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DEZE WEEK:

 Meer geschikte 
woningen voor ouderen

 Gemeente fi nancieel 
gezond

 Drukte in raadzaal bij 
discriminatie debat

 Winnaars vrijwilligers 
verkiezingen

KORT NIEUWS:

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.8%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Bewoners De Kom en Nieuw Avondlicht voelen zich 
buitengesloten

Persbericht gemeente zorgt 
voor veel onbegrip en onrust
Mijdrecht - Vorige week ontvin-
gen de bewoners in de senioren-
woningen van De Kom van de ge-
meente een brief met een persbe-
richt (zie elders in deze krant) waar-
in hen door de wethouders David 
Moolenburgh (CDA) en Erika Spil 
(PvdA/GL/LS) uitleg werd gege-
ven over het toekomstige beleid en 
plannen van Zonnehuisgroep Am-
stelland betreffende Nieuw Avond-
licht en De Kom. In het persbe-
richt werd klakkeloos een aantal za-
ken genoemd waarbij Zorgcentrum 
Nieuw Avondlicht en De Kom voor 
het gemak maar op een lijn werden 
gezet. Zo bleken de bewoners van 
De Kom ineens aan de Dorpsstraat 
75 te wonen, terwijl dat het Me-

vrouw Van Wieringenplein 1-94 is. 
Dat zijn geen bewoners van Nieuw 
Avondlicht! Voorts dat de woningen 
van De Kom ook vervangen moeten 
worden, terwijl het in eerste aanleg 
gaat om Nieuw Avondlicht dat per 
1 juli sluit en op de nominatie staat 
om te worden afgebroken. Dat geldt 
niet voor De Kom, althans voorlopig 
nog niet. De gemeente is positief 
over de plannen van de Zonnehuis-
groep en liet dat dan ook uitgebreid 
in het persbericht weten. Met name 
‘de veranderende woningbehoefte’ 
en dat de ‘bewoners naar een ande-
re woning moeten verhuizen’ zorg-
den voor veel onbegrip en onrust. 
Vooral ook omdat in hetzelfde pers-
bericht staat dat er plannen zijn om 

‘meer geschikte woningen voor ou-
deren te bouwen, zodat die langer 
in hun eigen omgeving kunnen wo-
nen.’ Geldt dat voor bewoners van 
Nieuw Avondlicht of (ook) voor die 
in De Kom? Een van de bewoners 
van De Kom wees ons op deze on-
volkomenheden.

Verwarrend
“Ja, wat wordt het nou, kunnen we 
hier nu wel of niet langer in onze ei-
gen omgeving blijven wonen? Ove-
rigens doen we dat al lang in De 
Kom.” Voor de bewoners is zo’n be-
richt erg verwarrend en beangsti-
gend. Het deugt van geen kant.

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - De directie van 
het VeenLanden College is op zijn 
zachtst gezegd ‘verbaasd over een 
stelling die te vinden is in het kies-
kompas van de verkiezingen in ge-
meente De Ronde Venen’. In de aan-
loop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van vandaag zijn er aller-
lei activiteiten ontplooid om de kie-
zers te informeren en de standpun-
ten van de politieke partijen voor het 
voetlicht te brengen. De publicatie 
van het kieskompas was één van die 
activiteiten. Een stelling in het kies-
kompas luidt: ”Het VeenLanden Col-
lege in Vinkeveen moet open blijven, 
ook als dat de gemeente meer geld 
gaat kosten.”
Met verbazing is binnen het Veen-
Landen College gereageerd op deze 
stelling, want nu lijkt het alsof slui-

ting van de locatie Vinkeveen aan de 
orde is, terwijl dat absoluut niet het 
geval is. Het VeenLanden College 
kent twee locaties, in Vinkeveen en 
Mijdrecht, en dat blijft ook zo.

Absoluut niet 
De regio waar de gemeente De Ron-
de Venen onderdeel van uitmaakt, 
kent een ongunstige demografi sche 
ontwikkeling. Eén aspect daarvan is 
dat het aantal leerlingen in de leef-
tijd van 4 tot 12 jaar al enkele jaren 
daalt, wat te zien is aan een krim-
pende basisschoolpopulatie. Op kor-
te termijn zal die trend van krimp ook 
zichtbaar zijn in het voortgezet on-
derwijs en zich dus manifesteren op 
het VLC, zo is de verwachting. “De 
geprognosticeerde krimp zal ons 
iets ruimer in ons ‘huisvestingsjas-

je’ doen zitten, maar beide gebou-
wen blijven de komende jaren nood-
zakelijk om onze leerlingen onder-
wijs te bieden. We investeren in ons 
onderwijs in Mijdrecht en Vinkeveen 
en we anticiperen op de krimp door 
na te denken over de groeperings-
vormen binnen beide locaties. In de 
afwegingen die de inwoners van de 
gemeente DRV maken in hun (poli-
tieke) keuze is het van belang om te 
weten dat leerlingen op beide loca-
ties vmbo-t onderwijs kunnen vol-
gen en eindexamen kunnen doen. 
Ook dat zal niet veranderen op het 
VLC. Het kieskompas, gemaakt door 
een externe instantie op basis van de 
verschillende verkiezingsprogram-
ma’s, doet helaas anders vermoe-
den.” Aldus de directie van het Veen-
Landen College.

Directie VeenLanden College verbaasd over stelling 
kieskompas

”VeenLanden College 
Vinkeveen moet open blijven”

Natuurontwikkeling Wilnisse 
Bovenlanden duurt 6 tot 18 jaar
Wilnis - Als de herinrichting van 
de Wilnisse Bovenlanden, gelegen 
tussen de driehoek Bovendijk, En-
schedeweg (N212) en de Amstel-
kade, in 2016 gereed is zal het tus-
sen de 6 en 18 jaar duren alvorens 
de door mensenhanden aangeleg-
de ‘nieuwe natuur’ zich daar heeft 
ontwikkeld. Dat staat in het rapport 
van het Defi nitieve Ontwerp van de 
Wilnisse Bovenlanden. In dat rap-
port wordt het technisch en eco-
logisch allemaal mooi voorgespie-
geld. Een fraai staaltje van professi-
oneel uitgevoerd natuurhobbyisme, 
waaraan de provincie, de gemeen-
ten De Ronde Venen en Nieuwkoop, 
het hoogheemraadschap en Staats-
bosbeheer hun inbreng in hebben. 
Kostbare landbouwgrond omwer-
ken naar als het even kan schrale 
‘natuurgrond’ en ‘kruidig nat gras-
land’ is het credo, alsof we al niet 
genoeg natuur in de omgeving had-
den. De natuurontwikkeling richt 
zich in de Bovenlanden voorname-
lijk op het herstel van de oorspron-
kelijke natuurwaarden van rond 
1880 (!), waarbij tevens de ecologi-
sche verbinding tussen de Nieuw-
koopse Plassen en Vinkeveense 
Plassen wordt gerealiseerd. Con-
creet gaat het in dit inrichtings-
plan om vochtig weidevogelgras-

land, kruiden en faunarijk grasland, 
nat schraalland en natuurvriendelij-
ke oevers. Zo staat het omschreven. 
Na 130 jaar komt men erachter dat 
dit beter is dan het ‘boerenland’ van 
nu. Er is ooit in een van de laatste 
nieuwsbrieven van stichting De Ve-
nen geschreven dat in die ‘nieuwe 
polder’ bijzondere dier- en planten-
soorten moeten terugkeren die vóór 
de Tweede Wereldoorlog in het ge-
bied voorkwamen en ter bescher-
ming van de soorten die nu nog 
aanwezig zijn. Is er een voorraadje 
ergens van opgeslagen wat straks 
weer uitgezet kan worden?... En het 
mag wat kosten, want die bedra-
gen 2.630.000 euro gemeenschaps-
geld of zou de Postcodeloterij hier 
ook wat aan bijdragen? Er zijn ook 
tonen van kritiek, vooral van bewo-
ners en sommige agrarische onder-
nemers in en rond het gebied. Boe-
ren zijn de beste natuurbeheerders, 
maar in de nieuwe constructie blij-
ven er slechts twee over die in het 
straatje passen bij Staatsbosbeheer, 
t.w. Dick Oudijk aan de Bovendijk 
en Arie van Oosterom aan de Am-
stelkade. Zij krijgen dankzij hun in-
breng van eigen grond het natuur-
beheer over veel meer land, zo’n 
100 hectare.
(Vervolg elders in deze krant)

Jongste en oudste kiezer van De 
Ronde Venen brengen hun stem uit
De Ronde Venen - Vandaag, 
woensdag 19 maart 2014, viert Tim 
van Putten zijn 18e verjaardag. Profi -
ciat! Het betekent dat Tim mag stem-
men voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Jonger kan niet. Tim zit op 

het VeenLanden College en doet dit 
jaar eindexamen. De oudste kiezer in 
De Ronde Venen is Han Grootegoed, 
die vorig jaar september 104 jaar 
werd. De heer Grootegoed woont 
(nog) in ‘Nieuw Avondlicht’.

Help mee zwerf-
afvalvrij te maken!
Mijdrecht - Op zaterdag 29 
maart aanstaande wordt het 
startsein gegeven voor de Lan-
delijke Opschoondag. Overal in 
het land organiseren mensen 
leuke evenementen om geza-
menlijk hun straat, plantsoen of 
buurt schoon te maken. Want 
een schone omgeving is be-
ter voor het milieu en prettiger 
wonen. Het effect van schoon 
is dat het beter is voor het mi-
lieu, mensen zich veiliger voe-
len en zich socialer gedragen. 
Iedereen voelt zich prettiger in 
een schone leefomgeving. En 
als het schoon is, doe je van-
zelf je best om het schoon te 
houden. Als eenieder zijn ver-
antwoordelijkheid neemt om 
het zwerfafvalprobleem op te 
lossen wordt Mijdrecht, nee, 
heel Nederland schoner! Werk-
groep Groen (van het Wijkco-
mité Twistvlied & Wickelhof) 
wil samen met de buurtbewo-
ners, scholen en andere vrij-
willigers van Twistvlied & Wic-
kelhof een bijdrage leveren 
aan een schone, zwerfafval-
vrije leefomgeving. Werkgroep 
Groen, bestaande uit Bart van 
Baarsen, Wendy van der Haag-
en-Boyd, Ruud de Jong, Henny 
Matthijssen, Wim Oranje, Victor 
Schaeffer en Lydia Graveland-
Gilds, hoopt dat u/jij op de Op-
schoondag op 29 maart naar 
het schoolplein van de Trekvo-
gel komt tussen 10.00 en 13.00 
uur en meehelpt. Naast koffi e/
thee en cake, is er voor de kin-
deren popcorn. Voor het ver-
maak van de kinderen is er een 
springkussen.
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Is uw huisdier zoek?
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

Vermist.
- Abcoude, Botshol: Cypers katje. Zilver-Zwart. Heeft een bandje 

om van Dierenbescherming.
-  Amstelhoek, Kruising N196: Rode ongecastreerde kater mat witte 

bef en wit op de poten.
-  Uihoorn, Bieslook: Jonge rode kater. Erg lief en is niet 

gecastreerd. 
-  Uithoorn, Marsmanlaan: Hond Stafford. Grijs met witte bef en 

voetjes. Hij heeft een chip maar is niet geregistreerd. Hij draagt 
een zwart leren band met spikes en studs.

-  Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Kater. Heeft wit met zwarte 
oortjes, zwart vlekje op zijn kop en zwarte staart.

-  De Hoef, Westlanderweg: Cypers katje van ongeveer 5 maanden. 
Heeft licht kinnetje.

- Nieuwveen, Blokland: Zwart-witte zwangere poes.

Mijmeringen
EN NU? 

Vorige week schreef ik over de verande-
ringen in het leven en in het bijzonder 
over de AWBZ zorg die naar de gemeen-
tes overgaat. Op mijn werk zou het sociale 
plan gepresenteerd worden en de column 
van vorige week bleek helaas een voor-
spellende te zijn. Ik maakte me niet voor 
niets zorgen! Ook bij ons gaat er flink gesnoeid worden en wel in 
functies en in personeel. Dit allemaal vooruitlopend op de bezuini-
gingen die ons ten deel gaan vallen. Binnenkort zal er voor een groot 
aantal werknemers collectief ontslag aangevraagd gaan worden.

Verkeerd
Op dinsdagochtend moest ik me vervoegen tijdens de tweede uitleg 
van het sociaal plan. Terwijl ik de vergaderruimte inliep, keek ik wie er 
allemaal in de ruimte zaten en peilde ik de sfeer. De directeur stond 
al klaar en zijn lichaamstaal stelde me niet gerust. Zijn gezicht strak 
en stoïcijns en zijn handen verfrommelde zijn papieren. Het deed me 
denken aan de afleveringen van Idols. Nadat iedereen daar zijn pres-
tatie had geleverd, werd men in een bepaalde kamer gestopt om te 
wachten. De ene kamer kreeg goed nieuws en mocht door naar de 
volgende ronde, de andere kamer bleek de kamer van het slechte 
nieuws te zijn. Afgelopen dinsdag zat ik overduidelijk in de verkeerde 
kamer en dat was precies waar ik al bang voor was!

Werk
Al tijdens mijn studie werkte ik in de zorg, eerst nog als invalkracht 
maar daarna nog vele andere functies. Elke keer nam ik mijn ervaring 
weer mee en kreeg ik de kans om deze ervaring in te zetten en uit 
te bouwen tot de functie die ik nu uitvoer. En toen kwam de crisis en 
daarna de bezuinigingen, en dan heb je helemaal niets aan al die er-
varing en dienstjaren. Dan zit je ineens in de verkeerde tijd, op de ver-
keerde plek en wellicht ook in de verkeerde functie. Mijn wereldbeeld 
is gekanteld en is nog niet terug geschoven naar het middelpunt. Het 
kan toch niet zo zijn dat ik straks geen werk meer heb, een uitkering 
moet aanvragen en vervolgens mijn werkervaring maar als vrijwilli-
ger in ga zetten in onze participatiemaatschappij, omdat de overheid 
geen geld meer heeft om professionals in te huren? 

Afspiegelen
Hoe het voor mij persoonlijk gaat aflopen, weet ik nog niet. Het is af-
wachten op het afwikkelen van het hele plan en of ik nu door mag 
naar de volgende ronde of dat het einde oefening is. Een ding is mij 
wel duidelijk en dat is dat het niet gaat om personen of kwaliteiten. 
Het is simpelweg een afspiegelingsprincipe. Het afspiegelingsprinci-
pe is de voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet 
toepassen bij elke vorm van bedrijfseconomisch ontslag. Alle werk-
nemers die werkzaam zijn in dezelfde functie worden ingedeeld in vijf 
leeftijdsgroepen. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat 
de ontslagen zodanig verdeeld worden dat de leeftijdsopbouw zoveel 
mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep moet eerst de werk-
nemer ontslagen worden met het kortste dienstverband. 

Emoties
De afgelopen week was dus een ritje op een achtbaan van emoties. 
Van ongeloof, naar rationalisatie, van boosheid naar begrip en van 
verdriet naar relativeren en stil komen te staan in het middelpunt van 
de storm. Nu weet ik hoe het voelt om dit mee te maken. Velen om mij 
heen hebben het al meegemaakt en nu denk en voel ik, wat een in-
tens naar gevoel als je niet kan uitgaan van je eigen kwaliteiten maar 
afhankelijk bent van externe factoren en regelingen die heel ingrij-
pend zijn voor je arbeidzame en persoonlijke leven. Het zal wel weer 
goed komen. Niet alleen met mij, maar ook met de zorg en de parti-
cipatiemaatschappij, maar op dit moment voel en geloof ik het nog 
niet. Laten we dus eerst maar gaan stemmen vandaag en hopen dat 
deze nieuwe mensen in de gemeentes heel goed en kritisch kijken 
naar alle uitdagingen van de komende tijd.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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.

Iedere winter richt ik een mooi 
plekje in vlak bij het huis met 
voer, zodat ik veilig warm van 
achter het dubbele glas kan ge-
nieten van de vogels die even in 
mijn tuin komen bijtanken. Mis-
schien had u dezelfde ervaring 
als ik: de buit was deze winter 
karig. Veel meer dan de huismus-
sen en tortels die het hele jaar 
rond ons huis bivakkeren was er 
niet te zien. Zelfs het roodborstje 
vertoonde zich maar spaarzaam. 
Dat lag natuurlijk aan de zachte 
winter, waardoor de vogels in de 
natuur voldoende voedsel kon-
den vinden en zich niet hoefden 
te wagen in de buurt van men-
sen en katten. Vooral de groen-
lingen waren bij mij deze win-
ter notoir afwezig. Jammer, want 
deze zaadeter heeft een bijzon-
dere manier van eten. Hij draait 
het zaadje langzaam rond in zijn 
bek, terwijl hij de harde schil on-
dertussen lostrilt. Gedurende het 
voorjaar en de zomer zijn de-
ze mooie beestjes voortdurend 
om ons huis te vinden. Vooral het 
mannetje heeft een mooie ge-
le borst en felle gele streep aan 
de rand van zijn vleugels. Ook 
op de kop en de vleugels zijn ve-
gen geel en groen te bekennen. 
Het vrouwtje is, zoals meestal, 
wat fletser. Al zijn ze vaak moei-
lijk te zien, zeker als de bomen 
weer vol bladeren zitten, te ho-
ren zijn ze voortdurend. Een paar 
snelle kwetters die een beetje lij-
ken op de eerste tonen van een 
vink, gevolgd door een wat zeur-

derig, nasaal, licht aflopend toon-
tje. Vanwege dat laatste, sne-
rende toontje wordt hij ook wel 
de sneervink genoemd. Bijzon-
der is dat hij ook een zangvlucht 
heeft, als hij al kwetterend door 
de lucht vliegt. Maar waar hij dus 
in de zomer voortdurend te horen 
en te zien is, was hij tijdens de 
winter ineens verdwenen. Het is 
geen trekvogel, althans, de mees-
te groenlingen blijven ook in de 
winter in onze contreien. Som-
mige schijnen wel te overwinte-
ren in Frankrijk of nog zuidelij-
ker, maar het bestand hier wordt 
dan weer aangevuld door kou-
kleumen die vanuit het Noorden 
af komen zakken. Het raadsel van 
de verdwenen groenling werd 
voor mij deze winter opgelost tij-
dens een excursie in het gebied 
van Waternet in Loenen. Daar 
zag ik tot mijn verbazing een hele 
wolk groenlingen, misschien wel 
vijftig bij elkaar, in een paar bo-
men zitten. Net als veel andere 
vogels zoeken ze dus in de win-
ter elkaars gezelschap op. In een 
grotere groep is het toch wat vei-
liger overwinteren. Maar nu de 
lente aan kracht wint, hoor ik 
weer overal om me heen het ver-
trouwde gekwetter van de groen-
ling en ik heb de eerste ook al-
weer gespot in de kastanje naast 
ons huis. Een nieuwe lente, maar 
een vertrouwd geluid. 

Sep Van de Voort, 
IVN natuurgids, http://ivn.nl/

afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Een nieuwe lente,
een vertrouwd geluid
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De Ronde Venen - De IVN-afde-
ling De Ronde Venen en Uithoorn 
organiseert op zondag 23 maart 
2014 om 14.30 u een Stinzenplan-
tenexcursie in de binnentuin van de 
Ridderhofstad Gunterstein te Breu-
kelen. 
De privé binnentuin wordt speciaal 
voor deze excursie door de jonk-
heer opengesteld. Samen met IVN-
natuurgidsen bekijkt u de Stinzen-
planten die in de maand maart vol-

op in bloei staan. Ook zal worden 
gekeken naar uitbottende knoppen 
van de bomen en struiken en wordt 
gekeken en geluisterd naar de luid-
keels zingende vogels. De deelne-
mers aan deze excursie kunnen op 
eigen gelegenheid naar Gunterstein 
gaan maar als de trip per auto gaat 
is samen rijden aanbevolen. Daar-
toe komen degenen die per auto 
gaan of mee willen rijden om 14 uur 
naar het Spoorhuis in Vinkeveen op 

IVN excursie naar de 
Ridderhofstad Gunterstein

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

In een spijkerjasje kon je hem uittekenen en altijd een lieve en vriende-
lijke glimlach op het gezicht: Jan Peterse. De drijfveer achter de oprich-
ting en het actief in de ether houden van Radio Aalsmeer. Jan is overle-
den, net 71 jaar geworden. Geen gemakkelijk leven heeft Jan gehad, veel 
meegemaakt, maar altijd bleef hij positief de draad oppakken. Tegen de 
laatste tegenslag was hij niet bestand. Jan kreeg longkanker met al snel 
uitzaaiingen naar zijn hersenen. Geen positieve insteek was hier tegen 
bestand. Dit ‘gevecht’ kon ook Jan niet winnen. Afgelopen woensdag 12 
maart is hij in de namiddag overleden.
Radio Aalsmeer was Jan z’n alles, z’n kindje. De uren die hij heeft door-
gebracht in de studio zijn niet op handen en tenen te tellen. Hij was er 
elke dag. Jan presenteerde sportprogramma’s. Jan hield van sport, met 
name wielrennen was zijn passie. Hij had ook een flinke vinger in de pap 
qua programmering, overigens wel in positieve zin. Jan liet ieder mens 
in z’n waarde, probeerde zelfs te stimuleren vooral door te zetten en ini-
tiatieven te nemen. In september 1991 ging Radio Aalsmeer de lucht in. 
Jan was als mede-initiatiefnemer natuurlijk bij de eerste uitzending in 
de studio in de Weteringstraat, regelde enkele jaren later mede de ver-
huizing naar de Baccarastraat en vorig jaar nog de (ver)nieuwde huis-
vesting in Crown Studio’s. Een droom, zo’n mooie ruimte in een bruisen-
de omgeving.
Radio Aalsmeer was nummer één, maar Jan deed meer. Hij heeft 18 jaar 
bij de Nieuwe Meerbode gewerkt als freelance journalist. Eerst bij de edi-
tie Uithoorn, later in Aalsmeer. De plaats waar hij niet woonde, maar hij 
wel z’n hart aan had verpand. Jan schreef zakelijke verhalen, bracht alge-
meen nieuws, natuurlijk bracht hij de lezers op de hoogte van sportactivi-
teiten en soms leverde hij een stuk aan over Radio Aalsmeer. Op aandrin-
gen van de redactie, want werk en privé wilde hij wel gescheiden hou-
den. Eigenlijk schreef Jan over alles wat hem gevraagd werd. Nee zeg-
gen, kon hij niet.
 
In 2008 werd hij 65 jaar en is hij door de Nieuwe Meerbode in het zon-
netje gezet met gebak en bloemen. Stoppen deed hij nog niet helemaal. 
Steevast nog op de agenda de vergaderingen van het Beraad en de 
Raad, de jaarlijkse wielerronde in Rijsenhout en hij verleende met veel 
plezier medewerking aan de Tour de France specials van de Meerbode. 
Net als voor de radio, was hij trouw aan de krant. Op zijn verhalen kon 
gerekend worden. Soms gemaakt onder tijdsdruk en gewerkt tot in de la-
te uurtjes, maar altijd op tijd om nog te kunnen plaatsen. 
Jan was ook een groot liefhebber van jazzmuziek. In Uithoorn en later 
ook in Aalsmeer organiseerde hij jazzavonden in het Parochiehuis en 
vanaf de oprichting van Radio Aalsmeer had hij samen met Martin Ver-
beek het programma ‘Pennies from Heaven’ waarmee luisteraars getrak-
teerd werden op jazz- en dixielandnummers. Als een bijzonder eerbetoon 

is afgelopen zondag 16 maart de allerlaatste uitzending geweest van dit 
programma. Voorgoed gestopt na het heengaan van Jan.
Tot de laatste vergadering van het Beraad en de Raad in februari heeft 
Jan zijn verhalen geschreven. Hij had om verslag te kunnen maken een 
vast plekje in de raadszaal, op het hoekje. Meestal waren zijn verhalen 
heel uitgebreid, tot op de minuut verwoord. Dat was Jan, een man van 
weinig woorden in het dagelijkse leven, maar als hij eenmaal achter zijn 
computer zat, stroomden de woorden op het scherm. Lange verhalen, 
die soms vanwege ruimtegebrek ingekort moesten worden. Geen onge-
togen woord van Jan hierover. Bewonderenswaardig! Ook het feit dat hij 
nooit een raadsvergadering heeft gemist en geen radiouitzending ver-
zuimd heeft. Trouw dat was Jan. En een lieve persoonlijkheid. Een man 
om in herinnering te houden! Afgelopen dinsdag is Jan gecremeerd en na 
afloop was er een samenzijn bij ‘zijn’ Radio Aalsmeer. De plek waar hij het 
liefste was en zich achter de microfoon het beste thuis voelde.
Dank Jan voor al jouw bijdragen aan Aalsmeer! Op de website van 
Radio Aalsmeer is meer te lezen over ‘onze’ Jan. Het enige wat rest is zijn 
vrouw en familie te bedanken voor het ‘beschikbaar’ stellen van Jan voor 
het Aalsmeerse en hen veel sterkte te wensen met dit verlies. Nogmaals: 
Heel veel dank Jan!

Jacqueline Kristelijn, redactie 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer

In memoriam:
Jan Peterse: tot het laatst trouw aan de radio 

en de Nieuwe Meerbode

de hoek van de Demmerik/Spoor-
laan. De excursie is gratis voor IVN-
leden/donateurs. De andere deel-
nemers betalen een vrijwillige bij-
drage voor het IVN. Trek warme kle-

ding en laarzen of stevige schoenen 
aan. Hebt u een verrekijker? Neem 
die dan mee. Belangstellende kun-
nen zich aanmelden bij Nel Bouw-
huijzen, tel. 0297-261982.



Veertigste Wilnisse 
Rommelmarkt
Wilnis - Op zaterdag 3 mei 2014 
vanaf 9.30 uur zal de 40e Wilnisse 
Rommelmarkt plaatsvinden in Wil-
nis-Dorp. De opbrengst van dit jaar 
is bestemd voor nieuwe dagcentra 
voor kinderen en jongeren met een 
handicap in Egypte. In Egypte wor-
den gehandicapten vaak gezien als 
een last en schande. Voor hen is er 
geen plek in de samenleving. Mede 
dankzij de inzet van Marja en Mar-
greet, twee werkers van de GZB, is 
er de afgelopen jaren veel veran-
derd en zijn er in samenwerking met 
plaatselijke kerken inmiddels 23 lo-
kale opvangcentra opgezet. Er zijn 
echter nog veel gehandicapten die 
geholpen kunnen worden door de 
bouw van nieuwe dagcentra. 
In de dagcentra worden zowel pro-
jecten voor kinderen als voor vol-
wassenen georganiseerd. Kinderen 
krijgen een aangepast programma 
op hun eigen niveau en volwasse-
nen leren producten te maken die 
verkocht kunnen worden. Hierdoor 
kan het project zichzelf deels be-
kostigen, maar het belangrijkste is 
dat de gehandicapten eigenwaar-
de krijgen en dat ze aan hun omge-
ving laten zien dat ze door training 
en begeleiding op hun eigen niveau 
veel mogelijkheden hebben. Indien 
nodig wordt ook medische hulp ge-
boden.

Uw bijdrage
Voor de bouw van nieuwe dagcen-

tra voor gehandicapten is veel geld 
nodig, wat wij met de rommelmarkt 
voor hopen op te halen. Hiervoor 
hebben wij natuurlijk de opbrengst 
van de verkoop nodig, maar daar-
voor hebben we allereerst rommel 
nodig om te verkopen.  En daar kunt 
u ons bij helpen!
Iedere dinsdagavond tot en met 
eind april is er een sorteeravond. U 
kunt uw nog bruikbare spullen op-
geven om door ons op te laten halen 
via de site: www.rommelmarktwilnis.
nl of door tussen 18.00 en 20.00 te 
bellen naar 06-21910424. U kunt uw 
rommel uiteraard ook zelf brengen 
bij de familie Meijers (Mijdrechtse 
Dwarsweg 19, Wilnis), dit alles lie-
ver niet op zondag.  

40e Wilnisse rommelmarkt
Dit jaar is het de 40e Wilnisse rom-
melmarkt en daarom geven wij hier 
een feestelijk tintje aan. De hele dag 
kunnen kinderen geschminkt wor-
den  en er is ook een kleurwedstrijd. 
De kleurplaat is te vinden op onze 
site en achter op de folder die u bin-
nenkort in de bus krijgt. Zorg dat u 
erbij bent want dit wilt u zeker niet 
missen. 

Voor meer informatie over de Rom-
melmarkt of over het doel van dit 
jaar kunt u kijken op onze websi-
te. We hopen u 3 mei aanstaande 
te zien op de 40e Wilnisse Rommel-
markt!

Madscience op
De Fontein in Mijdrecht
Mijdrecht - Op vrijdag 14 maart 
j.l. kwam een wetenschapper van 
Mad Science met een spectaculaire 
show om de leerlingen van De Fon-
tein enthousiast te krijgen voor de 
techniek.
Dit was een geweldig succes!
Nadat de professor de kinderen 
eerst het verschil duidelijk maak-
te tussen een goochelaar en een 

wetenschapper (noem een weten-
schapper dus nooit een gooche-
laar!) werd op een humoristische en 
leerzame manier getoond hoe lucht-
druk werkt. Tot slot werd op specta-
culaire manier geshowd hoe je gas 
op je handen in brand kunt steken 
zonder je handen te verbranden. De 
kinderen hebben genoten en waren 
razend enthousiast!

Stadsvogels” tellen
Regio - Op woensdag 26 maart or-
ganiseert Sovon Vogelonderzoek 
Nederland in samenwerking met 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een informatieavond over vogels in 
en rondom de bebouwde kom. Ie-
dereen die geïnteresseerd is in de 
stadse vogelbevolking is welkom. 
Op deze avond vertellen we wel-
ke vogels binnen en buiten de be-
bouwde kom te zien zijn en op wel-
ke manier je ze in het voorjaar kunt 
tellen. De avond start om 20.00 uur 
NME centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a te Wilnis. We be-
ginnen de avond met een uiteen-
zetting over vogels binnen de be-
bouwde kom. Daarna vertellen we 
meer over het zogenaamde MUS-
project: tellingen die vogelaars in 
het voorjaar zelf kunnen uitvoeren. 
Voorkennis van de vogels die in de 
stad te horen en te zien zijn, is daar-
bij handig. Ook komt het MAS-pro-
ject aan de orde: tellingen van vo-

gels in agrarisch gebied. Na deze 
avond hebben de deelnemers een 
goede basis om als vogelteller aan 
de slag te gaan. De avond is gratis. 
Opgave en meer informatie via vwg.
ivn.rvu@gmail.com.

Eindhoven vogelstad
In verschillende kernen in De Ron-
de Venen & Uithoorn worden de 
stadsvogels al goed geteld. Toch 
zijn er wat gebieden waar nog geen 
stadsvogels geteld worden. We wil-
len graag weten welke vogels daar 
in het voorjaar voorkomen. Of in de 
nieuwbouwwijken ook nog huis-
mussen te vinden zijn en of de gier-
zwaluw aanwezig is in deze wij-
ken. Meer informatie over het tel-
len van stadsvogels voor het MUS-
project is te vinden op www.sovon.
nl/mus; over het tellen van soorten 
in het buitengebied voor het MAS-
project vindt u meer informatie op  
www.sovon.nl/mas

Natuurontwikkeling Wilnisse 
Bovenlanden duurt 6 tot 18 jaar

Vervolg van voorpagina.

Wilnis - In totaal gaat het om de 
inrichting van 470 ha natuurge-
bied, waarin voorlopig wordt voor-
zien in 214 hectare vochtig weide-
vogel grasland, 53 hectare kruiden- 
en faunarijk grasland en 48 hecta-
re nat schraalland. Vooral dat ‘nat-
te’ zal steeds natter worden door in-
klinking van de bodem. Een groot 
deel van het gebied zal worden be-
heerd door twee natuuronderne-
mers en Staatsbosbeheer. Daar-
naast helpt ook Waternet nog mee 
om de polder ‘vorm’ te geven. Maar 
het is nooit genoeg natuurlijk, want 
het Bureau Beheer Landbouwgrond 
is er op uit om in opdracht van 
Staatsbosbeheer en de Provincie 
nog meer landbouwgrond op te ko-
pen. Particulieren die er grond heb-
ben kunnen dat ‘vrijwillig’ verkopen. 
Agrarische ondernemers kunnen 
zomaar de pacht opgezegd worden 
van grond die zij al jarenlang be-
werken en daarmee de bestaande 
mooie boerennatuur in stand hou-
den. Maar er zijn slechts twee ex-
boeren, nu natuurondernemers ge-
noemd, die grote stukken grond 
gaan beheren. Zij krijgen voor de 
realisatie van het project en de in-
breng van hun eigen gronden van 
Staatsbosbeheer een uitbreiding tot 
100 ha van de pachtgrond toebe-
deeld in de vorm van een ‘gelibera-
liseerde pachtvorm’ die flexibel is en 
waarvoor minder wettelijke bepa-
lingen gelden. Die uitbreiding heeft 
consequenties voor het gebruik van 
de totale hoeveelheid beschikbare 
grond in de polder. Dat kan bijvoor-
beeld inhouden dat Staatsbosbe-
heer de pachtgronden van de nog 
aanwezige agrarische ondernemers 
kan beëindigen als men daartoe de 
noodzaak van inziet. 
Een van de nog gevestigde agrari-
sche ondernemers en tevens bewo-
ner in het gebied van de Bovenlan-
den die de nodige hectare grond 
in pacht heeft en daar ook steeds 
pacht voor betaalt, stelde de nodi-
ge vragen over de toewijzing van de 
gronden, de inbreng van de natuur-
ondernemers en de herinrichting 
van de polder aan de Stuurgroep 
Bovenlanden, maar werd met de 
beantwoording daarvan weinig of 
niets wijzer. De antwoorden zijn na-
genoeg letterlijk terug te vinden in 
het rapport van het Definitieve Ont-
werp. De ondernemer wenst niet 
met zijn naam in de krant te komen 
aangezien hij tegenwerking van de 
natuurorganisaties en Staatsbos-
beheer vreest in de uitoefening van 
zijn bedrijfsactiviteiten. Zijn naam 
en adres zijn bij de redactie bekend. 
Hij merkt op dat slechts een deel 
van de Bovenlanden in de strook 
van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) ligt. Dat is de strook land wat 
tegen de Zuwe aan ligt. Twee agra-
riërs – Baars en Kool - hebben daar 

stukken grond in eigendom, maar 
de doelstelling is dat op den duur 
ook op deze gronden andere natuur 
zal worden gerealiseerd. Dat kan via 
particulier natuurbeheer, maar de 
gronden kunnen ook door Staats-
bosbeheer of de provincie worden 
aangekocht waarna de natuur op 
hun manier wordt ingericht. Het is 
dus niet zo dat de hele Bovenlanden 
al tot de EHS behoort.

Te kritisch
De ondernemer is bepaald niet te 
spreken over de manier waarop het 
hele plan van de Wilnisse Boven-
landen tot stand is gekomen. Hij 
geeft daarbij aan dat hij niet tegen 
de ontwikkeling van natuur is, maar 
dat dit wel op een zinvolle en haal-
bare manier moet gebeuren. Ver-
der is hij tegen onrecht. “Waarom 
maar twee natuurondernemers en 
om welke redenen komen anderen 
niet in aanmerking,” zo vraagt hij 
zich af. “Van die twee zal Van Oos-
terom koeien gaan houden, maar 
Oudijk waarschijnlijk alleen maar 
schapen. Die vreten straks het krui-
den- en faunarijke grasland vol-
ledig kaal. Dag bloemrijke natuur. 
Beide ondernemers profiteren ook 
van veel meer voordelen dan de an-
dere collega‘s. Het is geen jaloezie, 
het zij ze gegund. Maar er wordt 
met verschillende maten gemeten 
qua vergunningen, mogelijkheden 
en vergoedingen. Ik kan er zomaar 
een aantal opnoemen. Waar ande-
ren en ik zelf jarenlang om moe-
ten vragen en zelfs procederen om 
iets voor elkaar te krijgen, wat vaak 
ook nog om onduidelijke redenen 
wordt afgewezen, wordt het hen 
zomaar in de schoot geworpen als 
dank voor het ‘natuurbeheer’ wat ze 
gaan doen,” laat de agrariër weten. 
“Maar dat natuurbeheer doen wij 
ook al jaren. Daar hebben we al die 
jaren ook voor geïnvesteerd in het 
bedrijf. Maar wij worden voorbijge-
lopen. Dat is waar het om gaat en 
dat steekt mij en de anderen. Mij is 
ook nooit gevraagd om in een com-
missie zitting te hebben of als na-
tuurbeheerder op te treden, terwijl 
ik ben geboren en getogen in de 
polder en veel afweet van de flora 
en fauna. Maar ik zal mij wel te kri-
tisch opstellen en dat wordt je door 
de heren niet in dank afgenomen. 
Ze gaan liever met natuurhobbyis-
ten in zee want die kunnen ze om 
hun vinger winden en met lieden die 
van achter het bureau de zaak dic-
teren. Want zij hebben er voor ge-
studeerd zeggen ze. Laat me niet 
lachen. Voorzitter Boogaard van de 
Stuurgroep Bovenlanden zei zelfs 
nog dat de kennis van de agrari-
ers en de bewoners moest worden 
meegenomen in de uitwerking van 
de plannen. Niks van terecht geko-
men. Het Planbureau voor de Leef-
omgeving (PBL) heeft met een stu-
die aangetoond dat het opkopen 

van akkers voor het aanleggen 
van groene verbindingszones tus-
sen natuurgebieden nauwelijks po-
sitieve invloed heeft op de natuur-
kwaliteit. Er is zelfs een plan gepre-
senteerd waar bewoners en eige-
naren van de proefboerderij Zeg-
veld verklaren dat dit plan averechts 
zal werken. Maar daar is en wordt 
niet naar geluisterd. Verder zouden 
we als bewoners van het gebied al-
lemaal inspraak hebben volgens de 
provincie. Dat verkondigde gedepu-
teerde Krol al in april 2010. Nou dat 
was ook het laatste wat we gehoord 
hebben. Er is daarna nooit meer 
overleg geweest en ze zijn gewoon 
hun eigen gang gegaan.”

Om zeep geholpen
Om de polder nieuw in te rich-
ten moet er in totaal 225.000 kuub 
grond worden afgegraven (afge-
plagd) en verwerkt. Dat is voor een 
deel al gedaan, wijst de bewoner 
aan. Dat draagt bij aan de verar-
ming en afbraak van de natuur in 
de polder. Hij herinnert zich de pol-
der nog met volop ‘boerennatuur’, 
bestaande uit sloten en kleiputten 
met aan alle kanten riet en water-
lelies en met dotterbloemen op de 
natuurvriendelijke oevers. Het wei-
land stond vol met paardenbloe-
men, pinksterbloemen en talloze 

andere soorten en niet te vergeten 
er waren allerlei soorten weidevo-
gels. Met lede ogen ziet hij aan hoe 
dat allemaal stelselmatig wordt ver-
woest omdat het ‘anders’ moet. “Al 
dat moois is door ingrijpen van de 
mens, met name door Waternet, al 
voor een deel om zeep geholpen 
door baggerwerkzaamheden waar-
bij de specie op het land is gestort. 
Slootkanten schuin afgraven (af-
plaggen) moet je bij veengrond niet 
doen. Dat zakt weg in het water, het 
kalft af en daardoor verlies je steeds 
meer land. Bij kleigrond kan je dat 
wel, dat is steviger. Freeswerk-
zaamheden zijn de doodklap voor 
de Hollandse polder. Door opnieuw 
gras in te zaaien hopen ze het weer 
groen te krijgen. Op die manier is 
intussen wel 100 jaar oud weiland 
met een oppervlak van 150 ha aan 
de toen nog fraaie natuur onttrok-
ken. Het duurt vele jaren voordat de 
‘nieuwe polder’ zijn natuur weer te-
rug heeft. Als die er al komt, want of 
dat lukt moet je nog maar afwach-
ten. Het wordt eerst een grauwe be-
doening. Daar zijn ze nu al mee be-
zig. Het wordt eerst een kaalslag en 
erg onnatuurlijk. Vervolgens gaan 
de natuurbeheerders het onder-
houden. Maar het lijkt er eerder op; 
dat ze samen met Staatsbosbeheer 
en de Stuurgroep De Bovenlanden 
het wiel opnieuw gaan uitvinden. 
Want de andere agrariërs zijn er 
soms al 20 jaar mee bezig geweest. 
Alles wat we aan natuur willen en 
hebben is er al. Waarom dan miljoe-
nen uitgeven? Omdat de Provincie 
zo nodig koste wat kost haar doel-
stellingen wil nastreven. Maar wel 
met gemeenschapsgeld. Geld van u 
en ik. Maar het is helaas niet meer 
terug te draaien.”
Aan de andere kant worden er wel 
(nieuwe) mogelijkheden voor recre-
atie gecreëerd, zoals om te wan-
delen, kanovaren en voor de hen-
gelsport. Maar de praktijk leert dat 
grote delen van de natuur niet zul-
len worden betreden en nauwelijks 
onderhouden of gecontroleerd wor-
den. Het is immers de bedoeling dat 
de natuur hier ongestoord zijn gang 
kan gaan. Maar dat kan nu toch ook 
al? Natuurlijke vijanden als roofvo-
gels zullen er niet komen want het 
zal open (nat) grasland blijven met 
weinig opgaande begroeiing. De 
vraag rijst zo langzamerhand wat 
dan wel de meerwaarde is van dit 
volgens een groeiende groep be-
woners onzinnige plan om ‘nieu-
we natuur’ te maken. Niemand die 
het werkelijk kan zeggen want de 
tijd zal het leren. En dat gaat nog 
jaren duren. Dus nu nog maar ge-
nieten van de ‘boerennatuur zo lang 
die er nog is!

Ook hier verkeersoverlast verwacht door 
Nuclear Security Summit

Regio - De wegafsluitingen ten 
behoeve van de Nuclear Security 
Summit op 24 en 25 maart zullen 
ook in Uithoorn waarschijnlijk tot 
verkeershinder leiden. 

Om de 56 deelnemende wereld-
leiders van Schiphol naar Amster-

dam, Rotterdam en Den Haag te 
vervoeren worden delen van de A4, 
A44 en de N44 afgesloten. De A5 
en de toeritten naar de A4 worden 
helemaal afgesloten. De N201/
N196 zal naar verwachting drukker 
worden dan gebruikelijk. Ook om-
dat de N201/N196 als omleidings-

route geldt naar Schiphol. Gede-
tailleerde informatie over de gevol-
gen van de top voor het verkeer is 
te vinden op www.vananaarbeter.
nl en  www.nss2014.com. Vanwe-
ge de te verwachten toename van 
verkeer in en rond Uithoorn geeft 
de gemeente Uithoorn vijf tips aan 

inwoners, ondernemers en ande-
ren die op 24 en 25 maart van of 
naar Uithoorn reizen. 
Werk indien mogelijk thuis, Ge-
bruik alternatieve routes, Reis met 
fiets of scooter, Neem vrij op 24 en 
25 maart en Geef hulpdiensten de 
ruimte.

Motorrijdster onderuit
De Hoef - Een 56-jarige vrouw 
uit Rijpwetering raakte op zater-
dag 15 maart op de Hoef Oost-
zijde gewond toen zij door onbe-
kende oorzaak de macht over het 
stuur van haar motor verloor. De 
vrouw reed rond 16.40 uur samen 
met een groep motorrijders een 
bocht in op deze weg.. Plotseling 

verloor zij hier de macht over het 
stuur en viel met haar motor in de 
berm. Haar motor kwam het wa-
ter aan de zijkant van de weg te-
recht. Zij liep door de val letsel 
op en is voor nader onderzoek en 
behandeling overgebracht naar 
het UMC in Utrecht.
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Zo onsamenhangend en onduide-
lijk breng je het toch niet? Hoe kun-
nen die wethouders dat laten zo la-
ten opstellen? De meeste bewoners 
kunnen vaak geen verband leggen 
tussen het een en het ander. Ze le-
zen en horen alleen dat ze al gauw 
weg moeten, terwijl dat helemaal 
nog niet aan de orde is als je praat 
over De Kom,” vertelt een opgewon-
den bewoner die zijn naam liever 
niet in de krant genoemd wil zien 
omdat hij denkt last te krijgen van-
wege zijn kritiek. Hij woont al een 
aantal jaren tot tevredenheid in De 
Kom en spreekt op persoonlijke ti-
tel. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij 
helder van geest en blijkt hij de za-
ken goed uit elkaar houden en te 
kunnen beredeneren.

“Wat is de zin ervan om De Kom 
ook maar plat te gooien, terwijl het 
wooncomplex nog steeds aan al-
le gestelde eisen voldoet zoals men 
dat in Den Haag wil, ook al ge-
zien de ruimte die het appartement 
biedt met een woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer. Er is al-
leen sprake van achterstallig onder-
houd, maar voor de rest is het toch 
een mooi complex. Het concept van 
destijds is nog steeds goed. De ap-
partementen zijn ook levensloopbe-
stendig. Als het wordt opgeknapt 
kan het in mijn beleving nog jaren 
mee. Dat bespaart ook veel kosten,” 
laat de bewoner zich uit. “Een paar 
jaar geleden was er nog een plan 
om het te renoveren, maar dat ging 
niet door want er was geen geld. En 
dat is er nu wel om het te verbou-
wen? De bewoners hier huren een 

Bewoners de Kom en Nieuw Avondlicht voelen zich 
buitengesloten

Persbericht gemeente zorgt 
voor veel onbegrip en onrust

De Ronde Venen - De gemeente-
lijke financiën zijn op orde en vol-
doende stevig om flinke tegenval-
lers op te vangen. Dat blijkt uit een 
test die de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) heeft ont-
wikkeld om een goed beeld te krij-
gen van de financiële kracht van de 
gemeente. Het college van B en W 
ziet de uitslag van de test als beves-
tiging van de financiële koers die 
wordt gevaren. Met de test van de 
VNG wordt met name de ontwik-
keling van de gemeenteschuld in 
kaart gebracht. Ook geeft de test 
een goed beeld van de gemeente-
lijke financiële weerstand bij eco-

nomisch slecht weer. De test is vo-
rige maand uitgevoerd en uit de re-
sultaten blijkt dat de gemeente vol-
doende weerstand heeft om tegen-
vallers op te vangen. In dit ‘slecht-
weer-scenario’ wordt er vanuit ge-
gaan dat de gemeentelijke inkom-
sten met 8 procent dalen en dat de 
rente met 3 procent stijgt. Als dat in 
De Ronde Venen zou gebeuren, zou 
de gemeente voldoende weerstand 
hebben om aan de verplichtingen te 
voldoen en zou het voorbestaan van 
voorzieningen geen gevaar lopen. 

Schulden
Uit de cijfers blijkt dat de schul-

denpositie van De Ronde Venen 
zich niet in de gevarenzone bevindt, 
wel is waakzaamheid geboden. De 
schuld per inwoner bedroeg in 2012 
1.875 euro per inwoner. Het landelijk 
gemiddelde in Nederland bedroeg 
in 2012 2.343 euro per inwoner. Ter 
vergelijking: de schuld per inwoner 
in 2010 bedroeg in de voormalige 
gemeente De Ronde Venen 1.318 
euro per inwoner en in de voorma-
lige gemeente Abcoude 2.997 euro 
per inwoner. Vanaf 2015 worden ge-
meenten verantwoordelijk voor de 
uitvoering van een aantal taken op 
het gebied van jeugd, zorg en werk 
die nu nog bij het Rijk liggen, de zo-
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Regio - Vandaag de dag is het een 
pittige klus om op te vallen met je 
CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt 
een CV en sollicitatiebrief gele-
zen en waar moet je opletten? Ro-
se-Marie Lucas, Noloc erkend loop-
baanprofessional en sollicitatietrai-
ner van Rooskleurig Coaching: “het 
schrijven van een sollicitatiebrief 
kan voor sollicitanten moeilijk ge-
noemd worden en werkt zeker in tij-
den van crisis en werkloosheid af-
schrikwekkend en demotiverend. Er 
reageren veel mensen op een vaca-
ture, waardoor sollicitanten juist ex-
tra hun best moeten doen om op te 
vallen. De sollicitatiebrief is daar-
bij de eerste indruk. De sollicita-
tiebrief vormt voor vele sollicitan-
ten een flinke drempel. Bij het ma-
ken van een sollicitatiebrief is het 
belangrijk om aansluiting met de 
werkgever te vinden. Het uitgangs-
punt is waarom je solliciteert op een 
functie bij het bedrijf en duidelijk is 
dat je over de gewenste vaardighe-
den beschikt. Weet wanneer je iets 
moet benadrukken en wanneer je 
juist iets moet afzwakken. Pas de 
tekst per werkgever aan. Dat geldt 
zowel voor de sollicitatiebrief als CV. 
Overtuigend schrijven kan pas als 
je doelbewust gaat solliciteren, om-
dat je weet wat je wilt, welke werk-
zaamheden jou ècht goed af gaan 
en waarom je het bedrijf zo leuk 
vindt om bij te werken. Best lastig, 
maar het is te leren!” Doe mee aan 
de workshop ‘het schrijven van een 
CV en sollicitatiebrief’. De workshop 
is praktisch, interactief en wordt 
in groepsverband gegeven. In de 
ochtend krijg je uitleg en informa-
tie over o.a. de opbouw en het op-
timale gebruik van je CV en sollici-
tatiebrief. ’s Middags ga je zelfstan-
dig en groepsgewijs actief aan de 
slag en wisselt onderling feedback, 
tips en ideeën uit. De workshop is 
op vrijdag 11 april a.s. van 10.00 tot 
15.00 uur bij Startwarehouse, Am-
sterdamseweg 13 G in Uithoorn. 
Prijs 65 euro excl. btw per deelne-
mer incl. het werkboek, een stevige 
lunch, koffie, thee en frisdrank.
Aanmelden? Bel 06-53 13 50 15 of 

stuur een e-mail naar info@roos-
kleurigcoaching.nl. Ken je mensen 
die op zoek zijn naar een nieuwe of 
andere baan? Tip ze dan over de-
ze workshop. Bij Rooskleurig Coa-
ching draait het om werk. Je kan 
er terecht voor loopbaancoaching, 
outplacement en sollicitatie-en So-
cial media trainingen. Op woens-
dag 28 mei is er weer een Lin-
kedIn training voor werkzoeken-
den. Informatie: zie advertentie el-
ders in deze krant op de de website  
www.rooskleurigcoaching.nl

Workshop ‘schrijven van
CV en sollicitatiebrief’

lie dan maar bijspringen, zo werd 
er gezegd. Wordt maar makkelijk 
over gedaan. Een aantal bewoners 
uit Nieuw Avondlicht heeft al aan-
gegeven die overstap niet zomaar 
te kunnen maken zonder bijzonde-
re zorg. De woningen in De Kom wil 
men nu in de verhuur zetten, waar-
voor criteria worden opgesteld. De 
gemeente heeft het in haar persbe-
richt ook over ‘bejaardenhuizen’. Die 
benaming is al lang achterhaald. Te-
genwoordig spreken we over zorg-
centra en seniorenwoningen. Mis-
schien dat in het gemeentehuis het 
‘bejaardengevoel’ overheerst, hier 
in elk geval niet. En kan iemand mij 
en de andere bewoners uitleggen 
wat wordt verstaan onder ‘verande-
rende woningbehoefte?’ De mees-
ten van ons zijn tevreden met wat 
wij hier hebben. Natuurlijk blijven 
er altijd wensen, maar daar hangt 
ook weer een prijskaartje aan om 
daar invulling aan te geven. En is 
dat het waard in het kader van de 
bezuiniging? Als de gemeente nu 
weer persberichten uitstuurt ver-
zoek zou men zorgvuldiger moeten 
zijn in hun woordkeuze. Dat zouden 
we als bewoners wel op prijs stellen 
en niet de indruk wekken dat ze ei-
genlijk niet weten waar ze over pra-
ten.” Aldus de bewoner.

Oudste inwoner
Terzijde zij opgemerkt dat er inder-
daad bewoners in Nieuw Avond-
licht zijn die voor de zomer zullen 
moeten verhuizen naar een ande-
re zorglocatie, binnen of zelfs bui-
ten De Ronde Venen. Een ervan is 
ook de oudste inwoner van De Ron-
de Venen, de heer Han Grootegoed 
(104 jaar). 
Die heeft al aangegeven het be-
paald niet op prijs te stellen als hij 
moet verkassen. Het lijkt erop dat 
daar vanuit zijn familiekring dan 
ook grote weerstand tegen zal zijn. 
Mooie oude bomen moet je niet 
verplanten, want het is de vraag 
of ze het overleven. Dat wil je toch 
niet! In het persbericht staat ook 
dat Zonnehuisgroep Amstelland sa-
men met de gemeente nog dit voor-
jaar (weer) een informatieavond 
voor de bewoners zal organiseren. 
Is dat dan voor zowel bewoners van 
Nieuw Avondlicht als De Kom?... Op 
dat antwoord wordt nog gewacht.

Gemeentelijke financiën gezond en 
voldoende sterk om klappen op te vangen

In memoriam
Kees van Zwieten
Zeer plotseling en volslagen on-
verwachts overleed op dinsdag 
11 maart j.l. Kees van Zwieten in 
de leeftijd van 78 jaar, maar nog 
volop in het leven. Meer dan 20 
jaar was Kees als vrijwilliger ver-
bonden aan de Stichting ‘Paraplu’ 
in Wilnis. Voornamelijk was hij ac-
tief als gastheer, in welke functie 
hij cursisten en deelnemers aan 
activiteiten ontving, de weg wees 
en hen voorzag van een drank-
je, daarnaast zorgde hij dat de 
zaal correct was ingericht en na 
afloop alles weer schoon wordt 
achter gelaten werd. Gedurende 
enige jaren was Kees ook spellei-
der bij de wekelijkse vrije inloop, 
waar hij met name de deelname 
aan het biljartspel regelde. In de-
ze beide functies heeft Kees de afgelopen 20 jaar veel cursisten en 
deelnemers aan activiteiten ontmoet, ontvangen, begeleid en van con-
sumpties voorzien, de laatste jaren in samenwerking met zijn vrouw 
Hennie. Ook voor allerlei andere werkzaamheden die in een vrijwilli-
gersorganisatie als de ‘Paraplu’ zich voordoen kon op Kees een beroep 
gedaan worden. Door zijn jarenlange intensieve en voorbeeldige inzet 
als vrijwilliger, was Kees een waar icoon voor de ‘Paraplu’. De collega-
vrijwilligers zijn Kees erg dankbaar voor zijn geweldige inzet en zullen 
hem zeer gaan missen. Zeker geldt dat ook de vele cursisten en deel-
nemers die tijdens cursussen en activiteiten altijd een beroep op hem 
konden doen. 

appartement en zijn aangewezen 
op thuiszorg waaraan zij zelf ook 
een bijdrage leveren en waarin van 
dichtbij wordt voorzien.”

Bejaardengevoel
“Met Nieuw Avondlicht is het een 
ander verhaal, dat is een echt zorg-
centrum en is inderdaad aan ver-
vanging toe,” licht de bewoner ver-
der toe. “Dat wordt dan een ver-
pleeghuis. Maar dat moet je niet 
op één lijn stellen met De Kom. Het 
staat er los van. Daar komt bij dat 
je bewoners van Nieuw Avondlicht 
niet zomaar kunt overhevelen naar 
De Kom, omdat hun zorgpakket 
anders is. Men zou dat wel willen, 
want er staan ongeveer 15 appar-
tementen leeg, maar er zijn richtlij-
nen waaraan de bewoners moeten 
voldoen. Bovendien moet de fami-

Mijdrecht - Komende zondag 23 maart, 
is de derde Cultura-matinee in de reeks 
‘Middagklanken in de Janskerk’. In de 
Mijdrechtse kerk is het thema ditmaal 
‘Passie in deze passietijd’. 

Organist Arjen Leistra en sopraan An-
nette Rogers trakteren hun toehoorders 
deze middag onder meer op het prach-
tige ‘Miroir de peine’ van de Nederland-
se componist Hendrik Andriessen. Arjen 
Leistra: “Alle muziekstukken die we de-
ze middag ten gehore brengen, zijn ge-
kozen passend bij de stem van Annet-
te, het Bätz-orgel en de akoestiek van 
de Janskerk. Met al deze muziek hebben 
we een persoonlijke band, die ik eigen-
lijk niet goed in woorden kan uitleggen. 
Wie komt luisteren, zal dat vanzelf begrij-
pen.” De favoriet van zowel Arjen Leistra 
als Annette Rogers is het slotstuk ‘Miroir 
de Peine’: spiegel van de smart. Annet-
te Rogers die zingt vanaf het orgelbal-
kon: “Wat dit muziekstuk voor mij extra 
mooi maakt, is het feit dat het drama be-

licht wordt van de kant van de moeder 
van Christus, Maria. De muziek is prach-
tig, sober en indringend en de teksten 
zijn schrijnend. Om niets van de inhoud 
daarvan verloren te laten gaan, krijgt ie-
dereen een vertaling. Maria staat de-
ze middag ook tweemaal centraal in een 
‘Ave Maria’, waarvan die van Aart de Kort 
voor mij bijzonder is. Ook ‘Pater Noster’ 
van Ernest Chausson zing ik graag, net 
zoals eigenlijk alle intieme, warme en ex-
pressieve liederen deze middag.”  

Programma
Op het programma staan zondagmiddag 
onder meer ook de opgewekte en liefde-
volle aria ‘Ich will dich mein Herze schen-
ken’ uit de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach plus werken van Joseph 
Rheinberger, Max Reger en Jacob Bijs-
ter. Bram Keizer verzorgt opnieuw de 
toelichting op de stukken die gespeeld 
en gezongen worden. De reeks van vier 
Cultura-matinees wordt op 27 april 2014 
met het thema ‘Bach and beyond’ afge-

sloten door organist Koos van ’t Hul en 
Toon Rensen, die de ‘viola da gamba’ be-
speelt. Het concert meet Arjen Leistra en 
Annette Rogers begint om 14.30 uur. De 
kerk gaat open om 14.00 uur. Een kaart-
je kost €10 voor volwassenen en €5 voor 
jongeren met een school- of studenten-
pas. Natuurlijk zijn er ook nu weer na af-
loop in Gebouw Irene voor iedere bezoe-
ker heerlijke, bij deze tijd van het jaar be-
horende drankjes en hapjes. 

Kaarten zijn onder meer te reserveren via 
www.cultura-drv.nl. Op deze website is 
ook meer informatie te vinden over alle 
concerten en de overige activiteiten van 
Cultura De Ronde Venen, dat deze mati-
nee samen met de ‘Commissie Bätz-or-
gel’ verzorgt. In de voorverkoop zijn kaar-
ten te verkrijgen bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en bij drogisterij De Bree 
in Vinkeveen. Tevens is het mogelijk om 
een half uur voor aanvang, indien nog 
beschikbaar, kaartjes te kopen aan de 
kassa.

Derde Cultura-matinee in Mijdrechtse Janskerk

Drukte in raadszaal bij discriminatiedebat 
Mijdrecht – Zo’n zestig mensen 
deden zaterdagavond mee aan de 
fakkeloptocht voor gelijke behan-
deling en het discriminatiedebat dat 
daaraan vooraf ging in de raadzaal. 
Via de Jongeren Advies Commissie 
(JAC) en het jongerenwerk trok de-
ze editie van het evenement meer 
jongeren dan voorheen.
Van elke politieke partij waren min-
stens een paar mensen vertegen-
woordigd. Deze keer zaten zij tus-
sen het andere publiek in. Debat-

leider Madeleine Kievits (notulist en 
oud-lid JAC) vroeg alle gasten van 
plaats te verwisselen afhankelijk 
van de kleur van hun kleding. Ver-
volgens schetsten JAC-leden prak-
tijkvoorbeelden over discriminatie 
op grond van leeftijd, (werk)erva-
ring, religie en cultuur. 

Discussie
Vanuit persoonlijke ervaringen van 
inwoners van De Ronde Venen ont-
spon zich een discussie over onder 

genoemde decentralisaties. Als ge-
volg van deze overheveling van ta-
ken en het daarbij horende budget, 
wijzigen de gemeentelijke financiën 
ingrijpend per 2015. In de Voorjaars-
nota 2014, die naar verwachting in 
mei wordt gepresenteerd, geeft het 
college een nader beeld wat de de-
centralisaties voor de begroting be-
tekenen. De Voorjaarsnota geeft een 
update van de gemeentelijke finan-
ciën en schetst de contouren voor 
de begroting 2015. Wat het college 
betreft wordt het huidige financiële 
beleid voortgezet met daarin als be-
langrijk uitgangspunt dat structure-
le lasten worden gedekt door struc-
turele inkomsten. Het college ziet 
voor de komende bestuursperiode, 
gelet op teruglopende inkomsten 
en nieuwe taken en verantwoorde-
lijkheden, voldoende uitdagingen en 
politieke keuzen.

meer jeugdwerkloosheid en samen-
leven door mensen met verschillen-
de afkomst en religie. Volgens RVB-
fractievoorzitter Anco Goldhoorn 
heeft jeugdwerkloosheid niets te 
maken met leeftijdsdiscriminatie. 
Anderen kwamen juist met idee-
en voor oplossingen, zoals Gulsun 
Kaymak van het CDA pleitte voor 
meer stageplekken om jongeren zo 
betere kansen te bieden op de ar-
beidsmarkt. Na afloop van het debat 
startte de optocht vanaf de jonge-

renbus van Stichting Tympaan - De 
Baat die voor de raadszaal stond. 
De rijen fakkels trokken wel de 
aandacht van iedereen die ze on-
derweg passeerden. De organisa-
tie is blij met de opkomst en hoopt 
dat ook vele anderen de moeite ne-
men om zich samen sterk te ma-
ken tegen discriminatie in onze sa-
menleving. Het voornemen bestaat 
om onder meer voorlichting te ge-
ven waar mogelijk ook via scholen. 
Kijk ook op http://21-maart.nl/.
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Boomfeestdag
Prinses Beatrixschool

Wilnis - Woensdag 12 maart was 
het Boomfeestdag! Groep 7 van 
de Prinses Beatrixschool uit Wilnis 
meldde zich bij Het Speelwoud om 
daar te gaan snoeien, maar tot onze 
grote verrassing mochten we knot-
wilgen planten. 
Na de instructie en een woordje van 

wethouder Schouten zijn we hard 
aan de slag gegaan. Onder leiding 
van werkmannen van de gemeen-
te zijn er gaten gegraven en bomen 
geplant, waar alle inwoners van de 
Ronde Venen nu weer van kunnen 
genieten. Als bedankje kregen de 
kinderen een mooie liniaal.

College positief over huisvestingsplannen Zonnehuisgroep Amstelland

Meer geschikte woningen voor ouderen in Mijdrecht
Mijdrecht - Zonnehuisgroep Am-
stelland heeft plannen aan de ge-
meente voorgelegd voor vervan-
ging van de huidige woningen van 
Nieuw Avondlicht en De Kom. Deze 
woningen zijn verouderd en moeten 
daarnaast geschikt gemaakt wor-
den voor ouderen die ook zwaarde-
re vormen van zorg nodig hebben. 
Het college reageerde positief op de 
voorlopige nieuwbouwplannen van 
Zonnehuisgroep Amstelland. 

Met de plannen komen er meer ge-
schikte woningen voor ouderen en 
kunnen inwoners langer in hun ei-
gen omgeving wonen. De huidi-
ge plannen worden gezien als een 
optimum tussen de hoogte van het 
gebouw De Kom, zoals wenselijk 
in dit gebied, het aantal apparte-
menten dat daarmee gepaard gaat 
en de wensen van de omwonen-
den. In de huidige plannen worden 
er in totaal 80 zorgwoningen en 48 
zorgplaatsen (ZZP 5 en hoger) ge-
creëerd. Nieuw Avondlicht krijgt 48 
zorgplaatsen en 16 zorgwoningen, 
de nieuwe Kom 59 zorgwoningen 
en de woningen aan de Kerkvaart 
5 zorgwoningen. In de huidige situ-
atie heeft Huize Avondlicht 41 on-
geschikte zorgplaatsen en De Kom 
94 zorgwoningen. Graag ziet de ge-
meente dat er meer geschikte zorg-
plaatsen en zorgeenheden worden 
bewerkstelligd in Mijdrecht, maar 
ziet dit als een optimum met in acht-
neming van de verschillende belan-
gen. Als gevolg van het kabinetsbe-
leid kunnen de zogenaamde verzor-
gingstehuizen of bejaardentehuizen 
niet langer bestaan. Nieuw Avond-
licht sluit per 1 juli 2014 definitief 
haar deuren en spoedig zal met de 
sloop worden begonnen. De initia-
tiefnemer werkt de plannen nu ver-
der uit en blijft hierbij de omwonen-
den en de nieuwe gemeenteraad in-
formeren. Op basis van de definitie-
ve plannen kan een officiële aan-
vraag tot wijziging van het bestem-
mingsplan worden ingediend. Ver-
volgens kan de omgevingsvergun-
ning en eventuele andere vergun-
ningen worden aangevraagd. De 
initiatiefnemer heeft aangegeven 
het traject van Nieuw Avondlicht en 
De Kom integraal en gelijktijdig te 
willen benaderen. Wanneer dit ech-
ter voor vertraging van de bouw van 

Nieuw Avondlicht zou zorgen, wordt 
het losgekoppeld. De plannen van 
Zonnehuisgroep Amstelland zijn 
nog niet definitief, maar het colle-
ge van De Ronde Venen is positief 
en wil onder bepaalde voorwaarden 
medewerking verlenen aan de plan-
nen. De nieuwbouwplannen voor-
zien in de veranderende woningbe-
hoefte en sluiten aan bij het Uitvoe-
ringsprogramma Wonen, Welzijn en 
Zorg van de gemeente waarin het 
realiseren van levensloopbesten-
dige woningen in De Ronde Venen 
een belangrijk speerpunt is. 

Amstelland
Zonnehuisgroep Amstelland en de 
gemeente realiseren zich dat de 
nieuwbouwplannen impact zullen 
hebben op de kern Mijdrecht en 
de omwonenden. Zonnehuisgroep 
Amstelland heeft om die reden in 
de voorbereidingen al verschillen-
de contactmomenten gehad met 
de omwonenden en wat aanpas-
singen op de plannen doorgevoerd. 
Ook heeft Zonnehuisgroep Amstel-
land veelvuldig contact met de be-
woners gehad. De bewoners on-
dervinden direct de gevolgen van 
het kabinetsbeleid en moeten ver-
huizen naar een andere woning, 
soms in een andere woonplaats. Sa-
men met de bewoners heeft Zon-
nehuisgroep Amstelland naar een 
meest passende oplossing gezocht. 
Als de plannen een definitief ka-
rakter krijgen, organiseren de ge-
meente en Zonnehuisgroep Am-
stelland een informatieavond. Naar 
verwachting zal dit in het voorjaar 
van 2014 plaatsvinden. Zoals al eer-
der gemeld, voldoet de huidige be-
bouwing van De Kom en Nieuw 
Avondlicht niet meer aan de eisen 
van deze tijd en is aan vervanging 
toe. Met het plan wordt aangeslo-
ten op de stedenbouwkundige uit-
gangspunten van Haitsmahof/Mo-
lenhof, waardoor een stedenbouw-
kundige eenheid in het centrum van 
Mijdrecht ontstaat. Het plan zorgt in 
zijn geheel voor een stedenbouw-
kundige kwaliteitsimpuls op de lo-
catie. Om deze reden wordt gead-
viseerd medewerking aan het plan 
te verlenen onder de volgende voor-
waarden. Maximale bouwhoogte 
van 12 meter met een accent van 15 
meter aan de Kerkvaart. Extra aan-

‘Beroepen’ project 
Beatrixschool
Wilnis - Vorige week is de aftrap 
gegeven van het project “beroepen” 
op de Pr. Beatrixschool uit Wilnis, al-
le leerkrachten liepen verkleed op 
het schoolplein. Een monnik, zuster, 
arts, kapitein, militair, kok, boer en 
een hondentrainster van het KNGF 
waren vertegenwoordigd. De kinde-
ren vonden het geweldig en speel-
den goed mee. Zo werden er pleis-
ters geplakt en prikken uitgedeeld. 
Met de militair werd in mars gelo-
pen, in de houding gestaan en er 
kwamen allerlei commando’s aan 
te pas.
Na de bel verzamelde iedereen zich 
in de hal. Hier werd het spel “Rara 
welke beroep ben ik” gespeeld, met 
natuurlijk het originele deuntje van 
het televisieprogramma “Wie ben 

ik”. Hierbij moest een beroep gera-
den worden! Iedereen was heel fa-
natiek. Er werden goede aanwijzin-
gen gegeven door 3 juryleden. Een 
aantal kinderen mochten een voor-
werp laten zien als extra hint. Het 
was ontzettend leuk en er is wat af-
gelachen met z’n allen.

De ouderraad, verkleed als koe-
kenbakkers, kwam na afloop in alle 
groepen een lekker koekje brengen.
Het was een mooi en leuk begin, 
van het project BEROEPEN! Op 27 
maart wordt het project ’s avonds 
feestelijk afgesloten. Alle ouders, 
opa’s en oma’s mogen dan komen 
kijken wat de kinderen gemaakt en 
geleerd hebben over heel veel ver-
schillende beroepen.

dacht voor de entrees het gebied in, 
in het bijzonder langs de Kerkvaart 
aan de noordzijde van het plange-
bied. Meer aandacht voor de dorpse 
schaal en architectonische inpas-
sing van het gebouw in het straat-
beeld, in het bijzonder de gevel aan 
de Dorpsstraat. Aansluiting op Pro-
ject Molenhof/Masterplan Haits-
mahof/Molenhof. Het ontwerp van 
de Molenhof is gebaseerd op het 
Masterplan Haitsmahof/Molenhof. 
Eén van de uitgangspunten is het 
versterken van de historische lij-
nen van de Dorpsstraat en de Kerk-
vaart. Dit ontbreekt in het huidi-
ge ontwerp van Nieuw Avondlicht/
De Kom, vooral wat betreft de Kerk-
vaart. Daarnaast sluit de beeldkwa-
liteit niet aan op de ingezette lijn 
vanuit het Masterplan.

Parkeren
Het uitgangspunt is dat de parkeer-
vraag op eigen terrein wordt opge-
lost. De aanvrager moet op basis 
van het (totale) nieuwe programma 
een berekening van het aantal be-
nodigde parkeerplaatsen overleg-
gen. Deze berekening is gebaseerd 
op de meest actuele CROW-publi-
catie. Deze berekening moet wor-
den vergeleken met de parkeer-
plaatsen van het ontwerp. Bij een 
eerste beoordeling lijken er onvol-
doende parkeerplaatsen om de be-
hoefte op eigen terrein op te lossen. 
Voor de parkeerkencijfers wordt ge-
bruikgemaakt van de betreffende 
CROW-publicatie. Daarnaast wordt 
aandacht gevraagd voor de par-
keermogelijkheden gedurende de 
bouw van de 1e fase. 

Bereikbaarheid
Op dit moment vindt er een be-
sluitvormingstraject plaats met be-
trekking tot een aanvullende over-
eenkomst voor de herontwikkeling 
van de Molenhof. Er zijn in dit ka-
der zorgen geuit door de bewoners 
van de Hofland over de toekomsti-
ge verkeerssituatie over de Hofland, 
Dorpsstraat en Kerkvaart. Het is 
daarom van belang dat er een ver-
gelijking is van de verkeersgenera-
tie van het huidige programma en 
conform het toekomstige program-
ma. Deze vergelijking moet plaats-
vinden op basis van de meest ac-
tuele CROW-publicatie. Op dit mo-

ment zijn er haakse parkeerplaat-
sen in de Dorpsstraat t.h.v. Nieuw 
Avondlicht en een smal trottoir. De 
gemeente onderzoekt graag geza-
menlijk de mogelijkheden om de-
ze situatie te verbeteren, ook in het 
kader van de geuite zorgen over de 
verkeerssituatie van de Hofland, 
Dorpsstraat en Kerkvaart.

Groen/bomen
Nabij het bouwplan staan twee lin-
des (bij het monument en bij de 
brug) en een kastanje. De linde bij 
de brug is een gemeentelijke boom 
en een nationaal monument. Over 
de kastanje en andere linde wordt 
naar verwachting deze zomer be-
sloten of deze al dan niet als waar-
devol dienen te worden aange-
merkt. In geval kap i.v.m. de reali-
satie van het plan wenselijk blijkt 
wordt geadviseerd eerst te informe-
ren bij de gemeente naar de dan vi-
gerende lijst waardevolle bomen ten 
einde te bepalen of de op eigen ter-
rein aanwezige bomen kapvergun-
ning plichtig zijn.

Bouwplaats en -verkeer
De Kerkvaart is niet geschikt voor 
zwaar bouwverkeer. Temeer hier 
zich ook niet onderheide panden 
bevinden. Verder wordt gewezen 
op het plangebied Molenhof. Gelijk-
tijdige uitvoering kan onevenredi-
ge hinder op de aan- en afvoerrou-
te (Hofland-Dorpsstraat) met zich 
meebrengen. Wellicht dat aan- en
afvoer via het water kan plaats-
hebben. Nieuw Avondlicht sluit per 
1 juli 2014 definitief haar deuren 
en spoedig zal met de sloop wor-
den begonnen. De initiatiefnemer 
werkt de plannen nu verder uit en 
blijft hierbij de omwonenden en de 
nieuwe gemeenteraad informeren. 
Op basis van de definitieve plannen 
kan een officiële aanvraag tot wijzi-
ging van het bestemmingsplan wor-
den ingediend. Vervolgens kan de 
omgevingsvergunning en eventuele 
andere vergunningen worden aan-
gevraagd. 
De initiatiefnemer heeft aangege-
ven het traject van Nieuw Avond-
licht en De Kom integraal en ge-
lijktijdig te willen benaderen. Wan-
neer dit echter voor vertraging van 
de bouw van Nieuw Avondlicht zou 
zorgen, wordt het losgekoppeld.

Nog plaatsen vrij
bij cursusproject
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op de volgen-
de cursussen kan nog worden inge-
schreven:

Workshop Bonbons maken
Cursus 34, vr 4 april, 19.00-22.30 u.
Vlak voor de Pasen gaat u deze 
avond in een echte chocoladefa-
briek uw eigen verfijnde bonbons 
maken. Alles is van hoge kwaliteit 
en gebeurt onder professionele be-
geleiding. Een echte uitdaging voor 
de liefhebbers van chocolade.

Urbanuskerk: kijken, 
luisteren, genieten 
Cursus 36, za 5 april, 13.30–15.30 u.
Heeft u dit Rijksmonument in Nes 
aan de Amstel wel eens van bin-
nen gezien? Een enthousiaste gids 
laat u de prachtige kunstschatten 
zien en vertelt boeiende anekdotes. 
Na een kopje koffie of thee kunt u 
desgewenst mee naar de koorzol-
der. Hebt u een verzoeknummer? 
Uw gids, een van de vaste organis-
ten, laat het horen op het orgel. Ten 
slotte: wie wil en kan mag de smalle 
trappen op, verder omhoog de toren 
in. U wordt beloond met een schit-
terend uitzicht!

Fietsclinic 
Cursus 37, di 8 april, 10.00-12.30 u.
DIT IS UW KANS!. Verschillende 
elektrische fietsen leren kennen en 
onder deskundige leiding probe-
ren! Alle aspecten die voor de aan-
schaf en het veilig gebruik van een 
elektrische fiets van belang zijn ko-
men aan bod. Ook worden diverse 
hulpmiddelen getoond waarmee u 

op een prettige manier kunt blijven 
doorfietsen. 

High Tea 
Cursus 38, do 10 april, 18.15-20.15 u.
Is het niet leuk om uw vrienden/
kennissen eens te verrassen met 
een zelfgemaakte high tea? Tijdens 
deze workshop wordt gezamenlijk 
een tafel vol met zoete en hartige 
lekkernijen gemaakt (en daarna ge-
proefd). Er wordt heerlijke thee ge-
serveerd, en tijdens het proeven een 
glaasje Prosecco.

Workshop Amuses 
Cursus 39, do 10 april, 13.30-16.30 u
Een amuse is een zeer klein ge-
recht ter bevordering van de spijs-
vertering. We maken verschillende 
hapjes en onder het genot van een 
drankje kan er worden geproefd! In 
deze workshop krijgen alle deel-
nemers alle recepten mee zodat je 
thuis met het geleerde ook aan de 
slag kunt.

Paasarrangement 
Cursus 43, di 15 april, 20.00-22.00 u.
Ook dit jaar kunt u weer onder vak-
kundige begeleiding van Peter en 
Trudy Bon een prachtig tafelstuk 
voor Pasen maken. 

Op de site www.cursusproject.nl/ron-
devenen.htm. vindt u alle informatie 
en kunt u zich inschrijven.  Meer in-
formatie? Bel dan met 0297-261849 
of 0297-281787 of mail naar auwert@
casema.nl. Stuur een mailtje naar 
stichtingcursusproject@gmail.com 
als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - De voorjaarsvoorstelling 
van de toneelvereniging “De Opreg-
te Amateur” wordt gespeeld op 28 
en 29 maart in de Springbok in De 
Hoef. Het stuk is geschreven door 
Jos Schepers en speelt zich, zoals 
de titel al doet vermoeden, af in een 
huis van bewaring, waarbij bijna al-
le personages een dubbele agenda 
blijken te hebben. 

Het geheel staat garant voor weer 
een ontspannen avond met veel 

plezier. Meestal spelen de toneel-
stukken zich af in een (soms ver) 
verleden, maar het komende blij-
spel vindt plaats in de nabije toe-
komst: tijdens de allereerste ko-
ningsdag, die ons eind april staat te 
wachten. Zowel bewakers als arres-
tanten hebben hun eigen redenen 
en manieren om zich hier op voor 
te bereiden. Halverwege zal de ar-
me directeur dan ook in vertwijfe-
ling zijn handen omhoog heffen en 
uitroepen “Wat gebeurt hier toch al-

Expositie abstracte fotografie
Mijdrecht - De clubavond met het thema 
“abstracte fotografie” leverde zoveel foto’s 
op, dat hiermee twee expositie ruimten zijn 
ingericht. Eén daarvan is gezondheidscen-
trum Croonstadt, waar het werk van de le-
den van fotoworkshop de Ronde Venen in 
maart en april te bezichtigen is. Het was be-
gin maart een vrolijke clubavond. Dit kwam 
omdat er bij iedere foto door de maker ver-
teld werd hoe deze tot stand gekomen was 

en dit bleek vaak verrassend en soms zelfs 
hilarisch. Bij abstracte fotografie gaat het er 
namelijk om het onderwerp zo uit zijn con-
text te halen, dat er een compleet nieuw 
beeld ontstaat. In dit nieuwe beeld wordt 
de nadruk gelegd op één of meerdere van 
de drie elementen: vorm, kleur en lijnspel. 
Zoals de foto laat zien kan de uitsnede van 
graffiti op een glanzende ondergrond, een 
visueel prikkelend nieuw beeld opleveren.

Assurantiekantoor Van Wijngaarden 
maakt Nibud-Geldexamen mogelijk 
Vinkeveen - Tijdens de Week van 
het Geld die vorige week plaats 
vond, staat alles in het teken van 
leren omgaan met geld. De week 

is bedoeld voor de jeugd tot twaalf 
jaar. Immers, jong geleerd is oud ge-
daan. Assurantiekantoor Van Wijn-
gaarden vindt het belangrijk dat 

kinderen al op jonge leeftijd goed 
leren omgaan met hun financi-
en. Daarom maken zij het voor de 
drie basisscholen in Vinkeveen mo-
gelijk dat de leerlingen uit groep 8 
mee kunnen doen aan het Nibud-
geldexamen 2014. De lespakketten 
zijn inmiddels uitgereikt aan de di-
recteuren van de Jozefschool, O.B.S. 
De Pijlstaart en PCB De Schakel. 
Het gevarieerde lesprogramma be-
staat uit acht lessen waarin de kin-
deren kennis maken met financië-
le begrippen, bewust met geld le-
ren omgaan en hun eigen bankza-
ken leren regelen.

De lessen bereiden de kinderen 
voor op de stap naar het voortge-
zet onderwijs. Dat dit lesprogramma 
in een behoefte voorziet is duidelijk. 
De scholen hebben voor het derde 
achtereenvolgende jaar enthousiast 

gereageerd op het aanbod tot spon-
soring van het assurantiekantoor. 
De heer Oldert van Assurantiekan-
toor van Wijngaarden geeft, net 
als de voorgaande jaren, op iedere 
school de eerste les. Daarna nemen 
de eigen leerkrachten het stokje van 
hem over. In juni zal het Geldexa-
men worden afgenomen en zullen 
de geslaagden een officieel diploma 
ontvangen in feestelijke sfeer. 
Het Nibud Geldexamen en de bij-
behorende lessenreeks zorgen er-
voor dat de kinderen zijn voorbe-
reid op de uitdagingen van morgen. 
Dit past goed bij de visie van assu-
rantiekantoor Van Wijngaarden. Zij 
nemen daarom al enkele jaren het 
initiatief om de Vinkeveense jeugd 
voor het afsluiten van hun basis-
schoolperiode in de gelegenheid te 
stellen deze Nibud-lessen te volgen 
en hun Gelddiploma te behalen. 

lemaal?” De toeschouwers kunnen 
prima meegenieten met de intriges, 
dubbele bodems en al dan niet ge-
lukte pogingen elkaar dwars te zit-
tenDe repetities naderen hun eind-
fase en ook de technische voorzie-
ningen zijn weer een stukje ver-
der geperfectioneerd. Nog even 
en dan wordt de grote zaal van de 
Springbok weer omgetoverd tot 
een schouwburgzaal, als de stoe-
len worden geplaatst, de techniek-
desk wordt binnengereden en de 
vele vrijwilligers op hun post staan 
om de toeschouwers te verwelko-
men. Want we mogen best even 
stilstaan bij het legertje mensen, dat 
elke keer weer klaar staat en er zorg 
voor draagt, dat de bezoekers een 

volwaardig avondje uit geboden kan 
worden. Hulde!. Als u de voorstel-
ling wilt bijwonen, raden we u aan 
te reserveren, want we verwachten, 
ondanks de vergrote capaciteit van 
de zaal, een uitverkocht huis. Re-
serveren kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reser-
veren) of anders via Ronald Wie-
man (0297-593291). De voorstellin-
gen worden gegeven op vrijdag 28 
en zaterdag 29 maart om 20:00 in 
het theater van het gemeenschaps-
huis De Springbok, Oostzijde 61a 
in De Hoef. De zaal is open vanaf 
19:00 uur en na afloop blijft de bar 
voldoende lang open om nog even 
lekker na te genieten samen met de 
spelers en andere belangstellenden. 
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Drukte in raadszaal bij 
discriminatiedebat

Mijdrecht – Zo’n zestig mensen 
deden zaterdagavond mee aan 
de fakkeloptocht voor gelijke be-
handeling en het discriminatiede-
bat dat daaraan vooraf ging in de 
raadzaal. Via de Jongeren Advies 
Commissie (JAC) en het jonge-
renwerk trok deze editie van het 
evenement meer jongeren dan 
voorheen.
Van elke politieke partij waren 
minstens een paar mensen verte-
genwoordigd. Deze keer zaten zij 
tussen het andere publiek in. De-
batleider Madeleine Kievits (no-
tulist en oud-lid JAC) vroeg al-
le gasten van plaats te verwisse-
len afhankelijk van de kleur van 
hun kleding. Vervolgens schets-
ten JAC-leden praktijkvoorbeel-
den over discriminatie op grond 
van leeftijd, (werk)ervaring, religie 
en cultuur. 
Vanuit persoonlijke ervaringen 
van inwoners van De Ronde Ve-
nen ontspon zich een discussie 
over onder meer jeugdwerkloos-

heid en samenleven door mensen 
met verschillende afkomst en reli-
gie. Volgens RVB-fractievoorzitter 
Anco Goldhoorn heeft jeugdwerk-
loosheid niets te maken met leef-
tijdsdiscriminatie. Anderen kwa-
men juist met ideeën voor oplos-
singen, zoals Gulsun Kaymak van 
het CDA pleitte voor meer stage-
plekken om jongeren zo betere 
kansen te bieden op de arbeids-
markt.
Na afloop van het debat startte de 
optocht vanaf de jongerenbus van 
Stichting Tympaan - De Baat die 
voor de raadszaal stond. De rijen 
fakkels trokken wel de aandacht 
van iedereen die ze onderweg 
passeerden. De organisatie is blij 
met de opkomst en hoopt dat ook 
vele anderen de moeite nemen 
om zich samen sterk te maken te-
gen discriminatie in onze samen-
leving. Het voornemen bestaat om 
onder meer voorlichting te geven 
waar mogelijk ook via scholen. 
Kijk ook op http://21-maart.nl/.

Col’inkidz kinderdisco ook 
voor kids uit Ronde Venen!
Regio - Op zaterdag 29 maart is 
er weer een Col’inKidz Kinderdisco 
voor kids tussen de 8 en 12 jaar bij 
Dans en Partycentrum Colijn in Uit-
hoorn.
Steeds meer kinderen vinden hun 
weg naar deze leuke, maandelijkse 
disco’s. DJ Edwin Konijn van Hap-
py Power draait natuurlijk de leukste 
hits en doet leuke spelletjes waarbij 
prijsjes te verdienen zijn!
Ook de kinderen uit De Ronde Ve-
nen zijn van harte welkom op de 
disco’s in Uithoorn! Axel en Heleen 
Colijn zijn in Uithoorn al jaren be-
kend met hun Dans- en Partycen-

trum. Zij genieten dan ook het ver-
trouwen van vele ouders omdat de-
ze er zelf in het verleden of heden 
danslessen gevolgd hebben. De dis-
co wordt begeleid door een aantal 
volwassenen zodat de kinderen een 
superleuke avond hebben!
Aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur. 
De ouders zijn welkom vanaf 21.15 
uur in de bar. Kaarten à 4 euro zijn 
verkrijgbaar bij Dans- en Partycen-
trum Colijn of Kantoorboekhandel 
Ten Hoope in Uithoorn of bij Back-
stage Hairfashion in Mijdrecht.
Kijk voor meer info op de site: 
www.dansenpartycentrumcolijnl.nl

Sale bij Van Kouwen
met veel voordeel

Regio - Van donderdag 20 t/m 
zondag 23 maart is het SALE bij 
Van Kouwen. De voordelen om 
te kopen tijdens de SALE zijn: 
Tot duizenden euro’s korting op 
voorraadauto’s, Hoge inruilprij-
zen; uw extra inruilpremie kan 
zelfs oplopen tot 1700, Mega kor-
ting op voorraadauto’s: oplopend 
tot 5400,-. Gunstige financierings-
tarieven, Aantrekkelijke verzeke-
ringstarieven, Uitstekende service 
en garantie. 

“We hebben een flinke hoe-
veelheid nieuwe auto’s op voor-
raad. In het voorjaar willen we 
graag schoon schip maken in on-
ze showrooms. Doordat we zeer 
scherp hebben ingekocht, kan dit 
weekend de beste deal ooit wor-

den gedaan!” aldus Frank Vane-
man, directeur van de Van Kou-
wen bedrijven. “Daarnaast zijn 
we op zoek naar goed onderhou-
den occasions waar we een hoge-
re inruilprijs voor kunnen bieden. 
In combinatie met het inkoop-
voordeel op de voorraadauto’s is 
dit dus hét moment om zaken te 
doen.”

De Van Kouwen bedrijven zijn ge-
opend op donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op zon-
dag van 11.00 tot 16.00 uur.
Donderdagavond hebben de ves-
tigingen in Amsterdam Zuidoost 
koopavond. U bent dan welkom 
tot 21.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.vankouwen.nl.

Change your coffee, 
Change your life
Regio - U weet, koffie is eigenlijk 
niet gezond en toch zijn 70% van de 
Europeanen koffiedrinkers. De fir-
ma Organo Gold is wereldwijd met 
een alternatief, verschillende soor-
ten gezonde koffie en thee op de 
markt gekomen.

Deze dranken voldoen dus pre-
cies aan de eisen, die wij steeds 
meer aan onze voeding stellen. Ze 

zijn verrijkt met de paddenstoel 
Ganoderma Lucidum, ook Reishi ge-
noemd, waardoor ze een goede uit-
werking op onze gezondheid heb-
ben. Lees hierover meer op: www.
reishi.nl. Wilt u deelnemen aan een 
koffie- en theeproeverij of wat mon-
sters ontvangen van deze produc-
ten, bel dan 0650647751, eviswart@
hetnet.nl Voor meer info zie adver-
tentie elders in deze krant.

Inloopavond voor 
nabestaanden
De Ronde Venen - Voor de 6e keer 
organiseert Inloophuis ’t Anker in 
Mijdrecht een Inloopcafé voor Na-
bestaanden. De vijf vorige avonden 
werden door de deelnemers als heel 
zinvol ervaren: Je hoort de mening 
van anderen, je toetst jouw keuzes 
aan die van lotgenoten, je krijgt tips. 
Je krijgt erkenning en herkenning. 
Dat voelt als steun. Op vrijdag 21 
maart 2014 om 20.00 uur start het 
Inloopcafé. De deur is open vanaf 
19.30 uur. De locatie is de Bestuurs-
kamer van sv Argon, op de boven-
verdieping van Argon, Hoofdweg 
85 in Mijdrecht. De avond loopt tot 
22.00 uur. Zoals aan alle activiteiten 
van ’t Anker zijn er geen kosten ver-
bonden aan deze avond.

Het Inloopcafé heeft als 
onderwerp: Acceptatie? 
De vraag ernaar roept al weerstand 
op: 
Hoezo accepteren? Wat verwacht je 
van mij? Dat ik het ermee eens ben? 
Dat ik het goed vind, dat mijn part-
ner is overleden? Dat ik ermee in-
stem?
Toch kwam in de vorige bijeenkomst 
de vraag naar boven of accepta-
tie op een of andere manier moet 
plaatsvinden om zelf verder te kun-
nen.
Accepteren dat het is zoals het is, 
als een feit, als een realiteit. Het 
heeft geen zin om ertegen te blijven 
vechten.

Maar voelt het dan niet als een ver-
loochening van de band die zolang 
heeft bestaan tussen ons twee?

Realiteit
Over dit soort vragen willen we met 
elkaar praten. Hoe belangrijk is het 
voor je om de realiteit te erkennen? 
Hoe moeilijk is dat soms voor jou? 
Hoe lukt het jou om de verbonden-
heid te blijven voelen en tegelijk te 
beseffen dat het is zoals het is?
Na een inleiding met veel vragen, 
wisselen we ervaringen uit. En leg-
gen we uit wat soms wél lukt en wat 
moeilijk blijft.
De avond sluit af met een rond-
vraag: Wat helpt jou nu om te ac-
cepteren dat het is zoals het is?
 
Herinnering
Ieder die leeft met de herinnering 
van een dierbare die aan kanker 
is overleden, is van harte welkom. 
Doel van de avond is lotgenoten-
contact, met erkenning en herken-
ning en met bemoediging.
Het kan ook handvatten opleveren 
voor als je het moeilijk hebt met het 
overlijden van je naaste. Het kan 
nuttig zijn om op deze avond met 
een vriend(in) of familielid te ko-
men.

Voor informatie en aanmelden voor 
het Inloopcafé:
info@inloophuishetanker.nl of Bert 
Schaap 0297-565172.

Open dag Slimness 
Mijdrecht
Mijdrecht - Wil jij slank de zomer 
in? Het moment om nu te starten 
met afvallen. Gewichtsconsulent 
Slimness Mijdrecht houdt 22 maart 
weer een open dag.
Op deze dag kan iedereen informa-
tie krijgen over alles wat te maken 
heeft met ‘gezond’ afvallen en alles 
over de cursus ‘afvallen in groeps-
verband’ die 16 april aanstaande 
weer van start gaat. Individueel en 
met z’n tweeën afvallen is ook mo-

gelijk. Dat kan op elk moment. Voor 
alle duidelijkheid: Slimness werkt 
niet met eiwitshakes en niet met pil-
len. Bij Slimness leer je je voedings-
patroon aanpassen oftewel afvallen 
zonder poespas. Wil jij z.s.m. afval-
len en niet in groepsverband? Kom 
dan 22 maart alvast je voedingsdag-
boek ophalen, zodat je snel kan be-
ginnen en jij slank de zomer in gaat!! 
Je vindt Slimness aan de Bozenho-
ven 19a in Mijdrecht.

Project Fotografie op de 
Proostdijschool
Mijdrecht - Het gonst  fotogra-
fie op de Proostdijschool.  Enthou-
siast zijn kinderen , leerkrachten 
en ouders aan de slag met alle fa-
cetten van de fotografie.  Kunst en 
techniek nemen een centrale plaats 
in bij dit project dat school-breed 
wordt uitgevoerd. Een aparte work-
shop voor de kinderen van groep 4 
t/m 8 over macrofotografie heeft ge-
leid tot  fraaie macrofoto’s van  knik-
kers, bloemen, fruit en groenten. 
Kinderen  ontdekten  dat  perspec-
tief, compositie , scherpte en diepte 
belangrijke zaken zijn bij het maken 
van een foto. De resultaten van de 
workshop Macrofotografie zijn ver-
bluffend. Naar aanleiding van een 
artikel van Joost Zwagerman in de 
Volkskrant gingen  de kinderen van 

de middenbouw aan de slag met de 
portretten van Frans Hals. Met be-
hulp van  twee  zwarte doeken, een 
plastic zakje en een tablet zijn er 
geweldige portretten gemaakt.  De 
kinderen zijn ook meegenomen in 
de wereld van photoshoppen en re-
clame.  Er zijn photoshop-kunstwer-
ken gemaakt van een Eifel toren die 
op een hand lijkt te staan en een ze-
bra met twee koppen. Een stelop-
dracht over wat er gebeurt als je zelf 
eens  “gephotoshopt” wordt, leverde 
soms hilarische verhalen op.
Vrijdag 21 maart van 11.30- 12.00  
presenteren de kinderen met trots 
hun werk. Met een echte  tentoon-
stelling in alle lokalen van de school, 
wordt het fotografieproject afgeslo-
ten. Iedereen is van harte welkom. 

Winnaars Vrijwilligersverkiezing 
2013 De Ronde Venen
De Ronde Venen - Na een mid-
dag vol activiteiten, werd dins-
dag 11 maart de jaarlijkse Vrijwilli-
gersdag afgesloten met de uitslag 
van de Vrijwilligersverkiezing 2013. 
Vrijwilliger van het jaar 2013 is de 
heer Bert Schaap uit De Hoef. Ver-
eniging Spaar het Gein uit Abcou-
de is verkozen tot Vrijwilligersorga-
nisatie van het jaar 2013. Wethou-
der Erika Spil maakte de winnaars 
bekend en reikten de prijzen uit. De 
heer Bert Schaap ontving een Fair-
trade beeld, bloemen en een iris-
cheque ter waarde van 150,-. Ver-
eniging Spaar het Gein ontving een 
cheque ter waarde van 1500,-. Ieder 
jaar wordt in de gemeente De Ron-
de Venen de Vrijwilligersdag geor-

ganiseerd om alle vrijwilligers te be-
danken voor hun inzet en de waar-
dering te geven die ze verdienen. 

Vrijwilliger van het jaar 2013
Bert Schaap uit De Hoef is verko-
zen tot Vrijwilliger van het jaar. De 
jury (commissie van aanbeveling) 
was zeer onder de indruk van zijn 
inzet voor Inloophuis ’t Anker in 
Mijdrecht, een organisatie die een 
beschutte omgeving biedt aan men-
sen met kanker en hun naasten. 
Op inspirerende wijze en met gro-
te deskundigheid zet hij zij zich zo’n 
vier dagen per week in om het de 
gasten zoveel mogelijk naar de zin 
te maken.. Ondanks zijn tijdsbeste-
ding voor ’t Anker zet hij zich ook 

Toneel in de Schakel
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt 
op vrijdag- 21 en zaterdagavond 
22 maart a.s. de klucht ‘Kom op, we 
gaan naar Venetie’ in ‘De Schakel’, 
Dorpsstraat 20 te Wilnis.  De aan-
vang is om 20.00 uur. Het stuk is 
geschreven door Jan Tol en Astrid 
Buijs, en speelt ten huize van me-
vrouw Lilian Verhagen, een dame 
van goede komaf die een kapita-
le villa bewoond in Wassenaar. Zij 
woont daar samen met haar perso-
neel. Mevrouw Verhagen heeft heel 
lang in de veronderstelling geleefd 
de enige overgeblevene te zijn van 
haar familie en heeft daar ook haar 
testament op afgestemd. Tot haar 
verrassing ontvangt zij een brief 
waaruit blijkt dat ze nog een nicht 

schijnt te hebben. Dit is tegen de 
zin van haar butler Fred, die er van-
uit gaat dat hij de erfenis opstrijkt. 
maar als Lilian nog familie zou heb-
ben kon dat wel eens mislopen!
Samen met Nellie, de huishoudster, 
beraamt hij een dubieus plan om er 
voor te zorgen dat Lilian haar fami-
lie nooit te zien krijgt. Hij ziet kans 
om Lilian met haar vriendin naar Ve-
netië te sturen om zelf met Nellie de 
betreffende nicht en haar gezin te 
kunnen ontvangen. Maar zoals het 
in een echte klucht gaat, zal ook hier 
het kwaad niet overwinnen!
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Schil-
derswinkel van Harberden, Heren-
weg 48 in Wilnis. De prijs is 7,50 p.p. 
Overgebleven kaarten worden nog 
verkocht aan zaal vanaf 19.30 uur.

Wik speelt ‘tante restante’
Mijdrecht - Na een intensie-
ve periode van repeteren is to-
neelvereniging WIK er weer hele-
maal klaar voor u te ontvangen in ‘t 
Oude Parochiehuis te Mijdrecht.
Zowel voor als achter de schermen 
is alles in gereedheid gebracht om 
van de voorstelling weer een ge-
slaagd avondje uit te maken, zoals u 
al vele jaren van WIK gewend bent. 

Het stuk dat opgevoerd wordt is 
“Tante Restante”, een komedie in 
vier bedrijven van Aris Bremer. Als 
Tante Daan overlijdt wakkert dat de 
hebzucht aan in de  erfgenamen, die 
zich stuk voor stuk storten op de na-
latenschap van tante.
Maar is het lang geleden verdwe-
nen familiebezit, het Keysercollier, 
een kostbaar feit of niet meer dan 
een familielegende? Twee nichten 
en een neef bereiden zich, met hun 
partners, voor op een heftige on-
derlinge strijd. Al snel is iedereen 

op zijn eigen manier op jacht naar 
het collier. Binnen de familie Keij-
ser heeft iedereen zo  zijn eigen ge-
heimen, maar ook buiten de fami-
lie bevindt zich vreemd volk: wat te  
denken van een geestelijke die zich 
“Herder” noemt of de zwijgzame da-
me in het zwart?
Wie het laatst lacht, lacht het best... 
Maar wie heeft dat laatste lachje?
Voor de mensen die de beide za-
terdagen niet kunnen, spelen wij 
de try-out op donderdag 20 maart, 
aanvang 20.00 uur, Kaarten voor de 
try-out zijn 5,00 en zijn vanaf 19.30 
uur te koop aan de zaal.
De première is 22 maart a.s. in ‘t 
Oude Parochiehuis, Bozenhoven 
152, te Mijdrecht, 29 maart is de 
tweede uitvoering. Kaarten à 10,00, 
zijn telefonisch te bestellen via tel. 
0297-283979 en op de dag van de 
uitvoeringen aan de zaal. 
Aanvang van de voorstelling is 20.15 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

nog in voor andere organisaties, 
zoals Amnesty International en de 
knotploeg Uithoorn. Een breed ge-
oriënteerde inwoner en toegewij-
de vrijwilliger. De heer Bert Schaap 
ontving bloemen, een irischeque en 
een kunstwerk van Fairtrade orga-
nisatie Amandla dat de mens in ver-
binding en harmonie symboliseert.
De tweede plaats was voor de heer 
Bas de Vree uit Mijdrecht. Hij werd 
geprezen om zijn brede inzet op 
verschillende terreinen, maar in het 
bijzonder voor de jongeren in De 
Ronde Venen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. Zijn prijs werd 
in ontvangst genomen door zijn An-
dre de Graaff, collega van Stichting 
Gilde. Op de derde plaats is geëin-

digd mevrouw Lia Rademaker uit 
Wilnis. Al vele jaren verricht zij vrij-
willigerswerk voor een scala aan or-
ganisaties. De jury omschreef haar 
als een duizendpoot en stille kracht 
pur sang. Alle winnaars ontvin-
gen bloemen en een irischeque ter 
waarde van e150,-.

Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar 2013
De winnende organisatie is Ver-
eniging Spaar het Gein uit Abcou-
de. Deze vereniging zet zich al meer 
dan veertig jaar in om de schoon-
heid, rust en het landelijk karakter 
van het Geingebied in De Ronde Ve-
nen te beschermen. Wat opvalt is de 
professionaliteit van deze vrijwilli-
gersorganisatie en de wijze waarop 
zij zich profileren. Het bestuur be-
staat uit een deskundige groep vrij-
willigers die met kennis van zaken, 
gedrevenheid en tact veel hebben 
bereikt.. Zij ontvingen een cheque 
ter waarde van e1500,-. De tweede 
plaats, met bijbehorende cheque ter 
waarde van e1000,-is uitgereikt aan 
Oranjevereniging Mijdrecht. Deze 
vereniging organiseert sinds men-
senheugenis de jaarlijkse festivitei-
ten voor jong en oud voor Koningin-
nedag en de 4 mei (doden)herden-
king en heeft haar bestaansrecht 
sinds jaar en dag bewezen. De der-
de plaats, met bijbehorende cheque 
ter waarde van 500,- is gewonnen 
door het Reanimatieteam De Ron-
de Venen uit Amstelhoek. Deze jon-
ge organisatie (oktober 2013) is met 
het AED responderteam een initi-
atief gestart dat door de commis-
sie nu al als bijzonder waardevol 
en voor de inwoners van De Ron-
de Venen wordt gezien. Een levens-
reddend initiatief dat pleit voor een 
uitgebreid netwerk en van groot be-
lang is voor de inwoners van De 
Ronde Venen.
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Vriendentoernooi 
junioren Kwinkslag
De Ronde Venen - Donderdag 
speelde de jeugd van badminton-
vereniging “De Kwinkslag” hun 
vriendentoernooi. 
Samen met hun vriend of vriendin 
speelden ze vier partijen. Er zaten 
zeer mooie partijen bij, met span-
nende rally’s. Opvallend was dat ie-
der team toch wel één of meerdere 
overwinningen had. Uiteraard werd 
de stand goed bijgehouden, want er 

moest toch een winnaar uit de bus 
komen.  En die kwam er dan ook, 
met vier gewonnen partijen duide-
lijk de eerste plaats voor Randi en 
zijn vriend Mika. Tussen de num-
mer twee en drie zat maar één punt 
verschil en zo was dus de tweede 
plaats voor Danny en Benjamin. De 
derde plaats ging naar Andrea en 
Marije. Al met al een leuk en span-
nend toernooi.

Tijd voor de eindsprint(s)
De Ronde Venen - Er zijn nog 
twee, voor sommige teams nog drie, 
wedstrijden te gaan en in beide divi-
sies is het kampioenschap nog open 
en kan geen enkel team zich eigen-
lijk een fout meer permitteren. Ui-
teraard zijn er teams die er wat beter 
voor staan dan anderen maar kan-
sen zijn er nog volop. Wie houdt de 
zenuwen tijdens de laatste wedstrij-
den het best in bedwang?
Prolongeert DIO het kampioen-
schap van de 1e divisie of gooien 
Bar Adelhof 1 of de Paddestoel 2 
nog roet in het eten?
In de tweede divisie is het niet an-
ders. Stieva/Aalsmeer staat nog 
steeds aan kop maar Bar Adelhof 
2 en CenS 1 staat er vlak achter en 
met nog een wedstrijd minder ge-
speeld dan de koploper.
Het seizoen beleeft in ieder geval 
een spannend einde.
Deze speelweek waren er vier speler 
met de kortste partij, Henrik Versluis 
(ASM 1), Kees de Zwart (de Kui-
per/van Wijk), Lucia Burger (Stie-
va/Aalsmeer) en Nick v/d Veerdonk 
(Onze Vrijheid/de Biljartmakers) de-
den alle vier slechts 18 beurten over 
hun partij.
Bar Adelhof 1 morste belangrijke 
punten tegen de Kuiper/van Wijk, zij 
hielden slecht 2 van de 9 punten in 
eigen huis (2-7). DIO deed het an-

dersom, in de uitwedstrijd tegen de 
Merel/Heerenlux 3 wonnen zij met 2 
tegen 7 waarmee zij een klein gaat-
je met de concurrent slaan. De Pad-
destoel 2 liet ook belangrijke punten 
liggen. Uit bij Onze Vrijheid/De Bil-
jartmakers werd het 5-4. De Merel/
Heerenlux 1 kwam tegen de Spring-
bok 1 niet verder dan 2 tegen 7. Bei-
de teams staan hierdoor gezamen-
lijk op de 4e plaats. De Schans/Lutis 
Ventilatietechniek stelde zijn plaats 
in de middenmoot veilig door bij de 
Merel/Heerenlux 2 met 2-7 te win-
nen. De koploper in de 2e divisie, 
Stieva/Aalsmeer liet dure punten 
liggen bij de Kromme Mijdrecht, met 
7-2 ging de wedstrijd verloren. Dat 
bood de nummers 2, 3 en 4 de ge-
legenheid dichterbij te komen. Die 
kans lieten zij zich, op ASM 1 na, 
niet ontglippen. Bar Adelhof 2 won 
met 9-0 van de Paddestoel 3 en 
CenS 1 won uit bij de Merel/Hee-
renlux 4 met 4-5. Gijs van der Vliet 
(de Merel/Heerenlux 4) maakte in 
deze wedstijd de hoogste serie van 
de week, 12 caramboles (31,56%). 
De onderlinge wedstrijd ASM 3 te-
gen ASM 1 viel voor ASM 1 echter 
tegen. Deze thuis/uit wedstrijd werd 
7-2 voor ASM 3. De laatste wed-
strijd is die tussen de Springbok 2 
en ASM 2. De thuisspelers kwamen 
net iets te kort en verloren met 4-5.

De Vinken 1 beslist promotiewedstrijd in slotfase
Vinkeveen - Zaterdag 15 maart 
heeft het vlaggenschip van De Vin-
ken de promotiewedstrijd voor een 
plek in de tweede klasse keurig ge-
wonnen. Tegen het Zeeuwse TOGO 
uit Goes kreeg het team van spon-
sor ABN/AMRO de winst even-
wel niet cadeau. In een zinderende 
wedstrijd die bij spelers en meege-
reisd publiek nog lang in de geheu-
gen zal doorleven, werd het 16-14 
op neutraal terrein in Dordrecht.

Nek-aan-nekrace
Coach Johan Kroon stuurde zijn 
vertrouwde achttal het veld in: An-
nick Stokhof, Melanie Kroon, Ru-
dy Oussoren en Kelvin Hoogeboom 
voor de aanval, Eva Hemelaar, Eme-
se Kroon, Gerwin Hazeleger en Pe-
ter Koeleman in de verdediging. 
Naast succescoach Johan Kroon de 
vertrouwde verzorging van Ron van 
Vliet en tot assistent gepromoveer-
de Masha Hoogeboom. In blije ver-
wachting van een kindje besloot zij 

om de resterende wedstrijden na de 
kerst niet meer te spelen. De span-
ning in de sporthal was bij spelers 
en toeschouwers duidelijk te mer-
ken. Beide ploegen begonnen ner-
veus en zenuwachtig met het korf-
balspel. Via zijn eerste afstands-
schot was Vinkens topscorer Ru-
dy Oussoren direct trefzeker. TO-
GO scoorde tweemaal op rij en cre-
eerde een 1-2 tussenstand. De ze-
ventienjarige Emese Kroon liep na 
een individuele actie haar tegen-
stander voorbij en tekende voor de 
2-2. Ook TOGO bleef de aanval zoe-
ken en werd vooral gevaarlijk door 
goed verzorgd aanvalsspel en het 
creëren van diverse doelpogingen. 
Het resulteerde in het eerste gaatje: 
2-5. Gelukkig gaven Eva Hemelaar 
en Kelvin Hoogeboom weer hoop 
aan het Vinkenpubliek. Beide waren 
trefzeker van circa 10 meter voor de 
korf: 4-5. 
De aanvoerder van TOGO bleef in 
zijn acties veel lopen en was hier-

door voor De Vinken een flinke 
doorn in het oog: 4-6. Een doorloop-
bal van oudgediende Peter Koele-
man betekende 5-6 en met speels 
gemak, maar wel met precisie zorg-
de Eva Hemelaar weer voor een ge-
lijke stand: 6-6. 
TOGO bracht hierna de dames in 
stelling en dat had direct effect. 
Tot ontsteltenis van alles wat Vin-
keveens was liet de ploeg uit Goes 
het achterste van zijn tong zien en 
vloog het naar een riante 6-9 voor-
sprong. Dat Eva Hemelaar goed in 
de wedstrijd zat bevestigde ze met 
haar derde treffer. Rudy Oussoren 
vond zijn vakmaatje Kelvin bij een 
vrije bal: 8-9. En na een schitteren-
de loopactie van Annick Stokhof 
kon aanvoerder Kelvin Hoogeboom 
uit stilstand de bal vanachter de korf 
erin mikken: 9-9. 

Doorgaan en doorzetten
TOGO had de overhand in de eer-
ste helft. De ploeg was veel meer 

uitgerust dan in de wedstrijd, die 
coach Johan Kroon op 8 maart had 
gezien tegen Seolto uit Vlissingen. 
De Zeeuwen waren gevaarlijk en 
de kansen werden dikwijls makke-
lijk afgerond. Maar met vertrouwen 
en geloof in het kunnen van haar 
medespelers nam Emese Kroon na 
rust het initiatief tot scoren: 10-9. 
TOGO gaf zich niet gewonnen en 
kwam door een afstandstreffer van 
de aanvoerder en een vrije bal weer 
terug in de wedstrijd 10-11. Rudy 
Oussoren bracht De Vinken weer 
op gelijke hoogte 11-11. 
Vinken’s vedette en meest ervaren 
speler op het veld, Peter Koeleman, 
haalde vervolgens dik zijn gram. 
Voor rust was hij nauwelijks betrok-
ken in het aanvalsspel en was hij 
flink aan het zoeken naar mogelijk-
heden. Koeleman zorgde voor een 
nieuwe Vinkeveense voorsprong 
door bikkelhard en verwoestend 
driemaal raak te schieten. Tussen-
door leefde het meegereisde pu-
bliek uit Goes tweemaal op 14-13. 
Door wederom een sterke actie van 
Eva Hemelaar, mocht uiteindelijk 
ook Annick Stokhof weer succes-
vol zijn. De jeugdige speelster gooi-
de de wedstrijd in het slot en liet 
een 16-13 op het scoreboard no-
teren. Met nog drie minuten zet-
te het Vinkeveense publiek de ‘stil 
aan de overkant’-melodie in en gaf 
het voorzichtig aan dat de promotie 
in zicht was. TOGO mocht eenmaal 
nog hoop hebben om terug te ko-
men, maar verder dan 16-14 kwam 
het niet.

Tweede klasse
Volgend jaar speelt De Vinken 1 in 
het zaalseizoen weer in de twee-
de klasse. Een prachtig succes voor 
korfbalcoach Johan Kroon en zijn 
spelers. Ron van Vliet verdient al-
le credits voor de uitmuntende ver-
zorging, massages, tapen en ver-
banden. Ook de vele reserves wor-
den nadrukkelijk in het succes be-
trokken: Jasper van Peursem, Rut-
ger Woud, Mark de Haan, Frank 
Dankelman, Jelle Mul, Manon Dan-
kelman, Roosmarijn Mooij en Nelly 
Huizinga. 

Geflatteerd verlies van 
CSW A3
Wilnis - Na de spannende 1-1 vori-
ge week tegen UNO, stond afgelo-
pen zaterdag voor CSW A3 de der-
by in Mijdrecht tegen Argon A4 op 
het programma. Beide ploegen trof-
fen elkaar dit seizoen al twee keer 
resulterend in een gelijkspel en een 
winstpartij voor Argon. CSW begon 
sterk aan de wedstrijd in een ver-
rassende 4-4-2 opstelling ingevoerd 
door coach Harry Cornelissen. Het 
kreeg kansen, leek te gaan scoren, 
maar door een verdedigingsfout lag 
de bal toch onverwacht na 20 minu-
ten achter doelman Mitchell Corne-
lissen. CSW zakte verder in en Ar-
gon kwam op 2-0. CSW werd daar-
op gedwongen de aanval te kiezen 
en risico’s te nemen. Het viel terug 
op de vertrouwde 4-4-3 formatie. 
Coach Cornelissen bombardeerde 

Robbin den Heeten tot de nieuwe 
mid-mid en door deze tactische ver-
anderingen ontstonden er kansen 
voor de Busser en van Pierre. Toch 
was het Argon dat oa. door een vrije 
trap na een overtreding van links-
back Verweij tot scoren kwam en 
uiteindelijk uitliep naar 5-0. De wed-
strijd was gespeeld, CSW nam risi-
co’s maar werd niet beloond. Hope-
lijk herpakt de ploeg zich en zal er 
woensdag hard getraind gaan wor-
den onder leiding van de heren Har-
tel & Veerhuis.

Volgende week de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen Sporting Kromme-
nie om 15:15 uur. Alle supporters 
zijn van harte uitgenodigd om dan 
de A3 te komen aanmoedigen. 
Foto: sportinbeeld.com

Frans en Jim erelid van
De Veenlopers
De Ronde Venen - Vanwege hun 
grote staat van dienst voor atletiek-
vereniging De Veenlopers heeft het 
bestuur van de vereniging besloten 
om Frans Bosman en Jim van Keu-
len te benoemen tot erelid. Tijdens 
de altijd goed bezochte jaarverga-
dering van De Veenlopers kregen zij 
de bijbehorende plaquette en bloe-
men uitgereikt.
Frans Bosman is al vanaf 1988 lid 
van De Veenlopers en heeft een 
groot aantal functies binnen de ver-
eniging vervuld. Hij was tot begin dit 
jaar voorzitter van de vereniging; hij 
vervulde deze functie maar liefst 10 
jaar. Daarin maakte hij ook de groei 
mee naar het huidige aantal van 165 
leden. Vorig jaar werd Frans nog 

sportvrijwilliger van het jaar voor z’n 
grote inzet voor de vereniging en de 
Zilveren Turfloop.
Jim van Keulen vervulde een sleu-
telfunctie in het ICT deel van de Zil-
veren Turfloop. Hij was 18 jaar com-
missielid van de loop, waarbij hij t/m 
de aansluiting bij het Zorg en Ze-
kerheidcircuit (2010) de start/fi-
nish-registratie regelde. Vanaf 2010 
heeft hij met name het website deel 
voor zijn rekening genomen. Jim is 
lid sinds 1989 en hij was 8 jaar pen-
ningmeester van De Veenlopers. 
Ook leverde hij een bijdrage aan de 
andere loopevenementen.
Interesse in hardlopen? Kom eens 
een keer trainen bij De Veenlo-
pers. Dinsdag en donderdag wordt 

om 19.30 uur gestart vanaf het kan-
toor van Groen West aan de Ren-
dementsweg. Op dinsdag wordt in 

vier verschillende groepen getraind. 
Er is dus altijd een passend niveau, 
ook voor starters.

Succes voor GVM acrogym op tweede 
districtwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was het tijd voor de tweede (en be-
slissende) districtwedstrijd acro-
gym. In het E-nivea deden de juni-
oren teams het weer erg goed. Fleur 
en Nuna werden dit keer 3e met 

25,4pnt en Caitlin en Sanne 4e. Bij 
de E-senioren was het deelnemers-
veld erg groot en dat was een gro-
te uitdaging voor Bente en Lucia én 
Anne en Rosalie. Ze deden het erg 
goed en lieten een prachtige chore-

ografie zien. De dames eindigden 
respectievelijk op de 14e en 11e 
plaats. Één niveau hoger deden de 
gezusters Hopman het weer buiten-
gewoon goed. Net als vorige wed-
strijd waren ze in het laatste blok 

aan de beurt, maar de vermoeid-
heid was nog niet toegeslagen. Met 
26,9pnt klommen Joella en Ulijn op 
de hoogste trede van het erepodi-
um. Ook in pupillen-niveau 2 teams 
van GVM. Ook in dit niveau wissel-
den de teams van plek op het podi-
um. Dit keer waren er weinig fout-
jes bij Pibbe en Isa, ook omdat zij 
een hoger uitgangswaarde heb-
ben, scoorden ze dit keer hoger dan 
Demy en Phoenix (die het ook su-
pergoed deden). Beide hadden en 
monsterlijk hoge score en moch-
ten de gouden en zilveren medail-
le meenemen.

C niveau
Het C-niveau werd prima gedekt 
door mixpaar Mart en Sterre en da-
mespaar Imara en Phae. Beide had-
den een balans oefening met he-
laas wat tijdfouten, maar verder erg 
goed en netjes uitgevoerd. Bij tem-
po waren wat problemen bij Mart 
en Sterre waardoor score lager uit-
viel, maar toch de eerste plek voor 
hen! Imara en Phae waren in een 
TOP-tempovorm, daar gingen al-
le elementen erg goed en was de 
dans dit keer ook beter. Uiteindelijk 
was de totaalscore van 51,9 goed 
voor de zilveren medaille. Voor Ma-
riska, Vynia en Laura was het een 
oefenwedstrijd om volgende week 
goed beslagen ten ijs te komen. 
Hun oefeningen zijn gemaakt door 
een choreografe en dat is te zien! Ze 
kunnen nog wat strakker, maar het 
is altijd lastig voor de eerste keer 
met alle elementen.

Balans was voldoende in tempo 
wat foutjes, maar toch nog genoeg 
om ook de gouden medaille mee te 
nemen. Aan het eind van de dag 
bleek dat 7 van de 9 teams doorge-
stroomd zijn naar de halve finale en 
dat is een superscore!





Wilnis - Heeft u kinderen van 5 jaar 
of ouder die het leuk vinden om te-
gen een bal te schoppen? Of kinde-
ren die lekker sportief bezig willen 
zijn bij een gezellige dorpsvoetbal-
vereniging? Kom dan eens kijken bij 
CSW in Wilnis! 
Meisjes, jongens, jong en oud al-
le kinderen zijn welkom. CSW heeft 
geen wachtlijst, de kinderen kunnen 
direct meespelen. Voor de kleinste 
vanaf vijf jaar, wordt er 1 x per week 
op woensdag middag getraind en 
iedere zaterdagochtend volgt een 
“echte” onderlinge wedstrijd op 
eigen terrein. 
Naast trainingen en wedstrijden 
worden er veel leuke kinderactivitei-
ten georganiseerd. Zo is het Mini-
kamp bij CSW al 25 jaar een enorm 
succes, zowel bij de jonge voetbal-
lers als ook bij de vele enthousiaste 
ouders en vrijwilligers die CSW kent. 
En uiteraard komt ook Sinterklaas 
elk jaar bij CSW langs, wat zorgt 
voor een leuke en sportieve Sint en 
Pietenmiddag! Kinderen zijn reuze 
enthousiast en dat maakt het voet-
ballen in zijn totaliteit zo leuk.

Bent u geïnteresseerd? Neem con-
tact op met Rene van Dijk, coördi-
nator jeugd voor een proef training! 
Tel 06-38607254 of neem een kijk-
je op onze website www.cswilnis.nl
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Veenlopers lopen 6e loop 
Zorg en Zekerheidcircuit
De Ronde Venen - De 6e loop van 
het Zorg en Zekerheidcircuit werd 
zondag 16 mrt gehouden in Voor-
schoten. Het was een afwisselend 
parcours door de straten van Voor-
schoten en parken in de omgeving.
Met een zonnetje, 9 graden en wind-
kracht 4 tot 5 was het redelijk goed 
loop weer. In de groep van ruim 
1000 deelnemers waren ook 9 Veen-

lopers te vinden. De eerste Veenlo-
per op de 10km heren was Michael 
Woerden en bij de dames was dat 
wederom Giovanna van Hasselt. Bij 
de 10 Engelse mijlen was het Frans 
Woerden die als eerste Veenloper 
over de finish kwam. Ook door de 
andere Veenlopers zijn goeie tijden 
neergezet, hier en daar werd zelfs 
een nieuw PR gelopen.

CSW op zoek naar 
nieuwe voetbaltalentjes

Voorneveld en Dulmus 
naar halve finale
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Cafè de Merel 
zijn de eerste halve finalisten be-
kend, in het afgelopen weekend 
speelden zaterdag Maarten Dul-
mus, Joop Luthart, Cock Verver en 
Frank Bijlhouwer zich naar de hal-
ve finales, en de verrassing van de 
zondag Hein Voorneveld in topvorm. 

Wil Bouweriks, Frank Witzand en 
Jan Eijsker kwamen daar nog bij, op 
zaterdag 22 en zondag 23 maart ko-
men daar nog 8 halve finalisten bij 
en die word gespeeld op zaterdag 
29 en zondag 30 maart. 
Dit alles in Cafè de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562.

Volvo Driving Dutch 
Hockey Tour bezoekt HVM
Mijdrecht - Afgelopen week-
end bezocht de Volvo Driving Dut-
ch Hockey Tour de Hockey Vereni-
ging Mijdrecht. Volvo is als part-
ner van de KNHB ook partner van 
de Hockey World Cup 2014. In dat 
kader is er een leuke actie op touw 
gezet voor leden en bezoekers van 
hockeyverenigingen. De aanwe-
zigen op het hockeyveld van HVM 
konden plaatsnemen in een nagel-
nieuwe Volvo en kregen 6 quizvra-
gen te beantwoorden. Dat werd 
een groot succes. 23 Personen heb-
ben de 6 vragen beantwoord en er 
zit ook nog eens een winnaar tus-
sen. Wie dat is wordt half april be-
kendgemaakt. De winnaar of win-
nares wordt in de Volvo showroom 
van de Bangarage ontvangen om 

de prijs in ontvangst te nemen. De 
Bangarage is al 5 jaar een zeer ge-
waardeerde sponsor van HVM en 
heeft inmiddels meer dan 15 auto’s 
aan clubleden van HVM verkocht. 
Dat is ook voor HVM een gouden 
deal, want de club is daar inmid-
dels h15.000,- rijker mee geworden. 
Geld dat o.a. wordt besteed aan in-
spirerende trainingen voor de jeugd. 
Dus clubleden die een nieuwe Vol-
vo bij de Bangarage in Mijdrecht 
kopen, steunen daar indirect hun 
club financieel ook mee. Een prach-
tige geste van de Bangarage om de 
hockeysport in De Ronde Venen op 
deze manier financieel bij te staan. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met Daan Hen-
drix via d.hendrix@bangarage.nl

Hertha ME2 niet 
opgewassen tegen koploper
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelde de 
meiden van de ME2 van Hertha te-
gen Victoria ME2. D eze ploeg heeft 
nog geen enkele wedstrijd verloren 
in de competitie dus de meiden wis-
ten dat ze vandaag een stapje extra 
moesten zetten.

Ze  begonnen prima tegen de kop-
loper, kansen waren er voor beide 
doelen. Het was een gelijkwaardi-
ge strijd waarbij mooie duels wer-

den uitgevochten op het veld. Na 20 
minuten kwam Victoria op een 0-1 
voorsprong.  Het was een leuke eer-
ste helft om naar te kijken meiden.
De tweede helft raakten de krach-
ten van de meiden van Hertha een 
beetje op, Victoria met allemaal 
2de jaars E spelers was nu duidelijk 
iets sterker, de eindstand was 0-5 
voor de koploper uit de competitie. 
Al met al een leerzame wedstrijd 
vandaag.

Bob Bijlsma wint eerste 
prijs bij tafeltennistoernooi
De Ronde Venen - Op zondag 16 
maart waren de open Montfoort-
se tafeltenniskampioenschappen. 
De 80 deelnemers waren ingedeeld 
in klasse D tot en met H. Namens 
tafeltennisvereniging Veenland uit 
Wilnis kwamen derdeklasser spe-
ler Joost van Roon en zesdeklasser 
speler Bob Bijlsma naar Montfoort. 
Joost was ingedeeld in mixklasse 
D/E en Bob in klasse H. Joost had 
de pech ingedeeld te zijn bij spelers 
uit de derde divisie, eerste en twee-
de klasse, waaronder een speler die 
helemaal uit Heerenveen was ge-
komen. Voor Joost was dit verschil 
niet te overbruggen. Hij kwam he-
laas niet door de poulefase. Hoe-
wel iedereen aan elkaar gewaagd 
was, kwam Bob echter ongeschon-
den door de poulefase. Daarna in de 
kwart finale was Bob veel te voor-
zichtig maar door goede coaching 
van Joost wist hij deze toch te win-
nen. In de halve finale speelde Bob 
door voorzichtig spel meer tegen 
zichzelf dan de tegen de tegenstan-
der. Toch werd met een beetje geluk 
ook deze partij gewonnen.
De finale was tegen een tegenstan-
der uit de poulefase waar Bob al 
eerder met 3-0 van had gewonnen. 
Hierdoor kon de finale helaas niet 
spannend worden genoemd, Bob 
overklaste de verliezend finalist met 
11-1, 11-5 en 11-4. Een mooie beker 
was het resultaat. Daarnaast speel-
den Joost en Bob ook nog samen in 
het dubbelspel. Hier mocht Bob ook 
ervaren hoe lastig Joost het had te-
gen de geweldige spelers. Zowaar 
werden er nog twee games gepakt, 
maar er werd geen enkele wedstrijd 
gewonnen. 

Afgelopen vrijdag werd er ook nog 
in de competitie de nodige klap-
pen uitgedeeld en geïncasseerd. 

Het eerste team, bestaande uit 
Joost, Ton en Ron, won met 9-1. Fa-
bian deed dit keer alleen in het dub-
bel mee, daarnaast moest Ron in 
één partij zijn meerdere erkennen. 
De heren uit het tweede team, met 
Harry, Martijn en Alexander, kon-
den hun stempel niet drukken op 
de wedstrijd. Zij verloren met 2-8. 
Ook Veenland 3 had het in Linscho-
ten moeilijk met de tegenstanders. 
Ernst en Ries konden geen partij 
naar zich toe trekken. Alleen Bob 
wist één tegenstander, die als eni-
ge nog 100% van zijn wedstrijden 
had gewonnen, te verslaan. Op za-
terdag won het eerste jeugdteam in 
Lelystad met 9-1. Denise en Victor 
wonnen beiden drie partijen, Mar-
tijn twee. In Soest kon het tweede 
jeugdteam met opstelling Valentino, 
Benjamin en Jayden helaas geen 
partij winnen. De wedstrijd werd 
ondanks de spannende games met 
10-0 verloren.

Vaste groep vrijwilligers 
verrast met bloem
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het weer zover, de mannen die el-
ke maandag én vrijdag het terrein 
op en rond SV Argon schoonhou-
den, dronken om 10 uur een kopje 
koffie. Zij werden verrast door Pa-

tricia die namens Argon én Tuin-
centrum Wiegmans een prachtige 
anjer aanbood.
Dit in verband met het weekend van 
de vrijwilliger én als dank voor hun 
tomeloze inzet.

Twee medailles voor 
GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 15 maart 
stonden de eerste turnsters klaar in 
Breukelen. De aftrap was voor Floun 
en Hatice die onder begeleiding van 
Maartje bij Balk begonnen. In een 
groot deelnemersveld van 32 werd 
Floun 16e en Hatice 22e. Op de an-
dere baan mochten Grace, Karlijn, 
Shenena en Daisy hun oefening la-
ten zien. Bij de tussenuitslag pupil 1 
D3 meisjes stonden Grace en Karlijn 
samen op een gedeelde 4e plaats! 
Grace en Karlijn behaalden uitein-
delijk een mooie gedeelde 9e plaats 
waarbij Karlijn een derde plaats op 
brug behaalde! Daisy werd 3e op 
sprong en maar liefst 2e op balk! 
Shenena voerde een mooie mat oe-
fening uit ditmaal zonder hulp van 
coach Wendy. 
In de derde ronde was Celeste aan 
de beurt. Het was helaas niet he-
lemaal haar dag en ze heeft maar 
twee mooie oefeningen kunnen la-
ten zien en wel op de Vloer en de 
Brug. 
Op de andere baan stonden Lin-
cy en Lisa van N. Beide waren erg 
sterk bezig. Alle oefeningen zijn ze 
goed doorlopen, waarbij Lincy een 
hele mooie tweede plek behaalde 

op sprong en Lisa overall de bron-
zen medaille omkreeg!
Dan ronde 4. De tussen uitslag 
was boven verwachting, Marit, Tess 
en Lisa Nieuwkoop op de 1,2 en 
3e plaats! Lisa Nieuwkoop maak-
te helaas een ongelukkige aanloop 
bij het inturnen op de sprong, een 
pijnlijk scheenbeen was het ge-
volg. Maar zij maakte op mentali-
teit de hele wedstrijd af! Uiteinde-
lijk behaalde Bernis in deze cate-
gorie de 6e plaats op sprong. De 
4e plaats op balk werd ingepikt op 
Lisa. In een deelnemersveld van 
maar liefst 48 mensen kreeg Ma-
rit een medaille voor de 6e plaats. 
Tess maakte het allemaal compleet 
met een mooie 9e plaats. De af-
sluiting van de dag mocht door de 
Jeugd 1 D3 meiden gebeuren. Iris, 
Merel en Lilian hadden vooral hard 
getraind op de sprong, wat de vorig 
keer wat tegenviel. Dit keer ging dat 
een stuk beter. Merel was het bes-
te op sprong en haalde daar 9,750 
punten! Iris werd 5e op vloer en Lil-
lian 5e op Balk. Voor bijna alle turn-
sters was deze dag een verbetering 
van de eerste voorronde, dat is veel-
belovend!

Roxy Beer Girl of the day
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond er voor Hertha MC1 en MB1 
belangrijke wedstrijden op ‘t pro-
gramma. In de wedstrijd tegen SCH 
44 MC2 kon Hertha speelster Roxy 
Beer (op foto) het door blessures 
geplaagde MC1 aanvullen. Het vin-
keveense meidenteam speelde uit-
stekend en maakte vanaf het begin 
aanspraak op de overwinning. Het 
werd 4-1 en daarmee zijn de Hert-
ha meiden kandidaat voor de 1e 
plek. Hertha MB1 moest later op de 
dag tegen Hooglanderveen spelen. 
Aangevuld met MC1 speelsters Nik-
ki de Kuiper en Melissay werd de 
wedstrijd geconcentreerd aange-
pakt. Er werden kansen gecreëerd 
en het was Roxy die behendig met 
twee rake afstandsschoten de goe-

de keepster van Hooglanderveen 
het nakijken gaf. Met een 0-2 voor-
sprong werd de tweede helft inge-
gaan. Het werd door tegenwind wat 
lastiger en Hooglanderveen kwam 
met een mooi afstandschot terug in 
de wedstrijd; 1-2. Met nog 10 minu-
ten te spelen was het de defensie 
van Hertha die het hoofd koel hield 
en de eindstand van 1-2 vasthield. 
Hertha MB1 behoudt hiermee de 
koppositie en toont dat het meiden-
voetbal bij Hertha zich goed ontwik-
keld en een rooskleurige toekomst 
heeft. Voor wie het nu al leuk vindt 
om een keer mee te trainen en/of 
volgend seizoen mee wil doen in 
een meiden team, is van harte wel-
kom om een keertje mee te trainen. 
Foto: sportinbeeld.com

Paul Huzemeijer koning 
3-sterklasse libre 2013-2014
De Hoef - Tijdens een enerveren-
de finale afgelopen weekend in De 
Springbok te De Hoef volgde een 
verrassende ontknoping. Met 8 fi-
nalisten aan het groene laken werd 
vrijdagavond met de finale om het 
persoonlijk kampioenschap 3-ster-
klasse libre van Biljartfederatie De 
Ronde Venen gestart. Voor die eer-
ste avond stond voor elke speler 2 
partijen op het programma.
Zaterdag werd om 11.00 uur begon-
nen en zou met 3 partijen per deel-
nemers/finalist de zwaarste dag 
worden. Voor zondag moesten dan 
nog 2 partijen volgen. Na de eerste 
ronde op vrijdagavond verzamel-
de Hans Bak, John Oldersma, Paul 
Huzemeijer en Fred van Eijk ieder 2 
matchpunten. Robert Daalhuizen, 
Peter Stam, Piet Best en Jos Lugtig-
heid gingen met lege handen huis-
waarts. Voor zaterdag kwam er een 
lichtpuntje voor Piet Best zodat hij 
ook op de lijst kwam. John en Fred 
wisten hun puntentotaal met 2 extra 
punten te verdubbelen. Hans, Peter 

en Paul bleven stabiel. Na ronde 5 
nam Paul de leiding met 8 match-
punten gevolgd door John, Peter, 
Hans en Piet met elk 6 matchpun-
ten. Na de 7e ronde werd de stand 
opgemaakt en opende federatie-
voorzitter Toine Doezé de officiele 
prijsuitreiking.
Wedstrijdleidster Aria maakte de 
rangschikking bekend en wees op 
de statistieken van deze finale van 
2826 caramboles in 1578 beurten. 
Een tournooigemiddelde van 1.791 
dus. Memorabel was de hoogste se-
rie van 18 caramboles van Peter en 
John terwijl Hans Bak in 20 beurten 
de kortste partij op zijn naam zet. 
Fred van Eijk was de enige die de 
kersverse kampioen Paul wist te be-
dwingen. De tellers, schrijvers en de 
bediening van De Springbok familie 
werden in het zonnetje gezet want 
het natje en droogie was geen be-
lemmering. Tevens werden de deel-
nemers en de bediening met een 
fleurige ruiker Rijdes-Bloemen ver-
blijd.



Niet kijken maar doen!
De Ronde Venen - De ouderavond 
van onze badmintonvereniging 
Veenshuttle was een groot succes 
op donderdag 6 maart j.l.
Het was niet alleen een avond om 
te kijken, iedere ouder mocht mee-
doen. Het werd een echt toernooi! 
Ieder jeugdlid werd gekoppeld aan 
een ouder en de wedstrijden kon-
den beginnen.

De trainingsavonden voor de jeugd-
leden van 19.00-20.00 uur bleken 
niet voor niets. Menig ouder werd 
verrast door de snelheid en kracht 
waarmee de shuttle over het net 
kwam, daar hadden ze even niet van 
terug! Het was een zeer geslaagde 
avond de jeugdleden hadden na-
tuurlijk gewonnen en kregen een 
verdiende medaille.

Martien Open Ronde 
Venen Biljartkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de titel 
Open Ronde Venen Kampioen 2014. 
Vrijdagavond en zaterdag starten 
maar liefst 46 deelnemers en deel-
neemsters de strijd om uiteindelijk 
te kijken wie zondag de fel begeer-
de titel in ontvangst zal mogen ne-
men. Dit bleek na zeer fraaie par-
tijen en een ongemeen spannende 
strijd in de finale Martin Heijman uit 
Loenersloot te zijn door Esther van 
Eijk uit Lopik te verslaan Esther had 
de kans om de strijd in haar voor-
deel te beslissen maar miste toch 
wat makkelijke ballen en die kans 
moet je Martien niet geven wat ook 
bleek, Martien tikte het uit in de 
22ste beurt en was dus de winnaar 
en mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen noemen 
als tweede de moe gestreden Es-
ther die haar eerste grote toernooi 
speelde maar nog inhoud en condi-
tie te kort kwam om Martien te ver-
slaan. Als derde eindigde Dirk Ver-
del uit Breukelen en als vierde fa-
voriet Eduard van Heuven die het 
best zwaar had in zijn partijen maar 
toch tot de finale poule doordrong 
en dus vierde werd. Ook de dames 
weerden zich aardig, Bianca Balk 
die toch een partij uitspeelde met 2 
moyenne maar net de finale miste. 

Bekers
De spelers uit Breukelen konden 
niet tegen het geweld van de man 
uit Loenersloot op maar dit zal in 
de toekomst zeker veranderen naar 
hun stellige mening De prachtige 

bekers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen .Met dank aan deze spon-
sors want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een dergelijk 
toernooi te organiseren De organi-
satie was als vanouds in goede han-
den van Caty Jansen, en kon men 
spreken van een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi.
De Merel gaat zich de komen-
de weekenden opmaken voor de 
kwartfinales van het driebanden op 
zaterdag 15 en 22 maart en zondag 
16 en 23 maart aanvang 14.00uur 
daarna de halve en hele finales van 
Biljartclub D.I.O./Café De Merel. 
Aanvang van de wedstrijden zowel 
op zaterdag als op zondag beginnen 
de wedstrijden om 14.00uur dit alles 
in Cafè de Merel Arkenpark mur 43 
te Vinkeveen.

Hertha F2 knokt zich terug 
naar vroege achterstand
Vinkeveen - Zaterdag 15 maart 
speelden Hertha’s jonge helden van 
de F2 een thuiswedstrijd tegen Vic-
toria F12. De heenwedstrijd werd 
destijds gewonnen met 4-6. De uit-
gelezen mogelijkheid om de kater 
van de afgelopen twee verlies par-
tijen van de mannetjes af te spelen. 
Hertha begon slap aan de wedstrijd 
en kreeg direct de deksel op de 
neus. Gelukkig toonde Hertha’s jon-
ge helden veerkracht en werd het 
verschil in de tweede helft gemaakt, 
met de stevige wind in de rug. Hert-
ha begon met Ravi Verbruggen op 
doel. Sem Veenhof en Levi Hoden-
pijl waren de eerste wissels. 
Sander van Senten was weer wed-
strijdfit na zijn polsbreuk. Zoals ge-
zegd begonnen de jonge Hertha-
nen slap aan het duel. De rekening 
kregen zij binnen 3 minuten ge-
presenteerd. Victoria was agressie-
ver dan Hertha in de duels en dat 
resulteerde dus al snel in een 0-1 
achterstand. Hertha was zoekende 
en vocht voornamelijk tegen zich-
zelf. De stevige wind tegen werk-
te ook niet in het voordeel van de 
Herthanen. Victoria kon makkelijk 
hun vrije spelers vinden, maar hield 
ook 3 man stijf achter in. Hertha 
was dus genoodzaakt op te schui-
ven en moest proberen de tegen-
stander vast te zetten op hun speel-
helft. Dit lukte niet altijd, waardoor 
Victoria er meermalen gevaarlijk uit 
kon komen. De verdedigers deden 
hun werk naar behoren en wisten 
de meeste aanvallen onschadelijk te 
maken. Tel daar bij op dat de mees-
te Victoria spelers hun vizier niet op 
scherp hadden staan, en het nodige 
geluk voor Hertha op dat moment.

Wind
In de tweede helft ging Levi op doel 
en werd Ravi verbruggen veldspe-
ler. Met de wind in de rug was het 
uiteraard een stuk makkelijk spe-
len voor Hertha. Na 4 minuten de-
den de jonge helden iets terug. Via 

een kluts kwam de bal terecht bij 
Noa die de bal half volley op zijn 
pantoffel nam. Mede door de wind 
gedragen verdween het leer ach-
ter de Victoria keeper, 1-1. De man-
nen gingen er weer in geloven. Het 
was wellicht niet de beste wedstrijd 
van Hertha maar aan vechtlust ont-
brak het niet. Sem van Til ging vol 
de strijd aan op het middenveld en 
liep bijna alle gaten dicht. Ook Sem 
Veenhof stond zijn mannetje geluk-
kig. Het was nog even de vraag of 
hij mee kon doen, een flinke smak-
ker met een step op de plaatselij-
ke skatebaan leek roet in het eten 
te gooien. Gelukkig was hij er wel 
en ondanks zijn pijn in zijn pols was 
hij belangrijk voor het team. In de 
14de minuut was het namelijk Sem 
Veenhof die bal in bezit kreeg. Na de 
bal in de loop even goed gelegd te 
hebben haalde hij verwoestend uit. 
Half hoog rechts van de keeper, een 
mooie treffer: 2-1.

Gevaarlijk
Dit werkte bevrijdend voor de jon-
ge helden. Victoria drong nog wel 
een paar keer gevaarlijk aan maar 
Levi stond echt voortreffelijk te kee-
pen. Bij een Victoria aanval gooi-
de hij zich letterlijk voor de Victo-
ria aanvaller. Met deze actie belette 
hij dat Victoria ging scoren. Een su-
per actie. Hertha deed wat terug en 
Sem van Til was dicht bij de 3-1. Na 
deze actie trok hij gelijk een sprint-
je richting de kleedkamer, hij moest 
namelijk een pits stop maken op de 
WC.
Met nog een paar minuten op de 
klok was het Herthaan Rens die al-
le spanningen liet verdwijnen bij de 
vele thuis supporters. Met een be-
keken schot maakt hij de 3-1. Dit 
moest d winst betekenen, er was 
nog heel kort te gaan. Dit bleek ook 
zo te zijn, want kort na de aftrap 
floot de uitstekend fluitende Sten 
de Lange voor het eind van de wed-
strijd.

Kanovereniging met jeugd naar de Ardennen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend heeft de kanoclub geva-
ren op stromend water in de Arden-
nen. Er waren dit jaar ook een aan-
tal jeugdleden mee. De waterstand 
was niet hoog maar net voldoende 
om de techniek te leren en te spelen 
in een wals of een verval. Er werd 
gevaren op de Ourthe en de Lesse. 
Zaterdag werd de Midden-Lesse 
gevaren. En ondanks de twijfel of er 
voldoende water was, bleek dit toch 
een goede keuze. Als de waterlijn 
goed werd gevolgd dan konden de 
kajaks blijven varen. Voor sommi-
ge waren er toch nog problemen. 
Even niet opletten of onvoldoen-
de ervarenheid werd beloond met 
een zwempartij. Zondag werd de 
bovenloop van de Westelijke Our-
the gevaren. Dit is hier een fraaie 
smalle en bochtige beek met snel-
stromend water en voorzien van en-
kele hindernissen en één stuw waar 
vanaf gevaren kon worden. Voor 
de echte ‘freaks’ die graag spelen-
varen op een golf of wals is deze 
rivier niet wild genoeg. De begin-
ners en de jeugd hadden hier ech-
ter voldoende uitdagingen om dit 
soort rivieren te bedwingen.

Atalante toont stijgende lijn
Vinkeveen - Zaterdag 15 maart 
vond de 6e minidag plaats in Nieuw- 
Vennep. Als eerste het hoogste ni-
veau 6. De Toppers doen hier nog 
steeds mee in de allerhoogste pou-
le. Deze keer waren de tegenstan-
ders allemaal teams van Spaarne-
stad uit Haarlem. Twee van de drie 
teams hebben ze makkelijk be-
dwongen, maar hun directe rivaal 
is het team van Spaarnestad Tigers. 
Vorige toernooi nog gelijk gespeeld, 
dit keer waren ze te sterk. Al met al 
werd het een mooie tweede plaats.
De Kanjers zien we terug in de E-
poule op dit niveau. Zij hadden 2 
teams uit Haarlem als tegenstan-
der en dan een dubbele competi-
tie. De teams waren aan elkaar ge-
waagd, wat bleek uit twee gelijke 
spelen. De derde partij werd helaas 
verloren, mede door een slordige 
serve. Maar met een luid Kaboem- 
yell werd de laatste wedstrijd weer 
ruim gewonnen. Ook voor hen een 

mooie 2e plek. Dan naar de middag, 
waar de Megamini’s heel mooi ge-
speeld hebben op niveau 4. Er werd 
keurig gepasst en overgespeeld. De 
stijgende lijn zit er hier zeker in. De 
teams waren aardig aan elkaar ge-
waagd, soms wat onnodig wat punt-
jes weggegeven waardoor ze net 
een set verloren. Met twee gelijke 
spelen en een verloren partij zijn ze 
3e geworden. Als laatste Atalante 4. 
Dit team wat net is begonnen maakt 
ook duidelijk stappen voorwaarts. 
Ze speelden veel actiever naar de 
bal toe.
Mooie reddingen en slimme ballen 
over het net. Net als de Megami-
ni’s zijn ze derde geworden met een 
puike winstpartij en twee spannen-
de wedstrijden tegen Amstelveen en 
Haarlem die net aan verloren wer-
den. Dit belooft wat voor de vol-
gende competitiedag op 12 april bij 
we “thuis” spelen in de Phoenix in 
Mijdrecht.

HVM MD2 net niet langs 
Amstelveen MD2
Mijdrecht - Op zaterdag 15 maart 
speelden de meiden van HVM MD2 
een thuiswedstrijd tegen Amstel-
veen MD2. Met de sinds kort door 
de KNHB verplicht gestelde shake-
hands procedure werd de wedstrijd 
sportief begonnen. De meiden van 
HVM starten de eerste 15 minuten 
zeer gretig, maar helaas lukte het 
Maaike en Sophie niet om de bal 
achter de keeper van Amstelveen 
te krijgen. Na een kwartier keerde 
het tij waarbij zo vaak blijkt dat als 
je zelf de doelpunten niet maakt je 
ze aan de andere kant om je oren 
krijgt. Helaas, twee mooie doelpun-
ten van Amstelveen zorgden voor 
een achterstand. HVM herpakte 

zich na deze achterstand en via een 
mooie voorzet van Dana en Maaike 
maakte Isabella in de 26e minuut de 
1-2. Kort daarna kreeg Isabella de 
volgende kans die zij niet onbenut 
liet, 2-2. In de tweede helft hadden 
de Mijdrechtse meiden wat moeite 
elkaar te vinden en daar profiteerde 
Amstelveen van. Helaas, het derde 
doelpunt voor Amstelveen was een 
feit en daar bleef het bij.
Met een opgeheven hoofd konden 
de meiden van HVM het veld ver-
laten. De invallers Kimy en Lynn 
hebben de eerste helft goed mee-
gespeeld en ook de andere dames 
hebben er hard voor gewerkt.
Foto: sportinbeeld.com

Maak kennis met tennis
Vinkeveen - Als je, jong of oud, 
alles wil weten over tennis ga dan 
a.s. zaterdag 22 maart naar het 
tennispark van Vinkeveen aan de 
Mijdrechtsedwarsweg 2. Om 11.00 
uur maakt men graag kennis met 
je onder een kopje koffie. Om 11.30 
uur kan je dan aan een clinic/ten-
nisles meedoen, helemaal op jou af-
gestemd. Bevalt het je, dan speel je 
na een gezellige aangeboden lunch 
nog even lekker verder. Als je daar 

belangstelling voor hebt heeft men 
een aantrekkelijk proeflidmaat-
schap voor je klaarliggen. Deel-
name is natuurlijk geheel vrijblij-
vend. Het verplicht je dus tot niets. 
Gezellig en sportief wordt het hoe 
dan ook. Meldt je aan via een mail 
naar ajmboerma@planet.nl en je 
krijgt nog even een bevestiging. Je 
hebt alleen sportschoenen zonder 
noppen nodig. Indien nodig ligt er 
een tennisracket voor je klaar.

Verdiende overwinning 
voor Hertha E2
Vinkeveen - Om half tien moesten 
de mannen van Hertha aan de bak 
tegen de E2 van Loosdrecht. Na drie 
gelijke spelen waren de boys wel 
weer eens aan een overwinning toe. 
Met 1 wissel in de gelederen en een 
stevige wind die dwars over het veld 
stond moest Hertha optornen te-
gen een goede tegenstander. En dat 
bleek maar al te waar.

Nadat in de eerste minuut Sebas-
tiaan net voorlangs schoot kwam 
Loosdrecht met man en macht naar 
voren. Binnen 6 minuten keek Hert-
ha tegen een 4-0 achterstand aan. 
Meteen waren de mannen wakker 
geschud en gingen vol er tegen aan. 
Langzaam werd Loosdrecht terug-
gedrongen en kwam er wat meer lijn 
in het spel van Hertha. Enzo moest 
nog een keer redding brengen maar 
in de vijftiende minuut was het raak. 
Senno tikte fraai de 4-1 binnen. 
Even later gaf Daan een voorzet die 
Senno net naast schoot. Een paar 
minuten later kegelde Ryan keihard 
de 4-2 in het net. Dat deed hij een 
paar minuten later weer en dat was 
4-3.Voor hertha adem had gehaald 
lag de 5-3 achter Enzo. Dus moes-
ten ze weer aan de bak en super-

spits Senno zorgde voor de thee dat 
het 5-4 werd. De scheids floot voor 
de tweede helft en voor dat Loos-
drecht wist wat er gebeurde lag de 
gelijkmaker in het net. Weer Senno 
die het laatste tikje gaf. Dat bracht 
wat rust. Benjamin en Niels deden 
op het middenveld goed werk. Sto-
ren en ballen afpakken en vervol-
gens ook nog een goede voorzetten 
afleveren. Teis en Sebastiaan ston-
den hun mannetje in de verdediging 
en bij loosdrecht gingen de kop-
jes hangen. Toen Daan de 5-6 bin-
nen schoot was het gebeurd met de 
tegenstander. Uit een van de vele 
kansen die Hertha nog kreeg maak-
te Ryan 5-7. Met nog tien minuten 
te gaan leek de pijp leeg bij Hertha 
en dat was koren op de molen van 
Loosdrecht.De ene aanval na de an-
dere golfde op het doel van Hertha 
af en uit een van die kansen werd 
het 6-7. Een bal net naast en een-
tje op de paal van Ryan waren nog 
twee mooie kansen. In de laatste vijf 
minuten hield Enzo op voortreffelij-
ke wijze zijn doel schoon.
Met een dik verdiende overwinning 
gingen de Leeuwen uit Vinkeveen 
huiswaarts en nemen dat goeie ge-
voel mee naar de volgende pot.

Half dozijn voor HVM
Mijdrecht - De Mijdrechtse hoc-
keyheren hadden iets goed te ma-
ken zondag na de nederlaag van vo-
rige week. Ze pakten in Oegstgeest 
tegen de Leidse Studs de draad 
weer op en wonnen met 6-4. 
Ook de Leidenaren gingen ervoor, 
en dat maakte het een leuke wed-
strijd voor het publiek, waaronder 
ook weer een aantal Mijdrechtse 
fans. De studenten begonnen sterk. 
Keeper Stienstra kreeg het druk. In 
de eerste zes minuten moest hij drie 
keer ingrijpen. Daarna scoorde Tom 
Gunther twee keer in één minuut. 
Leiden leek snel terug te komen, 
maar hun doelpunt, uit een strafcor-
ner, werd afgekeurd. Tien minuten 
later was het wel raak: 1-2, en even 
daarna landde de vierde Leidse 
strafcorner op de paal. HVM deed 
dat beter, want negen minuten voor 
tijd verzilverde Max Brakel de eerste 
Mijdrechtse strafcorner, 1-3. 
De wedstrijd bleef aantrekkelijk 
voor beide partijen, maar ondanks 
enkele kansen wijzigde de stand 
niet. In de 35e minuut kreeg HVM 
zijn tweede strafcorner, die werd 
gestopt door de doelman. De Leide-
naren kwamen er snel uit en scoor-
den in de laatste seconde de aan-

sluitingstreffer zodat de rust aan-
brak met een 3-2 voorsprong voor 
HVM. Na de pauze liep het even 
niet voor de bezoekers, een straf-
corner werd gemist en in de 6e mi-
nuut kwam de 3-3 op het bord, een 
velddoelpunt. De volgende tien mi-
nuten ging het weer gelijk op tot-
dat Casper Wilmink na een actie 
bijna scoorde. De keeper werk-
te zijn schot niet goed weg, en Tom 
Gunther tekende voor de 4-3 voor-
sprong. Leiden kwam na twee ge-
le kaarten even met negen man te 
spelen, en Gunther kon in overtal 
scoren, na een actie van Daniel de 
Graaf bij een strafcorner.
Casper Slot kreeg aan Mijdrechtse 
kant ook een gele kaart, waardoor 
het spel weer meer in evenwicht 
kwam. Maar HVM stelde de winst 
veilig, Gunther scoorde zijn vijfde 
doelpunt, weer uit een strafcorner. 
Uit vijf strafcorners maakte HVM 
drie doelpunten, een goed resultaat. 
Vijf minuten voor tijd kreeg Lei-
den een strafbal, na een actie van 
Stienstra. Deze kans werd benut, en 
de studenten ontketenden een slot-
offensief. Doelpunten vielen er ech-
ter niet meer, zodat HVM met een 
6-4 overwinning naar huis ging.
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