vang 20.00 uur. Kaarten kosten 7,50 
euro en zijn in verband met de paas-
dagen, al vanaf maandag 25 maart 
uitsluitend in voorverkoop te krijgen 
bij de Openbare Bibliotheken in Vin-
keveen, Wilnis en Mijdrecht. Boek-
handel Mondria in Mijdrecht en The 
Read Shop in Vinkeveen zijn ook 
voorverkoopadressen.

Australië
Den Tex werd in 1952 in Austra-

lië geboren en na op jonge leeftijd 
teruggekomen te zijn in Nederland 
studeerde hij na zijn middelbare 
schooltijd film en fotografie in Lon-
den. Vervolgens doceerde hij Engels 
in Parijs, kwam in 1980 terug naar 
Nederland, vestigde zich als recla-
metekstschrijver en later als com-
municatie- en managementadvi-
seur om zich tenslotte vanaf 1995 
te manifesteren als succesvol thril-
lerschrijver. Zijn eersteling was 
‘Dump’. Veel van zijn inspiratie is te-
rug te voeren op zijn ervaringen op-
gedaan in en met het bedrijfsleven, 
Hij wordt vergeleken met de inter-
nationaal bekende thrillerschrijvers 
John Grisham en Michael Crighton. 
Recente titels van zijn hand zijn ‘De 
Vriend’, ‘Wachtwoord’ en ‘Spijt’. Ver-
talingen zijn verschenen in Frank-
rijk, Duitsland, Italië en Turkije. 
Charles den Tex combineert een na-
tuurlijke vertelstijl met intelligente 
spannende plots.

Voor informatie over Venen Literair 
kunt u bellen met Anneke van Ges-
sel, tel. (0297)261382 of met Erwin 
Horwitz, tel. (0297)263195.





Wilnis – Vorige week zaterdagmid-
dag 16 maart organiseerde de be-
kende damesmodezaak Groot Ge-
lijk, ‘damesmode voor een maatje 
meer’, haar traditionele modeshow 
voor de voorjaars- en zomercol-
lectie. Dit keer werd de modeshow 
op steenworp afstand van de win-
kel gehouden, namelijk in de PKN 
Ontmoetingskerk aan de Wilnisse 
Dorpsstraat (De Schakel). Die loca-
tie blijkt zich naast kerkdiensten ook 
uitstekend voor dit soort gebeurte-
nissen te lenen.
De kleding die door ‘eigen’ man-
nequins van Groot Gelijk werd ge-
showd, is van het type ‘een maatje 
meer’. Voor dames dus in de wat 
zwaardere bouw vanaf de maten 42 
tot en met 60. De kleding die werd 
geshowd zag er behalve zeer kleur-
rijk ook heel gevarieerd en modi-
eus (in zwart/wit) uit. Met deze mo-
deshow werd tevens het bewijs ge-
leverd dat dames ‘met een ma-
tje meer’ ook kleding met felle en 
vrolijke kleuren goed kunnen dra-
gen. Het is vaak nog een wijdver-
breid misverstand dat mensen met 
een wat forsere bouw er niet leuk 
en goed gekleed kunnen uitzien! 
Dat geldt evenzeer voor dames op 
een gevorderde leeftijd. Ook daar-
voor hangt voldoende in de rekken 
bij Groot Gelijk en het is ook nog 
eens betaalbaar. Terecht dat er re-
gelmatig geluiden van bewondering 
opklonken van de naar schatting 
zo’n honderd belangstellende da-

mes met hier en daar een heer die 
voor dit doel de weg naar de kerk 
hadden weten te vinden. Omdat 
de belangstelling met het jaar toe-
neemt voor deze kleding wordt re-
gelmatig gebruik gemaakt van een 
locatie in de omgeving die veel gro-
ter is dan de winkel van Groot Gelijk 
waar een paar jaar geleden de eer-
ste modeshow werd gehouden. Dit 
keer was het bestuur van de Ont-
moetingskerk bereid gevonden aan 
de modeshow onderdak te verle-
nen. Dat bleek een goede keuze en 
waarvoor dank!

Modieus
Het gaat de eigenaressen van mo-
dezaak Groot Gelijk in Wilnis, de ge-
zusters Thea en Jeanne van Hees-
wijk, voor de wind met hun mo-
de voor een specifi eke doelgroep. 
Twee keer per jaar houden zij een 
modeshow. Thea presenteert de 
kleding tijdens het showen des-
kundig en met veel enthousiasme. 
Jeanne doet veelal de organisatie. 
In drie verschillende sessies werd 
zaterdagmiddag in ruim een uur 
tijd een kleurrijke show opgevoerd 
met kleding van de merken Yoek, 
Rino&Pelle, Stark, Twister, Carleo-
ni, Zhenzi en Mar&Nua. Hoewel de 
showende dames een weliswaar 
maatje meer nodig hebben in kle-
ding, stond wat zij droegen erg mo-
dieus en viel er zelfs af en toe ‘een 
maatje minder’ te bespeuren door-
dat bepaalde combinaties een slan-

ker beeld suggereren. Vooral is dat 
het geval bij de jurken en broeken 
in combinatie met overhangende 
blouses. Daar waren erg mooie mo-
dellen bij die ook werkelijk ‘afkle-
den’. Dit is dan niet alleen van toe-
passing op de dames die de ‘cat-
walk’ afl open, maar ook degenen 
die voor deze kleding kiezen zien 
er dan net zo modieus uit natuurlijk.

Vlotte show
De sfeer was gemoedelijk en in-

De roodborst die ’s winters 
zachtjes tegen het raam tikt 
en vraagt ‘laat mij erin’, heb 
ik nog nooit meegemaakt. 
Maar in december komt er 
minstens één kerstkaart met 
een roodborstje erop via mijn 
brievenbus binnen.
De roodborst zelf komt ’s 
winters dichtbij de mensen 
vanwege de voedertafel met 
havermout, kruimeltjes brood 
en beschuit. Maar echt vlak-
bij huis komt ie niet, hoewel 
het best een brutaal vogeltje 
is. Inmiddels weet ik dat de 
roodborst die in de winter 
bij ons woont, zijn thuisbasis 
in Scandinavië heeft. En dat 
onze roodborst voor de zo-
mermaanden overwintert in 
het lekkere warme Spanje of 
Zuid Frankrijk. Verder weet ik 
dat vrouwen en mannen al-
lebei een rode bef hebben. En 
dat een roodborst een andere 
roodborst altijd als concurrent 
ziet. 

Onlangs waren er twee rood-
borsten in de tuin, op elke 
schutting één. Een klein won-
der. Want ze verdragen geen 
soortgenoten. Heel agressief 
verdedigen ze het gebied 
waar ze foerageren. Dat is 
niet verwonderlijk, want ze 
hebben wel een paar hec-
taren nodig om voldoende 
voedsel te bemachtigen. Met 
hun dunne korte snaveltje 
eten ze spinnen of kevers 
en die zijn vooral ‘s winters 
schaars. 
Nu zijn er dus twee roodbor-
sten in mijn tuin. De vogel die 
mij ’s nachts wakker zingt, 
is dan ook geen nachtegaal 

maar een roodborst. Hel-
der en luid zingt hij om zijn 
toekomstige vrouw te beko-
ren. Als hij lang en hard kan 
zingen, kan hij namelijk ook 
goed een territorium verdedi-
gen. En pas dan wil het vrouw-
tje hem.
Als het klikt tussen roodborst 
& roodborst, maakt het man-
netje straks met grassen en 
bladeren een slordig nest. Het 
vrouwtje gaat vervolgens na 
het leggen van vijf of zes eitjes 
14 dagen broeden en krijgt 
tijdens de broedtijd eten van 
haar man. Als de jonkies uit 
het ei zijn gekropen, hebben 
beide oudervogels het druk. 
Dan brengen ze lekkere hap-
jes naar hun kroost. Doordat 
de jongen aanvankelijk kaal 
zijn en later vlekkerig geve-
derd, zien ze er helemaal niet 
roodborstig uit. Ze roepen 
geen agressie bij hun ouders 
op, ook niet als ze gaan vlie-
gen. En dat is maar goed ook.
Voorlopig ben ik benieuwd 
waar mijn roodborstman voor 
haar zijn nest gaat maken, 
zo tussen de bebouwing. Zijn 
favoriete plek is namelijk dicht 
struikgewas aan de bosrand. 
Als hij dat zoekt, moet hij naar 
het Wickelhofpark naast onze 
wijk. Mocht hij toch kiezen 
voor een plek tussen de hui-
zen, dan zal het wel in een 
dichte klimplant of een onbe-
woond mezenkastje zijn. Ik ga 
proberen het te volgen.

Ria Waal
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Roodborst & roodborst

Kleurrijke voorjaarsmodeshow Groot Gelijk
formeel. In de korte pauze tussen 
de sessies vond de prijsuitreiking 
plaats van een loterij waaraan men 
bij binnenkomst kon deelnemen. Er 
waren leuke prijzen aan verbonden 
in de vorm van cadeaubonnen van 
25 en 50 euro. Daarnaast kon men 
meedingen naar een prachtig sie-
raad van het merk Dolce Luna, dat 
Juwelier Nant Hartel in zijn collectie 
heeft. De show was goed georgani-
seerd en verliep vlot. Medewerking 
verleende ook Leemans Schoenen, 
gevestigd op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht die zorgde voor passen-
de schoenen en tassen bij de ge-
showde kleding. Juwelier Nant Har-
tel uit Wilnis deed dat met horloges 
en sieraden. De hapjes van Slagerij 
en Partyservice Gelderblom, ‘buur-
man’ van Groot Gelijk, kon men na 
afl oop van de modeshow in de mo-
dezaak proeven. Het serveren van 
mensen in de kerkbanken is nau-
welijks te doen. Nant Hartel presen-
teerde in zijn winkel aan de Raad-
huisstraat nadien een speciale pas-
sende aanbieding van zilveren rin-
gen ‘in de grote maten’ en nieuwe 
sieraden van Dolce Luna. Dat zou 
eerst in een kraam voor de win-
kel van Groot Gelijk gebeuren maar 
daarvoor leenden de weersomstan-
digheden zich niet. Al met al was 
ook deze modeshow weer een groot 
succes, mede dankzij de inbreng 
van genoemde bedrijven.

Openstelling documentatiecentrum 
Proosdijlanden

De Ronde Venen - De historische 
vereniging De Proosdijlanden heeft 
de beschikking over een ruime col-
lectie documentatiemateriaal over 
de regionale geschiedenis. Al vanaf 
het begin van haar bestaan (1984) 
is een ruime verzameling boeken en 

documenten bijeengebracht. De-
ze verzameling historisch materiaal 
wil de vereniging graag toegankelijk 
maken voor een breed publiek. 
Op 25 maart a.s. is de aftrap van een 
maandelijkse openstelling op de 
laatste maandag van de maand.

Een enthousiaste groep leden van 
de werkgroep ‘bibliotheek’ is maan-
denlang elke maandag druk ge-
weest met het catalogiseren van de 
vele boeken en tijdschriften. Van de-
ze catalogus is ook een digitale ver-
sie, zodat er via de computer een 
zoekingang in deze bibliotheek is.
Er dient nog veel materiaal inge-
voerd te worden, maar toch heeft 
de werkgroep besloten dat de ver-
zameling historische informatie als 
documentatiecentrum nu al open 
kan.

Tweeledig
De toegang tot de verzameling boe-
ken is tweeledig. Er is een catalo-
gus op papier, gerangschikt op 
schrijver en op titel. De onderzoe-
ker moet dan al weten welk docu-
ment de door hem gewenste infor-
matie bevat. De tweede ingang is di-
gitaal. Gezocht kan worden op titel, 
naam van de schrijver, de uitgever 
en er is een aantal trefwoorden in-
gevoerd, welke als ingang gebruikt 
kunnen worden.  
Voorbeeld: U bent van plan een on-
derzoek te doen naar een periode 
in de geschiedenis voor een artikel 
in de Proosdijkoerier (de werkgroep 
houdt zich aanbevolen). Of u zoekt 
informatie in de plaatselijke ge-

Op de foto enkele leden van de werkgroep ‘bibliotheek’: v.l.n.r. Miep Visser, 
Henk Strubbe, Tiny Hartsink, Klaas Bakker, Anna van Golen en Peter van Go-
len. (niet op de foto Herman Hartsink, Julie Meijering en Roland Spithoven. 
Foto: MJ van Eijk.

schiedenis om uw familiegeschie-
denis meer diepgang te geven, dan 
nodigt de werkgroep u van harte uit 
om het documentatiecentrum van 
de Proosdijlanden te bezoeken. Hun 
bibliotheekvrijwilligers vragen u een 
zoekopdracht in te vullen. De werk-
groep kiest ervoor dat alléén hun 
medewerkers de door u gevraag-
de informatie aanreiken. De infor-
matiebron wordt gezocht door in de 
computer een trefwoord of een titel 
in te voeren. Als de gevraagde in-
formatie aanwezig is verschijnt op 
het beeldscherm o.a. het registra-
tienummer waarin de bron zich be-
vindt. De informatie, meestal een 
boek, wordt u aangereikt en u kunt 
ter plaatse de informatie bestude-
ren. Er kan een computeruitdraai 
verzorgd worden als er meerdere 
bronnen over het onderwerp aan-
wezig zijn. Er wordt slechts één bron 
tegelijk uitgereikt. Het materiaal kan 
helaas niet buiten het documenta-
tiecentrum uitgeleend worden. His-
torische Vereniging De Proosdijlan-
den, p.a. Kerklaan 32, 3645 EC Vin-
keveen. Openingstijden Oudheidka-
mer in Dorpshuis De Boei: Elke laat-
ste maandag van de maand. Mid-
dagopening van 14.00 uur tot 17.00 
uur. Avondopening van 19.30 uur tot 
21.30 uur.

2 Minuten winkelen voor 
rekening van De Lijnkijkers 
Mijdrecht – Vorige week vrijdag 
15 maart organiseerde Supporters-
vereniging De Lijnkijkers van Ar-
gon een gezellige bingoavond. De 
hoofdprijs was ‘2 minuten gratis 
winkelen’ bij de Boni.
Na een spannende ronde waren er 
uiteindelijk twee winnaars. Na de lo-
ting was mevrouw Heijman de ge-
lukkige. Zij mocht afgelopen zater-
dag om 18.00 uur aantreden om sa-
men met Patricia te gaan shoppen 
op rekening van De Lijnkijkers! 

Om 18.15 uur viel het startschot en 
mevrouw Heijman ging vastberaden 
te werk: zij had zichzelf een aantal 
artikelen beloofd en daar steven-
de ze dan ook meteen op af: ver-
zorgingsproducten, vleespakketten 
en frisdranken werden in het karre-
tje geladen.

Tot slot pakte zij het krat bier dat ze 
aan de verliezende fi nalist had be-
loofd toen zij bij het ‘kaartje trekken’ 
aan het langste eind trok.

Muziek- en 
showkorps Triviant 

houdt eieractie
De Ronde Venen - Komende zaterdag 23 maart 
is het weer zover, dan houdt Muziek- en Show-
korps Triviant haar jaarlijkse eieractie.
De leden van Triviant gaan in een deel van Wilnis 
langs de deuren om lootjes te verkopen, waarbij u 
één, twee of drie eieren kunt winnen.

Mocht u wat winnen, dan wordt de prijs direct 
overhandigd door één van de leden. De lootjes 
kosten 0,25 euro per lootje. Ook in Vinkeveen krij-
gen de mensen de gelegenheid om lootjes te ko-
pen, daar kunt u hen bij het winkelcentrum te-
genkomen.
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Uithoorn? Nieuwkoop?
Of toch richting Amsterdam?
Met wie wil De Ronde 
Venen samenwerken?

De Ronde Venen - Raads-
lid Rein Kroon zorgde afgelo-
pen week voor een grappige 
inbreng tijdens de vergadering 
van de commissie Algemene 
en Bestuurlijke Zaken (zie arti-
kel elders in deze krant). Hij ty-
peerde de samenwerking van 
De Ronde Venen met Sticht-
se Vecht en Woerden als vas-
te verkering. Was die nog wel 
aan of toch echt over en zo ja, 
waarom was De Ronde Venen 
dan gedumpt? Het ging over de 
verplichting die de gemeenten 
hebben om voor eind mei aan 
minister Plasterk te laten weten 
met welke andere gemeenten 
men wil samenwerken. Of zo-
iets echt zal schelen in de por-
temonnee van inwoners is ove-
rigens allerminst zeker. Wat in 
de commissie niet aan de or-
de kwam, was het verband tus-
sen de inwoneraantallen van 
de weggelopen partners en de 
nieuwe wederhelften, die wel 
met De Ronde Venen zouden 
willen vrijen. 
Zielig?
De gemeente Stichtse Vecht is 
opgebouwd uit Breukelen, Loe-
nen en Maarssen en telt in 12 
kernen meer dan 60.000 in-
woners. De gemeente Woer-
den bestaat uit de kernen Har-
melen, Kamerik, Woerden en 
Zegveld, die samen meer dan 
50.000 inwoners hebben. De 
Ronde Venen is dus op afstand 
de kleinste: 43.000 inwoners 
verspreid over 8 kernen. Voel-
de De Ronde Venen zich niet 
serieus genomen in dat ou-
de samenwerkingsverband, 
of hadden de andere partners 
het idee dat De Ronde Venen 
een te grote broek wilde aan-
trekken en haakten ze daarom 
af? Leverde dat een beteuterd 
gevoel op of was het domme 
pech en zielig? Het tekenfi lm-
fi guurtje Het eigenzinnige kui-
ken Calimero zei vroeger al: “Zij 
zijn groot en ik is klein en dat is 
niet eerlijk!”
Heel zielig?
Politieke volgers kunnen zich 
niet onttrekken aan een oud 
beeld, dat iedereen zich wel 
herinnert. Lekker sporten tij-

dens de gymles! Elke keer was 
daar dat niet zo atletische en 
niet zo snuggere jongetje. Bij 
het samenstellen van teams 
werd het onfortuinlijke klasge-
nootje steevast als laatste op-
genomen in één van de teams. 
Alleen omdat het van de mees-
ter of juf moest! Kortom, héél 
zielig.Met Uithoorn (28.000 in-
woners) samenwerken zou om 
allerlei redenen heel goed kun-
nen. Maar waarom zit Uithoorn 
niet meer in het oude samen-
werkingsverband met Aalsmeer 
en Amstelveen? Is zij er uitge-
gooid? En hoe zit het daar met 
de negatieve jaarrekening van 
5,5 miljoen euro over 2012? 
Met Ouder-Amstel (13.000 in-
woners) heeft De Ronde Venen 
niet zoveel, maar het sluit aan 
op het kleine Abcoude en kan 
goed als buffer dienen rich-
ting Amsterdam. Ouder-Amstel 
past ook goed in Groene Hart 
begrenzing en is niet ‘grootste-
delijk’. Wel is er een begrotings-
tekort dat in 2015 kan oplopen 
tot meer dan 500.000 euro.
Diemen?
Maar waarom zou De Ronde 
Venen het willen gaan doen 
met DIEMEN? Of is dat voor-
al ingegeven omdat De Ron-
de Venen zelf veel meer inwo-
ners telt dan de 25.000 van Die-
men? Het zal toch echt niet zo 
zijn dat we al enorm veel en in-
tieme contacten met Diemen 
hebben? Die gemeente lijkt er 
met de haren te zijn bijgesleept 
of dringt die gemeente zich 
vrijpostig op uit vrees voor de 
tentakels van Amsterdam? 
Waarom was er niet een uit-
gewerkt plan - met echte vi-
sie - om samenwerking meer 
in westelijke richting te zoeken. 
Er is geen Einstein op het ge-
meentehuis voor nodig om dan 
direct aan de uitgestrekte ge-
meente NIEUWKOOP te den-
ken met haar 27.000 inwoners 
in zeven kernen. Kijk eens hoe 
dat aansluit op de grenzen van 
De Ronde Venen! En ook met 
die partner blijft De Ronde Ve-
nen toch het grootst. College, 
leg een goed verhaal op tafel 
zonder vaagheden!

‘Pesten en vriendschap’ op 
basisschool De Trekvogel
Mijdrecht - Een toneelstukje van 
de meesters en juffen op dinsdag 
5 maart was de start van het pro-
ject ‘Pesten en vriendschap’ op OBS 
De Trekvogel. Ook kregen alle kin-
deren het polsbandje ‘You are good’. 
Door het te dragen laat je zien dat je 
tegen pesten bent. Bijna 1 ½ week 
hebben de kinderen gepraat, ge-
tekend en geknutseld over dit the-
ma. In de onderbouw werd gespro-
ken over plagen, aardig zijn en zin-
loos geweld. Het logo, het lieve-
heersbeestje, van zinloos geweld, 
werd gevouwen, getekend en ge-
kleid. In de hal van groep 1/2 was 
een prachtig eiland gemaakt waar-
op alleen maar lieveheersbeestjes 
leefden. Prachtig om te zien. In de 
groepen 3 en 4 werden deze beest-
jes gevouwen. En er werd aandacht 
besteed aan het samenspelen. Ook 
werden er ‘You are good’-werkjes 
gemaakt. In groep 5/6 zetten de kin-
deren iemand in de bloemetjes. Er 
werd een mooi portret getekend en 
daarbij een verhaaltje geschreven 
waarom je die persoon in de bloe-
metjes wilde zetten. Ook werd elke 
dag een kind in het zonnetje gezet. 
De andere kinderen schreven dan 
iets aardigs over dat kind. De juf 
heeft al deze leuke berichten in een 
‘zonnetjesschriftje’ geplakt. Een leu-
ke herinnering voor de kinderen. In 
groep 6/7 werd een ‘vriendschaps-
gedichtenboek’ gemaakt. De kinde-
ren maakten allemaal een leuk ge-
dichtje voor een ander en alle ge-
dichten werden daarna gebundeld. 

In groep 8 werden ‘complimenten-
kaarten’ gemaakt en ‘anti-pest pos-
ters’. Als ‘kind van de dag’ werd je 
een dag extra verwend en werden 
er allemaal leuke berichtjes naar je 
gestuurd. Het werkstuk mag je mee 
naar huis nemen en dat doet ieder-
een maar wat graag!
Ook hebben de kinderen de rap 
‘Pesten is geen spelletje’ ingestu-
deerd. Tijdens de inloopavond heb-
ben ze deze laten horen. Heel knap 
gedaan hoor! Natuurlijk werd er in 
de diverse groepen ook uitgebreid 
aandacht besteed aan het thema 
pesten en de gevolgen van pesten. 
In de bovenbouw werd door een 
medewerkster van bureau HALT een 
les over ‘Cyberpesten’ gegeven. Hoe 
je je weerbaar kunt opstellen als je 
wordt lastig gevallen werd de kin-
deren geleerd in een les ‘weerbaar-
heidstraining’, welke verzorgd werd 
door Horangi/Taekwondo Mijdrecht. 

Op donderdag 14 maart is tijdens 
een inloopavond, waarop de ouders 
konden zien en horen hoe er aan het 
project gewerkt is door de kinderen, 
het project “Pesten en vriendschap” 
afgesloten. De kids hebben met zijn 
allen in 1 ½ week laten zien hoe 
ze aardig en respectvol met elkaar 
om kunnen gaan. Dat Pesten abso-
luut geen leuk spelletje is, maar een 
grapje uithalen met de meester en 
juf... dat mag natuurlijk wel!
Eigenlijk is het project nog helemaal 
niet afgesloten. Het gaat ons hele 
leven door!!

Brassband Concordia viert 115-jarig bestaan

Warm koper en lichtvoetig
pianospel: prima combinatie
Mijdrecht - Wie zaterdagavond 
16 maart over het Driehuisplein in 
Mijdrecht liep, hoorde prachtige 
klanken uit de Johannes de Doper-
kerk komen. Samen met pianist Jan 
Vayne vierde Brassband Concordia 
uit Vinkeveen daar, op uitnodiging 
van Cultura De Ronde Venen, het 
115-jarig bestaan. 
Enkele honderden muziekliefheb-
bers hadden op deze kille zaterdag-
avond de weg naar de kerk weten 
te vinden om zich daar aangenaam 
te laten verrassen door de warme 
klanken van Brassband Concordia 
en het virtuoze pianospel van Jan 
Vayne.
De avond werd geopend met ‘Hymn 
of Brotherhood’. Een kleurrijke bal-
lade, zo vertelde ladyspeaker Son-
ja van Meerlant, ”waarin het gaat 
om naastenliefde en respect, waar-
dering en toewijding voor de mede-
mens.” 
Samen met Jan Vayne speelde Con-
cordia vervolgens ‘Heal the world’ 
van Michael Jackson en ‘I dreamed 
a dream’ uit de musical Les Misé-
rables. Een prima combinatie van 
warm koper en lichtvoetig piano-
spel. 

Eerste intermezzo
Na een eerste intermezzo van Jan 
Vayne was er een bijzondere rol 
voor Eveline van der Horst, die op 
haar fl ugel als soliste prachtig het 
jazzy stuk ‘Laura’ van David Raksin 
vertolkte. Een welverdiend applaus 
viel haar ten deel, voordat de brass-
band zich kon uitleven in een swin-
gende medley van bekende Abba-
hits. 
Jan Vayne richtte zich hierna tot het 
publiek met de vraag of er wellicht 
verzoeknummers waren voor zijn 

volgende improvisatie. Met enige 
zelfspot zei hij dat wat hij ging doen 
toch wel heel bijzonder was. Om 
vervolgens op meesterlijke wijze de-
len van het Wilhelmus en de Toccata 
van Bach in zijn spel te verwerken. 
Vervolgens vonden pianist en brass-
band elkaar weer in het ingetogen 
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen en 
de van Queen zo bekende ‘Bohemi-
an Rhapsody’. Opnieuw allebei met 
veel passie vertolkt, maar het was 
wel jammer dat het spel van Jan 
Vayne in het laatste stuk zo nu en 
dan overstemd werd door de brass-
band. 
Na de pauze liet Concordia onder 
meer horen hoe goed alle instru-
menten tot hun recht komen in de 
‘Jubilee Ouverture’, om vervolgens 
samen met Jan Vayne ingetogen 
te excelleren in ‘Ballade pour Ade-
line’ en de klassieker ‘Music’ (was 
my fi rst love and it will be my last…) 
van John Miles. 

Laatste intermezzo
Na een laatste intermezzo van Jan 
Vayne vertolkte Concordia met veel 
muzikaliteit en enthousiasme de 
stukken ‘Stal Himmel’ van Alain Fer-
nie en ‘Une belle histoire’ van Mi-
chel Fugain. 

Daarna werd het jubileumconcert 
uitbundig afgesloten met het uit een 
groot aantal klassieke thema’s op-
gebouwde en met humor doorspek-
te ‘Concerto Fantastico’, waarbij op-
nieuw te horen was hoe mooi warm 
koper en lichtvoetig pianospel el-
kaar kunnen aanvullen en verster-
ken. Het daverende applaus na af-
loop was dan ook meer dan ver-
diend voor iedereen die aan dit bij-
zondere concert heeft meegewerkt. 

Visie op behoud legakkers 
Vinkeveense Plassen
Nieuwe plannen,

meer bouwmogelijkheden 
en verblijf

Vinkeveen - Een projectteam 
onder leiding van de provincie 
Utrecht heeft samen met betrok-
kenen een visie op behoud van 
de legakkers van de Vinkeveen-
se Plassen opgesteld met bijbe-
horend plan van aanpak.

Ingrijpen is noodzakelijk: anders 
verdwijnen op termijn de stroken 
land die zo typerend zijn voor de 
Vinkeveense Plassen. Nu is de 
gemeente De Ronde Venen aan 
zet. Het college heeft op dinsdag 
12 maart de eerste vervolgstap 
genomen door de visie voor te 
leggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad zal naar ver-
wachting eind april de toekomst-
visie op de legakkers behan-
delen. Gedeputeerde Ralph de 
Vries: “De toekomstvisie berust 
op breed draagvlak en is op basis 
van constructieve samenwerking 
met betrokken partijen tot stand 
gekomen.
Voortbordurend op deze visie en 
dit draagvlak kan de gemeente 
nu het duurzaam beheer van de 
legakkers voor de toekomst gaan 
borgen.” 
Doel

Het doel van de visie is ten eerste 
het behoud (van de waarden) van 
de legakkers. Kees Schouten: “Bij 
de particuliere eigenaren (tach-
tig procent van de legakkers is in 
particuliere handen) heerst on-
duidelijkheid over wat je nu mag 
bouwen op een legakker.

Wat er nu staat, is volgens het 
huidige bestemmingsplan veel-

al illegaal. Eigenaren investeren 
daarom niet meer in het onder-
houd van de legakkers, waardoor 
ze ‘verrommelen’ of wegspoelen 
door slechte beschoeiingen.

Daarom willen we in overleg met 
betrokkenen een beeldkwaliteits-
plan opstellen voor de Vinke-
veense Plassen en een nieuw be-
stemmingsplan ontwikkelen met 
ruimere mogelijkheden voor be-
bouwing en verblijf.” 

Twintig procent van de legakkers 
is publiek bezit en valt onder de 
verantwoordelijkheid van het re-
creatieschap Vinkeveense Plas-
sen. Een ander doel van de visie 
is het terugdringen van de struc-
turele kosten van onderhoud van 
deze publieke legakkers.

Hiervoor is een globaal plan van 
aanpak opgesteld. Hierin staat 
onder meer welke legakkers van 
het recreatieschap kunnen wor-
den behouden, welke kunnen 
verdwijnen en welke verkocht 
kunnen worden na een wijziging 
van het bestemmingsplan.

De verdere uitwerking en uitvoe-
ring van dit plan van aanpak legt 
het college van de gemeente De 
Ronde Venen bij het recreatie-
schap Vinkeveense Plassen. 

De toekomstvisie legakkers Vin-
keveense Plassen (december 
2012) van het projectteam van 
de provincie Utrecht kunt u raad-
plegen via www.derondevenen.
nl onder Leven en werken, Struc-
tuurvisie, Recreatievisie.

Komt er weer een herindeling aan 
voor De Ronde Venen?
Mijdrecht – “Hebben we wel of 
geen verkering meer of is het zo dat 
we eigenlijk gedumpt zijn?” Deze 
vragen stelde raadslid Rein Kroon 
(CDA) afgelopen donderdag tij-
dens de vergadering van de raads-
commissie Algemene en Bestuurlij-
ke Zaken. Kroon wilde met die prik-
kelende opmerkingen een duidelijk 
antwoord van burgemeester Maar-
ten Divendal over de status van de 
samenwerking van De Ronde Venen 
met Woerden en Stichtse Vecht. Die 
twee buurgemeentes hebben in-
middels hun interesses verlegd naar 
andere partners. Verdere onderzoe-
ken naar samenwerkingsmogelijk-
heden met De Ronde Venen worden 
daarom door hen beëindigd. 

Willen en kunnen?
Kroon wilde weten in hoeverre ver-
stoorde relaties aanleiding gaven tot 
de breuk. Kroon uitte namens het 
CDA twijfels over de spontaniteit en 
de vanzelfsprekendheid om met een 
voorstel te komen om nu te gaan sa-
menwerken met de Noord-Holland-
se gemeenten Diemen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn? Ook andere frac-
ties hadden daar vraagtekens bij. 
Volgens burgemeester Maarten Di-
vendal gaat het slechts om onder-
zoek naar het antwoord op de vraag 
in hoeverre De Ronde Venen daarbij 
wil en kan aansluiten. 
Alle gemeentes moeten aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken voor 
eind mei laten weten welke plannen 
ze hebben over een betere uitvoe-
ring van taken. Door meer op elkaar 
af te stemmen zou dat een bespa-
ring van belastinggeld moeten ople-
veren. Eerder wekte de minister de 
indruk dat er plannen waren voor 
een nieuwe ronde van gemeente-
lijke herindelingen. Een inwonertal 
van honderdduizend zou het mini-
mum moeten zijn. 

Opschalingsplannen
Inmiddels heeft minister Ronald 
Plasterk aangegeven dat hij ook kan 

leven met gemeenten die een on-
dergrens van 40.000 tot 60.000 in-
woners hebben. Ook zou er geen 
van bovenaf opgelegde herindeling 
komen. Maar de opschalingsplan-
nen van de regering zorgden al eni-
ge tijd voor onrust bij de plaatselijke 
bestuurders.
Volgens het college zou De Ronde 
Venen zich meer moeten inzetten 
als Groene Hartgemeente en zich 
nadrukkelijk moeten richten op de 
zogenoemde metropoolregio Am-
sterdam. Diverse fracties, zoals RVB, 
noemden net als het CDA dat het 
opvallend was dat het college niets 
te melden had over een samenwer-
kingsverband waarin ook de ge-
meente Nieuwkoop als partner be-
trokken zou zijn. Over een eventu-
ele samenwerking met Diemen was 
de commissie veel kritischer. De ge-
kunsteldheid van die optie kon de 
burgemeester niet goed wegne-
men. Daar zouden heel andere za-
ken spelen dan het belang van het 
Groene Hart. De uitdaging van Die-
men zou juist in relatie staan tot de 
problematiek van een stadse om-
geving, zoals fractievoorzitter Anco 
Goldhoorn van Ronde Venen Belang 
benadrukte. Nieuwkoop zou beter in 
een toekomstig samenwerkingsver-
band passen, als het belang van het 
behoud en versterken van het Groe-
ne Hart sterk moet worden bena-
drukt. 

Vervoer
Burgemeester Divendal benadrukte 
het belang om de eigen gemeente 
meer op de metropool van Amster-
dam te richten. Dat zou ook in het 
belang van een goed openbaar ver-
voer zijn. Daarmee raakte hij een ge-
voelig onderwerp. Want in het verle-
den heeft de provincie Utrecht een 
bijzondere rol gespeeld door het 
openbaar vervoer tussen De Ronde 
Venen en de stad Utrecht heel be-
wust op te knippen door die verbin-
ding deels per bus en deels per trein 
te laten plaatsvinden. 

Daarmee liet het Utrechtse provin-
ciebestuur De Ronde Venen in de 
kou staan en het college bleek niet 
bij machte om enige invloed daarop 
uit te oefenen. Daarom uitte Lijst 8 
kritiek op het onderzoek dat aangaf 
dat Amsterdam de populairste be-
stemming is van het openbaar ver-
voer. Ook miste Lijst 8 gegevens van 
forenzen die vanuit de omliggen-
de regio naar De Ronde Venen af-
reizen. 

Vragen 
Fractievoorzitter Wim Stam van de 
combinatie CU-SGP ging uitvoe-
rig in op allerlei details in de notitie 
die de basis vormde voor het raads-
voorstel. Het is steeds weer opval-
lend hoeveel tijd de heer Stam zich-
zelf geeft tijdens een vergadering 
om allerlei vragen te stellen, die al 
veel eerder schriftelijk hadden kun-
nen worden afgedaan. Duidelijk 
werd wel dat het college van b en 
w een koerswijziging voorstaat en 
er binnen de commissie weinig war-
me gevoelens waren over de rol die 
de provincie Utrecht voor de belan-
genbehartiging van onze regio heeft 
gespeeld. 
Momenteel voert dat provinciebe-
stuur een bijna aandoenlijke overle-
vingsstrijd om zelf te mogen voort-
bestaan als zelfstandige bestuur-
slaag. Desondanks bleek in de com-
missie bij geen van de raadsleden 
iets van een warm gevoel om alsnog 
en per se binnen de Utrechtse pro-
vinciegrenzen tot samenwerking te 
komen.

Uitdaging
Volgens het college van b en w is 
het zowel een uitdaging als nood-
zaak om te sturen op samenwer-
king. En uit de stukken werd dui-
delijk dat het doel daarvan met na-
me is gericht op het doorvoeren van 
bezuinigingen en het opnieuw in-
richten van ambtelijke processen. 
Of dat echt zal leiden tot een ver-
kleining van het ambtelijk apparaat 

en verminderde regeldruk werd niet 
duidelijk. Over perspectief op fi nan-
cieel voordeel was Cees Houmes 
van D66 optimistisch. Dat zou voor-
al moeten komen van gunstiger af-
spraken op het gebied van de com-
putersystematiek en de informatie-
technologie.
Het college zal naar aanleiding 
van de discussie met een aange-
past raadsvoorstel komen. Daar-
in zal de gemeentelijke zelfstandig-
heid van De Ronde Venen opnieuw 
benadrukt worden. Nu staat al vast 
dat het college mag doorgaan met 
verder onderzoek naar samenwer-
kingsverbanden met andere ge-
meenten. 

Burgemeester Divendal: “Het is voor 
onze gemeente beter ons op metro-
pool Amsterdam te richten”

Rein Kroon CDA: “Hebben we verke-
ring of zijn we gedumpt?”
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 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 vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzen-
der 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.

Gemeente vindt dit maar goed?
Van uit onze woning constateerde wij dat 
er tegen over ons, achter Rietveld 66 in het 
plantsoen mensen aan het werk waren. 
Toen ik daar voorbij liep zag ik dat er plan-
ten uit het plantsoen werden gerukt. Mooie 
grote laurier en lagere beplanting. Men ging 
verder met het bouwen van een schuur in 
de tuin van Rietveld 66. Even dacht ik ze zul-
len de beplanting wel terug zetten, maar toen 
de schuur klaar was zag ik dat daar een pad 
was aangelegd als een achteringang van de 
schuur. Waar zijn de planten? Niet bij de ge-
meente dus, moeten we constateren dat deze 
ontvreemd zijn.
Ik heb de gemeente gebeld en er iemand aan 
de deur geweest, mijn vrouw heeft deze heer 
te woord gestaan en hij vertelde dat dit hele-
maal niet kon, hij ging er werk van maken. Wij 
hebben niets meer gehoor en ik heb toen op-
nieuw contact opgenomen met de gemeente 
en kreeg de andere dag Dhr. Ties Boeven aan 
de deur en hij vertelde dat hij niet van plan 
was hier iets aan te doen, ook al gaf ik hem 
aan dat er planten uit het plantsoen zijn ge-

stolen en dat plantsoen was beschadigd, dat 
er een pad is aan gelegd naar de schuur. Na 
herhaaldelijk aandringen zou hij toch nog 
eens gaan praten op Rietveld 66. Resultaat 0,0
Het aangelegde pad komt uit op een erg smal 
trottoir waar direct er naast auto´s staan ge-
parkeerd Het levert dan ook een groot risico 
op dat deze auto´s beschadigd worden, het 
gaat niet alleen om kinderen die dan tussen 
de auto´s door direct met het verkeer worden 
geconfronteerd. 
Deze uitgang ligt direct achter een bocht en 
zij gaan dit pad ook gebruiken om van alle an-
dere goederen naar hun tuin kunnen versle-
pen .We zien het al gebeuren jonge mensen 
met een scooter of motor door het plantsoen 
rijden,
U moet weten wat een grote draaicirkel je hier 
voor nodig hebt op zo’n smal trottoir.
Wat mij verbaast dat Dhr. Ties Boeven niet di-
rect in actie is gekomen en wat mij nog meer 
bevreemd is dat er planten van de gemeen-
te zijn ontvreemd. Het lijkt er dus op dat het 
wordt toegestaan door heren van groenbe-

heer dat je vrijelijk planten kan stelen zonder 
dat je daar voor gerechtelijk wordt vervolgd.
Wij hebben daarna contact opgenomen met 
Dhr. Grashoff, deze kende de situatie niet, zegt 
te hebben gekeken maar gaat hier dus ook 
niets aan doen.
Het kan toch niet zo zijn dat bewoners eigen-
handig een pad aan gaan leggen dwars door 
een plantsoen, de struiken mee neemt (stelen 
dus) en dat daar dan niets aan wordt gedaan?
Deze mensen wonen zeker 20 jaar op dit adres 
en er is nooit en uitgang achterom geweest 
dus wisten zij dit toen zij de woning kochten.
Ik ben z’n 15 jaar geleden een jaar lang druk 
geweest om mee te denken hoe de wijk in te 
richten ook met dit plantsoen het gaat mij dan 
ook zeer aan het hart dat dit zo wordt afge-
daan door Dhr Ties Boeve en Dhr Grashoff.
Dat het gene waarvoor de bewoners in het 
verleden zich zo voor in hebben gezet nu zo 
wordt verwoest.

Een verontrustende bewoner,
Wim Schouten

Lijdt Ronde Venen Belang aan geheugenverlies?
Met stijgende verbazing heb ik de ingezon-
den reactie in de Nieuwe Meerbode van 13 
maart jl. geschreven door Anco Goldhoorn 
gelezen. Zou de verkiezingscampagne 2014 
soms al zijn begonnen? In ieder geval veel 
dank voor het zo vaak noemen van de VVD, 
want naamsbekendheid is tegenwoordig erg 
belangrijk. Ik heb de reactie nog een keer ge-
lezen om te ontdekken wat Ronde Venen Be-
lang (RVB) eigenlijk zelf wil, maar iets anders 
dan een pleidooi om de VVD aan de schand-
paal te nagelen heb ik niet kunnen ontdekken.
Het is niet mijn bedoeling om via de krant een 
debat te voeren, want dat hoort in de raads-
zaal thuis. Wel wil ik Anco Goldhoorn op een 
toch belangrijke misser wijzen. Al weer jaren 

geleden waren er twee grote voorvechters 
voor een nieuw zwembad in onze gemeente, 
het inmiddels gerealiseerde Veenweidebad, 
en wel de VVD en RVB. Een zwembad kost 
veel geld en er is toen besloten om dit deels te 
fi nancieren uit de verhoging van de OZB. De 
OZB zou in een aantal jaar worden verhoogd. 
Nogmaals dus ook het plan van RVB.
En dan komt de fi nanciële crisis ook binnen 
onze gemeente. Onze reserves staan nu zo 
ongeveer op nul, we hadden meerjarenbegro-
tingen met enorme tekorten, en we werden 
door de provincie onder toezicht geplaatst.
Dankzij een gigantische inzet van ons colle-
ge, en zeker ook van de VVD wethouder, is er 
nu zicht op een verbeterende fi nanciële situ-

atie en staan we niet meer onder toezicht van 
de provincie. We zijn weer baas in eigen huis.
Een onderdeel van dit reddingsplan is het 
naar voren halen van de OZB verhoging voor 
het zwembad, de verhoging dus die al door 
RVB was bedacht.
Om uit de problemen te komen was het naar 
voren halen van de OZB verhoging voor de 
VVD bespreekbaar. Iedere andere OZB-ver-
hoging, behalve een correctie voor infl atie, is 
voor de VVD onbespreekbaar.

VVD-fractie
Rob Blans

Vice fractievoorzitter

Kleuters Proostdijschool 
neusden rond in de winkel
Mijdrecht - Op dinsdag 12 maart 
hebben de kleuters van de Proos-
dijschool in het kader van hun pro-
ject ‘de winkel’ een bezoek gebracht 
aan bakkerij Westerbos/Mens en 
aan speelgoedzaak
Blik op Hout. Bij de bakkerij kon-
den de kinderen natuurlijk niet alle-
maal tegelijkertijd naar binnen maar 

in kleine groepjes. Ze mochten vra-
gen stellen en naar alle mooi uitge-
stalde paashazen, eieren, bonbons 
en prachtige taarten kijken. Bij Blik 
op Hout mochten de kinderen lek-
ker rondneuzen, in het magazijn kij-
ken en zelfs een artikel scannen. Na 
afl oop wisten ze allemaal wat ze met 
hun verjaardag willen vragen. 

Speedboot, zeilboot, geen boot
Recreatie of natuur op de 
Vinkeveense plassen?
De Ronde Venen - D66 De Ron-
de Venen start vandaag, woensdag 
20 maart, om 20.00 uur haar eerste 
maandelijkse politieke café in het 
nieuwe Lokaal 2BE aan de Rondweg 
in Mijdrecht. In aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 
2014 wil D66 het gesprek aangaan 
over belangrijke onderwerpen die 
spelen in De Ronde Venen. Het eer-
ste thema gaat over de toekomst 
van de Vinkeveense Plassen.

De Vinkeveense Plassen is een be-
langrijke recreatieve trekpleister 
voor De Ronde Venen. De ontwik-
keling, het onderhoud en gebruik 
van de plassen staan onder druk 
nu de gemeente Amsterdam zich 
terugtrekt uit het recreatieschap. 
Hoe zorgen we ervoor dat de plas-
sen aantrekkelijk blijven in de toe-
komst? Recreatieondernemers rond 
de plassen hebben daar een uitge-
sproken mening over. Maar wat wil 
de gemeente De Ronde Venen? En 
wordt er voldoende geluisterd naar 
de ondernemers? Worden de Vin-
keveense plassen één grote speed-
baan of maken we er een volledig 
natuurgebied van?

Recreatie of natuur
Willen we nu meer recreatie op de 
Vinkeveense Plassen of juist meer 

natuur? Of willen we beide? Op 20 
februari spreekt één van de onder-
nemers rondom de plassen over de 
ideeën die er zijn voor de toekomst 
van de plassen. Marien Borgstein, 
programmaleider van de stich-
ting innovatieprogramma recreatie 
en ruimte presenteert innovatieve 
voorbeelden hoe ondernemerschap 
en recreatie hand in hand kun-
nen gaan. Cees Houmes, fractielei-
der van D66 De Ronde Venen en lid 
van het recreatieschap Vinkeveense 
Plassen en Loek Welter, secretaris 
van het recreatieschap geven een 
reactie. En natuurlijk is er veel ruim-
te voor vragen en meningen.

Meer ondernemerschap
De provincie Utrecht en de gemeen-
te De Ronde Venen willen meer aan-
sluiten bij de behoefte van de ge-
bruikers en ondernemers meer mo-
gelijkheden bieden om te investeren 
in het recreatief gebruik. Dat bete-
kent wel dat ondernemers ook mee 
gaan betalen aan het onderhoud 
van de plassen. Op dit moment be-
talen de Provincie, de gemeente De 
Ronde Venen en de gemeente Am-
sterdam samen meer dan een mil-
joen euro per jaar aan onderhouds-
kosten. Vanavond, woensdag 20 
maart om 20.00 uur in Het Lokaal 
2BE, Rondweg 1A in Mijdrecht.

Hulpverleners, bedankt
Het is voor ons als ouders en ook de aanwe-
zig zijnde grootouders een zeer traumatische 
gebeurtenis geweest. Antwoord op de vraag 
wie onze kleine jongen heeft gered is niet be-
langrijk. Het belangrijkste feit is dat onze klei-
ne jongen dankzij het handelen van hulpverle-
ners maar ook onszelf en zijngrootoudersnog 
in leven is. Wie uiteindelijk de reddende han-

deling heeft verricht doet er niet toe. We heb-
ben het met elkaar gedaan. En wemogen dan 
ook heel blij zijn dat alle hulpverleners zo snel 
ter plaatse waren, anders had het waarschijn-
lijk heel anders afgelopen. Wij als ouders zijn 
dan ook alle hulpverleners die ter plaatse wa-
ren zeer dankbaar. Dit geldt voor de politie, 
het ambulanceteam en ook het team van de 

traumahelikopter. Wij zullen dan ook nooit 
vergeten wat zij voor onze kleine jongen heb-
ben gedaan.

Fam. de Rooij
Nobel 57, 3641 MB Mijdrecht

06-23441920
(Sabrina de Rooij van Vliet)

IVN excursie Ridderhof-
stad Guntherstein
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn houdt aanstaan-
de zondag 24 maart om 14.30 uur 
een Stinzenplantenexcursie op het 
landgoed Guntherstein te Breuke-
len. De jonkheer stelt speciaal voor 
deze gelegenheid zijn privé binnen-
tuin open. Samen met de IVN gid-
sen wordt gekeken naar de stinzen-
planten die in maart al volop in bloei 
staan. Ook wordt gekeken naar de 
uitbottende knoppen van bomen en 
struiken en wordt er gekeken en ge-
luisterd naar vogels. De deelnemers 
kunnen op eigen gelegenheid naar 

Guntherstein gaan maar het ver-
dient aanbeveling zoveel mogelijk 
gezamenlijk te rijden. Daarom die-
nen zij zich om 14.00 uur bij het Ou-
de Spoorhuis op de hoek Demme-
rik/Spoorlaan te Vinkeveen te ver-
zamelen. De excursie is gratis voor 
IVN-leden; anderen betalen vrijwil-
lig een bijdrage aan het IVN. Aan-
geraden wordt om warme kleding 
en laarzen of stevige schoenen te 
dragen. Als u een verrekijker hebt, 
neem die dan mee. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden bij Nel 
Bouwhuijzen, tel. (0297)261982.

Hizi Hair businesspartner 
War Child
Mijdrecht - Hizi Hair, de kap-
salons gericht op klantbeleving, 
heeft haar businesspartnerschap 
met War Child verlengd voor twee 
jaar. 
“Met Hizi Hair zijn we elke dag op 
onze eigen bescheiden manier 
bezig om de wereld een beet-
je prettiger te maken,” stelt alge-
meen directeur Saskia Lips. ”Bin-
nen onze mogelijkheden willen 
we niet alleen onze klanten en 
medewerkers daar de kans voor 
geven. Daarom zetten onze kap-
pers zich gedurende de actiewe-
ken van Radio 538 voor War Child 
van 17 t/m 30 maart keihard in 
voor dit goede doel, zodat we zo-
veel mogelijk oorlogskinderen 

een nieuwe start kunnen geven.” 
In 2012 haalde Hizi Hair 25.000,- 
euro op voor War Child en ook dit 
jaar willen zij met de Euro voor 
Euro actie in alle salons hun bij-
drage leveren.

Jouw één euro twee euro
Hiermee is jouw één euro twee 
euro waard. Natuurlijk doet Hizi 
Hair in Mijdrecht hier enthousi-
ast aan mee! Een bezoek aan Hi-
zi Hair geeft u te allen tijde een 
goed gevoel. Door Hizi Hair wordt 
niet voor niets gezegd: ‘You & Hizi 
Hair, a Perfect pair’. Alle donaties 
worden door Hizi Hair 100% over-
gemaakt aan War Child. Steunt u 
hen bij deze geweldige actie?

Lentemodeshows, gratis make-up, kleuradvies, 
nageladvies en leuke lentecadeautjes!

Zaterdag a.s. Lente Fashion Day
in Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 23 maart be-
gint de lente in winkelcentrum Zij-
delwaard! Met lente-modeshows, 
gratis make-up en kleuradvies en 
tips voor mooie nagels! En daar-
naast worden er lekkere hapjes uit-
gedeeld, een leuk lentepresentje en 
hebben de mode-ondernemers spe-
ciale aanbiedingen die dag! Boven-
dien maakt u kans op een mooie 
modeprijs bij inlevering van een 
kassabon van een van de Zijdel-
waard-winkeliers van 23 maart bij 
aanvang van de modeshow !

Kortom, u bent helemaal in lentes-
feer na uw bezoek aan Zijdelwaard!

Lente-modeshows met 
medewerking van de 
Zijdelwaard-winkeliers
Om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 
uur zijn er modeshows in het win-
kelcentrum waarin de modeonder-
nemers van Zijdelwaard de nieuw-
ste voorjaarsmode laten zien. Boe-
tiek de Boet, Terstal Mode, Zeeman, 
Broeckmans Mode, Feeling Good en 
Duo Sports laten dames-, heren- en 

kinderkleding zien. Daarnaast zijn er 
schoenen te zien van Nelson, zon-
nebrillen van Pearle en leesbrillen 
van Ten Hoope. Wie voor aanvang 
van elke modeshow een kassabon 
van een van Zijdelwaard-onderne-
mers van 23 maart inlevert maakt 
kans op een mooie modeprijs ter 
beschikking gesteld door de mode-
ondernemers. Aan het eind van de 
show wordt er een winnende kassa-
bon uit alle ingeleverde kassabon-
nen getrokken. Vergeet dus niet uw 
naam en adres te noteren!

De meeste deelnemende mode-
winkels hebben voor die dag leuke 
aanbiedingen. Kijk op de adverten-
tiepagina!

Gratis make-up en kleuradvies 
en tips voor mooie nagels van 
Nagelstudio Geluk voor Handen 
Naast het bewonderen van de nieu-
we lentemode zijn er stylistes aan-
wezig die u een gratis advies geven 
over welke make-up u het beste 
staat en welke kleuren. Nagelstudio 
Geluk voor Handen uit Uithoorn is 
aanwezig en geeft u tips en advie-
zen voor de verzorging en verfraai-
ing van uw handen. 

Uitdelen hapjes en 
lente-presentje 
Zo’n gezellige lente fashion dag is 
niet compleet zonder een lekker 
hapje en leuk lentepresentje! Gast-
vrouwen delen hapjes uit en een 
leuk lentepresentje (zolang de voor-
raad strekt).

Mijdrecht - Het VeenLanden Col-
lege is een Vecon Business School 
en daarom richt de school zich ex-
tra op talenten van leerlingen op bij-
voorbeeld het gebied van onderne-

merschap. De leerlingen uit havo 
5 en atheneum 6 die Management 
en Organisatie in hun vakkenpak-
ket hebben, krijgen daarom de ge-
legenheid van het VeenLanden Col-

lege hun Praktijkdiploma Elemen-
tair Boekhouden te behalen. On-
danks de hoge werkdruk in hun 
examenjaar hebben veel leerlingen 
de keuze gemaakt om op te gaan 

Examenleerlingen VLC gaan voor 
diploma Elementair Boekhouden

voor dit diploma. De bedrijfsecono-
mische begrippen uit het vak M&O 
worden in het examen boekhoud-
kundig onderbouwd en toegepast. 
Het diploma is geschikt als de leer-
ling een bedrijfseconomische studie 
wil gaan volgen aan hbo of univer-
siteit of als een leerling verder wil 
met bijvoorbeeld een Praktijkdiplo-
ma Boekhouden (PDB) en Moder-
ne Bedrijfsadministratie (MBA) en 
Ondernemer MKB. NIVRA Nyenro-
de geeft bijvoorbeeld een vrijstelling 
binnen de Bacheloropleiding Ac-
countancy voor het vak Beginselen 
Boekhouden aan die studenten die 
het Associatiediploma Elementair 
Boekhouden bezitten. Op dinsdag 
12 maart vond het examen plaats 
in de gymzaal van het VeenLanden 
College . Het examen wordt afgeno-
men door Praktijkexamens Associ-
atie. Vorig jaar waren de resultaten 
van de leerlingen zeer goed. Ook dit 
jaar is het weer spannend en kijkt 
men vol verwachting uit naar de uit-
slag die nog even op zich zal laten 
wachten. Er wordt hard en gecon-
centreerd gewerkt. Weer een stap 
in de toekomst.
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HVM MF1 meiden spelen 
3 tegen 3 hockey
Mijdrecht - Zaterdagochtend 8.30 
uur. Er was die nacht nog een kleine 
kans op sneeuw geweest, maar het 
kunstgras zag er uit zoals de hoc-
keymeiden van HVM MF1 gewend 
zijn: groen.
Door het aanhoudende slechte weer 
heeft Mijdrecht MF1 helaas wel 2 
meisjes in de ziekenboeg, dus heb-
ben 2 meisjes uit de Benjamins deze 
wedstrijd hun debuut in de F, Janne-
ke en Melanie.
Hoewel het team dus weer uit 8 
speelsters bestaat, speelt de jong-
ste jeugd in het hockey met 3 te-
gen 3. Coach Manon deelt de meis-
jes daarom op in twee teams van ie-
der 4 meiden en de coach van Xeni-
os (Sloten) doet hetzelfde. Om 9.00 
uur vangen daarom 2 partijtjes te-
gelijk aan. Er is nog iets bijzonders 
aan de hand in het hockey bij deze 
leeftijdscategorie, het partijtje van 3 
tegen 3 wordt gespeeld op een klein 
deel van het grote veld en er wordt 
maar liefst met 4 doelen gespeeld. 
Doordat beide teams 2 doelen moe-
ten verdedigen en de aanval over 2 
doelen kunnen variëren, wordt er 
breed gespeeld. Tenminste dat is de 
bedoeling.

Voor de rust gaat de wedstrijd rede-
lijk gelijk op. Mijdrecht maakt goed 
gebruik van het veld en valt steeds 
met twee meiden aan en één meis-
je blijft in de achterhoede. Wanneer 
Xenios de bal verovert wordt het be-
dreigde doel met twee meiden ver-
dedigd en één meisje dekt het twee-
de doel af. Beide partijtjes gaan re-
delijk gelijk op. Mooie aanvallen van 
Mila, Benthe, Lisanne, Sophie, Noor 
en Coos. Janneke en Melanie staan 
vooral goed te verdedigen en we-
ten menige aanval van Xenios af te 
slaan. Als na 20 minuten het fluit-
signaal voor de rust klinkt heeft 
Mijdrecht één partij gewonnen en 
één verloren.
Na de rust merk je dat de kou en 
vermoeidheid hun tol beginnen te 
eisen, ondanks het steeds doorwis-
selen. Mijdrecht laat zich steeds va-
ker naar achteren zakken en de gre-
tige aanvallen van de eerste helft 
blijven uit, waardoor Xenios steeds 
weer makkelijk tot scoren komt. De 
wedstrijd eindigt met 1 gewonnen 
partij en 3 verloren. Terug in de kan-
tine zie je dat de lol er niet minder 
om is en daar gaat het om bij de F.   
Foto: sportinbeeld.com 

Doelpunt valt helaas te 
laat voor Argon A1
Mijdrecht - Voor de A1 van Argon 
stond afgelopen zaterdag een lange 
rit voor de uitwedstrijd tegen VVV op 
het programma. Geen onbelangrijke 
wedstrijd want na het verlies tegen 
PEC Zwolle kon Argon de punten 
goed gebruiken. Met Rechad Hai-
dari in de basisopstelling voor de 
geschorste Aaron Bruijn betrad Ar-
gon om 15.00 uur het kunstgrasveld 
naast stadion de Koel. De eerste 
helft voerde de tegenstanders van-
af de aftrap de druk direct flink op. 
Argon kreeg weinig tijd en ruimte 
maar de goed georganiseerde ver-
dediging en het stabiele middenveld 
liet zich niet wegdrukken. Al vrij snel 
na het begin werd het evenwicht 
hersteld en kwamen er zelfs goede 
mogelijkheden en kansen voor de 
ploeg uit Mijdrecht. Maar in de af-
ronding ontbrak het net iets te veel 
aan overtuiging en daadkracht om 
op voorsprong te kunnen komen. 
Halverwege de eerste helft werden 
Argon’s verdediging en keeper plots 
in de problemen gebracht door on-
nodig balverlies in de opbouw. Een 
tegendoelpunt kon daardoor niet 
worden voorkomen. De 1-0 achter-
stand was daarmee een feit. Ver-
lies tegen VVV zou echter niet nodig 
hoeven zijn, want Argon is in poten-
tie een gelijkwaardige ploeg. 

Helaas
Dat had de 2-1 winst in de thuis-
wedstrijd immers al aangetoond. 
Er moest in die 2e helft echter wel 
door het hele team met de vol-
le beleving worden gespeeld en 

dat bleek helaas niet voor ieder-
een haalbaar. Argon kon het ini-
tiatief niet naar zich toetrekken en 
was niet bij machte om aanvallend 
een doorbraak te forceren. Halver-
wege de 2e helft zag keeper Axel 
Weitz zijn timing verkeerd uitpak-
ken en met een lob over 25 meter 
scoorde de spits van VVV 2-0. Het 
gelijktrekken van deze achterstand 
voelde eigenlijk als een onmogelij-
ke opgave en dat bleek het ook te 
zijn. Met de inbreng van spits Gui-
do Pauw en rechter pits Ritchie van 
Hameren probeerde trainer Patrick 
Loenen nog wel meer aanvalskracht 
te brengen, maar misschien wel te-
kenend voor deze wedstrijd was dat 
de enige Mijdrechtse goal moest 
komen van Argon’s slot op de deur 
Matthijs Coenradi. De 2-1 eindstand 
was daarmee bepaald en voor Ar-
gon is het nu zaak de kop erbij te 
houden. De marge naar de onder-
ste 3 ploegen Fortuna, NEC en AFC 
is met 6 punten nog relatief ruim, 
maar een goed resultaat aanstaan-
de zaterdag in de uitwedstrijd tegen 
FC den Bosch is natuurlijk welkom. 
Voor Argon A1 is de uitdaging om 
het scorend vermogen weer te her-
vinden en trainer Loenen heeft een 
week om zijn spelers te prepare-
ren. Den Bosch zal de 4-2 nederlaag 
in Mijdrecht nog niet vergeten zijn 
en scheidsrechter Van Loen zal de 
wedstrijd leiden. Het wordt dus voor 
spelers, staf en supporters op voor-
hand een mooie wedstrijd om naar 
uit te kijken. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon gelukkig naar
winst in Huizen

Mijdrecht - In een bijzon-
der matige wedstrijd is Argon 
er toch in geslaagd om de drie 
punten mee naar huis te nemen. 
Tegen hekkensluiter AH’78 werd 
het na een 0-1 ruststand uit-
eindelijk 0-2. De twee doelpun-
ten kwamen met enig geluk tot 
stand.

Slap begin
De eerste tien minuten begon 
Argon erg slap aan de wedstrijd. 
De thuisploeg had het iniatief en 
kreeg een paar mogelijkheden, 
Nick van Asselen moest doel-
man Rahim Gök te hulp schieten 
door de bal uit het doelgebied te 
schieten. Veel verder kwam de 
thuisploeg niet. Maar ook bij Ar-
gon liep het aanvallend ook niet 
soepel, Groenen schoot éénmaal 
in handen van doelman Maar-
ten Roomer maar verder viel 
er weinig te noteren. Na twin-
tig minuten kwam Argon geluk-
kig op voorsprong. Een vrije trap 
van specialist Kevin Blom vanaf 
zo’n 35 meter ging tegen wind 
in richting doel, keeper Roo-
mer verkeek zich op de bal, liep 
er onderdoor, en zag vervolgens 
de bal tegen het net slaan. 0-1. 

AH probeerde vervolgens nog 
iets aan de stand te veranderen 
maar verder dan een vrije trap de 
in de muur terechtkwam en een 
poging van uitblinker Mohamed 
el Kaddari werd door Argondoel-
man Rahim Gök knap tot hoek-
schop verwerkt.

Rommelig spel
Het vervolg van de wedstrijd 
was erg rommelig, het spelpeil 
van beide ploegen zakte naar 
een bedenkelijk niveau, alleen 
achterin gaf Argon geen enke-
le kans weg. Vincent van Helle-
mondt probeerde het nog met 
een omhaal maar die ging naast. 
Tien minuten voor tijd viel dan 
toch de beslissing. Een effect-
volle voorzet van Groenen draai-
de naar binnen, keeper Roomer 
was geslagen en enkele centi-
meters van de doellijn gaf ver-
dediger Maarten Schrama kop-
pend het laatste (onnodige) zet-
je 0-2. Vlak voor het eindsignaal 
van scheidrechter Leo van Dok-
kum kreeg Groenen nog de ge-
legenheid om de uitslag nog een 
beetje glans te geven, maar al-
leen voor doelman Roomer faal-
de hij.

Gemeente sponsort Tenniskids 
TV De Ronde Vener

Mijdrecht - Tennisvereniging 
De Ronde Vener start vanaf april 
met het programma Tenniskids 
van de KNLTB. Hiermee wordt 
het voor de jonge beginnende 
tennisser nog leuker en toegan-
kelijker om zijn of haar ‘tennis-
carrière’ te starten bij De Ron-
de Vener. Tenniskids is een trai-
ningsprogramma van de KNLTB, 
speciaal gemaakt om jonge kin-
deren op een speelse en vooral 
leuke manier kennis te laten ma-
ken met tennis. Geleidelijk aan 
wordt de juiste techniek aange-
leerd. 

Drie kleuren
Tenniskids gebruikt drie kleuren 
in de opeenvolging van verkeers-
lichten (Rood, Oranje, Groen) die 
de vooruitgang van kinderen in 
tennis in kaart brengen. Deze 
drie fasen worden opgebouwd in 
termen van baanlengte, balsnel-

heid, lengte van het racket en 
verschillende oefeningen.

Waarom Tenniskids?
Kinderen die voor het eerst 
gaan tennissen en gelijk begin-
nen op een groot veld verliezen 
snel hun interesse. De rally´s 
zijn kort, de ballen stuiteren over 
hun hoofd en ze zijn het lang-
ste bezig met het rapen van bal-
len. Het Tenniskidsprogramma is 
ontworpen om dit te voorkomen 
door tennis op een geleidelijke 
en ‘toffe’ manier te leren, aan-
gepast aan de grootte en niveau 
van het kind. Gemeente De Ron-
de Venen vindt het belangrijk dat 
de jeugd sport. Om deze reden 
heeft zij besloten om het initiatief 
Tenniskids met haar jeugdsport-
subsidie financieel te ondersteu-
nen. Tennisvereniging De Ronde 
Vener wil de gemeente hiervoor 
zeer bedanken.

Hertha A1 niet te stoppen
Vinkeveen - Na de goede winst-
partijen van de afgelopen weken 
had Hertha afgelopen zaterdag 
weer een zware wedstrijd op het 
programma, nu tegen OSM. Vorige 
week werd gewonnen van de on-
geslagen nummer 2 en was de A1 
van Hertha naar de 5de plaats ge-
stegen. Als de A1 zaterdag zou win-
nen van OSM A3 zou Hertha stijgen 
naar de 4de plaats waar OSM stond. 
(Hertha had evenveel punten maar 
OSM een wedstrijd minder ge-
speeld). Hertha begon niet echt heel 
sterk aan de wedstrijd misschien 
ook omdat er deze week geen trai-
ning was geweest. OSM heeft Hert-
ha bijna de hele eerste helft onder 
druk gezet en mede door het slecht  
wegwerken van ballen bij hoek-
schoppen heeft OSM een aantal 
kansen gehad en hierdoor viel uit-
eindelijk ook het tegendoelpunt (0-
1). Jammer want dit was niet nodig 
geweest. Verder is Hertha wel een 
paar keer gevaarlijk geweest in de 
eerste helft maar deze kansen wer-
den jammer genoeg gemist. 
In de 2de helft werden een aantal 
wissels  toegepast. Het werd met-
een duidelijk dat er een heel an-

der Hertha in het veld stond, er 
werd meteen een stuk feller ge-
speeld. Dit resulteerde al snel in een 
flink aantal kansen en OSM kwam 
er niet meer aan te pas. Vanuit een 
zeer mooie bal door het midden van 
Robin Everix wist Ruben Kooijman, 
na diverse tackels ontweken te heb-
ben, de 1-1 binnen te sliden. Ver-
volgens ging Hertha goed door en 
werd er  bijna niks meer weg gege-
ven op 1 kans na die door goed uit-
komen van Kelvin geen goede kans 
kreeg om af te werken op doel. Tien 
minuten voor het eind werd er een 
diepe bal gespeeld deze viel tussen 
de verdediging en de keeper in en 
door miscommunicaties achterin bij 
OSM kon Ruben Kooijman er tus-
sen komen en de op basis van de 
2de helft welverdiende 2-1 binnen 
tikken. Wat Hertha toch zonder Ru-
ben moeten die de afgelopen weken 
verschrikkelijk veel scoort.

Volgende week speelt Hertha tegen 
de nummer 3 uit de competitie, Al-
tius. Uit heeft Hertha verloren maar 
met de vorm van de afgelopen we-
ken kan Hertha zeker daar ook de 3 
punten van gaan pakken.

Hertha zondag 2
Nog steeds op koers voor 
het kampioenschap
Vinkeveen - Zondag 17 maart was 
er opnieuw een thuiswedstrijd voor 
de mannen van O.V.M. Vinkeveen: 
SV Hertha Zondag 2. Met drie pun-
ten voorsprong op nummer 2 Bata-
via ’90 4 was het zaak om van num-
mer 12 Maarssen 4 te winnen, om 
de koppositie te behouden. Hert-
ha moest het, naast de afwezigheid 
van de lichtgeblesseerden Jos Kok 
en Kevin Overzee, doen zonder Re-
ne Stokhof. De voorstopper viel vo-
rige week uit met een afgescheur-
de achillespees en wacht een lange 
revalidatie. Om 12.00 werd de wed-
strijd in gang gezet door scheids-
rechter Peter Driehuis. De eerste 
twintig minuten gingen redelijk ge-
lijk op en was de gelijke stand te-
recht. Voetballend waren de Vinke-
veners iets beter, maar Maarssen 
toonde zich stug. Tot dat midmid 
Jack den Ambtman doorkwam aan 
de rechterkant. Na een feilloze com-
binatie schoot hij snoeihard de bal in 
het dak van het doel achter de kans-

loze keeper, 1-0 voorsprong. Daar-
na had Hertha het overwicht, maar 
incasseerde het ongelukkig een te-
gengoal. Laatste man, en “Man of 
the Match”, Ron Stam beroerde de 
bal tijdens een sliding met zijn hand, 
waardoor de tegenstander een pe-
nalty kreeg. Deze werd nog bijna 
gekeerd door de sterk keepende 
Vincent Stokhof, maar bleek uitein-
delijk wel de gelijkmaker.
Na de rust werd er snel 2-1 gescoord 
door de Vinkeveners. Rechtsbuiten 
Xander Heemskerk schoot eerst te-
gen de keeper op, maar wist in de 
rebound nog de winnende treffer te 
maken. Later werd er zelfs nog “1-
op-1” gespeeld door Hertha, waar-
door de tegenstander nog meer 
vastgezet werd op eigen helft. En-
thousiast en opportunistisch voet-
bal, dat is waar de mannen van 
O.V.M. Vinkeveen voor staan! De 
komende twee weken staan er geen 
wedstrijden op het progamma. 
 Foto: sportinbeeld.com

HVM F1 scoort winnend 
doelpunt in laatste minuut
Mijdrecht - Zaterdag 16 maart 
speelden de jongens F1 van HVM 
tegen de F1 van AMVJ. Sinds de 
winterstop is de opzet van de wed-
strijden veranderd. Voorheen werd 
er op 2 kleine veldjes 3 tegen 3 ge-
speeld en nu wordt er 1 veld ge-
bruikt waarop 6 tegen 6 wordt ge-
speeld en daar hadden de jongens 
lang naar uitgekeken.
Zaterdag was het de tweede keer 
dat er op deze wijze gehockeyd 
werd en HVM had er veel zin in ! 
Vol overgave gingen beide partij-
en de wedstrijd in. De teams wa-
ren goed aan elkaar gewaagd en 
over en weer volgden de aanvallen 
elkaar op. Toch wist HVM geleide-
lijk aan het spel vooral op de helft 
van AMVJ te houden. In de eer-
ste helft waren de beste kansen 
voor HVM, maar die werden kun-
dig stopt door de doelman van AM-
VJ. Met een 0-0 stand gingen beide 
teams dus de pauze in. Na de rust 
nam AMVJ gelijk het initiatief. Voor 

het eerst kwam de ploeg uit Amstel-
veen dicht bij het doel van HVM en 
moest de HVM doelman in actie ko-
men. Ook hij wist de ballen voor-
treffelijk te stoppen. HVM nam de 
waarschuwing serieus en met her-
nieuwde energie gingen de F1 jon-
gens de strijd aan. Er wordt enorm 
hard gewerkt en het bleef een span-
nende gelijkwaardige partij tot de 
laatste minuut. Maar dan, 1 minuut 
voor tijd was het zover, HVM maak-
te het verlossende doelpunt. Onder 
een luid gejuich stormden de jon-
gens van HVM over het veld.

De restende tijd was daarna te kort 
voor AMVJ om nog gelijk hoogte te 
komen. Het laatste fluitsignaal klonk 
en de verdiende winst was binnen. 
Met de 1-0 eindstand voor HVM 
werd er in de kantine nog samen li-
monade gedronken en iedereen kon 
terugkijken op een spannende en 
vooral sportieve partij.
Foto: sportinbeeld.com 

Monsterscore SV Hertha 
MF1 wint van De Vecht
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelden 
de meiden van MF1 Hertha  een 
thuiswedstrijd tegen de jongens 
van  SV De Vecht. Hertha speel-
de op deze vroege morgen op het 
kunstgras. Al direct na de start van 
de eerste helft was duidelijk  te zien 
dat de Vinkeveense meiden be-
ter waren dan de jongens  van De 
Vecht. Met mooie combinaties werd 
De Vecht vastgezet op eigen helft.
Hertha keepster  Mandy heeft de 
eerste helft geen bal gehad. Dat de 
meiden op dreef waren was goed te 
zien aan de vele combinaties. Pri-

ma aanvallen en elkaar de bal gun-
nen. Je kon gewoon wachten op de 
doelpunten die gingen vallen. Da-
niek maakte de verdiende ope-
ningstreffer en bij rust stond het 
5-0.  Ook Kyra maakte haar eerste 
doelpunt.  Maar uiteraard maakt het 
niet uit wie er scoort als er maar ge-
scoord wordt. 
Na rust ging Femke op doel en he-
laas kreeg zij ook geen bal en... het 
was best wel koud op doel. De doel-
puntenmachine van Hertha MF1 
ging gewoon door en de teller stop-
te bij 12-0.

Hoffmans en Doornekamp 
halve finalisten 
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van D.I.O./Café de Me-
rel zijn de eerste halve finalisten be-
kend. In het afgelopen weekend 
speelden zaterdag Hans Levy, Jac 
de Leeuw, Paul Schuurman en Eric 
Brandsteder zich naar de halve fi-
nales. De verrassing van de zondag 
Henny Hoffmans die Rob Gels en 
Anton Berben uitschakelde, Henk 
Doornekamp die Ben Selhorst en 
Mees Brouwer van de tafel speelde. 

Eveneens door zijn Wil Bouweriks 
en Jan Eijsker. De volgende kwart-
finalewedstrijden worden gespeeld 
op zaterdag 23 en zondag 24 maart. 
Alle dagen zal er gestart worden om 
14.00 uur. De halve finales worden 
op zaterdag 13 en zondag 14 april 
gespeeld, de finale op zaterdag 20 
en zondag 21 april met acht man. 
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park Mur43 te Vinkeveen, tel. 0297-
263562.





Mijdrecht - Voor de derde keer dit 
seizoen treft HVM meisjes E1 6-tal 
het team van Athena E2. De eer-
ste wedstrijd hebben de meiden ge-
wonnen, de tweede helaas verloren. 
Een wedstrijd die dus al spannend is 
voor hij begonnen is!

De wedstrijd gaat meteen fanatiek 
van start met over en weer veel kan-
sen. De eerste grote kans is voor 
de meisjes van Athena wordt ge-
mist, maar een paar minuten later 
is het wel raak en komt Athena op 
0-1. In het begin van het seizoen zou 
dit voor de meiden van Mijdrecht 
al reden zijn geweest om de kop-
pen te laten hangen, maar ze zijn 
zo gegroeid dat nu juist het tegen-
overgestelde gebeurt. De schou-
ders worden er onder gezet en al 
snel zorgt Floor Butzelaar na een 
mooie uitbraak voor de gelijkma-
ker. En dan hebben de meiden de 
smaak te pakken, want al een paar 
minuten later zorgt Lisanne voor de 
2-1 en nog iets later zelfs voor de 
3-1. Maar geen tijd om te genieten 
van de voorsprong, want de meis-
jes van Athena blijven vechten voor 
een punt. Ook dit wordt, ondanks 
het goede verdedigingswerk van Ki-
my en Megchteld, beloond met een 
doelpunt. Athena komt terug naar 
3-2. Aan beide kanten wordt er seri-
eus gestreden. Het is dan ook even 
een welkome afwisseling dat er door 
een verloren schoen een rare, maar 
komische, situatie op het veld ont-
staat, waardoor de wedstrijd even 
stilgelegd moet worden. Het geeft 
de meiden even de kans op adem 
te komen. Na het hervatten van de 
wedstrijd is er een kans aan de kant 
van Athena, die ondanks een goe-

de verdedigingspoging van Wies, 
omgezet wordt in een doelpunt. De 
ruststand komt daarmee op 3-3, een 
stand die klopt met het verloop van 
de wedstrijd.
Na een slok water, een lekker stuk-
je fruit en een peptalk gaan de mei-
den weer van start. Het blijkt al snel 
dat de rust de meiden van Mijdrecht 
niet uit hun spel heeft gehaald, want 
na een mooie aanvallende actie 
weet Anne de 4-3 te scoren. Maar 
ook nu komt Athena weer vrij snel 
met een tegenaanval die de stand 
weer gelijk trekt, en vrij snel daar-

op met nog een aanval die de stand 
op 4-5 brengt. Er zijn diverse goe-
de aanvallen van Lynn en Sacha op 
het middenveld op zoek naar de ge-
lijkmaker, maar de meiden stuitten 
steeds op de sterke keeper van de 
tegenpartij. Helaas werkt de spellei-
der ook niet mee; het spel van Athe-
na lijkt bij vlagen meer op het voet-
balveld thuis te horen, dan op het 
hockeyveld. Na de wedstrijd geeft 
de spelleider ook toe dat hij hier te 
weinig voor gefloten heeft. Dit voor-
deel voor Athena zorgt ervoor dat 
deze meiden langzaam terrein win-

nen en de voorsprong in de laatste 
2 minuten weten uit te bouwen naar 
7-4. Een stand die absoluut geen 
weergave is van de geweldige wed-
strijd die de meiden van HVM M6E1 
hebben gespeeld.
Ze groeien elke week in hun spel en 
hebben deze wedstrijd hun beste 
spel van het seizoen laten zien. Een 
groot compliment van jullie trotse 
coaches en alle toeschouwers heb-
ben jullie dus zeker verdiend en ie-
dereen kijkt uit naar de wedstrijd 
van volgende week!!
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Als eerste de Me-
gamini’s en de Toppers. Ditmaal 
waren de lange jongens van Spaar-
nestad weer terug in de hoogste 
poule. De jongens speelden nu 
veel minder onbesuisd en zijn veel 
sterker dan voorheen. Beide teams 
van Atalante hebben zich kranig 
geweerd, maar de winst ging naar 
Spaarnestad. Dus het was zaak om 
2e en 3e te worden. Doel was VCH 
eruit spelen. De Megamini’s (Li-
sanne, Anouk, Maaike, David en 
Mark) hebben dat prima gedaan 
met weinig fouten en mooi in 3-en 
spelen. De Toppers (Roos, Lucia, 
Chanel, Claudia en Leonie)  leken 
ook dezelfde weg op te gaan. Al-
leen in de eerste set lieten ze het 
op het end even schieten en werd 
dat een gelijkspel. Tweede set wer-
den wel weer de puntjes op de i 
gezet. Dan ook nog tegen elkaar... 
en zoals bijna elke toernooidag 
werden de punten verdeeld. De 
Mega’s zijn 2e geworden en de 

Toppers 3e. Dus blijven nog steeds 
in de allerhoogste poule!
Aan de andere kant speelden 
de Guppies ditmaal met Sander v 
S. als invaller. De eerste wedstrijd 
werd ruim verloren.. maar dat was 
tegen een team uit een hogere 
poule (telt niet mee voor de pun-
ten). Jammer dat  je dan wel met 
een minder goed gevoel begint.. 
Toch hebben Alyssa, Iris, Isis en 
Sander het goed opgepakt. Het 
team is duidelijk gegroeid en ook 
lekker beweeglijk! Met hele mooie 
passes, reddingen en slim spel 
hebben ze de laatste twee wed-
strijden tegen de teams uit hun ei-
gen poule (VHZ en Heemstede) 
gewonnen met 3-1! Een prachtige 
1e plaats!!!

Lekker
De Long Ladies (Noa, Eva, Annef-
loor en Jade) speelden in dezelfde 
poule als de Kanjers (Ilse, Fabien-
ne, Mike, Thomas, Noura, Nathalie 

en Zoey). Maar kwamen niet te-
gen elkaar uit omdat het een gro-
tere poule was. De Long Ladies 
begonnen heel lekker, veel punten 
met een goede serve en er werd 
goed gegaan naar de bal. De eer-
ste winst was binnen! Daarna Ora-
di, een sterker team. De eerste set 
was wel duidelijk de minste van 
de dag, helaas dik verloren. Maar 
ze herpakten zich goed, de twee-
de set werd toch wel ruim gewon-
nen.. De laatste wedstrijd was te-
gen mindere tegenstanders uit 
Haarlem. De lange meiden hadden 
wederom een hele goede service 
en er werd heel mooi in 3-en ge-
speeld. Met een riante winst wis-
ten ze de eerste plek te bemach-
tigen!! Wel verdiend gaan de mei-
den volgende keer een poule om-
hoog! 

Verrassend
Het meest verrassend deze dag 
waren wel de Kanjers. Net een 

stap omhoog gemaakt en dit blijkt 
vaak een hele moeilijke stap. Van 
niveau 4 met een vangbal ertus-
sen wat rust brengt naar niveau 6 
waarbij alles gespeeld moet wor-
den. Als eerste tegen Smashing. 
Met een dijk van een serve wa-
ren ze oppermachtig. De eerste 
set heel dik gewonnen. De twee-
de leek net zo te gaan, maar er 
kwamen naarmate de set vorder-
de meer ballen terug. Nu werd 
het nieuwe niveau pas echt ge-
oefend! Jammer genoeg gaven ze 
de tweede set in de zoemer net 
weg..  Maar niet ontevreden, een 
gelijk spel.

De tweede wedstrijd gaf een een-
der beeld. Eerst weer dik winnen, 
en tweede set meer spel. En het 
ging steeds beter. Was het eerst 
nog wel eens kijken naar elkaar.. 
nu gingen ze voor de ballen! Een 
hele mooie winstpartij! In de laat-
ste wedstrijd de sterkste tegen-
stander Oradi. De eerste set wer-
den ze een beetje verrast door het 
sterke spel en was het even zoe-
ken. Maar in de tweede set he-
le mooie rally’s!  Ontzettend mooi 
spel van de Kanjers die zich terug-
vochten in de wedstrijd en de laat-
ste set binnen haalden! Ze zijn ge-
deeld tweede geworden. Een top-
prestatie voor een eerste keer ni-
veau 6!

Stijgende lijn
Als laatste de Heroes (Cayden, 
Sander, Isa, Jikke en Kevin) die zijn 
nog niet zo lang bezig op niveau 
4, maar zie je een duidelijk stijgen-
de lijn! Alleen in de eerste wed-
strijd waren ze allemaal nog hele-
maal niet bij het volleybal met hun 
gedachten, enkelen hadden hoofd 
nog vol van voetbal of een feestje. 
Dat zorgde voor een flinke achter-
stand tegen een team die duide-
lijk meer ervaring op niveau 4 had.

De tweede set ging wel beter, 
maar niet voldoende om de winst 
op zak te steken.  De tweede wed-
strijd hadden de Heroes bedui-
dend meer motivatie. Keurige ser-
vice, helaas was het lastig om net-
jes in drieën en met geplaatste 
ballen de tegenstander uit even-
wicht te brengen. Een sterke bo-
venhandse service van de tegen-
partij nekte de eerste set. De twee-
de set echter bedachten Cayden 
en Sander dat ze ook geleerd had-
den bovenhands te serveren en 
werd er keurig voor de teamge-
noten opgegooid om genadeloos 
binnen de lijnen te kunnen sco-
ren; een puike winst. Dan de laat-
ste wedstrijd, ook hier was weer de 
eerste set niet de beste. Maar de 
tweede set wilden de Heroes met 
winst naar huis en het lukte! Een 
paar mooie slagen en reddingen 
brachten zoete winst. Een derde 
plek voor de Heroes.

De Ronde Venen - De lentecheck 
wordt georganiseerd door Tym-
paan-De Baat, in samenwerking 
met de gemeente en Spel en Sport. 
Bijna iedereen kan wandelen en/of 
fietsen, maar toch is zinvol om af en 
toe even stil te staan bij veilig fiet-
sen en veilig wandelen. Wat zijn de 
regels? Wat zijn goede schoenen? 

En ook heel belangrijk: hoe voor-
kom ik dat ik val?
Op de woensdagen 17 en 24 april 
is er daarom een wandel- en fiets-
training. Op 17 april gaat het om het 
opfrissen van uw kennis van de ver-
keersregels; uw ogen en oren wor-
den getest en er zijn tips en oefe-
ningen over valpreventie. Ook is er 
aandacht voor het materiaal dat no-
dig is: heeft u goede schoenen en is 
uw fiets in orde?
Op 24 april kunt u meedoen aan een 
wandel- of fietstocht.
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan 
vóór 5 april bij een van de service-
punten, tel. 0297 587600. De kosten 
voor beide middagen bedragen €5,-. 
U wordt dan om 13.00 uur verwacht 
in het gemeentehuis in Mijdrecht, 
en de lentecheck duurt tot 16.00 
uur.Ook bij Spel en Sport wordt zo-
mer en winter door onder leiding 
van een deskundige docent gewan-
deld. Dit sportief wandelen is een 
van de vele mogelijkheden die Spel 
en Sport biedt om fit te worden en te 
blijven. Meer informatie vindt u op 
www.spelensportdrv.nl.
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Spel en Sport betrokken 
bij Lentecheck

Hockeymeiden HVM 
M6E2 winnen op karakter
Mijdrecht - Zaterdag 16 maart 
stond de wedstrijd tegen Alkmaar 
op het programma. Het beloofde 
een spannende pot te worden. 
De eerste helft ging helemaal gelijk 
op. Natascha stond op doel en zij 
had een aantal schitterende reddin-
gen. Door haar bleef het lange tijd 
0-0. De meiden van Alkmaar waren 
goed op dreef; vrijlopen, overspelen 
en schieten. Maar als ze in de buurt 
kwamen van het HVM doel, stonden 
altijd weer ijzersterke Marieke en 
Abby of Emma daar om hun tegen 
te houden. Op dat moment moest 
de HVM doelpuntenmachine nog 
op gang komen. Met een schitte-
rende uithaal bereikte Nova de su-
perspits Nina en bam; 1-0. Helaas 
werd het doelpunt afgekeurd van-
wege gevaarlijk spel. De regen die 
volgde na het afgekeurd doelpunt 
voorspelde niet veel goeds. En ja-
wel... Alkmaar scoorde de 0-1. Een 
mooie combinatie bereikte de spits 
die koelbloedig de bal achter hun 
goallie Natascha schoot. Gelukkig 
konden Emma en Nienke met een 
aantal beheerste passes en acties 
een grotere achterstand vermijden. 
En zo haalde HVM met een 0-1 ach-
terstand de rust. De rust bracht let-

terlijk de rust (en appels en druiven). 
De coaches Emma en Laura spra-
ken de meiden streng maar recht-
vaardig toe. Niet dansen op het veld, 
niet dromen maar geconcentreerd 
blijven, overspelen en vooral goed 
blijven kijken naar de vrijstaande 
teamgenoot. De 2e helft begonnen 
de meiden van HVM goed. Ze wa-
ren alleen maar in de aanval. En zo 
zorgde Nina er met een mooi schot 
voor dat de meiden op 1-1 kwamen. 
Een grote opluchting voor al het 
publiek langs de kant. Met de 1-1 
op het scorebord gooiden de mei-
den alle schroom van zich af. Tik...
tik... tik en nog eens tik. En paf...... 
Nova zorgde er met een loeihard 
schot voor dat HVM op 2-1 kwam. 
Het Mijdrechts kwartiertje was be-
gonnen. Yuna hield de bal goed bij 
zich keek en schoot op doel. En wie 
anders dan Nina bracht met de 2e 
van de morgen de stand op 3-1. Het 
laatste doelpunt was één om in te 
lijsten. Yuna op Nova, Nova op Yuna 
en weer terug. Nova schoot met een 
geplaatst schot de meiden in veili-
ge haven 4-1. Ook de eindstand van 
een prachtige en vooral spannende 
wedstrijd. Op naar volgende week!   
Foto: sportinbeeld.com

Twee keer een eerste plaats en 
verrassend spel van team Kanjers

M6E1 meiden van HVM zijn toppers

Inschrijving voor Nationale 
Zwemvierdaagse geopend
De Ronde Venen - Maandag 27 
mei tot en met vrijdag 31 mei zal er 
na ruim 20 jaar eindelijk weer een 
zwemvierdaagse plaatsvinden. Als 
resultaat van de samenwerking tus-
sen Zwem- en polovereniging De 
Amstel en Optisport het Veenweide-
bad, zal in week 22 na zoveel jaar 
de Nationale Zwemvierdaagse weer 
worden gehouden, dit keer in het 
Veenweidebad. Zo kan elke deelne-
mer er voor kiezen om 250, 500, of 
1000 meter per avond te zwemmen 
en daarmee na 4 dagen een totaal 
te behalen van 1000, 2000 of 4000 
meter. Door elke dag je baantjes 
netjes te zwemmen kun je aan de 
eisen voor de prestatie voldoen. De 
prestatie wordt uiteindelijk beloond 
met een officiële medaille van de 
Nationale Zwemvierdaagse, die op 
de slotavond zal worden uitgereikt 
tijdens de afsluitende feestavond, 
waarbij een discozwemavond zal 
plaatsvinden. In een ver verleden 
werd al in het buitenbad van voor-
malig zwembad Blijdrecht de zwem-
vierdaagse georganiseerd, maar 
sinds de sluiting van het buiten-
bad is de nationale zwemvierdaag-
se niet meer in de Ronde Venen 
geweest. Dit nationale evenement 

wordt met name in de maanden mei 
en juni door de Koninklijke Neder-
landse Zwembond (KNZB) door het 
hele land gepromoot en kent daar-
door een deelname van over de 
100.000 zwemmers. Enige vereiste 
voor deelname is dat je in het be-
zit moet zijn van zwemdiploma A. 
Je kan je opgeven op de website:  
www.deamstel.zwem4daagse.nl of 
via een inschrijfformulier (aan de 
receptie van het zwembad). De kos-
ten voor deelname bedragen 6 eu-
ro, maar daar krijg je dan ook wel 
wat voor. Alle benodigde informatie 
is ook op deze site vinden. Natuur-
lijk kan een dergelijk evenement al-
leen plaatsvinden met ondersteu-
ning van sponsoren.
Zo hebben zich als sponsor al aan 
dit evenement verbonden: RBC-
bouw (Vinkeveen), Ascol verzeke-
ringen (Mijdrecht), Decibel hoor-
toestellen (Mijdrecht), Opel van 
Kouwen (Mijdrecht), Van der 
Zwaard Optiek (Mijdrecht), Liberty 
Drukkerij (Zevenhoven), Feka com-
puterservice (Mijdrecht), Dirkedaen 
vloerenspecialist (Wilnis), Krijten-
berg Hifi (Uithoorn), Co Peek auto-
bedrijf (Mijdrecht) en Drukkerij Ha-
zet (Mijdrecht).



 
15   Nieuwe Meerbode  •  20 maart 2013

IJsclub 
Nooit 
Gedacht 
kampioen
De Ronde Venen - Het seizoen voor de marathonschaatsers 
van IJsclub Nooit Gedacht zit er weer op.

Afgelopen woensdag was de finaleronden van de competitie 
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Dames 2 beet de spits af 
met Lisanne Immerzeel op een negende plek in de daguitslag 
en in het eindklassement is Lisanne keurig zevende geworden. 
Manja Bunschoten reed ook weer knap in de punten met een 
veertiende plaats tussen al die jonge meiden. 

Als tweede categorie was de C2 aan de beurt. Dirk de Jong uit 
Mijdrecht reed naar een degelijke zevende plek in de sprint en 
Melissa van Pierre pakte ook nog één puntje met de vijftiende 
plaats. In het eindklassement is Koen de Best achtste gewor-
den en Melissa van Pierre negende. Dirk de Jong tiende met 
Jan Willem Meijer uit Mijdrecht op de veertiende plek.

Immerzeel
Niel Immerzeel werd tijdens de C1 wedstrijd knap tweede en 
in het eindklassement werd hij zesde.

In het eindklassement van het regionale zesbanen toernooi 
werd Niels knap vijfde en mag volgend seizoen landelijk eer-
ste divisie gaan rijden. 
Hierna kwam de klapper van de competitie voor de ijsclub met 
de masters 4 rijders.

In de daguitslag werd Robert da Costa mooi derde en Coos 
Brouwer kwam als vierde over de finish. Als zevende gleed de 
coming man, Wim Ros, over de finish en daar achter Ton Bun-
schoten. Ronald Hazenkamp reed ook nog twee puntjes bij el-
kaar als veertiende en Wout Berkelaar werd achttiende.

In het eindklassement werd Robert da Costa glorieus winnaar 
en dat is een heel mooi debuut in de marathon en daarom mag 
hij het volgend seizoen een tree hoger gaan proberen. Coos 
Brouwer kwam ook tot een podium plek met de derde plaats, 
ook een mooi resultaat na een lange tijd van allerlei onge-
makken. Ton bezette de zevende plek en Wim Ros de tiende in 
het eindklassement. Ronald Hazenkamp werd zestiende, ook 
in zijn eerste seizoen.

Masters 3 
De Masters 3 is als peloton én als groep Nooitgedachters de 
grootste categorie. Er doen wel een stuk twaalf rijders mee van 
de club. Als beste kwam René Immerzeel (vader van Niels en 
Lisanne) als zesde over de finish met in het begin van de wed-
strijd betrokken bij een valpartij maar weer knap terug gere-
den naar het peloton. John Meijwaard werd negentiende en 
Peter v.d. Meijden zevenentwintigste en Ton Hendrikse acht-
entwintigste.

In het eindklassement stond René op het podium met een 
mooie tweede plaats. John Meijwaard pakte ook nog een be-
ker mee met de veertiende plek.

De laatste categorie voor Nooit Gedacht waren de Masters 2. 
René Elenbaas werd in deze groep de snelste Nooit Gedachter 
met een twaalfde plaats met direct daarachter Jan van der Zon 
als dertiende. Jos Aarsman pakte ook punten met een twee-
entwintigste plek. In het eindklassement werd Jan van der Zon 
zevende en René Elenbaas twaalfde.

Jos Aarsman volgde als negentiende en Henk Regelink een 
eenentwintigste plek. 

Al de resultaten bij elkaar opgeteld bleek dat ijsclub Nooit 
Geacht de meeste punten bij elkaar had gereden en glorieus 
eerst te zijn geworden bij de clubcompetitie op de Jaap Eden-
baan, schaatsseizoen 2012-2013.

Een nieuwe kans voor de 
10 EM van Uithoorn
Uithoorn - Nadat de loop op 27 ja-
nuari i.v.m. het slechte weer moest 
worden afgelast, organiseert atle-
tiekvereniging AKU op zondag 31 
maart voor de 28e maal de 10 En-
gelse mijlen van Uithoorn. Dit gro-
te loopevenement mag zich al ja-
ren verheugen in een grote belang-
stelling van gemiddeld 1500 lopers. 
De 10 Engelse mijlen van Uithoorn 
is een van de 8 lopen in het Zorg 
en Zekerheidscircuit en AKU is blij 
dat er nog een datum is gevonden 
om haar loop in de planning van 
het circuit op te nemen en dit voor-
jaar door te laten gaan. Dit beteken-
de voor de organisatie wel een ex-
tra inspanning i.v.m. alle voorberei-
dingen die gedaan moeten worden 
en helaas ook extra kosten, maar 
het is weer gelukt om allea rond te 
krijgen. Ondanks de 1e paasdag zijn 
weer voldoende vrijwilligers bereid 
om hun steentje bij te dragen aan 
een optimale organisatie. 

Kortere afstanden 
Er is een duidelijke verschuiving in 
de laatste jaren zichtbaar met be-
trekking tot de afstanden die gelo-
pen worden door lopers. Terwijl ja-
ren geleden de 10 Engelse mijlen 
verreweg de best bezette afstand 
was, zien we de laatste jaren dat 
de groep die die kiest voor de kor-
tere afstanden, steeds groter wordt. 
Intussen is de 10 kilometer in Uit-
hoorn de afstand met de meeste 
deelnemers en groeit het aantal lo-
pers op de 5 kilometer ook steeds 
meer. Voor de jeugd tot en met 11 
jaar is er de geZZinsloop over ruim 
1 kilometer over het wielerparcours 
om sportpark de Randhoorn. 

Parcours 
In verband met het feit dat de werk-
zaamheden aan de nieuwe N 201 
nog niet zijn afgerond, is het ook dit 
jaar niet mogelijk om het parcours 
waar de laatste jaren over werd ge-
lopen, te gebruiken. 
Gelet op de overwegend positie-
ve ervaringen van vorig jaar zal er 
daarom ook dit jaar gestart wor-
den op sportpark de Randhoorn, 
de thuisbasis van AKU. Legmeer-
vogels heeft als goede buur ook 
dit jaar een groot deel van zijn ac-
commodatie beschikbaar gesteld 
waardoor de organisatie kan be-
schikken over een aantal kleedka-

mers van Legmeervogels en de kan-
tine voor de inschrijvingen, uitsla-
genverwerking, etc. Het parcours 
voor alle afstanden zal op een aan-
tal punten gewijzigd zijn t.o.v. vo-
rig jaar. Zo zal dit jaar bij de 10 En-
gelse mijlen de Poelweg wel wor-
den benut waardoor er minder ge-
bruik hoeft te worden gemaakt van 
het veilingterrein. Ook het parcours 
van de 10 kilometer is deels veran-
derd Vorig jaar werd door een aantal 
lopers het vertrouwde loopje langs 
de Amstel gemist, anderen waren 
juist positief over het feit dat er na 
zoveel jaar op andere wegen in Uit-
hoorn en Amstelveen kon worden 
gelopen. De problemen die zich vo-
rig jaar, onverwacht, voordeden met 
parkeren, zijn dit jaar opgelost om-
dat een aantal bedrijven langs de 
Noorddammerweg bereid zijn ge-
vonden om auto’s op hun terrein te 
laten parkeren en er nu extra ruimte 
is op de grote parkeerplaats aange-
zien er geen voeltbalprogramma is 
op deze dag. Daarnaast is in over-
leg met de gemeente eenrichtings-
verkeer ingesteld op de Noorddam-
merweg, Randweg en de Poelweg, 
waardoor het parcours beter bereik-
baar en veiliger zal zijn. Tevens zal 
verkeer na afloop langs verschillen-
de uitvalswegen van het parcours 
worden afgeleid waarmee de door-
stroming beter zal verlopen.

Afstanden en starttijden
Er wordt ook dit jaar weer over 4 af-
standen gelopen zodat elke loper 
naar zijn/haar mogelijkheden de 
meest geschikte afstand kan kiezen. 
Het programma ziet er als volg uit:
10.30u.: geZZinsloop over 1,1 km 
 voor kinderen t/m 11 jaar 
 over de wielerbaan
11.00u.:  start 5 km
11.10u.:  start 10 Engelse mijlen
11.45u.:  start 10 km
12.00u.:  prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00u.:  prijsuitreiking 10 km 
 en 10 EM
Alle deelnemers aan de kinderloop 
ontvangen weer een mooie medaille 
en daarnaast zijn er veel extra prij-
zen voor deze groep jonge deelne-
mers. De lopers op de andere af-
standen ontvangen het intussen tra-
ditionele T-shirt.
Inschrijven is vanaf 9.00 uur moge-
lijk in de kantine van Legmeervo-
gels.

Mijdrecht - Dinsdag 12 maart 
is Dennis Vorster gestart met 
Aikido in Mijdrecht. De eerste 
les werd meteen goed bezocht 
door een enthousiaste groep 
deelnemers.

Na een korte introductie over 
Aikido heeft Dennis een regu-
liere training opgebouwd, be-
staande uit diverse voorbe-
reidende oefeningen, gevolgd 
door enkele basistechnieken 
waar de aanwezigen mee kon-
den oefenen.

Dat Aikido geschikt is voor man-
nen en vrouwen en voor jong en 
minder jong, bleek wel uit de 
gevarieerde samenstelling van 
de groep. Iedereen heeft zich 
tijdens de training maximaal in-
gezet en aan de ingespannen 
gezichten was af te lezen dat ze 
er echt voor gingen. Tussendoor 
nam Dennis de gelegenheid om 
ook enkele Aikidotechnieken te 
demonstreren en extra uitleg 
over Aikido te geven.

Aikido in Mijdrecht is wekelijks 
op dinsdag avond van 20.00-
22.00 uur en de eerste les is al-
tijd een gratis proefles. Vervol-
gens kan men zich inschrijven 
voor een introductieperiode van 
6 weken. 

In deze 6 weken zullen diver-
se belangrijke Aikidoprincipes 
aan bod komen, zodat de ken-
nismakers een goed beeld kun-
nen vormen en kunnen beoor-
delen of ze verder willen met Ai-
kido. Benieuwd geworden of Ai-
kido ook iets voor jou is?
Je bent van harte welkom om 
een proefles mee te komen 
doen!

Voor aanmelding en meer in-
formatie over Aikido kan 
je contact opnemen met 
Dennis Vorster via e-mail:  
dvorster@online.nl of telefoon: 
06-26020986. Het adres is Ren-
dementsweg 2j op het indu-
strieterrein van Mijdrecht. De 
dojo is open vanaf 19.45 uur. 

Aikido in Mijdrecht 
beleeft prima start

Amvé wint van Bayer
Mijdrecht - Vrijdag 15 maart stond er weer een ont-
moeting op het programma van de bedrijfscompeti-
tie in Tennishal De Ronde Venen. Amvé moest het op-
nemen tegen het team van Bayer. Een overwinning 
voor het team van Amvé is noodzakelijk om in de race 
te blijven voor het kampioenschap. Bayer, nummer 7 
moest het opnemen tegen de nummer 3 van de be-
drijfscompetitie. Bayer dat de afgelopen ontmoetingen 
goede zaken deed moest toch nog een aantal pun-
ten binnenhalen om te stijgen. Een interessante ont-
moeting tussen 2 teams, waar het voor beide teams 
nog ergens om ging. Op baan 1 was vanaf bal 1 het 
team van Amvé gretig om te winnen. Het koppel van 
Amvé was duidelijk op dreef. Elke bal die van het rac-
ket kwam was goud. Het was al snel duidelijk dat de-
ze wedstrijd naar Amvé zou gaan. Ondanks dat Bayer 
zich kranig weerde was het koppel van Amvé niet te 
stoppen. Op de andere baan was een ander beeld te 
zien. Hier was een hevige strijd gaande tussen 2 kop-
pels, die aan elkaar gewaagd waren. Spannende pun-
ten en mooie gescoorde punten wisselden elkaar in 
hoog tempo af. Toch was het uiteindelijk Amvé dat de 

wedstrijd na een eindsprint won met 9-6. Bayer begon 
het 2e uur ondanks het verlies in het 1e uur erg sterk. 
Het leek of het verlies in het 1e uur Bayer extra krach-
ten had gegeven. De ballen die het 1e uur net uit wa-
ren, gingen nu wel binnen de lijnen. Het tempo ging 
omhoog waardoor het koppel van Amvé in de proble-
men kwam. Na een uur spelen was het Bayer dat met 
een 11-4 overwinning van het veld stapte. 
Het duel op baan 1 gaf de beslissing in deze ontmoe-
ting. De eerste paar games waren heel spannend met 
veel deucegames. Na ongeveer 20 min is het toch 
weer Amvé, dat afstand begint te nemen van Bayer. 
Mede door de goede servicegames wordt het gat snel 
groter. Deze voorsprong werd uitgebouwd tot een 17-5 
overwinning voor Amvé. Dit brengt de einduitslag voor 
de dag op 12-4 in het voordeel van Amvé, dat hier-
mee nog kans maakt op de titel. De volgende ontmoe-
tingen in de bedrijfscompetitie staan vrijdag 22 maart 
op het programma. Voor meer informatie over de be-
drijfscompetitie of wilt u zich als bedrijf voor het vol-
gend seizoen aanmelden, dan kunt de website raad-
plegen op www.tennishalderondevenen.nl .



De Ronde Venen - In speelweek 
29  klampte De Paddestoel 2 zich in 
de eerste divisie aan de laatste stro-
halm vast door met 9-0 te winnen, 
terwijl DIO een biljartvrije week had. 
De Merel/Heerenlux 1 en De Pad-
destoel 1 gaven elkaar in de twee-

de divisie niets toe door beiden met 
9-0 te winnen. De kortste partij was 
voor Michel Bak die in 19 beurten 
zijn partij uitspeelde. John Vrielink 
(zie foto) scoorde de procentueel 
hoogste serie met 60 caramboles = 
40% van zijn te maken punten.

Eerste Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 won nipt met 
5-4 van De Vrijheid/Biljartmakers. 
Cor van Wijk en Hans Levy hielden 
de punten voor de Merel 3 in eigen 
huis. Bert Loogman en Jos Lugtig-
heid zorgden dat er 4 punten naar 
De Amstelhoek gingen. De Kuiper/
van Wijk liet zich met 2-7 door De 
Merel/Heerenlux 4 verrassen. Piet 
Best, Jeroen Vis en Gijs van der Vliet 
zorgden voor de punten van de Vin-
keveners. ASM Mijdrecht 3 was 
met 4-5 een “lastige kluif” voor De 
Springbok 1. Hans van Eijk van De 
Springbok won met een slotserie 
van 18 caramboles van Roy Leem-
reize. Ramon Alblas en Thijs Pieter-
se hielden de punten in Nieuwer ter 
Aa. De Paddestoel 2 was met 9-0 
oppermachtig tegen Bob’s Bar. Jim 
van Zwieten, Cock Verver en Robert 
Daalhuizen met een dubbelpar-
tij waren veel te sterk voor de spe-
lers van Bob’s Bar. ASM Mijdrecht 4 
maakte het De Schans met 4-5 erg 
moeilijk. John Beets pakte met een 
sterk slot van de partij het extra punt 
voor zijn team. Wilnisser Teus Dam 
was veel te sterk voor oud-Wilnisser 
Theo Valentijn van De Schans.

Tweede Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 had met 7-2 
een “makkie”tegen Cens 2. Do-
rus van der Meer, Gijs Rijneveld en 

Frank Witzand overklaste hun te-
genstanders van Cens 2. Hans van 
Rossum redde in een spannende 
partij de eer voor Cens 2 tegen Evert 
Oudhof. Stieva Aalsmeer was met 
0-9 een makkelijke prooi voor titel-
kandidaat De Merel/Heerenlux 1. 
John Vrielink wisselde hoge series 
af met veel missers maar won van 
Derk Bunders. Bert Fokker, Kees 
Griffioen en Walter van Kouwen wa-
ren een maatje te groot voor Stie-
va Aalsmeer.
De Kromme Mijdrecht verloor na 
spannende partijen geflatteerd met 
2-7 van ASM Mijdrecht 1. Jac de 
Leeuw had één carambole meer als 
John Oldersma. Henny Versluis had  
slechts 3 punten over tegen Ab Au-
gustin. Cor Ultee won met duidelijk 
verschil van Gerrit Schuurman.

De Springbok 2 won verrassend met 
7-2 van ASM Mijdrecht 2. Jan van 
Veen, Piet Slingerland en Jan Felix 
wonnen in prima partijen voor De 
Springbok 2. Rohan Janmaat redde 
de eer voor ASM Mijdrecht 2. Cens 
1 had met 0-9 niets in te brengen 
tegen De Paddestoel 1.
Een sterk spelend “jonkie” Michel 
Bak gaf biljartles aan “oudje” Joop 
Luthart. Hans Bak, Stefan Vos en 
Jos van Wijk zorgden dat hun team 
nog in het spoor van koploper De 
Merel/Heerenlux 1 blijft. 
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Zaterdag open huis VLTV
Vinkeveen - Komende zaterdag 
houdt De Vinkeveense Tennis Ver-
eniging open huis op haar tennis-
complex aan de Mijdrechtsedwars-
weg 2 te Vinkeveen.
De open dag duurt van 11.00 tot 
16.30 uur en is bestemd voor ieder-
een van jong tot oud die belang-

stelling heeft voor de tennissport. U 
kunt zelf een balletje slaan of alleen 
maar langs komen voor informatie. 
Net wat u zelf wilt.
Het hele programma voor die dag 
kunt u bekijken op www.vltv.nl 
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. 

Zaalkampioen Vinken A1 
verslaat eersteklasser

Vinkeveen - De eerste oefenza-
terdag voor de veldkorfbalcompe-
titie is weer achter de rug. Er staat 
een snijdende wind op deze 16e 
maart en het is aardig koud te noe-
men. Het zijn niet echt temperatu-
ren om na een warme zaalperiode 
eens gezellig buiten naar het korf-
balveld te komen. Maar het is be-
langrijk om weer te wennen aan het 
kunstgrasveld.
Na een succesvolle zaalperiode, 
waarbij De Vinken A1 het kampi-
oenschap veroverde, moet de knop 
weer om en moet de succesvol-
le equipe van makelaardij Witte la-
ten zien dat het als team gegroeid 
is. Dat kan mooi in deze oefenwed-
strijd, waarin de getalenteerde Vin-
keveens jeugd  tegen het sterker 
geachte Antilopen A2 moet spelen.
De tegenstander in deze oefen-
wedstrijd, het uit Leusden afkomsti-
ge Antilopen A2, begon goed door 
als eerste te scoren 0-1. Natuurlijk 
kon de thuisploeg niet achter blijven 
en Robin van der Vliet scoorde een 

doorloopbal, 1-1. Heel langzaam kon 
De Vinken het initiatief overnemen 
van de tegenstanders. Eerst was 
het Emese Kroon die bij haar eerste 
schot de korf doorboorde en even 
later volgde een mooi afstandsschot 
van Pascal Hoogeboom: 3-1. Anti-
lopen A2 demonstreerde af en toe 
haar klasse en kwam weer op gelij-
ke hoogte 3-3.
De Vinken A1 bleef geduldig spelen 
en kreeg volop kansen. Een door-
loopbal van Emese Kroon (4-3) was 
het startsignaal voor meerdere Vin-
kendoelpunten. Een afstandstreffer 
van Pascal Hoogeboom werd ge-
volgd door een afstandsschot van 
Johan Huizinga. Robin van der Vliet 
zorgde voor een mooie 7-4 rust-
stand door een kansje achter de 
korf te benutten ……….

Rust
In de rust werd geconstateerd dat 
er best goed gespeeld werd te-
gen een ogenschijnlijk wat gefrus-
treerde tegenstander. Lekker wen-

nen aan het veld en bovenal aan de 
wind. Toch kwam Antilopen A2 sterk 
uit de startblokken met een treffer 
7-5, maar de zaalkampioenen lieten 
zich niet kennen. Na wat prijsschie-
ten aan Vinkenkant schoot Jelle Mul 
raak 8-5. Gideon Leeflang wist ver-
volgens een doorloopbal te verzil-
veren: 9-6. En na goed wegtrekken 
onder de paal maakte Danielle Gij-
sen de 10-6.
De Vinken A1 speelde verzorgd 
korfbal en koos vaak de juiste kant 
met aanvallen. Langzaam liep de 
thuisploeg weg van de nogal teleur-
gestelde tegenstanders, en dat de-
monstreerde Melvin Pauw met een 
afstandsschot en ook aanvoerder 
Jelle Mul benutte nog een kans-
je: 12-6. Daarna was het pleit be-
slecht. Antilopen scoorde weliswaar 
nog twee maal maar De Vinken 
was tevreden met een mooie 12-8 
overwinning. Volgende week zater-
dag komt een andere eersteklasser 
(Animo A1 uit Geldermalsen) in Vin-
keveen op bezoek.

Bridgen bij ABC
Regio - Op donderdag jl. werd de 
derde ronde van de laatste compe-
titiecyclus gespeeld. Hoewel door 
de plotseling, zeer onverwachte in-
val van het winterse weer, eerst de 
autoruiten ontdooid moesten wor-
den was iedereen netjes op tijd aan-
wezig en kon klokslag 9.00 uur met 
de wedstrijden worden begonnen. 
Henny, die langdurig afwezig was 
geweest door een ziekenhuisopna-
me en latere revalidatie, bedank-
te de leden van de club voor de be-
langstelling die zij in allerlei vormen 
heeft mogen ontvangen. Voor deze 
laatste cyclus zijn er een paar wij-
zigingen doorgevoerd in de samen-
stelling van de paren. Nu maar eens 
zien hoe Ria & Hetty in de nieuwe 
samenstelling het de tegenstan-
ders moeilijk gaan maken. Hetzelfde 
geldt voor het, voorlopig, nieuw ge-
vormde koppel Hanny & Thea. Door 
al deze wijzigingen waren er deze 
week een paar eenlingen die voor 
deze keer als het paar Bep & Arnold 
het gevecht met de bestaande pa-
ren moesten aangaan. Dat dit gele-

genheidskoppel er veel aan was ge-
legen de rest van de club een p. te 
laten ruiken bleek aan het eind van 
de ochtend bij het oplezen van de 
uitslagen. In de A-lijn presteerden 
zij het om als eerste te eindigen met 
de mooie score van 64,17%. Twee-
de werd het echtpaar Van der Schot 
met 62,85% en derde in de uitslag 
was het paar Greet de Jong & Roel 
Knaap. Dit paar heeft een een paar 
weekjes minder gepresteerd, maar 
na twee weekjes vakantie was Roel 
weer gretig en dat is dus in de uit-
slag terug te zien.
In de B-lijn was het paar Corry Snel 
& Lenie Veninga eerste met 64,17%. 
Zij waren de paren Corry Boomsma 
& Bibet Koch tweede met een per-
centage van 62,50% en Arna Kroon 
& Gerda Rietstap derde met 57,92% 
te snel af. Volgende week staat de 
vierde ronde gepland en dan kun-
nen de bridgeleden eens kijken wie 
er na die ronde kansen gaan maken 
op promotie en degradatie. Er is na-
dien nog veel mogelijk, maar indica-
ties zijn er dan wel te geven.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 12 maart 
is bij Bridgeclub Hartenvrouw de 
eerste ronde van de vierde en te-
vens laatste competitie gespeeld. In 
de A-lijn werd gespeeld met 16 
paren. Eerste plaats was voor Ri-

ta Vromen en  Reina Slijkoord met 
de mooie score van 6ß7.71. Twee-
de plaats voor Wil Blansert en In-
eke Hilliard met 57.15.   Deze sco-
re is binnen. Een derde en vier-
de plaats  gedeeld voor Geke Lud-

wig, Margo Zuidema,  Ans Pickers 
en Loes Wijland met  55.21. In de 
B-lijn waren er drie scores van bo-
ven de 60% en wel eerste Tini Ge-
ling en Paula Kniep 65%. Tweede 
plaats Annet Roosendaal en Rini 

Tromp met 62.92.  Ga zo door, da-
mes. Derde plaats voor  Jose Mol-
ler en partner Ank Reems met 
62.08. Er zijn nog vijf middagen te 
gaan en alles is dus nog mogelijk 
en bedenk de eersten  zullen de 

Fietsvereniging De Merel 
houdt zondag open dag
De Ronde Venen - Zondag 24 
maart houdt TTC de Merel weer een 
open dag. Hebt u een racefiets en 
wilt u meer gaan fietsen? Misschien 
wel in groepsverband? Kom dan 
naar de open dag van TTC de Me-
rel op 24 maart. Iedereen is welkom. 
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschikte 
groep om mee te fietsen. Hebt u nog 
geen helm? De Merel heeft helmen 
beschikbaar om te lenen.

TTC de Merel, de fietsvereniging in 
De Ronde Venen, wil het toerfiet-
sen in groepsverband meer populair 
maken, daarom houden zij nu voor 
de 5e keer een open dag. Bezoekers 
aan de Ooen dag krijgen informa-
tie van ervaren toerfietsers over de 
vereniging, ze krijgen tips over het 
racefietsen en het fietsen in groeps-

verband. Daarnaast geeft de ver-
eniging de mogelijkheid vrijblijvend 
mee te fietsen in een groep ervaren 
toerfietsers. 
Om 9.00 uur starten er 3 verschillen-
de groepen fietsers. Groep 1 rijdt 60 
km met een snelheid van ongeveer 
30 km/uur. Groep 2 rijdt 50 km en 
zal ongeveer 26 km/uur aanhouden,
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 23 km/uur

Tijd 
De open dag wordt gehouden op 
zondag 24 maart en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur 
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook 
na afloop van de rit krijgt u iets te 
drinken aangeboden. De open dag 
wordt gehouden bij Eetcafé de 
Schans aan de Uitweg 1 in Vinke-
veen. 

John Vrielink de hoogste serie en 
Michel Bak de kortste partij

Jos Lugtigheid nummer 
één 3-ster libreklasse
De Ronde Venen - Een 8-tal fina-
listen ging afgelopen vrijdagavond 
aan de slag voor het kampioen-
schap van De Ronde Venen 2012-
2013 in het reservelokaal van De 
Springbok in De Hoef.
Camping Het Groene Hart is de laat-
ste periode een prima opvang voor 
de biljarters uit De Hoef die half 
April met een extra tafel in bestel-
ling naar hun verbouwde honk te-
ruggaan. Iedereen werd goed ver-
zorgd met allerlei hapjes en drank-
jes die met één vingerwijzing naar je 
toekwamen. Aria en Lucia als ver-
trouwde wedstrijdleidsters gaven 
het startschot om op twee tafels van 
start te gaan. Vrijdagavond stond 
voor iedereen 2 wedstrijden op het 
programma die om 22.30 uur vlotjes 
waren afgewerkt. Alle spelers gin-
gen met 2 punten op zak huiswaarts 
waarvan Gijs Rijneveld het hoogste 
moyenneprocent wist neer te zetten.
Zaterdag ging om 11.00 uur het cir-
cus weer van start waarbij zich een 
kleine aftekening ging plaatsvinden,  
Jos Lugtigheid, Robert Daalhuizen, 
Nick van de Veerdonk en Pim de Ja-
ger eindigde de wedstrijddag met 
6 wedstrijdpunten. Paul Huzeme-
ijer, Piet Best, Gijs Rijneveld en Ni-
co Koster kwamen tot 4 wedstrijd-

punten. Voor de daarop volgende 
zondag was voor iedereen nog vol-
op kans want één ronde gespeeld 
te hebben waren 7 van de 8 spelers 
nog volop in de race.
De laatste ronde ging beginnen en 
iedereen was gespannen, mooi par-
tijen gingen langer duren want de 
verdediging bleek de beste metho-
de om tot winst te komen. Na men 
overging op 1 biljarttafel kon je een 
speld horen vallen want de span-
ning bleef tot de laatste carambole.  
Wedstrijdleidster Aria liet haar com-
puter het werk doen want 5 spe-
lers waren op 8 wedstrijdpunten ge-
eindigd dus ging het moyennepro-
cent tellen. Federatievoorzitter Toi-
ne Doezé bedankte alle spelers en 
arbiters voor het zeer sportieve ver-
loop en gaf voor de eindafronding 
het woord aan Aria. Jos, Robert en 
Paul hadden dit toernooi alle drie 
352 caramboles neergelegd. Pim 
de Jager had met 18 caramboles 
de hoogste serie en Piet Best had in 
20 beurten de kortste partij. Robert 
Daalhuizen kreeg een pluim voor 
zijn handhaving in dit toernooi om-
dat hij direct uit de 2-sterklasse was 
gepromoveerd.
De prijzen werden uitgereikt met 
voor de trotse kampioen Jos een 

Bocxe Biljarts cadeaubon, tevens 
voor alle deelnemers, bediening en 
arbitrage een fleurige bos Rijdes-
bloemen. Kortom volledig geslaagd!

Einduitslag
1. Jos Lugtigheid 8 pnt.
2. Robert Daalhuizen 8 pnt.
3. Gijs Rijneveld 8 pnt.





Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was het tweede wedstrijdweekend 
in het district Midwest. 

Alle GVM’79 acrogymteams op E-, 
D- en C-niveau lieten hier hun oe-
fening zien om een plaatsje op de 
halve finale te bemachtigen. Voor 
een tweetal teams op B-niveau 
was het een mooie oefenwedstrijd. 
Joella en Naomi (B-niv) kwamen 
terug van een vervelende blessu-
re en hadden niet veel tijd gehad 
om zich voor te bereiden. Desal-
niettemin lieten zij twee superoe-
feningen zien en werden daarmee 
eerste! Ook voor Mariska, Vynia en 
Laura een oefenwedstrijd. Zij had-
den veel tijdsfouten in de balans-
oefening, maar met tempo maak-
te ze het helemaal goed met twee 
mooie dubbele salto’s. Ook voor 
hen een gouden medaille. In het 
D-niv deden Pibbe en Laura het 
heel goed, met mooie en technisch 
goed uitgevoerde elementen. We-
derom sterke concurrentie op het 
artistieke gedeelte, wat zorgde dat 
de dames met 24,833 op de 11e 
plek kwamen. 

Goed
In het E-niveau heeft GVM’79 veel 
teams. Zij deden het allemaal erg 
goed. Mixpaar Phoenix en Rink 
straalde van de vloer af en deed 
het nog weer beter dan vorige 
keer. Een mooi vliegtuigje en goe-
de landingen zorgen ervoor dat zij 
de gouden medaille omgehangen 
kregen. Sterre, Caitlin en Fleur wa-
ren ook heel sterk in de uitvoering 
van de elementen, mooi gespan-
nen benen en tenen en ook weer 

een hoge basket-streksprong. He-
laas ook 2 tijdsfouten, wat de da-
mes 2 plaatsen in ranking scheel-
de. De zesde plek was voor hen. In 
het team van Shelly, Ilse en Phae is 
het heel gezellig, maar de meiden 
werken ook hard om een goed re-

sultaat neer te zetten. In hun dis-
trict hebben ze weinig tegenstan-
ders, maar geen reden om niet 
je best te doen. De oefening was 
strak, de elementen hoog en mooi, 
dus een welverdiende eerste plek! 
Celine en Sanne deden dit keer 

wel samen mee en lieten een he-
le rustige en ook technisch goed 
uitgevoerde oefening zien. Met 
24,500 pnt werden zij 12e van de 
26 teams. Priscilla en Bente kwa-
men uit in dezelfde categorie met 
zeer veel tegenstanders. Ze wilden 

graag eerste of tweede worden, 
maar dat wilden de andere teams 
natuurlijk ook. Ondanks of dankzij 
de zenuwen verliepen de elemen-
ten goed. Nog even wat aandacht 
op de dans leggen en dan komt die 
eerste of tweede plek nog wel een 

keer, voor deze wedstrijd was een 
5e plek zeer goed en welverdiend 
en de dames kregen er ook nog 
een mooie medaille bij.

Damespaar
Als laatste het damespaar van Lu-
cia en Jade. Ook hier een mooie 
oefening, die volgens de train-
ster wel erg rustig verliep. Hier-
door een beetje te laat klaar met 
de oefening, maar in ieder geval 
geen tijdsfouten. Mooie handstand 
en een schattige lach naar de ju-
ry brachten het totaal op 24,567 en 
daarmee 6e van de 18 deelnemers, 
hartstikke goed dus.

In het C-niv wordt GVM verte-
genwoordigd door twee teams. 
Fleur en Mart waren dit keer min-
der zenuwachtig wat ervoor zorg-
de dat de balansoefening een stuk 
mooier was en de elementen ook 
een stuk beter gingen. In de tem-
po-oefening was het even schrik-
ken, toen Fleur viel met salto a.o. 
tot catch. Gelukkig kon ze door de 
tranen heen haar oefening wel ver-
der afmaken en hoe!? Stabiele lan-
dingen en hoge salto’s, heel goed! 
Ook een eerste plek voor Mart en 
Fleur. Voor Manuela, Amber en 
Vera stond er niet veel op het spel, 
omdat zij zich vorige keer al ge-
plaatst hadden voor de halve finale.
Toch wisten de dames zich weer 
druk op te leggen, door hun zin-
nen op een medaille te zetten. Bij 
balans waren ze de beste, maar bij 
tempo bleek een ander team iets 
sterker. Met maar een verschil van 
0,1 werd GVM tweede en dus een 
zilveren medaille erbij.
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GVM-Acrogym doet het super tijdens tweede 
districtswedstrijd

HVM maakt het zich moeilijk
Mijdrecht - Zondag speelde HVM 
thuis tegen Muiderberg, de hekken-
sluiter van de ranglijst. Na een 3-0 
voorsprong bij de rust kwamen de 
Mijdrechtse hockeyers danig in de 
problemen, maar wisten uiteindelijk 
toch met 4-3 aan het langste eind 
te trekken.
HVM begon goed, de tegenstan-
der kwam er nauwelijks aan te 
pas. Binnen tien minuten kregen 
de Mijdrechters drie strafcorners 
te nemen, die onbenut bleven. Na 
12 minuten moest keeper Stienstra 
een counter van de Noord-Hollan-
ders pareren. Casper Wilmink stel-
de daar een minuut later een kans 
tegenover, maar de 0-0 bleef nog op 
het bord.
Halverwege de eerste helft viel de 
verwachte Mijdrechtse treffer: Mats 
Kaas sloeg de vierde strafcorner 
binnen. Daarna regende het kansen 
voor het Muiderbergse doel. HVM 
scoorde nog twee keer uit strafcor-
ners, via Maarten Post en Daniel de 

Graaf. Door te gehaast spel in de 
Mijdrechtse aanval bleven velddoel-
punten uit. De ruststand was een 
comfortabele 3-0 voor HVM.

Na de rust keerde het tij. Via twee 
strafcorners kwam Muiderberg 
in de eerste vijf minuten terug tot 
3-2. HVM kwam onder grote druk, 
van het goede collectieve spel van 
de vorige wedstrijd was niets meer 
te merken. Was het onderschat-
ting van de tegenstander? Min-
der dan een kwartier voor het einde 
leek HVM orde op zaken te stellen 
door een velddoelpunt van Casper 
Wilmink, maar de onzekerheid bleef. 
Vijf minuten later vond Muiderberg 
weer de aansluiting, ook via een 
velddoelpunt. Mijdrecht was niet in 
staat om de wedstrijd de laatste vijf 
minuten onder controle te nemen, 
maar er werd niet meer gescoord. 
Een onnodig spannende wedstrijd! 
Verdediger Christian Kievits werd 
gekozen tot man van de match.

Zevenklapper voor CSW
Wilnis - CSW wist zaterdag voor de 
derde achtereenvolgende keer een 
wedstrijd in winst om te zetten. Te-
genstander Marken werd met maar 
liefst 7-1 verslagen. Het publiek was 
zaterdag dan ook de grote winnaar 
op het complex van CSW.

Het begin van de wedstrijd was het 
Marken dat het meeste balbezit had 
maar veelal rond de middellijn zo-
dat er geen dreiging ontstond voor 
het doel van CSW. De eerste keer 
dat CSW er prima uitkwam was wel 
meteen raak. Mitchell de Zwart brak 
op links door en bediende Sven van 
Vuuren prima op maat. Van Vuu-
ren kapte vervolgens zijn tegen-
stander uit om daarna de bal kei-
hard binnen te schieten. Niet veel 
later al de 2-0. Opnieuw de Zwart 
die de bal panklaar lag voor Issar-
ti die vanaf dichtbij de keeper kans-
loos liet. CSW werd daarna wat slor-
diger en na een overtreding binnen 
de zestien mocht Marken een straf-
schop nemen die feilloos werd be-
nut. Marken kreeg hierna nog twee 
geweldige kansen op de gelijkma-
ker maar 1 keer redde doelman Dir-
ven en Marlin Bot haalde een bal 
van de doellijn. Nog voor rust kwam 
CSW op 3-1 na voorbereidend werk 

van Sven van Vuuren die de bal in 
de loop meegaf aan Sander Kunke-
ler die op zijn beurt de keeper ver-
schalkte met een prachtige lob.
Na rust kwam CSW al snel op een 
veilige 4-1 voorsprong en was alle 
hoop bij Marken direct verdwenen. 
De Zwart was zijn bewaker te snel 
af en werd binnen de zestien ge-
vloerd. De toegekende penalty was 
een simpele prooi voor van Vuuren. 
Het publiek ging er eens goed voor 
zitten en kreeg een heerlijke tweede 
helft voorgeschoteld. Marken pro-
beerde nog wel aan te dringen maar 
de ploeg was niet bij machte om het 
de verdedigers van CSW echt las-
tig te maken. CSW vergrootte de 
voorsprong na een afgemeten voor-
zet van Sven van Vuuren op Issar-
ti die de bal voor het intikken had. 
De 6-1 kwam weer van de voet van 
Kunkeler. Hij werd op maat bediend 
door de Zwart, stuitte eerst nog op 
de keeper maar kon daarna de te-
rugspringende bal in het lege doel 
tikken. De koek was nog niet op en 
na wederom een prima aanval ging 
Issarti alleen op de doelman af, lag 
daarna keurig breed op de meege-
lopen Epi Kraemer die de eindstand 
op 7-1 bepaalde door de bal in het 
lege doel te schuiven.

Verlies na langste rit
Mijdrecht - De reis naar Nieuwen-
hoorn op het Zuid-Hollandse eiland 
Voorne-Putten heeft Argon geen 
punten opgeleverd. Ten gevolge van 
schorsingen, blessures en privé om-
standigheden kon trainer Alain Hij-
man geen beroep doen op een vijf-
tal spelers en dus moest de opstel-
ling behoorlijk door elkaar geschud 
worden. Dat gevoegd bij het feit, dat 
de spelersgroep eerder deze week 
te horen had gekregen, dat vol-
gend seizoen bij Argon geen pres-
tatievoetbal op zondag gespeeld zal 
gaan worden, maakte dat de ver-
wachtingen dit keer niet meteen 
hoog werden ingeschat. Maar de 
spelersgroep toonde volop karakter 
en verzuimde niet, waardoor men 
zeker niet onderdeed voor de thuis-
ploeg. Het eerste echte gevaar ont-
stond na een kwartier spelen, toen 
doelman Romero Antonioli ver bui-
ten het strafschopgebied een uit-
braak van de thuisploeg wilde on-
derbreken en ook ruim voor aanval-
ler Muntslag bij de bal was.
Omdat zijn voet echter bovenop 
in plaats van achter de bal terecht 
kwam, ontstond een botsing waaruit 
de scheidsrechter de conclusie trok, 
dat hij de doelman een gele kaart 
moest tonen.

Een van de vele beslissingen, waar-
uit bleek dat de leidsman het geheel 
bepaald niet aanvoelde. Tot kort 
voor rust gebeurde er voor beide 
doelen weinig gevaarvols, Muntslag 
schoor namens de thuisploeg een 
bal voor het doel langs en Romero 
Antonioli maakte een inzet van Hu-
bregtse onschadelijk, daar was het 
wel mee gezegd. Maar in de laat-
ste minuten voor de thee gebeurde 
het dan toch: de als linksback spe-
lende Masies Artien liet zich in de 
luren leggen, de voorzet die volgde 

werd weliswaar uit het strafschop-
gebied gewerkt, maar de bal werd 
opnieuw ingebracht en kwam in het 
overvolle gebied precies tegen de 
voet van Muntslag, die het leer ach-
ter Romero Antonioli zag belanden 
voor de 1-0. Het antwoord van Ar-
gon kwam nog voor de doelwisse-
ling, maar de door Joey van Ede vrij 
voor de doelman gezette Dion Ger-
ritsen zag zijn inzet gestopt worden 
door de keeper van de thuisploeg. 
Het eerste gevaar na rust kwam ook 
van Argon, toen Vincent Verheul na 
een afgeketste hoekschop van bui-
ten het strafschopgebied hard uit-
haalde. 

Doelman van de Wijngaart wist de-
ze poging met een knappe redding 
tot hoekschop te verwerken. Daarna 
was het voornamelijk de thuisploeg, 
die tot doelkansen wist te komen, 
maar de voorwaartsen lieten zien, 
dat enige scherpte bij hen ook vol-
ledig ontbrak.
Pech hadden ze bij een schot van 
Kazbogan op de lat, voor het ove-
rige slaagde Romero Antonioli er in 
om baas over de situatie te blijven. 
In de slotfase gooide Argon alles op 
de aanval, wat wel enkele onover-
zichtelijke situaties voor het doel 
van Nieuwenhoorn opleverde, maar 
geen echte doelkansen. Het slotak-
koord was voor de scheidsrechter, 
die ruim in blessuretijd een 100% 
fopduik van Kazbogan na lang aar-
zelen toch tot een strafschop pro-
moveerde.

Het feit, dat er geen kaart werd ge-
trokken, maakte wel duidelijk dat de 
leidsman zijn eigen beslissing ook in 
twijfel trok. Het cadeautje werd door 
Winterbeg wel aangenomen, waar-
door even later met 2-0 een einde 
kwam aan de wedstrijd.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 26 maart a.s. 
organiseert K.J.C.’ ‘Onder Ons’’ een 
prijsklaverjasavond.
Dankzij sponsoring van Bar Bistro 
De Haven, Royal Feet manicure, pe-
dicure en kapsalon Haren Majes-
teit kunt u mooie prijzen winnen. De 
aanvang is 20.00 uur. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom!
De uitslag van de laatste competi-

tieavond:
1. Bep Schakenbos 5352 pt. 
2. Ria Matthiesen 5209 pt.
3. Ricky Kooiman 4763 pt. 
4. Neel Bosman 4703 pt. 
De troostprijs ging naar An van der 
Meer met 4193 punten.
De prijsklaverjasavond vindt plaats 
inBar bistro ‘De Haven’ aan de He-
renweg 276 in Vinkeveen.

Podium voor UWTC lid Jeroen van Goor
Uithoorn - Zondag 17 maart ge-
lukkig een droge dag voor het kam-
pioenschap van Amstelland bij 
WTC de Amstel in Amstelveen. Bij 
de jeugd cat 1-2 een mooie vier-
de plaats voor de negen jarige You-
ri Janzing. Bij de jeugd cat 5-6 al-
leen Stijn Ruijter voor UWTC aan 
start. Onder aanmoediging van zijn 
opa en oma reed Stijn naar de 8e 
plek in de massasprint voor plaats 
twee en drie. Enzo Leijnse (de Am-
stel) reed namelijk voor het peloton 
uit naar de overwinning. De jeugd 
cat 7 reed apart. Menno van Ca-
pel reed in een groep je achter de 
4 koplopers en sprintte naar de 6e 
plek. Sven Nijhuis had hinder gehad 
van een valpartij tijdens de wed-
strijd, en zat hierdoor niet meer in 
het groepje van Menno. In zijn een-
tje kon hij net niet meer terugkomen 

in deze groep, een 8e plaats voor 
Sven. Voor Daniel Wiegmans was 
het weer de eerste wedstrijd van het 
seizoen en hij kwam duidelijk nog 
wat trainingskilometers tekort. Maar 
toch lekker de wedstrijd uitgereden.
Bij de nieuwelingen niet een heel 
groot deelnemersveld. In het begin 
was er nog sprake van enkele ont-
snappingspogingen, waar naast Je-
roen van Goor ook Bart de Veer dap-
per aan meedeed. Later in de wed-
strijd was er sprake van een ‘wan-
delpeloton’.
De eindsprint moest de winnaar 
aanwijzen. Laurens van der Post 
(Ulysses) won verrassend de sprint 
van Jeroen. Sander Luiken (de Am-
stel) reed naar de derde plaats. Ook 
Teun Mouris (de Amstel) kwam nog 
over Bart heen, wardoor Bart tevre-
den moest zijn met een vijfde plaats. 

Bij de ‘oudere’ categorieën reden 
alleen de junioren Franklin Wes-
sels en Jaron Berends mee. Er werd 
hard gestart in deze groep. Jaron 
en Franklin hebben beide nog wei-
nig wedstrijdervaring en konden dit 
tempo nog niet volgen.

Afwachtingswedstrijd 
Haarlemmerliede
Op zaterdag 16 maart hebben Men-
no van Capel en Sven Nijhuis mee-
gedaan aan de landelijke afwach-
tingswedstrijd in Zwanenburg.

De jeugd mocht gedurende de 160 
km lange ronde van Haarlemmer-
liede het programma opvullen. Bij 
een landelijke wedstrijd is de con-
currentie net weer wat groter en het 
niveau hoger dan bij de kampioen-
schappen. Menno 25e en Sven 30e.
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Pannenkoekendag bij 
Toermalijn
Uithoorn – Vorige week vrijdag 15 
maart was het nationale pannen-
koekendag. Op deze dag gaan dui-
zenden kinderen in Nederland weer 
pannenkoeken bakken voor oude-
ren. De ouderen in onze samenle-
ving worden zo weer eens in het 
zonnetje gezet. Honderden basis-
scholen organiseren een pannen-
koekfeest voor ouderen in een zor-
ginstelling, wijkcentrum of school. 
Alle leerlingen van de groepen 7 en 
8 van basisschool Toermalijn heb-
ben pannenkoeken gebakken voor 

hun opa’s en oma’s. Vrijdagoch-
tend werd er druk gebakken on-
der leiding van enkele enthousias-
te ouders. Rond half drie waren de 
tafels gedekt en stonden de stapels 
pannenkoeken te wachten om op-
gegeten te worden. De gasten wer-
den opgewacht door de leerlingen 
en naar de kantine van de Brede 
School begeleid. De pannenkoeken 
vonden gretig aftrek bij de grootou-
ders. Om kwart over drie werd een 
gezellige en smakelijke middag af-
gesloten.

Prinses Beatrix Spierfonds 
huldigt haar collectanten
Uithoorn/De Kwakel - De afdeling 
Uithoorn/De Kwakel van het lande-
lijk actieve Prinses Beatrix Spier-
fonds heeft afgelopen zondagmid-
dag een gezelschap van 51 trouwe 
collectanten bedankt voor hun inzet 
gedurende vele jaren. Dat gebeurde 
samen met hun partners onder het 
genot van een hapje en een drank-
je in de voor dat doel feestelijk inge-
richte Tropische Tuin aan de Noord-
dammerweg 87 in Amstelveen.
Vijftig collectanten die langer dan 
tien jaar hebben gecollecteerd voor 
het Fonds kregen daar allemaal per-
soonlijk een onderscheiding en een 
oorkonde uitgereikt. Eén collectant 
kreeg de versierselen postuum toe-
gekend. Tien jaar lijkt veel, maar er 
zijn erbij die veel langer actief zijn 
als vrijwillige collectant. Daaronder 
dertig jaar en meer.
De top wordt aangevoerd door de 
heer H. Goossens en zijn zuster M. 
Lek-Goossens die er al meer dan 
40 jaar (!) op hebben zitten en nog 
steeds in de maand september met 
plezier langs de deuren gaan als er 
gecollecteerd wordt. Dat is toch wel 

bijzonder, maar eigenlijk komt dit 
credo alle collectanten toe. Behalve 
de bestuurstop van het Spierfonds 
in de persoon van landelijk directeur 
Jan-Ite de Ruijter, die samen met re-
giomanager West-Nederland Marja 
Beukers vanzelfsprekend blijk gaf 
van zijn aanwezigheid, bevond ook 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
zich onder de genodigden.

Gesponsorde middag
Niet in de laatste plaats moet ze-
ker ook worden genoemd mevrouw 
Josje Castenmiller-van Breemen, 
echtgenote van oud-burgemeester 
J. E. Castenmiller van Uithoorn die 
zelf ook aanwezig was. Josje is voor-
zitter van de afdeling Uithoorn en 
de grote initiator van deze feestelij-
ke middag. Tijdens het symposium 
‘Zorg voor Zelfstandigheid’ in sep-
tember 2011 bij Rabobank Utrecht 
ter gelegenheid van het 55 jarig be-
staan van het Spierfonds, kreeg zij 
het Gouden Kroontje uitgereikt voor 
al haar onbaatzuchtig vrijwilligers-
werk. Dit gebeurde in het bijzijn 
van Hare Majesteit Koningin Beatrix 

die sinds de oprichting in 1956 Be-
schermvrouwe is van het naar haar 
genoemde Fonds. Mede dankzij 
ook dit keer weer de bezielende in-
zet van Josje werd deze feestelijke 
bijeenkomst en middag geheel ge-
sponsord door de locale midden-
stand. Daaronder de C1000 Oude 
Dorp van Piet Visser, Helios Bloe-
menexport, Jaap en Nies van der 
Does van de Tropische Tuin, Snack-
bar Friends van Ben van Lienen Uit-
hoorn, Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld 
uit De Kwakel en op de valreep Stof-
fen Ton. Kortom, de middag is dus 
niet betaald uit het budget van het 
Spierfonds maar kreeg dit compleet 
aangeboden! Josje Castenmiller is 
als vrijwilligster buitengewoon actief 
bij het Prinses Beatrix Spierfonds en 
zij stuurt al 24 jaar lang jaarlijks met 
twaalf medeorganisatoren zo’n 150 
collectanten aan in de regio.

Inzet de moeite waard
Directeur Jan-Ite de Ruijter sprak 
woorden van waardering uit aan het 
adres van de collectanten en waar-
om het belangrijk is dat het Prin-

ses Beatrix Spierfonds haar bijdra-
ge aan het onderzoek naar de tal-
loze vormen van spierziekte moet 
kunnen voortzetten. Hij reikte ver-
volgens samen met Josje Casten-
miller en Marja Beukers deze mid-
dag met veel plezier de versierselen 
aan de collectanten uit die er bij-
zonder mee waren ingenomen. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds richt zich 
al meer dan 55 jaar op onderzoek 

en behandeling van spierziekten. 
Daarvan zijn nu zo’n zeshonderd(!) 
aandoeningen bekend waartoe 
o.a. behoren Amyotrofische Late-
raal Sclerose (ALS), Spinale Mus-
culaire Atrofie (SMA), Fasciosca-
pulohumerale dystrofie (FSHD), de 
spierdystrofie van Duchenne en de 
ziekte van Pompe. Laatstgenoemde 
is onlangs breed in het nieuws ge-
weest vanwege de hoge kosten van 

de geneesmiddelen die met de be-
handeling van deze ziekte gemoeid 
zijn. Kortom, aandoeningen waar-
naar veel onderzoek wordt verricht 
en wat ook veel geld kost. Beslist 
de moeite waard om je daarvoor 
als vrijwillige collectant in te zetten! 
Dat beseft de voor het voetlicht ge-
plaatste groep collectanten al jaren 
lang als geen ander. Hulde!! 
Foto: Karlijn de Niet

Veteranen Michiel de 
Ruyter doen het goed
Uithoorn - Zondag 17 maart vond 
het grootste ééndaagse roeievene-
ment van Nederland plaats, de Head 
of the River in Amsterdam. Ruim 
500 ploegen gingen de strijd met el-
kaar aan in een achtervolgingsrace 
over 8 kilometer op de Amstel, van 
Amsterdam naar Ouderkerk aan de 
Amstel. Ook de twee veteranenploe-
gen van de Uithoornse Roei- en Ka-
no Vereniging Michiel de Ruyter de-
den mee.

De damesacht, voorgeslagen door 
Anne Marie de Boer, was de eer-
ste MdR ploeg die op het water ver-
scheen. Voor deze ploeg was dit de 
eerste wedstrijd van het seizoen 
en voor een aantal dames zelfs de 
eerste wedstrijd in het veteranen 
veld. Ondanks de wedstrijdspan-
ning werd er door de ploeg sterk 
gestart, waardoor in de eerste ki-
lometer al de eerste ploeg werd in-
gehaald. Stuurvrouw Hanneke van 
Veen uit Zevenhoven, koos bij de 
Berlagebrug voor het juiste brug-
gat, waardoor de dames langszij 
de voor hen gestarte ploeg kwam. 
Dit gaf hen zelfvertrouwen en kon-
den ze doorbouwen voor de rest van 
de race. Halverwege de race werd 
de ploeg nog wat onrustig doordat 
een achter hen gestarte ploeg heel 
snel kwam opzetten. Bij het inhalen 
bleek het te gaan om een snelle he-
renploeg, waarna de rust weer werd 
gevonden en in een gedegen tempo 
naar de finish werd geroeid. Gefini-
shed werd in 34:55,9 de 15e tijd in 
het dames veteranen veld en de 5e 
tijd in hun leeftijdscategorie. Coach 
Herma Bik-Constandse was erg te-
vreden na afloop: ”We zijn vorig jaar 
gestart met deze groep vrouwen. 
Als je ziet wat voor resultaat we ge-
haald hebben, mag ik niet klagen. 

Met een 15e plaats in een veld van 
33 ploegen zitten we bij de betere 
helft.”

Heren 
In het laatste blok van de dag was 
het de beurt aan de heren vetera-
nen om het vlaggenschip van de 
vereniging, de Zeven Provinciën, 
over de Amstel te jagen. Dit schip is 
vorig jaar aangeschaft voor de bei-
de ploegen en is een Italiaans top-
schip. Voor de mannen was het de 
tweede wedstrijd van het jaar en 
met de ervaring van de week er-
voor, werd een stuk sneller gestart. 
Hierdoor werden in de eerste kilo-
meter al 2 ploegen opgelopen. Hier-
door werd de doorgang van de eer-
ste brug in het parcours, de Berla-
gebrug nog erg spannend. Er wa-
ren maar twee bruggaten beschik-
baar en daar moesten drie ploegen 
tegelijk door. Stuurman Kudelstaar-
ter Albert Onderdelinden hield het 
hoofd koel en koos het juiste brug-
gat. Slagroeier Cees van Dok moest 
wel zijn riem nog even intrekken om 
schade te voorkomen, maar na de 
brug kon met een tussensprint bei-
de voorliggende ploegen worden 
ingehaald. Doordat er nu een flin-
ke afstand zat tussen de MdR-ploeg 
en de voorliggende ploegen was er 
schoon water en kon er flink snel-
heid worden gemaakt. Hierdoor kon 
een ploeg uit Breda nog worden in-
gehaald in de laatste kilometer voor 
de finish. Dat ging niet makkelijk, 
omdat de tegenstander er alles op 
zette om niet ingehaald te worden. 
Een mooie strijd in het voordeel van 
Michiel de Ruyter was het resultaat. 
De eindtijd van 29:16,1 was, net als 
bij de dames, goed voor een 15e 
plek overall en een 5e in de cate-
gorie. 

Henk van Rekum gehuldigd
Uithoorn - Maandagavond 11 
maart jongstleden heeft Boule Uni-
on Thamen, te Uithoorn zijn secre-
taris Henk van Rekum gehuldigd. 
Na 27 jaar trouwe dienst als secre-
taris legt hij zijn functie neer. Voor 
de Jeu de boule club was hij goud 
waard. De werkzaamheden die hij 
voor de club heeft gedaan sinds de 
oprichting in 1986 zijn ontelbaar. 
Maar, van enorme waarde geweest. 
Het Logo van de club hebben wij 
op zijn nieuw clubkleding dan ook 
in goud laten borduren. Ook heb-
ben we hem een gouden medail-
le omgehangen, en een grote bos 
bloemen overhandigd. Dat hij ach-
ter de coulissen nog actief blijft voor 
de club is fantastisch. Hij draagt de-
ze gezellige club een enorm warm 
hart toe. Hij nodigt u dan ook uit om 
eens bij onze club te komen kijken. 
Neem een kijkje op onze websiteW-
ww.buthamen.nl voor de speeltijden 
en waar u ons kunt vinden. U bent 
van Harte welkom.

Bovenste rij van links naar rechts Anita, Joke, Marloes, Astrid, Cora, Irene, An-
nemijn, Carina. Onderste rij van links naar rechts Ria, Irene, Bianca, Elwina.

Legmeervogels dames 
recreanten kampioen!

Uithoorn - Donderdag 14 maart 
was het zover de dames recreanten 
van Legmeervogels konden kampi-
oen worden. Ze moesten thuis te-
gen ASV uit Ankerveen. Als ze zou-
den winnen zijn ze kampioen. Het 
begon spannend. De Uithoornaars 
stonden al snel met 1-3 achter door 
de goede hoek speelster van ASV. 
Door een tactische wissels van de 
coach konden de Legmeervogels 
zich weer herpakken en stonden 
met de rust met 6-4 voor. 

In de rust hebben ze elkaar toege-
sproken dat er beter gespeeld moet 
worden. Niet meteen op doel knal-
len. Vol goede moed gingen ze het 
veld weer in. De dames hebben
goed geluisterd er werd beter over-
gespeeld, mooie breaks gelopen, 
prachtige koprollen.
Ze liepen hierdoor steeds verder uit, 
de tegen partij kon hen niet meer 
inhalen we wonnen uiteindelijk met 
16-7. Dat betekende echt dat dames 
recreanten kampioen zijn!

De Kwakel - Verdeeld over vijf za-
terdagen in februari en maart heb-
ben de jeugdleden van Badminton-
vereniging De Kwakel gestreden om 
de titel clubkampioen.

De jeugdleden waren verdeeld over 
twee groepen, ingedeeld naar leef-
tijd en ervaring. Binnen de groepen 
werd er een ronde voor de singles 
en een ronde voor de dubbels ge-
speeld. Elke ronde start in een pou-
lefase waarna er knockout rondes 
zijn en waarin je na elke gewonnen 
wedstrijd een stapje dichter bij de 
titel komt.
In de jongste groep is Sanne Ha-
bets winnaar bij de single gewor-
den en behaalde Daan Buskermo-
len een mooie tweede plaats. In de 
dubbel/mix speelde Elin van Dijk 
en Tess Plooij tegen Niels Plooij en 
Sanne Habets. Niels en Sanne wer-
den eerste, Elin en Tess tweede. In 

de oudere groep mag Wouter Plas-
meijer zich het komende jaar club-
kampioen single noemen en werd 
Daan Klijn tweede. In de ronde van 
de dubbel/mix werden zeer veel 
driesetters gespeeld, wat betekend 
dat het een heel spannend toernooi 
was. In de finale waren Gerwin van 
Scheppingen en Thimo Westerbos 
net te sterk voor Wouter Plasmeijer 
en Kevin Kneppers. De jeugdleiding 
is trots op alle jeugdleden. Het was 
een sportief toernooi waarbij ieder-
een een hele goede inzet heeft laten 
zien en met veel plezier heeft ge-
speeld. Lijkt badminton jou een leu-
ke sport? We spelen elke zaterdag-
ochtend in de KDO sporthal. Zater-
dag 23 maart houden we van 9-11 
uur een open dag en is iedereen van 
8-17 jaar van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.
Meer informatie is te vinden op 
www.bvdekwakel.nl

Badmintonvereniging De Kwakel
Clubkampioenschappen 
Jeugd

Uithoorn - Er staan een 3-tal thuis-
wedstrijden op het programma voor 
Legmeervogels zondag 2, dat uit-
komt in de reserve 2e klasse. De 
eerste van deze 3-tal thuiswedstrij-
den was tegen KDO zondag 2. Na 
90 minuten stond er de 2-1 winst 
voor Legmeervogels op het score-
bord. Ondanks alle emotie die er al-
tijd is als Legmeervogels en KDO te-
gen elkaar spelen is het een simpele 
overwinning geworden waarin Leg-
meervogels geen enkele keer echt 
in de problemen is geweest .De 2e 
thuiswedstrijd in deze serie wed-
strijden was dan afgelopen zon-
dag tegen een tegenstander van 
een ander formaat dan de eerste te-
genstander in deze serie namelijk 
Stormvogels 2 de huidige koploper 
in deze klasse. Uit is er van Storm-
vogels 2 maar nipt verloren met 4-3 
na een 4-0 achterstand. Legmeer-
vogels begint goed aan deze wed-
strijd en dwingt stormvogels de ver-
dedigende stelling in te nemen. Zel-
den weet Stormvogels het 16 meter 
gebeid van Legmeervogels te be-
reiken. Door het goed verdedigen 
van Legmeervogels gaat Stormvo-
gels het proberen met afstandscho-
ten welke bijna geen gevaar opleve-
ren. Het is dan ook zeer terecht dat 
Legmeervogels 2 door toedoen van 
Quincy Vonsteen en Pascal van Es-
sen 2-0 voorsprong komt. Jammer 
is het dan dat Stormvogels op slag 
van de rustt de aansluitingstreffer 
weet te maken. 2-1. Met deze stand 
wordt dan ook de rust gehaald.

Offensief
De 2e helft begint met een alles of 
niets offensief van Stormvogels en 
Legmeervogels moet dan alle zei-
len bijzetten om de 2-2 te voorko-
men. Dit lukt goed en langzaam 
maar zeker zakt het offensief af en 
krijgt Legmeervogels meer grip op 
de wedstrijd. En krijgt kansen op de 
3-1 en de 4-1. Dan wordt er eerst 
nog om onduidelijke reden een tref-
fer van Legmeervogels op aange-
ven van de assistent scheidsrech-
ter afgekeurd. Mar in de 36ste mi-
nuut van de 2e helft is het dan toch 
raak. Pascal van Essen tekent voor 
zijn tweede treffer en de 3=1 voor-
sprong voor Legmeervogels. Dan 
is de strijd gestreden en weet Leg-
meervogels zich koploper in de re-
serve 2e klasse. Aanstaande zondag 
dan de 3e thuiswedstrijd in deze se-
rie. Op bezoek komt Limmen. Dit is 
nu net zo’n tegenstander waarin je, 
als je niet goed bij de les bent van af 
minuut een, zomaar tegen een ne-
derlaag kan oplopen. In deze fase 
van de strijd zou dit, verliezen van 
Limmen, niet mogen gebeuren. Voor 
Legmeervogels resten in deze com-
petitie nog 4 wedstrijden; drie thuis 
en een uit. Aanstaande zondag dan 
om 12.00 uur thuis Limmen. Vervol-
gens op 14 april thuis tegen Hoofd-
dorp. Op 28 april uit naar Velsen en 
als laatste de thuiswedstrijd tegen 
de Kon, HFC. De stand in de resere-
ve 2e klasse. 1, Legmeervogels 16-
39, 2. Stormvogels 15-37 en derde is 
thans Velsen met 14-28. 

Legmeervogels 2 blijft 
zicht houden op promotie
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Een nieuwe trend is in de maak. 
Een tuin waarin u nog maar be-
perkt zelf werkt omdat de rest 
gedaan wordt door Moeder Na-
tuur. Een coproductie waarbij u 
zelf de regie in handen heeft.

Meer beleving
Er ontstaat vanzelf meer leven als 
u kiest voor een natuurlijke aan-
pak. En er is niet eens zoveel voor 
nodig! De inrichting wijkt ook niet 
erg af van een normale tuin. Met 
een flinke dosis zorgvuldig gekozen 
beplanting en een gezonde bodem 
bent u al halverwege. Moeder Na-
tuur ordent en regelt de rest. Voor u 
dus alle tijd om te genieten van al-
les wat groeit en bloeit.

Opgeruimd staat netjes
Een natuurlijke tuin is niet slordi-

ger dan een normale tuin. Elke tui-
nier bepaalt daarin de eigen norm. 
In een natuurlijke tuin hoef je wel 
veel minder te doen. Sterker nog, 
een aantal zaken moet je aan Moe-
der Natuur overlaten, zoals de ver-
tering van het blad in de bordes. Het 
gazonmaaisel mag blijven liggen. En 
de bloemen die zijn het mooist als u 
ze gewoon laat verwilderen.

Natuurlijk tuinieren kan overal
Een tuin hoeft niet groot te zijn om 
een coproductie met Moeder Na-
tuur aan te gaan. Het is juist leuk om 
van een kleine stadstuin ook een ei-
gen natuurwereldje te maken. Er is 
wel enige creativiteit voor nodig. U 
zou eens kunnen gaan kijken in De 
Tuinen van Appeltern. Daar zijn na-
tuurlijke voorbeeldtuinen te zien. 
www.appeltern.nl

Meer weten? 
Vraag het gratis boekje ‘
Natuurlijk Tuingeluk’ 
aan op www.tuingeluk.info

Méér tuin(geluk) met minder werk
Natuurlijk Tuingeluk 
ontstaat o.a. door:

 Voldoende beplanting
 ten minste 2/3 deel van de 

tuin moet beplant zijn.

 Verschillende 
 leefwerelden
 een houtstapel, 

een schaduwplek, 
vlinderstruiken, een border 
met bodembedekkers of 
een plek waar het gras wat 
hoger wordt.

 Natuurlijke materialen
 ‘open’ bestrating, Engels 

hekwerk, boomstammen, 
split, zand, keien, turf en 
leem.

 Een gezonde bodem
 luchtige grond met veel 

voedingstoffen.

 Favoriete planten
 voor uzelf maar ook voor de 

vogels, vlinders en bijen.

 Oude tegels en 
 stapelstenen
 voor leuke stapelmuurtjes 

waar insecten zich prettig 
voelen.

 Een (boom)hut
 er moet ruimte zijn om 

te spelen en te bouwen. 
De wilgentenen uit eigen 
hakbos bieden uitkomst.

 Een moeras of 
 spetterplek
 geweldig met een 

zandstrandje om in te 
spelen

 Een vogel en hakbosje
 Besdragende struiken en 

een knotwilg zetten de 
toon.

Eten uit eigen tuin
Voor kinderen is er niets leukers dan eten uit eigen tuin. Los van het educa-
tieve aspect ontstaat er spelenderwijs een band met de oorsprong van on-
ze voedselketen. Zelf kokkerellen boven de vuurplaat met hier en daar wat 
smaakvolle kruiden is helemaal onvergetelijk.

Natuurlijk tuinieren is duurzaam!
Natuurlijk tuinieren past helemaal in de duurzaamheidgedachte om zo min 
mogelijk materialen verspillen, geen schadelijke stoffen of producten ge-
bruiken en oude spullen her te gebruiken. Het water opvangen in de ei-
gen tuin, weinig energie verbruiken, gebruik maken van de groenvoorde-
len en een meer dan goede band opbouwen met Moeder Natuur is ook he-
lemaal duurzaam.

Overal vlinders en vogels
Iemand die gruwelt van beestjes kan het best niet aan een natuurtuin be-
ginnen. Want juist een natuurlijke tuin trekt heel veel nieuwe tuinbewoners 
aan. Drachtplanten zijn extra aantrekkelijk voor bijen, hommels en heel veel 
vlinders. En de besdragende heesters en bomen zijn een feest voor alle vo-
gels. En niemand hoeft ergens bang voor te zijn, want al snel zijn alle beest-
jes je beste maatjes.

Puur natuur
In een natuurlijke tuin passen vooral ook natuurproducten. Schadelijke en 
milieuvriendelijke spuitmiddelen mogen dus niet gebruikt worden. En ook 
geteerde bielzen moesten maar niet worden toegepast. Het is beter om 
ongewenste plagen te bestrijden van binnenuit. Een koppeltje krielkippen 
biedt uitkomst en het is bovendien een feest om ze aan het werk te zien.

Groene voordelen
Een natuurlijke tuin met veel beplanting is niet alleen goed voor het milieu 
en uw huis, het is ook goed voor uzelf
•	 Een	groene	omgeving	geeft	mensen	een	veiliger	gevoel
•	 Een	natuurlijke	 tuin	 zorgt	 voor	 een	 creatievere	manier	 van	 spelen	 en	

denken
•	 Natuurtuiniers	zijn	gezond	en	ervaren	geen	stress
•	 Werken	in	de	tuin	verandert	in	ontspannen

Hoveniers die kunnen helpen
De Tuinen van Appeltern heeft door het hele land vakbekwame en 
creatieve hoveniers geselecteerd die u een handje zouden kunnen 
helpen. U kunt ze gerust benaderen voor een vrijblijvend gesprek. 
Ook dit najaar zijn er weer de schetsadviesdagen in Appeltern. U 
kunt met foto’s van uw tuin naar Appeltern voor een vrijblijvend 
schetsadvies. www.exclusiefgeselecteerd.nl
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Na maanden voorbereiding was 
het dan zover. Afgelopen don-
derdag en vrijdagavond speel-
den de leerlingen van het Veen-
landen College de jaarlijkse mu-
sical. Beide keren voor een uit-
verkochte zaal.

Dit jaar is de keuze gevallen 
op Footloose, de spectaculai-
re dansmusical gebaseerd op de 
Amerikaanse fi lm Footloose uit 
1984. De musical vertelt het ver-
haal Ren McCormack, de tiener 
die met zijn moeder van het brui-
sende Amsterdam verhuist naar 
het saaie Mijdrecht. Ren doet 
niets liever dan dansen, maar de 
dominee van Mijdrecht heeft alle 
moderne muziek en dans verbo-
den in zijn plaats.
Ren zet alles op alles om de do-
minee er van te overtuigen dat 
deze wet moet komen te verval-
len en hij organiseert een groot 
eindfeest. Maar niet zonder te-
genslag….

Footloose is een musical die zijn 
weerga niet kent, met beken-
de nummers zoals “Footloose”, 
“Holding out for a hero” en “Let’s 
hear it for the boy”. 

Onder de bezielende regie van 
docente Tamara Scheers  heb-

ben leerlingen, docenten en ou-
ders zich in zeven werkgroepen 
voorbereid op deze geheel live 
gespeelde musical.
De spelgroep o.l.v. Yacintha 
Chaineau, Jeroen Fransen en 
Tamara Scheers bestond uit 25 
leerlingen. De dansgroep o.l.v. 
Judith van Eijk en Daphne Jan-
sen bestond uit 13 leerlingen. De 
zanggroep o.l.v. Roos de Lang 
bestond uit 12 leerlingen. De 
licht- en geluidgroep o.l.v. Rem-
co Tieman, Pepijn van de Berk-
hof en Thijs van Uden bestond 
uit 8 leerlingen. De band o.l.v. 
Jan Voortwist en Andy Teerlink 
bestond uit 4 leerlingen. Decor 
en kleding werden verzorgd door 
Cor Veerhuis, Frans van Straaten, 
Helen van de Zwaard, mevrouw 
Scholte en mevrouw Fontijn. Gri-
me en haar was in de creatieve  
handen van Elselieke de Leeuw, 
Dorothe Zwemer, Maryann Pols, 
Maud Kouwenberg en Suzanna 
Eikelboom.

Mede dankzij de hulp van Lot66, 
Blom&Blom, dansschool Nico-
le, Kringkoop Mijdrecht, Thea-
terworld en het VLAC is het het 
VeenLanden College ook dit jaar 
gelukt om haar reputatie op het 
gebied van cultuur  weer waar te 
maken. Een knappe prestatie!

Footloose

De “swingmusical” live op het VLC
De “swingmusical” live op het VLC
De “swingmusical” live op het VLC
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Blauw opent de geest voor intuï-
tie en creëert een pure en zuivere 
uitstraling in huis. De kleur is ver-
rassend en veelzijdig en kan daar-
door perfect gecombineerd worden. 
Lichtblauwe wanden en vloeren 
maken dat kamers groter en koe-
ler lijken. Een aantrekkelijke, lande-
lijke woonkamer met blauwe wan-
den is goed in te richten met een 
behang of stof in lichte tinten. Er is 
genoeg keuze in bloem-, streep- en 
minidessins. De rest van de kamer 
komt in harmonie bij gebruik van 
iets diepere, effen tinten in acces-
soires en vloerbedekking. Een nau-
tisch thema wordt gekenmerkt door 
wit en blauw te combineren in één 
kamer. Met name pastelblauw zorgt 
voor een kalmerend en fris effect 
dat doet denken aan lucht en zee. 
Kasten en banken in gebroken wit 
passen hier erg goed bij. Dit vul je 
aan met witte accessoires zoals een 
dienblad, fotolijstje en de toepas-

sing van helderen glazen hanglam-
pen. Belangrijke sfeerbepalers zijn 
behang (met accentkleur en tren-
dy motieven) en gordijnen. De kleur 
blauw laat je terugkomen in woon-
accessoires zoals kussens, kaarsen 
of vazen.

  Handige upgrade voor kleine ruimten

Wees creatief 
in de badkamer
de meeste badkamers in nederland zijn klein en beschikken over 
een douche of ligbad. er is niet zo vaak ruimte voor allebei. met een 
creatief badkamerontwerp liggen er echter nieuwe mogelijkheden.

Daarvoor moet er wel verbouwd 
worden. Het oude ligbad maakt 
plaats voor een combinatie van een 
comfortabel ligbad met een vol-
waardige douche. De clou is dat 
het ligbad aan één kant tot de vloer 
open is. Je stapt dus in en uit zo-
als bij een gewone douche. De dou-
chedeur uit glas draait naar binnen. 
De ingreep is op simpele wijze mo-
gelijk. Zonder veel breekwerk. Dat 
bij het verbouwen van een badka-
mer een of meerdere tegels kapot 
gaan of er af moeten worden ge-
haald, is onvermijdbaar. Maar de te-
gelzetter hoeft nu niet meer te wor-
den ingeschakeld. De installateur 

kan met speciale wandelementen 
de muur op een esthetische en een-
voudige wijze opnieuw bekleden. 
Deze elementen worden direct op 
de bestaande tegels of muur beves-
tigd. Veilig, schoon, snel en mooi. 
De wand is verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Er zijn geen voegen of na-
den maar een elegant glanzend alu-
minium profiel. Heel fraai bij de om-
manteling van het ligbad. De upgra-
de van de badkamer is in een paar 
uur gerealiseerd. 

Een snelle metamorfose 
van de badkamer.
Foto’s: artweger

  natuurlijke uitstraling zorgt voor rust 

Blauw brengt 
leven in huis
de kleur blauw geeft het interieur een levendige en natuurlijke uit-
straling omdat het doet denken aan de eindeloze lucht en zee. in 
huis geven blauwtinten een gevoel van rust en kalmte.

Lichtblauwe wanden laten kamers groter lijken. 
Foto: kwantum

  Boxspring steeds populairder

Meer energie na 
goede nachtrust
een goede nachtrust zit hem niet alleen in de kwantiteit maar vooral 
ook in de kwaliteit. dat betekent dat je in de zoektocht naar een pas-
send bed, zorgvuldig te werk moet gaan. Want ieder lichaam vraagt 
iets anders.

Boxsprings zijn tegenwoordig ge-
wild. Blader een willekeurige folder 
door en de boxsprings vliegen je om 
de oren. Een boxspring bestaat uit 
een onderstel, oftewel een bekle-
de bak van hout of metaal. Daarin 
zit een metalen frame met poten en 
veren. Daarop komt weer een ma-
tras en eventueel een topmatras. 
Waarom de boxspring zo populair 
is? Veel mensen vinden het uiter-
lijk aantrekkelijk. Daarnaast zou de 
combinatie van een matras met bin-

nenvering op een verende bodem 
extra comfortabel liggen. Je ligt ook 
wat hoger. Regelmatig worden er 
nieuwe boxspring in de markt ge-
zet. Ook het uiterlijk wordt steeds 
belangrijker. Er is aandacht voor de-
tails. Een gecapitonneerd hoofd-
bord geeft het bed bijvoorbeeld 
een vleugje romantiek. De robuus-
te vormgeving en het metalen frame 
als onderstel zorgen ervoor dat de 
boxspring in de meeste omgevin-
gen goed tot zijn recht komt.

Je kunt namelijk leuke wandjes 
maken waar je het hout insteekt. 
Grappig en trendy. Of je kiest 
voor een haard met geïntegreerde 
houtopslag. Goed te weten is dat 
je het hout ook mag zien! Sommi-
ge producenten hebben een he-
le nieuwe visie op de traditione-
le houtmand losgelaten. De Ma-
dra, zoals een van deze meube-
len is genoemd, is bijvoorbeeld 
een mand en tas ineen. Je kunt er 
op trendy wijze je hout in bewa-
ren, maar er ook gewoon kranten 
in opslaan. 

En de Madra gaat een stap verder. 
Het meubel kent eigenlijk twee 
delen. Want je kunt de Madra ook 
gebruiken als tas. Bijvoorbeeld 
om hout te halen. De ‘tas’ is uit-
gevoerd in een robuuste en stoe-
re, zwarte polyesterstof. Deze tas 
kan simpel in de RVS houder wor-
den gehangen, zodat er een stijl-
volle opslag voor de houthaard 
ontstaat.

De houtopslag kan ook gebruikt 
worden als krantenbak. 
Foto: Blomus

multiFunctioneel meuBelstuk van alle markten tHuis

Hippe houtopslag 
of krantenbak
de traditionele houtmand is niet meer van deze tijd. in de woon-
kamer moet je met meer voor de dag komen om het hout voor de 
open haard een plek te geven. gelukkig is er volop keuze.

  natuurlijk materiaal vindt vaker de Weg in de Woonkamer 

Steigerhout
als sfeermaker
Hout geeft leven aan ons interieur. dat hebben we jaren geleden al 
ontdekt. onze woningen liggen vol met houten vloeren met daarop 
houten meubels. maar aan deze invulling kunnen we sinds kort een 
nieuwe dimensie toevoegen.

Steigerhout wordt steeds vaker als 
sfeermaker toegepast. Bijvoorbeeld 
om er een wandje mee te maken of 
een meubel van te timmeren. We 
maakten een rondgang langs le-
veranciers en stylisten. De conclu-
sie is helder: steigerhout is trendy. 
“Je kunt er alle kanten mee op”, zegt 
interieurstyliste Sandra Tijs uit Arn-
hem. “Je ziet steeds vaker meubels 
in het interieur die helemaal ge-
maakt zijn van steigerhout. Hier-
bij kun je denken aan kasten, stoe-
len, tafels en bedden. Steigerhout is 
daarnaast ook heel geschikt als bui-
tenmeubel op het terras of op het 
balkon. Een leuke en hippe toepas-
sing is steigerhout als behangdes-
sin. Een prima sfeermaker!” 
Steigerhout geeft het interieur een 
stoere, robuuste en natuurlijke uit-
straling. Omdat het materiaal van 

zichzelf al ‘levendig’ is, creëer je 
snel een warme en gezellige sfeer 
in huis. Zeker als je steigerhout 
combineert met een paar goede ac-
cessoires en de juiste kleuren. Po-
pulaire producten van steigerplan-
ken zijn boekenkasten en side-ta-
bles. En ook in de kinderkamer zien 
we steigerhout. Het kan tegen een 
stootje en is goed splintervrij te ma-
ken. Mensen die voor steigerhout 
kiezen, moeten wel rekening hou-
den met enkele specifieke eigen-
schappen. Steigerhout werkt door 
de verwarming van je woning. Daar-
om is het geen ideaal product om 
er deuren van te maken, omdat ze 
krom trekken. 

Spelletjes doen rond een 
mooie steigerhouten tafel.
Foto: persbelangen

  raamdecoratie BlijFt zicH vernieuWen

Urban stijl geeft 
een stoer effect 
Het raam is een belangrijk onderdeel van een huis, want de natuur-
lijke lichtval bepaalt mede de sfeer in het interieur. niet gek dus, dat 
veel mensen bij het kopen van een nieuwe woning kritisch naar de 
raampartijen kijken. 

Gelukkig heb je zelf óók invloed op 
de uitstraling van dat raam, en de 
lichtval in huis. Net als de wand en 
vloer behoort raamdecoratie tot de 
basis van het interieur. Waar je de 
muur elk jaar eenvoudig een nieuw 
behang of andere kleur geeft, schaf 
je gordijnen of jaloezieën vaak voor 
meerdere jaren aan. Besteed juist 
daarom extra aandacht aan de keu-
ze ervan! 
Raamdecoratie is minder trendge-
voelig dan bijvoorbeeld behang, 
meubilair en accessoires. Toch zijn 
er trends aan te wijzen in bijvoor-
beeld kleuren en patronen van gor-
dijnstoffen. Ook nieuwe technieken 
en doorontwikkelingen zorgen er-
voor dat raamdecoratie zich steeds 

blijft vernieuwen. Verder kies je na-
tuurlijk jouw eigen stijl. Heel trendy 
is op dit moment ‘urban’.  
Gordijnen in een stoere lichtgrij-
ze linnen stof met een brede bies in 
donkergrijs. Linnen stoffen zorgen - 
door de lichte kreuk - voor een non-
chalante look en hangen het mooist 
wanneer ze gevoerd zijn. Gebruik 
een (zwarte) steigerbuis als roe-
de en kies voor metalen zeilringen 
in het gordijn, voor een stoer effect. 
Urban en trendy is de combinatie 
van zwart en wit in één gordijn, met 
bijvoorbeeld grafische patronen.

Linnen stoffen zorgen door de lich-
te kreuk voor een nonchalante look.
Foto: woonmodetrends.nl

Een boxspring met een vleugje romantiek.
Foto: swiss sense
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Mijdrecht - Vrijdag 8 maart vanaf 17.00 uur werd 
op de Proostdijschool het schoolfeest Pret op de 
Proostdij gevierd. Het Pretfeest wordt één keer in de 
twee jaar gehouden en wordt georganiseerd door 
het schoolteam en de ouderraad. Er gaan heel wat 
uurtjes voorbereiding aan vooraf om alle kinderen, 
ouders, broertjes en zusjes een spetterend feest 
aan te bieden. De voorpret is al leuk en de kinderen 
kijken er al weken naar uit om naar het Pretfeest te 
gaan.

De school en het plein waren mooi versierd en ook 
de kinderen hadden zich mooi aangekleed of waren 
verkleed naar school gekomen. Ze konden vooraf of op 
de avond zelf. een spellenkaart kopen. Op deze kaart 
stond vermeld aan welke spellen zij mee konden doen, 
zoals schijven doolhof, sjoelen, mep de muis, knikker 
doolhof, dominorace, blackbox en bingo. Als je een spel 
had gedaan, ontving je een letter op de spelkaart. Als 
alle spellen waren gedaan, vormden de verdiende letters 
het woord “grabbel” en mochten de kinderen een lootje 
grabbelen en ontvingen met hun lootje een leuke prijs. 
De leerkrachten bedachten zelf een spel om in hun lokaal 
te spelen, daarnaast waren er ook speelactiviteiten. Voor 
de wat oudere kinderen was er een rodeopaard, voor 
de jongste kinderen een springkussen. De kinderen 
van groep 8 hielpen mee met schminken, nagels lakken 
en een tattoo zetten. Daarna kon je gelijk door naar 
de fotostudio voor een fotoshoot. Voor de lekkere trek 
waren er heerlijke hapjes en drankjes te verkrijgen in 
het restaurant in de aula van de school. Het was er een 
gezellige drukte met veel ouders die samen met hun 
kinderen wat aten en dronken. In het restaurant kon 
je ook raden hoeveel paaseieren en spekkies er in een 
pot zaten. Wie de winnaars waren werd op de maandag 
daarna bekendgemaakt op school. Danice voorspelde 
130 paaseitjes, het waren er 131 en Alan dacht dat er 
840 spekkies in de pot zaten, het waren er 844. In de 
speelzaal was er doel schieten en in de lokalen van 
Kaka, het kinderdagverblijf en naschoolse opvang in de 
Proostdijschool, kon je koek happen en ezeltje prikken. 
Bernadette, de directrice, liep rond in een ‘grabbelrok”. 
Een heel grote hoepelrok met allemaal zakjes waarin 
een klein presentje verborgen was. Het werd een hele 
vrolijke avond met veel pret en lol en een grote opkomst.

De avond vloog veel te snel voorbij en het was al weer 
tijd om naar huis te gaan. Jammer, over twee jaar doen 
ze gewoon weer een Pret op de Proostdijfeest!
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grabbelen en ontvingen met hun lootje een leuke prijs. 
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Schoolfeestpret
op de Proostdij
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Gloeilampen zijn de afgelopen jaren 
in fases verboden. De reden? Ze 
kosten veel energie en zijn nadelig 
voor het milieu. Maar hoe ziet het 
leven na de gloeilamp er uit? De al-
ternatieven zijn legio en bovendien 
veel beter voor het milieu. Omdat de 
ontwikkelingen heel snel gaan, zijn 
er nu al prima alternatieven voor 
de oude gloeilampen. Zowel dim-
baar, als niet dimbaar. Halogeen-
verlichting blijft toegestaan. Al mo-
gen vanaf 2016 alleen nog de meest 
zuinige typen worden verkocht. Ha-
logeenlampen, die we vaak vinden 
in spotjes in plafonds, zijn zuini-

ger dan gloeilampen, maar gebrui-
ken meer energie dan spaarlampen 
en led-lampen. Daar ligt de ech-
te toekomst. led-lichtbronnen zijn 
prima vervangers van de gloeilamp 
en verkrijgbaar in verschillende va-
riaties. Led is niet alleen goed voor 
het milieu, maar biedt ook eindeloos 
veel mogelijkheden op het gebied 
van verlichting. Led-lampen zijn na-
melijk zo klein dat ze in ieder denk-
baar lampdesign passen. Daarnaast 
geeft led een mooie constante hoe-
veelheid warm licht af, worden de 
lampen niet warm en gebruikt led 
tot 80 procent minder energie.

  Toepassing van maTeriaal bepaalT uiTsTraling 

Een trap als 
kunstobject
vloeren, ramen, deuren, wanden. als we een nieuwe woning bou-
wen, schenken we aandacht aan allerlei details. opvallend is dat de 
trap er wat dat betreft nog steeds karig van af komt. al zien steeds 
meer mensen er een kunstobject in.

Een trap is voor nieuwbouwwonin-
gen met meer verdiepingen voor-
al een verplicht nummer. We kie-
zen met z’n allen nog steeds het 
liefst voor standaarduitvoeringen, 
meestal in hout. Daarmee doen we 
de trap, die doorgaans een promi-
nente en zichtbare plek in huis in-
neemt, tekort. Gelukkig herkennen 
steeds meer architecten de schoon-
heid van een trap en maken ze er 
een echte blikvanger van. 
Trappen hebben we in verschillende 
vormen en maten. De meeste wo-
ningen kennen open trappen in de 
woonkamer of hal. Een dergelijke 
trap die niet verstopt is achter een 
deur, kan een interieur maken of 
kraken. De schoonheid van een trap 
heeft te maken met het gebruikte 
materiaal en de vorm. 
De eenvoudigste vorm is de rech-

te trap die in een schuine lijn naar 
bovenloopt. Heb je weinig ruim-
te, dan is een spiltrap geschikt. De-
ze trap, ook wel draaitrap of wentel-
trap genoemd, draait in een ronde 
vorm rond een centrale as naar bo-
ven. Heel populair in eengezinswo-
ningen is de kwartslagtrap, die een 
of meerdere kwartslagen maakt om 
zijn doel te bereiken.
Naast de vorm is het materiaal van 
belang. Er is onderscheid te maken 
tussen trappen van hout, natuur-
steen, metaal en glas. Hout heeft 
een warme en natuurlijke uitstra-
ling, maar vergt regelmatig onder-
houd. Glas en metaal kunnen wat 
killer overkomen, maar doen het in 
een modern interieur erg goed. 

Met een bijzondere trap, druk je een 
stempel op jouw woning. 

  veel nieuwe mogelijkheden op heT gebied van verlichTing 

Het leven na
de gloeilamp
de gloeilamp is niet meer. sinds 1 september 2012 kunnen winkels 
geen gloeilampen meer inkopen. als ze hun bestaande voorraden 
kwijt zijn, is het definitief afgelopen met het energieslurpende ‘peer-
tje’.

Led-lichtbronnen zijn fraaie vervangers van de gloeilamp.
Foto: ikea

  design van Toen, Techniek van nu

Knallen met een
retro koelkast
wie van gezellig koken en tafelen houdt, heeft behoefte aan een 
sfeervolle keuken met passende apparatuur. heel populair zijn de 
retro koel- en vrieskasten, die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. 

In de keuken moet je heerlijk kun-
nen kokkerellen. Maar het moet er 
ook leuk uitzien. Het is de bedoeling 
dat je je thuis voelt in je eigen keu-
ken. Met een knalrode retrokoelkast 
zet je echt een stijlstatement. Als 
een ultiem visitekaartje. En het aar-
dige is dat een uitgesproken rode 
koelkast niet hoeft te matchen met 
het interieur. Het kan anno 2013 al-
tijd. Een uitgesproken kleur past 
namelijk overal bij. Het merk Pel-
grim heeft een nieuwe lijn koelkas-
ten uitgebracht met het design van 

toen en de techniek van nu. Achter 
de authentieke deur met prachtige 
handgreep schuilt een koelkast met 
LED display, antibacteriële wand 
en een fast freeze functie. De op-
vallende retro modellen zijn in ver-
schillende formaten en kleuren ver-
krijgbaar. Dus vind je rood toch iets 
teveel over de top, kies dan voor 
zwart, sneeuwwit, beige of bruin. De 
koelkast beschikt verder over slim-
me opbergvakken zoals een deur-
vak waarin plaats is voor een dub-
bele rij flessen en groenten. 

De oververhitting die je lichaam 
in de sauna ondergaat, stimuleert 
het opbouwen van lichaamseigen 
‘killercellen’ en bevordert de ont-
wikkeling van afweerstoffen in het 
bloed. De warmteregulering wordt 
bij het bezoeken van een sauna 
regelmatig getraind, zodat het li-
chaam zich snel kan instellen op 
temperatuurswisselingen. Der-
halve zijn saunabezoekers min-
der vatbaar, als het buiten koud 
en vochtig wordt. Heb je thuis de 
ruimte, dan kun je zelf een sau-
na laten installeren. Veel vierkan-
te meters heb je er helemaal niet 
voor nodig. De compacte sauna 
wordt dan ook steeds populairder 
omdat er handige toepassingen 

voor thuis zijn ontwikkeld. Voor op 
de badkamer, maar ook een kamer 
die je over hebt is hiervoor ge-
schikt. Je kunt aan de andere kant 
ook kiezen voor een stoomdouche. 
Dit is een bloedsomloopbesparen-
de ‘zweetbad’ met een soortgelijke 
werking als de sauna. Deze instal-
leer je nog eenvoudiger. De com-
binatie van warmte en vochtigheid 
reinigt, verzorgt en ontspant. Door 
thuis regelmatig ‘zweetkuren’ te 
ondergaan, versterk je jouw im-
muunsysteem net als die dagelijk-
se kop kruidenthee. 

Veel vierkante meters heb je niet 
nodig voor een sauna thuis.
Foto: duravit

werk meT een sauna aan je gezondheid

Wellness in 
je badkamer
alles draait op dit moment om wellness. wie zich goed wil voelen, 
wordt vanzelf actief. daarom werken we graag aan onze gezond-
heid en daarbij past bijvoorbeeld een saunabezoek. dit versterkt 
het immuunsysteem.

  maak je eigen behang op basis van FoTo’s

Doe eens gek
met de muren
doe gek en kies voor een niet alledaagse inrichting van je huis. voor-
al met muren kun je tegenwoordig creatief spelen. bijvoorbeeld met 
een origineel behang op basis van je eigen foto’s, grappige teksten 
of met behulp van interieurstickers.

Een huis verdient meer dan een sim-
pel kleurbehangetje of likje verf. Het 
is trendy om verrassend voor de dag 
te komen en een stempel te druk-
ken op jouw eigen plekje. Tal van 
websites en interieuradviseurs ko-
men met vernieuwende ideeën. Te-
genwoordig kun je via allerlei web-
sites simpel je bestelling plaatsen. 
De mogelijkheden voor muurdeco-
ratie zijn oneindig. Papieren fotobe-
hang, vlies fotobehang, fotobehang 
in gepersonaliseerde maten, foto-
behang van eigen foto’s, muurstic-
kers, muurposters, deurposters, de-
coratie- of letterstickers. Het is al-

lemaal mogelijk. Verder doen tekst-
muurstickers het goed. Die zijn er in 
alle soorten en maten. 
Het aardige van fotobehang of 
muurstickers is dat je zelf geen du-
re interieurstylist in de hand hoeft 
te nemen om je kamer een resty-
ling te geven. Je kunt het eenvou-
dig zelf doen en ook nog eens heel 
snel. Daarbij is het eenvoudig om de 
look van een wand snel te wisselen. 

Een levensgrote foto in de vorm van 
behang brengt je in een andere 
wereld.
Foto: muurmode.nl

  nieT alleen comForT maar luxe is de Trend 

Rijke stoffering 
in klassiek decor 
een fijne bank, mooie eettafel en goede verlichting? een comfortabel 
interieur willen we allemaal. de nieuwe woonmodetrend love luxu-
ry gaat nog een stapje verder. niet alleen comfort maar heuse luxe 
staat centraal! 

Luxe zit hem hierbij in rijke materi-
alen zoals satijn, zijde, glas en ko-
per, maar ook in kleuren en texturen. 
Glans mag namelijk niet ontbreken, 
net als klassieke vormen en retro 
meubilair. Zogenaamde ‘edelsteen-
kleuren’ als amethist, robijn en am-
ber vormen in combinatie met cho-
coladebruin, aubergine en oranje 
een warm en weelderig palet. 
Om deze woonmodetrend te kun-
nen doorvoeren is rijke stoffering 
in het klassieke luxe interieur een 
must. Het zorgt voor het gewenste 
comfort en een rijke, knusse sfeer. 
Vloerkleden mogen niet ontbreken! 
In de zitkamer zorgt dat handge-
knoopte vloerkleed van wol voor een 
rauw tintje. De leren stoel is prachtig 
doorgestikt en de met velours be-

klede stoel en stoffen bank zijn ge-
capitonneerd: klassiek en comforta-
bel. Klassieke én retro meubelen en 
vormen worden afgewisseld. Naast 
gecapitonneerde meubelen zien we 
bankjes met hoge rugleuningen en 
slanke, tabs toelopende pootjes. Ve-
ry fifties! 
Meubelen zijn gestoffeerd en losse 
stofbanen, kussens en plaids zorgen 
voor een weelderige bank. Synthe-
tische stoffen volstaan daarbij niet. 
Natuurlijke, kwalitatieve luxe stoffen 
zoals een oranje plaid van lamswol 
en stof van geweven paardenhaar 
zwaaien de scepter!

Met rijke stoffering creëer je 
een luxe uitstraling.
Foto: woonmodetrend.nl

Een rode retrokoelkast is een ultiem visitekaartje.
Foto: pelgrim
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