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vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.3%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

HOUTLOODS

OPEN DAG 6 APRIL
Springkussen

Hapje & Drankje
10:00 - 16:00

F1 pitstop challenge

Formule 1 auto

Iederéén is van harte welkom!

Gratis uitlijn rapport

Industrieweg 56, Mijdrecht

De Ronde Venen - De gemeente-
raad was er afgelopen donderdag 
allerminst gerust op dat een onder-
zoek naar samenwerking met Die-
men, Uithoorn en Ouder-Amstel 
(DUO) de beste basis biedt voor de 
toekomst van de gemeente De Ron-
de Venen. Dat raadsvoorstel leidde 
tot de indiening van drie amende-
menten. Het college kreeg te ver-
staan dat zo’n onderzoek mag, 
maar dat b en w goed moeten be-
seffen dat beleidsbeslissingen wor-
den genomen door de raad. Boven-
dien moest burgemeester Maarten 
Divendal toezeggen de raad ook te 
informeren over mogelijkheden van 
samenwerking met gemeenten als 
Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse 
Vecht en Woerden.
Het college maakte eerder dit jaar 

plotseling bekend dat De Ronde 
Venen zich veel meer moet richten 
op de metropoolregio rond Amster-
dam. Want door die nieuwe koers 
zou men veel beter voorbereid zijn 
op allerlei voornemens van de lan-
delijke overheid. Daarbij gaat het 
om fi nanciële kortingen, het over-
dragen van rijkstaken en gemeen-
telijke schaalvergroting. Volgens het 
college zou de positie van de ge-
meente De Ronde Venen door de 
die samenwerking verbeteren. Ook 
de belangen van de inwoners zou-
den door die nieuwe oriëntatie be-
ter gediend worden.

Kompas 
Voor de overgrote meerderheid van 
de gemeenteraad was deze koers-

wijziging van het college veel te 
weinig onderbouwd. Die boodschap 
dwong het college er toe om de no-
titie over samenwerking met Die-
men, Uithoorn en Ouder-Amstel bij-
na volledig te herschrijven. 
Afgelopen donderdag werd duide-
lijk dat de raad er nog steeds niet 
gerust op is. Burgemeester Maarten 
Divendal moest alle zeilen bij zetten 
om de raad er van te overtuigen dat 
de gekozen kompasrichting de juis-
te koers is. Daarbij maakte de por-
tefeuillehouder het erg moeilijk voor 
zichzelf en dat was duidelijk waar 
te nemen. Allerminst zelfverzekerd 
probeerde hij de gemeenteraad te 
overtuigen van de bedoelingen van 
het college. 

(Vervolg elders in deze krant)

Burgemeester Divendal laat zich kennen: 

Raadslid Rein Kroon (CDA) 
onterecht slachtoffer

Mijdrecht - De leerlingen van groep 
5 van de Twistvliedschool Mijdrecht 
zijn vorige week naar Maricken-
land geweest om kunst te maken in 

het weiland in Vinkeveen. De kinde-
ren hebben een deel van de hele gro-
te rieten mand gevlochten. Leerlingen 
van verschillende basisscholen ma-

ken samen dit kunstwerk naast het 
Veenlanden college Vinkeveen. Het 
was een gezellige en heerlijke frisse 
ochtend met een lekker zonnetje erbij.

Twistvliedschool maakt kunst

Allemaal geslaagd voor EHBO diploma
Mijdrecht - De leerlingen van bei-
de groepen 8 van OBS De Eendracht 
zijn allemaal geslaagd voor hun EHBO 

Jeugd diploma A! Dankzij de intensie-
ve en deskundige training van Red-
dings Educatie Dienst (RED) zijn alle 

leerlingen zich nu bewust van het be-
lang van het geven van ‘Eerste Hulp’ 
als iemand medische hulp nodig heeft.

Leuke 1 april 
mop of...
Wilnis - Wie vanaf de Ir Ensche-
deweg, Wilnis dorp in rijdt en kijk 
naar de borden op de gevel van 
de modezaak Wouda op de hoek, 
ziet iets grappigs. Zou het echt zo 
zijn? Bel en u weet het...

Bezoekers bij Cordes 
keken hun ogen uit!
Wilnis - Na jaren lang verzamelen 
van de meest mooie curiosa en an-
tieke stukken voor woondecoratie, 
maar ook meubels en verdere ac-
cessoires, besloten Ari en Alie Cor-
des aan de Herenweg in Wilnis de-
ze stukken kort geleden in de ver-
koop te doen. Beiden komen op een 
leeftijd waarbij zij menen dat het tijd 
wordt alle spullen te verkopen. Op-
volgers hebben zij niet. Het is een 
heel werk om alle waardevolle voor-
werpen netjes bij te houden. Reden 
waarom alles tegen zeer aantrekke-
lijke prijsjes wordt aangeboden.
In een werkelijk ‘aangeklede loods’ 
op hun terrein is alles uitgebreid ten 
toon gesteld waar u letterlijk de pe-
riode van grootmoeders tijd binnen-
stapt. Dat ervoer een aantal nieuws-
gierigen afgelopen week rond de 
Paasdagen dan ook. Ook op twee-
de Paasdag kon men terecht en er 
was een gezellige aanloop. Liefheb-
bers van dit soort curiosa keken hun 
ogen uit bij al dat moois, ook al van-
wege de toch wel erg gezellige prij-
zen waar een Kringkoop winkel ja-
loers op zou zijn...
Slechts weinig inwoners in de regio 
weten van de rijke verzameling his-
torisch getinte huishoudelijke voor-
werpen en snuisterijen die men bij 
Cordes aantreft. Daarom brengen 
wij die hier nog een keer onder de 
aandacht. Immers, de locatie zit niet 

‘in de loop’ op een meubelboulevard 
of bij een winkelcentrum. Cordes 
curiosa en decoratie artikelen be-
vindt zich op eigen terrein en is dus 
niet binnen zichtbereik. Het gaat om 
meubels, dressoirs, tafels, kasten 
kristalglaswerk, (olie)lampen, voor-
werpen van zuiver tin (!), verzilver-
de serviezen, bewerkte dienbladen, 
klokken, barometers, kleden, speel-
goed, oude boerderijartikelen, een 
hele verzameling antieke pijpen, 
een antieke trapnaaimachine (Sin-
ger), kinderwagens en ga zo maar 
door op naar schatting tweehon-
derd vierkante meter in een loods 
achter het woonhuis. Het is net of 
je een museum boordevol voorwer-
pen binnenstapt. Maar deze zijn te 
koop! Van veel voorwerpen bestaat 
geen tweede exemplaar, dus op=op! 
Ook allerlei Delfts Blauw, koperwerk 
en echte houten klompen in diver-
se maten zijn er te koop voor de-
genen die daarvoor belangstelling 
hebben. Er is zelfs nog een hele ver-
zameling klompenmakers gereed-
schap. Als woondecoratie heel mooi 
en passend in zowel moderne als de 
klassieke woningen en niet te ver-
geten landhuizen! Dus liefhebbers, 
ga eens kijken bij Cordes of maak 
een afspraak. Vrije inloop is er op 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur aan de Herenweg 215 in 
Wilnis. Tel. 0297-285927.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698

ZATERDAG A.S. 
OPEN HUIS 
BIJ DIVERSE MAKELAARS

OP ZOEK NAAR 
EEN WONING: 

ZIE DE ADVERTENTIES 
IN DEZE KRANT

KORT NIEUWS:

Concert 
Bätzorgel
Mijdrecht - Op zaterdag 13 
april is er in de vernieuwde 
Janskerk alweer het tweede or-
gelconcert van dit jaar te be-
luisteren. Ralf Nagelkerke, can-
tor-organist, zal werken spelen 
van o.a. Gottfried-Heinrich Stö-
lzel (1690-1749), Johan Lud-
wig Krebs (1713-1780), Niccol-
lo Moretti (1763-1821), Oskar 
Lindberg (1887-1955), Camille 
Saint Saëns (1835-1921). Ook 
speelt Ralf werk van zijn eigen 
hand gebaseerd op Psalm 118. 
Het concert begint om 20.00 
uur en is gratis te bezoeken. 
Aan de uitgang wordt uw bij-
drage gevraagd in de onkosten.



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

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Groenlandse kade 51A Realiseren van een veranda - Bouwen W-2013-0182 22-3-2013

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Amstelkade 110 Het graven en dempen van een  - Aanleg W-2012-0662 22-3-2013
 sloot en het herstellen van 
 erfverharding 

De Hoef
Kromme Mijdrecht 39 Verkleinen van de garage  - Bouwen W-2013-0106 21-3-2013

Wilnis
Raaigras 43 Realiseren van een dakopbouw  - Bouwen W-2013-0092 26-3-2013
 bij de woning - RO (afwijken 
    bestemming) 

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

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

Datum Evenement Locatie Activiteit

25 mei, 21.00–05.00 uur  Schuurfeest Gagelweg 5, 3648AV Wilnis Versterkt geluid

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VERKEERSBESLUIT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. 
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Griffi oen 6, 
3641 LZ Mijdrecht.

Dit besluit ligt met ingang van 3 april 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar ma-
ken bij Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET  BOUWEN VAN EEN BEDRIJFSPAND 
 MET BEDRIJFSWONING OP HET PERCEEL TER AASE ZUWE 3 IN VINKEVEEN IN 
 AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN EN VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidings-
procedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder 
a, onder 3º Wabo een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) hebben verleend voor 
het bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning op het perceel Ter Aase Zuwe 3, 3645 TG Vinkeveen. 
De verleende vergunning wijkt niet af van het ontwerpbesluit. Burgemeester en wethouders maken voorts 
bekend dat zij ten behoeve van vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op grond van artikel 110a 
van de Wet geluidhinder hogere waarden hebben vastgesteld ten gevolge van de geluidsbelasting vanwege 
verkeerslawaai. De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB10teraasezuwe3-va01), het besluit Wet 
geluidshinder hogere waarden en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 april 2013 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt 
het besluit ook inzien of downloaden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl/ De omgevingsver-
gunning en het besluit Wet geluidshinder hogere waarden treden in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken.

Beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van bovengenoemde ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben inge-
diend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot 
deze besluiten niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen 
deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afde-
ling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

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

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 8 APRIL 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 APRIL 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

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

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

AFVALBRENGSTATIONS

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

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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

Toneelvereniging De Opregte Amateur

‘Dingen van de Dag’ in 
vernieuwde Springbok
De Hoef - Het gaat er nu echt van 
komen: de verbouwing, uitbrei-
ding en renovatie van het gemeen-
schapshuis De Springbok in De 
Hoef naderen het einde.
De bouwmaterialen worden ver-
wijderd, de verfpotten gesloten, de 
werktuigen opgeborgen en met een 
grondige schoonmaak wordt deze 
fase afgesloten. Het nieuwe, vaste 
toneel ligt klaar om gebruikt te wor-

den en dat is wat de apetrotse to-
neelvereniging ‘De Opregte Ama-
teur; dan ook met twee handen aan-
grijpt. De spits zal op vrijdag 12 en 
zaterdag 13 april afgebeten worden 
met het stuk ‘Dingen van de Dag’, 
geschreven door J. Hemmink-Kamp 
Gelijk na de najaarstoneelvoorstel-
ling van zes eenakters in november 
vorig jaar ging De Springbok dicht 
en startte de grootscheepse ver-

bouwing, waarbij vrijwel het gehe-
le binnenwerk - zalen, kleedkamers, 
doucheruimten, bar, keuken, hal - 
werd gesloopt. Aan de zuidkant van 
de grote zaal werd een puist aan-
gebouwd, waarin een bergruim-
te en een vast toneel werden ge-
realiseerd. Daarmee worden het 
steeds weer opbouwen en afbreken 
van een toneelvloer in de grote zaal 
overbodig en kan de grote zaal ook 

ruimer benut worden. De kleine zaal 
is een stuk groter geworden en ziet 
er werkelijk prachtig uit. De sport- 
en gezelschapsverenigingen heb-
ben gedurende de verbouwing een 
tijdelijk onderkomen elders gezocht 
(en gevonden) en kunnen zich op-
maken om terug te keren naar het 
oude nest. De toneelvereniging De 
Opregte Amateur uit De Hoef was 
de laatste benutter van de Spring-
bok oude stijl en zal weer de eer-
ste zijn in de vernieuwde Springbok. 
Maandenlang is er gerepeteerd in 
de vervangende oefenruimte van de 
kantine van HSV, wat erg goed uit-
kwam, want het stuk Dingen van de 
Dag speelt zich af in de horeca: de 
havenkroeg van tante Sjaan. 

Gevoelsleven
Het is geschreven door J. Hem-
mink-Kamp, en zij registreert niet 
alleen de feitelijke gebeurtenissen, 
maar weet ook indringend het ge-
voelsleven van de betrokkenen over 
te brengen: het is een stuk met een 
lach en een traan. In het café aan 
de haven (ja, het liedje van vader 
Abraham past perfect) gaat alles 
gemoedelijk zijn gang; we maken 
kennis met Sjaan, haar stiefdochter 
Marleentje, de stamgasten Barend 
de zeeman, Nelis de orgeldraai-
er, de deftige meneer en mevrouw 
van Dalen, buurvrouw Sien en Ro-
sie-met-het-minder-nette-beroep. 
Kees moet kiezen tussen Marleen-
tje en Jos, maar dan komt die Ka-
rel de Boer op de proppen en wordt 
de sfeer grimmig... U wilt dit mee-
maken, u wilt de nieuwe Spring-
bok bewonderen, dat kan, maar dan 
moet u wel reserveren, want de to-
neelvereniging verwacht een uitver-
kocht huis. De voorstellingen wor-
den gegeven op vrijdag 12 en zater-
dag 13 april om 20.00 uur in het the-
ater De Springbok, Oostzijde 61a in 
De Hoef. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en na afloop blijft de foyer (het 
werd voorheen ‘de bar’ genoemd) 
voldoende lang open, zodat u het 
stuk kunt nabespreken met de spe-
lers en andere belangstellenden en 
natuurlijk het vernieuwde gebouw 
kunt bewonderen. 
Reserveren kan via de website 
www.opregteamateur.nl (tabblad 
reserveren) of anders via Ronald 
Wieman (0297–593291). 

De Strooppot op z’n 
paasbest!
De Ronde Venen – Voorbereidin-
gen, check! Terras op orde, check, 
zij zijn er klaar voor! 
Met dwarrelende sneeuw uit de 
lucht vallend worden de laatste 
puntjes op de i gezet voor de paas-
brunch. Zo’n vijfenzeventig gasten 
komen de eerste paasdag met fami-
lie en of vrienden de gezelligheid bij 
De Strooppot proeven! Het kan niet 
op met het volle buffet en het en-
thousiaste personeel! In de smaak 
valt het zeker en aan de gezellige 
gedekte tafels klinken vele compli-
menten! Te koud is het helaas om 
gebruik te maken van het terras 
maar binnen zit de sfeer er goed in. 

Ook tweede paasdag staat het team 
van Restaurant De Strooppot voor 
u klaar. Al schijnt de zon weer vol-
op buiten, deze blijft buitengesloten 
voor de pannenkoek! Vele gasten 
schuiven na een heerlijke dag aan 
en het loopt aardig storm! Toch even 
op het terras uit de wind in het zon-
netje wachtend op een tafeltje deed 
vele mensen niet afhaken! Wat een 
drukke gezelligheid! 

Met aan het eind van de dag de 
pannekoekenteller op 360 mag het 
team van pannenkoekenrestaurant 
De Strooppot zeer zeker tevreden 
zijn over dit heerlijke paasweekend.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

Mijmeringen

Smartphone
Nog geeneens zo lang geleden waren er geen mobiele telefoons en 
leek een telefoon altijd bij je een utopie. Maar ontwikkelingen gaan 
snel, zeker in de techniek. Dus toen ik op de middelbare school zat, 
hadden we gewoon niets. En tegen de tijd dat ik op het HBO zat, had 
ik inmiddels mijn eerste mobiele telefoon die ik deelde samen met 
mijn vriend, type koelkast (die telefoon bedoel ik, niet mijn vriend). 
Inmiddels ben ik echter bezig met mijn zesde mobiele telefoon en 
dat is een smartphone. Helaas nemen Engelse woorden steeds meer 
onze taal over, maar ja, slimme telefoon klinkt ook gewoon niet. De 
titel smartphone dekt echter wel de lading. Het is niet enkel een te-
lefoon, maar je kunt er ook heel handig mee op het internet en dat 
herbergt ongekende mogelijkheden. Van whatsappen tot spelletjes 
en handige apps om te gebruiken, ik noem een willekeurige handige 
app en dat is EHBO voor kinderen. Je zult die informatie maar nodig 
hebben, in paniek zijn, onderweg en wat heb je dan bij je? Je slim-
me telefoon die je uit je nare situatie kan helpen. Je moet het wel zelf 
doen, maar toch, de juiste informatie heb je altijd bij je.

Vorig jaar zomer ben ik dus overgestapt op de smartphone plus het 
noodzakelijke abonnement waarmee ik op internet kan. En niet veel 
later moet je constateren dat je verslaafd bent. Hoe verslaafd wist ik 
toen nog niet, maar nu wel. Want hoe mooi de techniek ook is, ook 
dit kan falen. Mijn smartphone is niet meer smart, maar gecrashed. 
In gewoon Hollands, de telefoon is kaduuk en niet zo’n beetje ook. 
Het is namelijk net een computer, een computer in het klein en die 
computer bestaat uit hardware en software (weer die Engelse woor-
den die zo gewoon zijn geworden in ons taalgebruik). De hardware 
is de telefoon, de software de programmatuur waar het op draait. En 
de software van mijn telefoon moest geüpdatet worden, in gewoon 
Nederlands bijgewerkt. En daar ging het fout. 

Om een lang verhaal kort te maken, vorige zomer wilde ik per se een 
telefoon met een kleurtje. Een roze moest het worden, want in het 
mannenhuishouden dat ik voer, herken ik graag de zaken die van 
mij zijn. Roze is de perfecte kleur, want die staat volgens mijn zoon-
tjes voor meisjes en toevallig is mama het enige meisje in huis. Is 
het in huis roze? Dan is het van mama (u begrijpt dat ik geen roze 
schoonmaakmiddelen in huis haal, dan kies ik voor blauw of groen). 
Ik kwam dus in het bezit van een roze Samsung Galaxy S2. En toen 
ik de telefoon voor het eerst opstartte bleek het een telefoon te zijn 
voor de Franse markt. Geen probleem, want de taal pas je zo aan en 
voor lange tijd was ik zeer tevreden met mijn slimme toestel. Tot daar 
die ene update kwam, ik vond het een hoop gedoe maar het schijnt 
toch zo te zijn dat je dat af en toe moet doen. Dus liet ik de update 
zijn werk doen en daar begon de ellende. Na deze bijwerking viel 
mijn telefoon te pas en te onpas weg, hij ging gewoon letterlijk uit en 
was niet snel weer aan te doen. Alles went, ook dit, maar een vriend 
van mij kon het wel fiksen. Ik ben helemaal geen technisch persoon 
dus leg graag dit soort problemen in andermans handen en ik had 
alle vertrouwen erin.

Helaas ging het van kwaad tot erger. Mijn telefoon pikte het alle-
maal niet en stopte er helemaal mee. Dit schijnt zo af en toe voor te 
komen. Inmiddels weet ik dat mijn telefoon niet een normale Galaxy 
2 is, maar een bepaalde versie. Dezelfde naam, maar dat is dan ook 
alles. Dus een update van Samsung zelf zou goed moeten zijn, maar 
laten we zeggen dat mijn toestel een identiteitscrisis heeft. En dan 
werkt de update niet. Mijn slimme telefoontje is inmiddels bij een 
gerenommeerde telefoondokter want Samsung doet helemaal niets 
hiermee. Ik heb echter de hoop dat er nog redding is. In de tussentijd 
behelp ik me met een leentoestel. Ik ben bereikbaar, ik kan sms’en 
en ik kan zelfs whatsapp gebruiken en daar houdt het mee op. Dat 
is prima, het is toch wat een telefoon moet doen. Maar deze telefoon 
is niet van mij, niet slim en ik mis mijn eigen apjes. Mijn fotocamera 
op de mobiel, de spelletjes die erop stonden als Wordfeud en soli-
taire en ga zo maar door. Ik voel me een beetje onthand en heb dan 
de neiging om dan helemaal maar geen mobiel meer te gebruiken. 
Iets wat bijna onmogelijk is in deze tijd, maar toch. Misschien is dit 
een teken dat ik best wat minder technologie kan gebruiken in mijn 
leven. Even terug naar vroeger, naar de natuur, naar jezelf en naar 
contacten voor je neus in plaats van via de telefoon of whatsapp. En 
als er dan toch een moraal in dit verhaal moet zitten dan is het wel 
dat je niet moet kijken naar de mooie buitenkant, maar dat het toch 
echt gaat om een goed werkende binnenkant! 

Avondschool helpt mee 
aan groeiboekje

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

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

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Op de landbouwschool in Ecuador zijn docenten en leerlingen enthou-
siast aan de slag gegaan met het project ‘gezonde voeding voor jonge 
kinderen’. Ook de ouders van de leerlingen worden bij de voorlichting 
over gezond eten en hygiëne betrokken. En dankzij het project gaan er 
verse groenten en fruit naar het kinderdagverblijf en krijgen de kleu-
ters een gezond middagmaal.
De landbouwschool Vicente Anda Aguirre is een grote school met 900 
leerlingen. Het groeiproject is op de dagschool begonnen, maar is nu 
ook op de avondschool in gang gezet. De leerlingen daar werken over-
dag in winkel, op de boerderij of op straat als verkoper. Ze staan er 
vaak alleen voor en brengen soms hun kinderen mee naar school, om-
dat er niemand op ze kan passen. 
Met de vierdejaarsstudenten van de avondschool wordt inmiddels aan 
een groeiboekje gewerkt. Daar komen hoofdstukken in over voedings-
leer, het menselijk lichaam en hygiëne, maar ook tips en weetjes. De 
studenten gaan zelf aan de slag voor een hoofdstuk met eigen gezon-
de recepten. Ervaringen uit de theorie- en praktijklessen zullen het 
boekje verlevendigen.
Het groeiboekje zal aan het einde van het cursusjaar in eigen beheer 
en in kleur worden uitgegeven. Onze stichting, de samenwerkings-
partner in Ecuador en de landbouwschool hebben vertrouwen in het 
groeiproject.

Ria Waal

Is uw huisdier zoek? 

Vermist:
- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud. Heeft panda-

tekening en zwart hartje op de neus.
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij 

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

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

vacht van Puk is grotendeels wit. Puk heeft een chip. 
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat 

heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes. 

LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes. 

Gevonden:
- De Kwakel Stelling: Op straat gevonden een Vlaamse reus (ko-

nijn).
- Mijdrecht, G. v. Stoutenborchstraat: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Wit/zwart mannelijk konijn, langharig. 

Het konijn werd gevonden met vastgekoekte klitten bij buik en 
achterste.

- Uithoorn, Albert Verweylaan: Jonge magere kater, gezond, nor-
maal postuur, cypers op rug en kop. De kat is niet gecastreerd, 
ongeveer 8 maanden oud en draagt een zwart vlooienbandje.

- Mijdrecht, Heemraadsingel: Langharige fret met bruin/zwarte po-
tjes.

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

Paasfeest op de Prinses 
Beatrixschool
Wilnis - Op donderdag 28 maart 
heeft de Prinses Beatrixschool uit 
Wilnis Pasen gevierd op school. 
In de weken voorafgaand aan het 
paasfeest zijn de verhalen over Pa-
sen verteld en hebben de leerlingen 
liedjes geleerd. In de ochtend had-
den de onder- en bovenbouw ieder 
hun eigen paasviering. Daarna was 
het tijd om gezellig samen te gaan 
lunchen. Alle leerlingen hebben 

thuis iets gemaakt voor een lekker 
paasbuffet. Er waren sandwiches, 
cupcakes, croissantjes, soesjes, 
paaseitjes en nog veel meer. Ieder-
een mocht zelf de lekkerste dingen 
op zijn bord leggen om het daar-
na met de klasgenoten heerlijk op 
te gaan eten. Om kwart over twee 
ging de school uit en kon iedereen 
gaan genieten van een lang paas-
weekend.

Het Johannes Hospitium 
houdt weer open huis
Wilnis - Op zaterdag 6 april a.s. van 
11.00 tot 13.00 uur opent het Johan-
nes Hospitium haar deuren weer 
voor belangstellenden. In het ‘Buur-
huis’, gelegen naast het hospice, 
aan Vossestaart 2 in Wilnis, zijn me-
dewerkers en vrijwilligers aanwe-
zig om informatie te geven over de 
organisatie, de opnamecriteria, de 
zorg aan bewoners en het vrijwil-
ligerswerk. Er is ook foldermateri-
aal aanwezig. Indien gewenst is een 

rondleiding in het hospice mogelijk. 
Medewerkers en vrijwilligers van 
het Johannes Hospitium nodigen 
iedereen graag uit eens een kijkje te 
komen nemen in dit hospice in het 
hart van De Ronde Venen. En mocht 
u er al langer over denken zich aan 
te melden als vrijwilliger is dit een 
gelegenheid u vrijblijvend te oriën-
teren over de mogelijkheden.
Kijk ook op de website www.johan-
neshospitium.nl.

Helpdesk genealogie
De Ronde Venen - Stamboom-
onderzoek begint met een familie-
naam, waarbij het internet steeds 
vaker een rol van betekenis speelt, 
omdat onderzoekers thuis hun 
zoektocht digitaal steeds vaker ter 
hand nemen. Buiten de bekende 
DTB bestanden om, die daar een 
centrale plaats innemen, hebben 
voorouders en hun verwanten tal-
rijke andere ‘sporen’ in de familie-
geschiedenis achter gelaten. Voor 
velen nog onbekende hiaten, om-
dat men eenvoudig niet weet waar 
je deze op het net kunt vinden. De 
inloopavonden van de genealogie-
groep van historische vereniging 

De Proosdijlanden hebben inmid-
dels bewezen dat onderling contact 
met andere stamboomonderzoekers 
tot nieuwe perspectieven kan leiden 
en de betrokken vrijwilligers willen u 
daarbij graag helpen. Op maandag-
avond 8 april a.s. vanaf 19.30 uur, 
bent u weer van harte welkom in 
de Oudheidkamer van de Proosdij-
landen in Dorpshuis De Boei in Vin-
keveen, met vragen over uw familie-
stamboom. Om zich alvast voor te 
kunnen bereiden stelt de groep het 
op prijs wanneer u zich vooraf even 
aanmeldt bij stef.veerhuis@caiway.
nl, zodat zij u op de avond zelf nog 
gerichter kunnen helpen.

Concertcommissie 
Bätzorgel Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 13 april 
is er in de vernieuwde Janskerk al 
weer het tweede orgelconcert van 
dit jaar te beluisteren. Ralf Nagel-
kerke, cantor-organist, zal werken 
spelen van o.a. Gottfried-Heinrich 
Stölzel (1690-1749), Johan Ludwig 
Krebs (1713-1780), Niccollo Moretti 

(1763-1821) , Oskar Lindberg (1887-
1955) en Camille Saint Saëns (1835-
1921). Ook speelt Ralf werk van zijn 
eigen hand gebaseerd op Psalm 
118. Het concert begint om 20.00 
uur en is gratis te bezoeken. Aan de 
uitgang wordt uw bijdrage gevraagd 
in de onkosten.





 
06   Nieuwe Meerbode  •  3 april 2013

Kinderen van de Eendracht 
verwennen de ouderen
Mijdrecht – Vorige week dinsdag 
26 maart was er het paasfeest van 
de kinderen van de Eendrachtschool 
in zorgcentrum Nieuw Avondlicht, 
mogelijk gemaakt door de Riki 
Stichting. Er stond dit jaar wel een 
heel bijzondere activiteit op het pro-
gramma… Wie kon het mooiste kui-
ken maken? Om kans te maken op 
het mooiste kuiken, werd deze ver-
sierd met echte veren. De kinde-
ren zongen uit volle borst een aan-

tal liedjes en deelden aan het eind 
van de morgen de door Riki Stich-
ting beschikbaar gestelde paaspak-
ketten uit. De bewoners waren erg 
blij met de pakketten die vol zaten 
met heerlijke producten.

De bewoners van Nieuw Avondlicht 
willen de Riki Stichting en de kinde-
ren ook dit jaar weer bedanken voor 
de pakketten en de gezellige paas-
activiteiten!

Paaseieren zoeken 
in Proostdijland

Mijdrecht - Zaterdag 30 maart kon-
den de kinderen uit de wijk Proostdij-
land weer paaseieren zoeken bij wijk-
gebouw ‘Present’. Vanaf 10.00 uur 
was het een gezellige drukte tijdens 
het kleuren en plakken van paaseie-
ren. Tussendoor kon je geschminkt 
worden als een mooi haasje. Ook de 
paashaas kwam nog een kijkje nemen 
en trakteerde de kinderen op wat lek-

kers. Om ongeveer 11.00 uur werd het 
startsein gegeven aan ongeveer 50 
kinderen om paaseitjes te gaan zoe-
ken. Wie een surprise-ei vond kon de-
ze inleveren bij de paashaas voor een 
leuke verrassing. Het was een heel 
gezellige en zonnige paasactiviteit! 
Met dank aan mijnheer De Jong van 
de Boni voor het sponsoren van een 
gedeelte van de paaseitjes.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Burgemeester Divendal laat zich kennen:

Raadslid Rein Kroon (CDA) onterecht slachtoffer
Vervolg van de voorpagina: 

Wagenwijd open
Het zwakke optreden van Divendal 
was vooral merkbaar toen hij rea-
geerde op een amendement dat tij-
dens de vergadering werd inge-
diend. Daarin gaf de gehele ge-
meenteraad - met uitzondering van 
de VVD - aan dat er ook een ge-
lijkwaardig onderzoek moet komen 
naar de mogelijkheid tot samenwer-
king met Nieuwkoop, Oudewater, 
Stichtse Vecht en Woerden. De uit-
komsten van die twee onderzoeken 
zouden gelijktijdig en volledig ge-
publiceerd moeten worden, voordat 
nadere besluitvorming had plaats-
gevonden. 
Divendal was vooraf niet op de 
hoogte van dat amendement en liet 
merken daar niet van gediend te zijn. 
Eerder had het college de sugges-
tie gewekt dat Woerden en Stichtse 
Vecht niet meer met De Ronde Ve-
nen wilden samenwerken. Navraag 
vanuit de raad bij die gemeenten 
leverde echter minder stellige ant-
woorden op. Zo zou één van de be-
trokken burgemeesters hebben ge-
zegd: “De deur zit niet in het slot, 
staat niet op een kier, maar is wa-
genwijd open.” Rein Kroon (CDA): 
”Het is vers van de pers, maar Woer-
den en Oudewater staan open voor 
samenwerking.” 

Eng
Die constatering schoot bij Divendal 
in het verkeerde keelgat. Hij werd 
vuurrood en zei: “Als een raadslidje 
uit Woerden mij met zo’n vraag zou 
bellen, zou ik hetzelfde antwoor-
den.” Was de burgemeester ont-
stemd, omdat één van de jongere 
raadsleden niet alleen afging op de 
informatie die door het college was 
verstrekt? Of was de burgemeester 
vooral onaangenaam verrast omdat 
zeven van de acht raadsfracties het 
kritische amendement van het CDA 
steunden?

Divendal trok geruime tijd fel van 
leer tegen het amendement. Daarbij 
gaf hij een veel te enge uitleg van de 
tekst van het voorstel. Volgens hem 
zou het geen chique oplossing zijn 

om het college zo op pad te sturen. 
Voor een goed verstaander maak-
te hij duidelijk het amendement als 
onuitvoerbaar te beschouwen. 

Verstrikt
Eén keer vroeg hij zich hardop af 
of hij niet te streng oordeelde over 
de tekst. Desondanks bleef Diven-
dal zich vastbijten in de zwakke stel-
lingname dat het amendement het 
college verplichtte om te onderzoe-
ken of De Ronde Venen en de vier 
andere gemeenten in Utrecht en 
Zuid-Holland als één geheel zouden 
kunnen en willen samenwerken. Hij 
zette zijn hakken in het zand. Maar 
die uitleg bleek in het geheel niet uit 
de tekst van het wijzigingsvoorstel. 
”Ik vind het jammer dat het amende-
ment er ligt terwijl er vragen liggen 
die nog niet beantwoord zijn. Mis-
schien kunt u opmaken dat u iets 
vraagt dat niet mogelijk is. U vraagt 
een onderzoek te gaan starten naar 
samenwerking met gemeenten die 
zelf een andere koers varen. Woer-
den heeft heel nadrukkelijk gezegd 
dat het geen capaciteit beschikbaar 
stelt. Dat is een gegeven voor ons. 
Stichtse Vecht is een wat lastiger 
verhaal. Daar komen zaken in een 
stroomversnelling en daarom kijkt 
die gemeente nu meer naar Weesp 
en Wijde Meren.” 

Divendal raakte vervolgens onnodig 
verstrikt in zijn eigen uitleg over de 
strekking van het amendement en 
liet - al dan niet bewust - na om zelf 
naar de achterliggende bedoeling 
daarvan te vragen. 

Verbetenheid
De opstelling van de burgemees-
ter kreeg trekken van een onpro-
fessionele verbetenheid. Daardoor 
raakte de sfeer tijdens de vergade-
ring onnodig gespannen en dat ir-
riteerde diverse raadsleden. Uitein-
delijk koos Divendal voor een ande-
re benaderingswijze. Zo gaf hij aan 
dat de bestaande samenwerking 
met Woerden en Stichtse Vecht over 
de veranderingen op sociaal gebied 
blijft bestaan. En er zouden inmid-
dels goede contacten zijn gelegd 
met de gemeente Nieuwkoop. “Mis-

schien is dat onderbelicht geweest. 
Er is goed geluisterd naar de eerde-
re discussie in de raadscommissie. 
We doen onze deuren niet op slot 
naar gemeenten in de regio.”

Dwalen
Cees Houmes (D66) vond dat de 
burgemeester breed aan het dwa-
len was en het zichzelf en de raad 
moeilijker maakte dan nodig was. 
“U zendt verschillende boodschap-
pen uit. De raad gaat over het bud-
get en het beleid. U kunt geen za-
ken doen waarbij onze beleidsmo-
gelijkheden worden ingeperkt.” Vol-
gens Houmes bood het CDA-amen-
dement - dat met uitzondering van 
de VVD door alle andere fracties 
werd gesteund - perspectief om de 
samenwerking naar de andere kant 
te onderzoeken. “En als het dood 
loopt, dan zien we dat wel.” 
Namens Ronde Venen Belang bena-
drukte Anco Goldhoorn dat samen-
werking in zuidelijke richting nuttig 
kan zijn. “Sluit het niet uit, laat een 
parallel onderzoek doen. Er staat 
een ezel tussen twee hooibergen. 
Zo meteen zijn beide hooibergen 
leeg op en dan sterft de ezel.” 
Wim Stam (CU-SGP) hield vast aan 
een onderzoek, omdat hij anders 
de alternatieve mogelijkheden niet 
kende. Hij vroeg zich af: “Wat heb-
ben we dan te kiezen?”
Rein Kroon (CDA), die het breed 
gesteunde amendement over een 
tweede onderzoek naar samenwer-
king had ingediend, reageerde niet 
in tweede termijn. 

Angst
VVD-fractievoorzitter Rudolf van Ol-
den was als enige van mening dat 
het college zich met ‘open kompas 
oriënteert op omliggende gemeen-
ten’. Hij vond dat de stellingna-
me van de andere partijen voorna-
melijk gebaseerd was op angst. De 
drie amendementen waarin werd 
aangedrongen op nader onderzoek 
naar de uitbesteding van taken, een 
efficiëntere bedrijfsvoering en een 
ander samenwerkingsverband vond 
de VVD-voorman overbodig. 
Dick Kok (SVAB): “Als zeven partijen 
voor zijn, dan heeft de burgmeester 

dat uit te voeren.” Hij noemde de re-
actie van Divendal op de amende-
menten over uitbesteding en be-
drijfsvoering ‘wollig’. 
Namens Lijst 8 stond raadslid Joris 
Kneppers stil bij het ontbreken van 
de financiële gevolgen in het her-
schreven voorstel “Dat is betreu-
renswaardig. Als je het schrijft, doe 
het dan goed.”
Uit de reactie van burgemeester Di-
vendal werd duidelijk dat het onder-
zoek ruim 50.000 euro gaat kosten. 
De verdeling van die kosten gaat 
naar verhouding van het inwoners-
aantal. Goldhoorn (RVB) vroeg zich 
af of voor dat bedrag wel een goed 
rapport kon worden opgesteld. 

Niet wakker
Ernst Schreurs (PvdA-GL-LS) gaf 
aan niet wakker te liggen van de 
manier waarop het amendement 
was opgeschreven. Hij opperde om 
in een schorsing nog eens goed te 
kijken naar de tekst om tot grote-
re duidelijkheid te komen over de 
strekking van het voorstel. Dat leid-
de er toe dat het verplichtende ka-
rakter van het amendement werd 
omgezet in een vrijblijvender mo-
tie. Daarin werd het college opge-
roepen om een aanvullend onder-
zoek te doen om de mogelijkheid in 
beeld te krijgen van intergemeente-
lijke samenwerking. Het gaat - pre-
cies zoals in het amendement - om 
Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse 
Vecht en Woerden. 
Volgens burgemeester Divendal 
paste deze motie goed bij de ma-
nier waarop het college de raad een 
goed oordeel wil laten kunnen vor-
men. “We kunnen het van harte uit-
voeren.” De motie werd met alge-
mene stemmen aangenomen en 
op één stem na kon de gehele ge-
meenteraad vervolgens akkoord 
gaan met het raadsvoorstel. 

Alleen Harmen Hoogenhout (CU-
SGP) stemde tegen. Hij had er geen 
vertrouwen in had dat de beide on-
derzoeken naar mogelijkheden tot 
gemeentelijke samenwerking ge-
lijkwaardig zouden zijn. 
In het najaar moeten de onder-
zoeksresultaten op tafel liggen. 

Afsluiting techniekproject 
bij de Hoflandschool
Mijdrecht - Vorige week donder-
dag 28 maart vond de afsluiting van 
het techniekproject plaats in de au-
la van de Hoflandschool.

De dag begon met een heerlijk 
paasontbijt waar de kinderen op-
en-top van genoten. Kai Schreurs 
mocht zich de ‘Eierkoning’ noemen, 
hij had het sterkste ei van de he-
le school. In de middag mocht de 

techniekshow dan echt van start 
gaan. Professor Mohammed Weet-
al en professor Floris Fluitketel pre-
senteerden het geheel. Alle klas-
sen hadden twee weken lang aan 
hun eigen proefjes gewerkt. Elke 
klas kreeg een ander thema waar-
aan zij moesten werken. Chemische 
reacties was het thema waaraan in 
groep 8 gewerkt werd, groep 7 had 
het licht als thema, groep 5/6 krach-

ten, groep 4/5 zintuigen, groep 3 
geluid en bij de kleuters stond het 
thema water centraal. Alle klassen 
waren uitgenodigd om één of meer 
spectaculaire proefjes uit te voeren 
in de hal van de school en deze aan 
de anderen te laten zien. De kinde-
ren hebben veel geleerd van deze 
middag en gingen met een voldaan 
gevoel naar huis. Kortom, een ge-
slaagde dag!
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Kinderen Twistvliedschool dolblij 
met opgeknapt schoolplein

Mijdrecht - Deze week is het 
schoolplein van de Twistvliedschool 
voorzien van een nieuw speeltoe-
stel, duikelrek en speelhuisje. De 
kinderen zijn dolblij, eindelijk is 
hun wens in vervulling gegaan. Wat 
twee jaar geleden begon met een 
1 aprilgrap, waarbij de kinderen 
kans konden maken op een nieuw 
schoolplein, is nu werkelijkheid ge-
worden. Deze ‘grap’ was hét start-
sein, om het plein eens goed op te 
knappen. Ouders en leerkrachten 

hebben zich ingezet om het school-
plein te verfraaien. Er werd eerst 
begonnen met het verplaatsen van 
het fi etsenrek, het verven van de 
bestaande speeltoestellen en het 
werven van sponsoren. Er werd een 
nieuwe zandbak en voetbaldoeltjes 
geplaatst. De zitelementen rond de 
boom zijn tijdens de lustrumweek 
door alle kinderen beschilderd. Om 
het speelplein compleet te maken, 
met een klimtoestel voor alle leef-
tijden, was veel geld nodig. Dankzij 

de gulle giften van ouders en leer-
krachten, het inleveren van lege 
fl essen, de opbrengst van de kle-
dingbeurs, lotenverkoop voor Jan-
tje Beton en de fi nanciële bijdra-
gen van diverse bedrijven is het 
schoolplein nu echt af! De kinde-
ren en leerkrachten van de Twist-
vliedschool willen alle ouders be-
danken die zich hebben ingezet 
om het plan te realiseren. Dank-
zij fi nanciële en materiële bijdra-
gen van de volgende bedrijven is 

het speelplein erg mooi geworden: 
Johnson, Rabobank, Bolton Bouw, 
Van Schie, MRC Holland BV, Bouw-
maat, Bite Coaching, Stichting Sint 
Antonius, Stichting Behoud Katho-
liek Basisonderwijs Mijdrecht en 
Wilnis en Van Nieuwkerk. Op don-
derdagmiddag 28 maart werd het 
nieuwe speeltoestel offi cieel ge-
opend door de oudste leerling van 
de Twistvliedschool. Laat het mooie 
weer nu maar komen, het school-
plein is er klaar voor!

Turkse braderie voor de 
vluchtelingen uit Syrië

Mijdrecht - Al twee jaar heerst 
er oorlog in Syrië. Opstandelin-
gen willen de regering van Asad 
omver werpen, omdat zij vin-
den dat ze jarenlang onderdrukt 
worden. Volgens hen hebben zij 
geen vrijheid van mening, geen 
recht op eigen keuze, geen eer-
lijke verkiezingen en de mees-
te mensen van de bevolking le-
ven in armoede terwijl de re-
gering en de elite zich meer en 
meer verrijken. De regering van 
Asad heeft jarenlang de mensen 
die een andere mening of stand-
punt hadden, opgesloten in ge-
vangenissen. In ergere gevallen 
werden er mensen vermist en 
niemand kon vertellen of ze wel 
of niet nog in leven waren. De 
bevolking was het zat en kwam 
(mede door Egypte en Libië) in 
opstand. Helaas staan deze op-
standelingen bijna machteloos 
tegen het militaire regime van 
de dictator Asad. Het is een on-
gelijke strijd, omdat de opstan-
delingen geen steun krijgen van 
de zogenaamde grote machten. 
Terwijl de dictator Asad door-
gaat met zijn bombardementen 
kijkt de wereld toe of kijkt de an-

dere kant op. Twee jaar gaat de 
strijd onvermoeid door, duizen-
den kinderen, ouderen en vrou-
wen zijn om het leven gekomen. 
Miljoenen mensen zijn voor de-
ze laffe daad van Asad gevlucht 
naar de dichtstbijzijnde landen 
zoals Turkije en Libanon. 

Voor deze mensen die in deze 
erbarmelijke omstandigheden 
terechtgekomen zijn en het ge-
lukkig overleefd hebben, wil de 
Turkse Stichting Hakyol hiervoor 
haar bijdrage leveren. U kunt 
weer heerlijke typisch Turkse 
hapjes, die met alle liefde door 
de Turkse dames zijn gemaakt, 
op twee locaties kopen. Van-
zelfsprekend zullen de Turkse 
pizza’s en baklava niet ontbre-
ken. Tevens wordt op Grutto 2B 
in het gebouw van Hakyol dö-
ner, gevulde aubergine en diver-
se lekkernijen verkocht. Maar u 
kunt niet weggaan, voordat u de 
overheerlijke linzen- of kippen-
soep van Ahmet heeft geproefd. 
U bent van harte welkom, hos-
geldiniz in Twistvlied op Grutto 
2B in Mijdrecht. De braderie is 
van 10.00 tot 17.00 uur

Begin april een column over 
natuur schrijven, dat moet 
natuurlijk over de lente gaan. 
Maar na een maart die zijn 
staart roert, valt het met die 
lente nog bar tegen. Door het 
raam kijkend zag ik al wel 
twee Turkse Tortels hun repu-
tatie hoog houden door op 
een tak eerst wat te fl ikfl ooi-
en en vervolgens met goede 
moed een begin te maken 
met nieuw nageslacht. Op 
een zaterdagmorgen ga ik 
Waverhoek verkennen in vro-
lijke lentekledij: drie lagen dik 
, warme das en jas en niet 
vergeten dikke handschoe-
nen en dito muts. Leunend te-
gen de straffe oostenwind zie 
ik een arme soepgans (zo’n 
grote witte met oranje snavel) 
op zijn nest liggen, temidden 
van het ijs. De hals van de 
gans ligt als dood gedrapeerd 
op de grond, bult-af, om zo 
min mogelijk wind te vangen.

De moedige gans hoopt 
natuurlijk op een spoedige 
weersomslag, maar het 
wordt nog minstens ander-
halve week bikkelen in deze 
barre kou. Als ik een week 
later terugkom, (nog steeds 
veuls te koud maar nu schijnt 
tenminste het zonnetje en is 
de wind wat geluwd) zie ik op 
het pad al dat de lente te laat 
kwam. Er ligt een leeg gege-
ten ganzenei en het nest is 
verlaten. Deze zaterdag ben 
ik eigenlijk op zoek naar een 
zomergast die rond deze tijd 
ons land moet binnentrekken: 
de rietgors. Doorgaans zit het 
beestje hoog in het riet, zijn 

pootjes stevig om de stengel 
geklemd en zingt hij uit volle 
borst een lied dat hij zelf zo te 
horen prachtig vindt maar wat 
in onze oren toch wat hortend 
en stotend klinkt. Maar he-
laas, geen rietgors te horen 
of te bekennen. Gelukkig is 
mijn wandeling niet vergeefs, 
want er is genoeg moois te 
zien. Zo zitten er bijvoorbeeld 
wintertalingen, de kleinste 
eendensoort in ons land. 
Een prachtig beestje met een 
schitterende tekening. Roest-
bruine scalp en wangen, met 
daartussen rond de ogen en 
naar de nek een diepgroene 
penseelstreek afgewerkt met 
een fl interdun wit lijntje. Op 
het lijf aan de zijkant heeft hij 
een opvallende witte streep 
met daaronder een zwart 
veeg. Daaronder, boven de 
waterspiegel lijkt het grijs, 
maar is het in feite een rag-
fi jn lijnenspel van wit en zwart. 
Om het geheel af te maken 
heeft hij nog een fraaie zacht-
gele vlek bij zijn stuit. Ook 
slobeenden dobberen rond. 
Een vreemde naam, totdat je 
zijn snavel ziet: een stevige, 
iets te grote snavel die aan het 
eind wat breder uitloopt (net 
als bij de lepelaar). Ideaal dus 
om het water mee af te slob-
beren. Nee, het wil bepaald 
nog niet zomeren, maar als je 
een beetje rond kijkt is er altijd 
wel wat moois te zien. 

Sep Van de Voort,
natuurgids (kijk op http://
ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn voor meer 
informatie).

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.

Op zoek naar de lente

Vakantie voor bewoners 
Maria-Oord
Vinkeveen - Groepswonen 1 is een 
afdeling binnen Careyn Maria-Oord 
waar mensen met een vorm van de-
mentie wonen maar ook revalideren 
en er gekeken wordt wat een goe-
de plek zou zijn. Voor deze bewo-
ners werd er een heerlijke vakan-
tie georganiseerd. Met 22 bewoners 
en het personeel op vakantie naar 
Friesland, dat is niet meer iets dat 
zomaar even kan: er zijn geen ‘pot-
jes’ meer, waaruit deze vakanties 
betaald kunnen worden. 
De voorbereidingen waren in sep-
tember 2012 begonnen: zoeken 
naar sponsoren, wat moet er alle-
maal mee als je met een volledige 
afdeling op vakantie gaat? En voor-
al, het vinden van een geschikte lo-
catie. Er vond teamoverleg plaats, er 
waren projectgroepen in het leven 
geroepen en er was familieoverleg. 
Iedereen werd steeds enthousiaster. 
Voor het thuisfront werd een web-
site gemaakt, zodat ook zij goed op 
de hoogte bleven van de avonturen. 
En zo vertrok een grote bus met volg-
auto’s richting Friesland, bestem-
ming de Vrije Vogel in Elsloo. Een 
prachtige locatie van alle gemakken 
voorzien, inclusief een zwembad. De 
busreis alleen was al een enorm ui-
tje, er was zoveel te zien. Ook al was 
het koud, heel koud, het was wel 
droog, de vakantiegangers hadden 
in ieder geval geen last van sneeuw. 
Er waren allerlei activiteiten geor-
ganiseerd, een warme attractie was 

het Orchideeënparadijs waar ieder-
een genoot van de warmte, de kleu-
ren en de geuren. Omdat een aan-
tal bewoners een Indonesische ach-
tergrond hebben, was er een speci-
aal uitje naar de Indonesische die-
rentuin in Steenwijk.
Wandelen, broodbakken, schilde-
ren, lachen, dansen, heerlijk eten, 
maar het meest bijzondere was toch 
wel het eigen zwembad waar ieder-
een, ook degenen die aan de kant 
bleven, enorm van genoot. Na een 
geweldige week bracht de touring-
car iedereen moe maar voldaan te-
rug naar Vinkeveen. Dit alles was 
niet mogelijk geweest zonder spon-
soren, daarom dan ook even speci-
ale aandacht voor hen: Vrienden van 
Zuwe, MGK Bouw, Riki Stichting, 
maar ook Jumbo Vinkeveen, Roké 
Motors, een aantal families en Bata-
via restaurant Mijdrecht. Maar voor-
al dank aan het team dat met een 
enorme toewijding op allerlei wijze 
heeft bijgedragen om dit voor elkaar 
te krijgen. Om het vakantiegevoel 
vast te houden, ook al is men niet 
op vakantie, afdeling Groepswonen 
1 van Careyn Maria-Oord, is altijd 
op zoek naar vrijwilligers. Een keer 
in de week een taart bakken of een 
rondje wandelen, het zijn de kleine 
dingen die het doen. 
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Koen van der Spek, team-
leider 0297-219411, kvdspek@zu-
wezorg.nl.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijlanden.nl

NU

toen
Deze week: Herenwegbrug naar de Padmosweg 

Reumafonds bedankt regio 
Vinkeveen en Waverveen
Regio – Het Reumafonds bedankt 
alle collectanten, comitéleden en 
bewoners in de regio Vinkeveen en 
Waverveen voor de grote inzet en 
bijdrage aan het prachtige resultaat 
van de collecte. 

In de landelijke collecteweek van 11 
tot en met 16 maart jl. is in Vinke-
veen en Waverveen in totaal 3128,99 
euro opgehaald. Hiermee levert de 
regio een belangrijke bijdrage aan 
de reumabestrijding in Nederland. 
In Nederland leven bijna twee mil-
joen mensen een reumatische aan-
doening. Mensen met reuma heb-
ben vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare kenmerken 
van deze chronische ziekte. Reu-
ma is een verzamelnaam voor ruim 
100 aandoeningen aan gewrichten, 
spieren en pezen. Bij veel vormen 
van reuma is er sprake van een au-
to-immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het 

eigen gewrichtsweefsel (en soms 
organen) aanvalt. Hierdoor heb-
ben mensen met reuma vaak last 
van ontstekingen aan gewrichten of 
spieren en is bewegen pijnlijk. Reu-
ma is een ingrijpende aandoening, 
die niet te genezen of te voorkomen 
is. Reuma kan jong en oud overko-
men.  Het Reumafonds strijdt voor 
een beter leven met reuma. Nu en in 
de toekomst. We geven voorlichting 
en fi nancieren veel onderzoek naar 
betere behandelmethoden. We ko-
men op voor de belangen van men-
sen met reuma en we fi nancieren 
activiteiten van reumapatiëntenver-
enigingen. Ook investeert het Reu-
mafonds veel geld in het vinden van 
de oorzaken van reuma. Alleen we-
tenschappelijk onderzoek brengt 
ons dichter bij een wereld zonder 
reuma. We zijn blij met iedere gift 
die hieraan bijdraagt. 
Bankrekeningnr. 12.30.40.000, Am-
sterdam. www.reumafonds.nl.
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Fotocursus bij de ‘Paraplu’
Wilnis - Medio april organiseert 
Stichting ‘Paraplu’ twee interessan-
te en creatieve korte cursussen om 
uw foto’s te bewerken. Als u deel-
neemt kunt u uw nieuwe voorjaars- 
en zomerfoto’s zodanig bewer-
ken dat het een feest wordt om ze 
te bekijken. “Microsoft Photostory3 
is een programma waarmee je dia-
voorstellingen kan maken van je di-
gitale foto’s. Verplaats simpelweg je 
foto’s van de camera naar de com-
puter en je kunt gemakkelijk een 
fotoverhaal maken, rode ogen ver-
wijderen, verlichting corrigeren en 
kleuren bewerken. Je kunt foto’s ro-
teren en croppen om deze aan te 
passen”, zegt Ans van Ieperenburg, 
semi-professioneel fotografe en di-
gitaal kunstenares. “Met een paar 
klikken op de muis kun je de fo-
to’s verbeteren. Microsoft Photosto-

ry3 brengt je digitale foto’s tot leven. 
Het laat je special effects, muziek en 
je eigen stem als ‘verteller’ gebrui-
ken bij het fotoverhaal; het laat je de 
foto’s verpersoonlijken met titels en 
onderschriften; je kunt je fotover-
haal delen met vrienden en familie 
via e-mail en bekijken op tv, compu-
ter of een Windows draagbaar ap-
paraat”, vult Ans nog aan. Zij is bij 
Stichting ‘Paraplu’ docente en ver-
zorgt deze cursus op 17 en 24 april 
aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur. 
Een goede basiskennis van het wer-
ken met computers is wel vereist en 
ook een usb-stick (met voldoende 
geheugen) met daarop een aantal 
foto’s en misschien een mooi mu-
ziekbestand dat u bij de diavoorstel-
ling wilt horen. Cursusprijs 10,00 eu-
ro. Bijna iedereen heeft een digita-
le camera en een computer en het 

Concertuitvoering Triviant
De Ronde Venen - Zaterdagavond 6 april a.s. 
geeft Muziek- en Showkorps Triviant haar 
jaarlijks concert in de aula van het VeenLanden 
College in Vinkeveen. Het programma voor het 
concert is dit jaar door de spelende leden van 

Triviant zelf samengesteld en vanaf september 
is hier hard op geoefend. Het resultaat is een 
verrassend programma waar alle onderdelen 
van het korps hun bijdrage aan leveren. Ook 
de majorettes van Triviant zullen het publiek tij-

dens dit concert met hun ‘dansshows’ verras-
sen. In de pauze van het concert zal de Steel-
band van Tavenue uit De Kwakel voor een spet-
terend muzikaal optreden zorgen. Het concert 
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. 

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Sinds 1994 heeft Peter Wolfrat 
zich met zijn behang- en schil-
dersbedrijf gevestigd in Mijdrecht. 
Peter zit al sinds zijn zestiende in 
dit vak en kan gerust bestempeld 
worden als gepokt en gemazeld 
hierin. Op het gebied van verfken-
nis, schildertechnieken en muur-
bedekking (behang) is hij een ex-
pert die werkzaamheden in dat 
genre volledig professioneel uit-
voert. Voor welk project dan ook, 
groot en klein in woningen en uti-
liteitsbouw, nieuwbouw of reno-
vatie, monumenten en decorbouw 
voor reclame. Zelfs voor TV-series 
en fi lmproducties wordt regelma-
tig een beroep op Peter Wolfrat 
gedaan vanwege zijn kennis en 
kunde op het gebied van muur-
bedekking. Hele bekende daar-
bij zijn ‘het Schaap met de 5 po-
ten’ (foto) en bijvoorbeeld de se-
rie Aaf die nu op zaterdagavond 
te zien is waaraan Peter zijn me-
dewerking heeft verleend. Op de 
website van Peter Wolfrat kunt 
u bij ‘decorbouw’ meer produc-
ties zien waarin Peter zijn aan-
deel heeft gehad. De wereld van 
verf en behang is constant in be-
weging; de ontwikkelingen volgen 

elkaar snel op. Peter houdt dit bij 
en weet precies hoe hij zijn klan-
ten op een onderbouwde en eer-
lijke manier moet adviseren. Bij-
voorbeeld om een bepaald pro-
ject voor binnen en/of buiten zo 
optimaal en effi ciënt mogelijk te-
gen een passende prijs uit te voe-
ren. Dat vraagt soms om verschil-
lende verfsoorten en daarbij past 
een heldere uitleg. Ook muurbe-
dekkingen kennen een handlei-
ding met een bijbehorende ver-
werkingstechniek. Dat alles uit 
zich vervolgens in een ‘strak’ re-
sultaat zoals is afgesproken met 
de opdrachtgever. 
Peter is een kleinschalige en ge-
registreerde ondernemer in zijn 
branche die de werkzaamheden 
sinds kort samen met zijn zoon 
Robin uitvoert. Vakmanschap en 
liefde voor het werk staan daarbij 
hoog in het vaandel.

Vak apart
Om kort te gaan, Peter Wofrat Be-
hang- en Schildersbedrijf kunt u 
oproepen voor binnen- en bui-
tenschilderwerk voor bestaande 
of nieuwe woningen en schilder-
werk op moeilijke ondergronden. 
Voorts kunt u bij Peter Wolfrat te-
recht voor advies ten behoeve van 
een meerjarenplanning in de on-
derhoudsfeer en de uitvoering 
daarvan. Maar ook voor wand-
afwerkingstechnieken zoals het 

aanbrengen van alle soorten be-
hang, het opzetten van sierpleis-
ter, speciaal stucwerk enzovoort. 
Tevens als het gaat om omvang-
rijk renovatie- en restauratiewerk 
en niet in de laatste plaats het 
aanbrengen van speciale muur-
bedekkingen voor decors ten be-
hoeve van reclame, TV en fi lm. 
Wandafwerking – ook thuis of op 
kantoor - lijkt eenvoudig.

Toch is dit een vak apart als je het 
volgens de regels wilt doen en 
voor een optimaal fraai resultaat. 
Naast bedrukt papier in de vorm 
van drukprocedés, fl exodruk, 
diepdruk en zeefdruk, bestaat er 
ook reliëfpapier, veloursbehang, 
glasvezelbehang (met verschil-
lende texturen), vliesbehang, PVC 
behang, vinylbehang, materiaal-
behang (bestaande uit grassen, 
sisal, kurk en zelfs metaal), tex-
tielbehang etc. De verschillen-
de soorten muurbedekking ver-
gen bij verwerking stuk voor stuk 
een eigen techniek. Bij Peter Wol-
frat weten ze er alles van om er op 
een deskundige manier mee om 
te gaan en ermee te werken.

Wie meer wil weten over dit 
ambachtelijke bedrijf kan het 
beste de website bekijken: 
www.schildersbedrijfwolfrat.nl
Of bel voor een afspraak met 
06-54615273.

Peter Wolfrat
Behang- en schildersbedrijf

IN UITVOERING

Workshop ‘Het schrijven van 
een CV en sollicitatiebrief’
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 op letten? Wat 
kan doorslaggevend zijn om te wor-
den uitgenodigd voor een sollicita-
tiegesprek! Veel mensen vinden het 
schrijven van een CV en sollicitatie-
brief moeilijk. Het is ook niet makke-
lijk, maar zeker wel te leren. Het uit-
gangspunt is ‘waarom solliciteer je 
op deze functie bij dit bedrijf’? Een 
CV is de eerste indruk die een werk-
gever krijgt van jou en jouw vaardig-
heden. Het moet geschreven wor-
den op het werk dat je zoekt, want 
daar wordt in de eerste 30 secon-
den naar gezocht. Bij het maken van 
een sollicitatiebrief is het belang-
rijk om aansluiting te vinden. Over-

tuigend schrijven kan pas als je ge-
richt gaat solliciteren, omdat je weet 
wat je wilt; welke werkzaamheden 
jou écht goed af gaan en waarom 
je het bedrijf zo leuk vindt om bij 
te werken! Vind je het moeilijk om 
dat kort en bondig te verwoorden? 
Doe dan mee aan deze praktische 
workshop en leer in 2 avonden hoe 
je hiermee aan de slag kunt gaan! 
Deze wordt gegeven op dinsdag 9 
april en donderdag 11 april a.s. van 
19.00 tot 21.30 uur in de bibliotheek 
Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 
8. De sollicitatietrainer is Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
adviseur van Rooskleurig Coaching. 
Aanmelden? Bel 06-53135015 of 
stuur een e-mail naar info@roos-
kleurigcoaching.nl. Info? www.roos-
kleurigcoaching.nl.

Lentefeest bij 
peuterspeelzaal Duimelot
Wilnis – Afgelopen week was het 
lentefeest bij peuterspeelzaal Dui-
melot in Wilnis. Het is nog erg koud 
en daarom gingen de peuters niet 
naar de boerderij maar kwam er een 
lammetje op bezoek op de speel-
zaal. Best spannend voor zowel het 
lammetje als de peuters. Toen ieder-
een een beetje gewend was konden 
de kinderen het lammetje aaien en 
voelen hoe zacht de wol was. Het 
lammetje vond alle aandacht best 
leuk maar kreeg er wel honger van. 

Gelukkig was er een fles met melk 
en konden de kinderen het lamme-
tje de fles geven.

Ze vonden het prachtig om te zien 
dat tijdens het drinken het staart-
je van het lammetje heel enthousi-
ast heen en weer ging. Toen moest 
het lammetje weer terug was naar 
de boerderij om uit te rusten. Nadat 
alle handjes waren gewassen was 
er wat lekkers voor de kinderen. Het 
was een leuke ochtend.

Wilnis Klopt gaat voor een 
‘Zonnig Wilnis’
Wilnis - ‘Wilnis Klopt’, het burger-
platform dat inhaakt op het Kernen-
beleid dat de gemeente uitvoert, 
ontwikkelt particuliere initiatieven 
om de leefbaarheid van Wilnis voor 
de inwoners aantrekkelijk te maken 
en te houden. “Dat moet je in een 
breed vlak zien op het gebied van 
wonen, werken en recreëren, zowel 
op het immateriële als het materië-
le vlak. ‘Wilnis Klopt’ gaat voor een 
prettige leefgemeenschap van de 
woonkern Wilnis. Dat biedt heel wat 
mogelijkheden om daar richting aan 
te geven en zelfs de lat een stukje 
hoger te leggen. In een aantal ge-
vallen kun je ook verbeteringen re-
aliseren door in te haken op trends 
in de samenleving. Maar alles mag, 
niets moet. Iedereen is vrij om zijn 
inbreng kenbaar te maken bij het 
Platform en dan gaan we met elkaar 
bekijken of daar uitvoering aan kan 
worden gegeven. Zoals de inwoners 
mee laten profiteren van duurzame 
energie die zij zelf kunnen opwek-
ken,” laat Simone Borgstede uit Wil-
nis weten. Zij maakt deel uit van de 
groep initiatiefnemers die het Plat-
form ‘Wilnis Klopt’ vorig jaar leven 
heeft ingeblazen. Simone geniet 
bekendheid als degene die samen 
met haar zuster Claudia Prange al-
tijd de festiviteiten op Koningin-
nedag organiseerde en de intocht 
van Sint Nicolaas tot een succes 
maakte. Tot de activiteiten behoor-
de ook hun inzet voor wat tot voor 

kort Midpoint Radio/TV was, nu RTV 
Ronde Venen. Zij vonden het ech-
ter tijd worden om zich wat meer op 
de kerntaken in de lokale samenle-
ving te richten. Claudia zet zich nu 
in bij Timpaan de Baat en Simone 
behoort samen met enkele ande-
re inwoners tot de stuwende krach-
ten achter ‘Wilnis Klopt’. Die richten 
zich vanuit hun eigen visie en actie-
ve benadering op een bepaald pro-
ject. Simone heeft daarbij de mo-
gelijkheid opgepakt om te zien of 
er misschien interesse bestaat om 
met een (groot) aantal inwoners zelf 
duurzame energie op te wekken. Dit 
met behulp van zonnepanelen op de 
daken van de woningen.

Informatieavond
Simone: “Zelf op deze manier ener-
gie opwekken is momenteel een 
hot item in de samenleving. Niet 
alleen het begrip duurzame ener-
gie speelt een rol, maar ook dat je 
je eigen kosten van het energiever-
bruik kunt terugverdienen. Steeds 
meer mensen willen er meer van 
weten, maar kiezen er ook voor. Dit 
heeft al geleid tot plaatsing van een 
aantal zonnepanelen op de daken. 
Een bekend voorbeeld is de woning 
van de heer Ernst van Selm aan de 
Mijdrechtsedwarsweg in Wilnis. Die 
wekt met 21 zonnepanelen op zijn 
dak een goed deel van zijn eigen 
stroomverbruik op. Dat scheelt aan-
zienlijk in de kosten van levering van 

energie die naar verwachting met 
het jaar alleen maar hoger zullen 
uitvallen.” Omdat er nogal veel ver-
schillen zijn in de kwaliteit van zon-
nepanelen, welke (lokale) leveran-
ciers en installateurs op dit gebied 
zijn, wat de kosten van de investe-
ring omvatten, wanneer men die er 
uit heeft en het systeem uiteindelijk 
geld oplevert, roept dat allerlei vra-
gen op waarop men natuurlijk eerst 
een antwoord wil hebben.

“Om die reden organiseren we don-
derdagavond 4 april om 20.00 uur in 
dorpshuis De Willisstee aan de Pie-
ter Joostenlaan in Wilnis voor be-
langstellenden een informatieavond 
over dit onderwerp. Dit in navolging 
van ‘Zonnig Baambrugge’ waar in-
middels ongeveer vijftig huishou-
dens collectief voor de plaatsing 
van zonnepanelen hebben geko-
zen. Collectieve aanschaf scheelt 
aanzienlijk in de kosten. Initiatief-
nemer ter plaatse is Minse de Bos 
Kuil geweest, die als spreker over de 
mogelijkheden gaat vertellen en in 
hoeverre men dit ook in Wilnis zou 
kunnen doen. De bedoeling is ook 
dat men praktische uitleg krijgt en 
er antwoord wordt gegeven op uw 
vragen.” Aldus Simone. De avond is 
voor iedere belangstellende vrijelijk 
toegankelijk. Meer weten over het 
burgerinitiatief ‘Wilnis Klopt’? Zie de 
website “www.wilnisklopt.nl. Ook op 
Facebook en Twitter.

maken van digitale foto’s is heel erg 
eenvoudig, populair en ook bijzon-
der leuk. Met deze combinatie be-
staan er erg veel prachtige en prak-
tische mogelijkheden.
“Belangrijke momenten zijn een fo-
toboek waard! Maak een schitte-
rend fotoboek van uw vakantie, de 
geboorte van uw kleinkind of van 
uw familie. Laat deze herinnerin-
gen niet op uw computer staan! In 
deze korte workshop leert u hoe u 
een digitaal fotoboek kunt aanma-
ken, invullen, bewerken en bestel-
len. Herbeleef uw mooiste momen-
ten met een zelfgemaakt fotoboek. 
Want het mooiste fotoboek maakt u 
makkelijk zelf! Aan het woord is Ans 
van Ieperenburg, zelf semi-professi-
oneel fotografe en digitaal kunste-
nares. “Het toevoegen van effecten 
op de foto’s in het boek, (bv. zwart-
wit, sepia), het draaien van foto’s en 
het plaatsen van teksten en derge-
lijke, geeft een prachtig resultaat en 

is eenvoudig toe te passen”, laat Ans 
nog weten. Zij is docente van een 
cursus waarin gedurende 2 dag-
delen wordt geleerd om zelf een 
prachtig digitaal fotoboek samen te 
stellen van de zelfgemaakte foto’s. 
Voor deze workshop is basisken-
nis van de computer en het internet 
vereist. Meegebracht moet worden 
een USB-stick, liefst van 2GB met 
uw eigen foto’s. Aan het eind van de 
les wordt het gemaakte fotoboek op 
de USB-Stick geplaatst en kan men 
thuis verder gaan met het fotoboek.
De cursus vindt plaats op de dins-
dagen 16 en 23 april a.s. van 09.30 
tot 11.30 uur. De kosten zijn 20,00 
euro. Voor aanmelding kan een in-
schrijfformulier worden ingeleverd 
dat kan worden gedownload op de 
website www.stichtingparaplu.nl, of 
afgehaald en ingeleverd bij de ‘Pa-
raplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.
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Warm paasfeest op de 
Antoniusschool

De Hoef – Vorige week donderdag 
was de jaarlijkse paasviering op de 
Antoniusschool. Voor de groepen 1 
t/m 4 werd een spelletjescircuit ge-
organiseerd in en rond de school 
met paasbingo, een ‘paas’-ganzen-
bord, eierrace en ‘jeu d’oeufs’. De 
kinderen werden begeleid door de 
leerlingen van groep 7 en 8.
Om 12.00 uur begon de paaslunch 
voor deze groepen. Elk kind had een 
leuk versierde paasdoos met een 
lunch voor een ander kind gemaakt.
De groepen 5 en 6 hadden als taak 
het paasbuffet voor de bovenbouw 
voor te bereiden. De verschillende 

groepjes maakten gerechten klaar 
met door de kinderen meegebrach-
te ingrediënten, dekten de tafels 
mooi en maakten bloemstukjes voor 
op de tafels. Na een uur zagen de 
klassen er supergezellig uit en stond 
er een heerlijk buffet klaar!
’s Middags vertrokken alle kinderen 
en vele ouders naar de kerk en was 
er een korte viering met als thema 
‘Nieuw leven’. De powerpoint van 
een prachtig prentenboek werd ver-
zorgd door groep 7/8. Alle groepen 
hadden een liedje of versje voorbe-
reid. 
Terug op school werden het nieu-

we gevelbord met de naam van de 
school en de foto’s aan de buiten-
kant van de school officieel ‘ge-
opend’. De foto’s werden gemaakt 
tijdens een workshop fotografie op 
school en zijn gesponsord door de 
Rabobank. Op de foto’s is de lande-
lijke ligging van de school goed te 
zien.
De reacties op het vernieuwde ge-
velbord en de fotopanelen zijn heel 
positief: het geheel ziet er fris en 
modern uit.
Na een traktatie voor de kinderen 
door de ouderraad kon het lange 
paasweekend beginnen!

CSW D1 succesvol in Engeland
Wilnis - Afgelopen paasweekend 
is CSW D1 samen met de C1 en de 
B1 afgereisd naar Engeland. Met 
de financiële medewerking van de 
sponsoren was het mogelijk om 
een betaalbare reis van 4 dagen te 
maken naar de omgeving van Ne-
wcastle en Sunderland. De 4 dagen 
waren volgepropt met voetbal, zo 
werd er een Premier League wed-
strijd tussen Sunderland en Man-
chester United bezocht, werden 
de jongens getraind op het jeugd-
complex van Sunderland door een 
coach van Sunderland en stond er 
als extra hoogtepunt ook nog een 
wedstrijd op het programma te-

gen leeftijdsgenoten van Sunder-
land op hetzelfde prachtige jeugd-
complex.
Dat bleek een team van binnen en 
buitenlandse talenten van deze En-
gelse profclub te zijn. Na de win-
terstop heeft CSW D1 nog niet echt 
zijn goede vorm van voor de win-
terstop weten te behalen dus ie-
dereen was benieuwd hoe de jon-
gens het tegen deze talenten zou-
den gaan doen. Het werd een fan-
tastische wedstrijd waarin duidelijk 
werd dat CSW maar een ding wil-
de, en dat was winnen, wat hebben 
ze fantastisch gespeeld. De wed-
strijd speelde zich af in een enorm 

tempo, maar de D1 bleef daarnaast 
ook nog goed voetballen. Ze won-
nen uiteindelijk met 2-1 en de be-
geleiders en coaches van Sun-
derland waren echt onder de in-
druk van de kwaliteit van het Wil-
nisse team, en terecht! Alle spelers, 
begeleiders en ouders van de D1, 
C1 en B1 hebben een super paas-
weekend gehad in Engeland, het 
bestond alleen maar uit hoogte-
punten. Op bijgaande foto staan de 
spelers van CSW D1 samen met de 
spelers van Sunderland, de over-
winning voor CSW was reeds bin-
nen en dat is af te lezen aan kop-
pies van onze boys.

CSW-meisjes: toppers!
Wilnis - Afgelopen zaterdag lieten de E- en F-selectiemeis-
jesteams van CSW op het grote meisjestoernooi bij HSV 
Houten zien, waar ze staan in het meisjesvoetbal. 

Vooral de F-meisjesselectie liet van zich spreken: Houten, 
Hertha, De Meern en Victoria Boys werden met achter-
een 3-0, 6-0, 11-0 en 3-0 aan de kant gezet in 18 minuten 
per wedstrijd. Het team liet steeds een gave partij zien met 
mooi combinatievoetbal, uitgespeelde goals en vooral ook 
veel plezier in het spel. De F3M heeft veel ervaring opge-
daan in de jongenscompetitie. Aanvankelijk ging dat moei-
zaam, maar de ploeg kwam wel op een steeds hoger ni-
veau met alsgevolg, dat zij nu in de voorjaarscompetitie fier 
op kop liggen met 100% winst en nu in Houten een fan-
tastisch resultaat. Ook de beide E-selectieteams deden het 
prima met een eerste en een tweede plaats. CSW kan nog 
heel wat verwachten van deze generatie kanjers. Om nog 
meer meisjes de kans te geven om zich als voetbalster te 
ontwikkelen en er plezier aan te beleven bij een club, waar 
het meisjesvoetbal al 30 jaar in de genen zit, is er op woens-
dagmiddag 24 april van 16 tot 17 uur een open training voor 
meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007. 
Voor meer informatie: Nelleke Vrielink 
(nellekevrielink@hotmail.nl of 242503)

Biljartclub Dio met 
overmacht teamkampioen
Aalsmeer - De Ronde Venen - - 
Voor de 6e keer in de geschiedenis 
van Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen heeft de oudste biljartclub van 
de regio gehuisvest in De Merel te 
Vinkeveen beslag weten te leggen 
op het teamkampioenschap. Afge-
lopen woensdag speelde Dio in De 
Vrijheid en was theoretisch door De 
Paddestoel 2 te kloppen mits de 
laatste 3 wedstrijden met 9-0 ge-
wonnen werden. Een onbegonnen 
strijd want Dio zou dan de laatste 
3 wedstrijden met 9-0 moeten ver-
liezen.
Het hechte en strijdbare team be-
staande uit: kopman Paul Schuur-
man, Herman Turkenburg, Bert 
Dijkshoorn, Cor Bavinck, Eric Brand-
steder, Koos Zwerver, Bob Verbrug-
gen en Gijs van der Neut kwam 
meestal in eenzelfde samenstelling 
aan de tafel. Paul, Herman, Bert en 
Eric traden meestal heel succesvol 
aan blijkt nu en konden altijd reke-
nen op een vaste supporterschaar 
waarvan Hans Levy nooit verstek liet 
gaan. Federatievoorzitter Toine Doe-

zé trok woensdag kort voor aanvang 
van de wedstrijd in en tegen De Vrij-
heid-Biljartmakers van het team op 
plaats 3 de stoute schoenen aan en 
verraste de verse kampioenen met 
de wisselbeker en hing alle spe-
lers een rood-wit-blauw lint met de 
kampioensmedaille om. Voor de foto 
hierbij staan Paul, Bert, Herman Cor 
en Bob trots in het gelid.
Tijdens de ledenvergadering op 6 
mei worden de kampioenen op-
nieuw in het zonnetje gezet.

Kortste 
Voor de teamcompetitie van afge-
lopen week had Vincent Roeleveld 
van Cens 1 de kortste partij, hij was 
in slechts 17 beurten uit. Hans van 
Rossum van Cens 2 had de hoogste 
serie van de week door 10 caram-
boles te produceren en kwam daar-
mee procentueel op 30.30 uit.
Cens 2 won overigens met 7-2 van 
Asm-Mijdrecht 1. De Vrijheid-Bil-
jartmakers boekte een kleine over-
winning van 5-4 op de nieuwe kam-
pioen Dio. Kopman Bert Loogman 

was goed op dreef tegen Paul en 
zette in 18 beurten de geladen par-
tij naar zijn hand. Nick van de Veer-
donk volgde terwijl Bert Dijkshoorn 
en Bob Verbruggen het voor Dio 
klaarde.
Asm-Mijdrecht 4 won met 5-4 van 
Bobs Bar. Willem van de Graaf wist 
van kopman Maarten Dulmus te 
winnen. Cens 1 won met 7-2 van De 
Merel-Heerenlux 2. Asm-Mijdrecht 
2 won met 5-4 van Stieva-Aalsmeer. 
De Schans wist thuisspelend een 
mooie 7-2 te behalen op buur-
man De Merel-Heerenlux 4. Kop-
man John Beets had in slechts 18 
beurten z’n punten tegen Piet Best 
en kwam gemiddeld op bijna 7.00 
moyenne uit. De Springbok 1 ver-
loor thuis met 3-6 van De Merel-
Heerenlux 3. Kees de Bruijn behaal-
de 3 punten door Hans van Rijn op 
de stoel te laten. Bij De Paddestoel 3 
was Jelte Huizenga de man van the 
match tussen zijn vrouwelijke col-
lega’s, tegenstander De Kromme 
Mijdrecht nam de resterende 7 pun-
ten mee naar huis. De Springbok 2 

won met 6-3 van De Paddestoel 1. 
Hans Brozius was de man van de 
avond want hij wist met een serie 
van 5 de nabeurt optimaal te benut-
ten en kwam tegen Jamal Banmou-

sa tot remise. De Kuiper-vanWijk 
verloor met 4-5 van De Paddestoel 
2. Kees de Zwart had even geen 
antwoord op tegenstander Jim van 
Zwieten maar Nico Koster en He-

ro Janzing vingen de geleden scha-
de goed op. Robert Daalhuizen won 
met slechts 1 luttel puntje verschil 
van Pieter Coenen.

Clubkampioenen Kwinkslag
Vinkeveen - Afgelopen drie we-
ken speelden de jeugdleden van 
badmintonvereniging de Kwink-
slag weer de interne competitie. 
De kinderen waren super gemoti-
veerd en deden allemaal heel erg 
hun best om een plekje bij de eerste 
drie te halen. Nadat de scores van 
de drie speelavonden bij elkaar op-
geteld waren, werd de uitslag ge-
lijk bekend gemaakt. Bij de meis-
jes was de derde plaats voor Esmee 

van Kreuningen, de tweede plaats 
voor de nog maar kort spelende Indi 
Boertje en Noa vd Kooij ging er met 
de eerste plaats vandoor.

Bij de jongens was de derde plaats 
voor Randi Berkelaar, de tweede 
voor Danny Tempelaars en zoals 
wel een beetje verwacht de eerste 
plaats voor Dennis Chavdrouk. We-
derom was het weer zeer geslaagd 
en nu op naar het jubileumtoernooi.
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De Ronde Venen - Voor de jaar-
lijkse bijeenkomst van bestuur en 
groepsvertegenwoordigers zijn zo’n 
35 mensen naar De Boei gekomen. 
Spel en Sport telt 40 groepen, die 
elk een vertegenwoordiger hebben. 
Per zes of zeven groepen is er een 
coördinator, die regelmatig bij zijn of 
haar groepen langs gaat. Na de kof-
fie geeft Jos Kooijman, de voorzitter, 
een overzicht van wat er op dit mo-

ment binnen Spel en Sport speelt. 
Een goed bericht is, dat de gemeen-
te de subsidie niet heeft vermin-
derd, maar de zaalhuur stijgt wel. 
Jos prijst voorgaande bestuurders 
voor hun inzet, waardoor Spel en 
Sport nu als onafhankelijke stich-
ting en werkend met een jaarcon-
tributie financieel gezien een goe-
de positie heeft. En het aantal deel-
nemers groeit, er zijn avondgroepen 

Spel en Sport houdt 
jaarlijkse bijeenkomst

De vrijwilligers

Het Dagelijks Bestuur, vlnr René Janszen, Jos Kooijman, Ad Peek, Piet Mosch

bij gekomen en wat nieuwe lessen. 
“We willen blijven groeien”, aldus de 
voorzitter, “Gezond en gezellig be-
wegen is goed voor jonge en ou-
dere senioren.” Als het aan de aan-
wezigen ligt, hoeft dat geen punt te 
zijn: ‘Ik sla nooit over, “zegt de een. 
“Mijn man doet sinds kort mee aan 
Sportief Wandelen, hij wilde dat hij 
er eerder mee begonnen was,” ver-
telt de ander. “Ik had klachten over 
mijn heup, en met de Zitgym is dat 
langzaam maar zeker overgegaan,” 
is het verhaal van een derde. Alle-
maal ambassadeurs van Spel en 
Sport, die dik tevreden zijn met hun 
wekelijkse groepsles.
Ook de bijzondere activiteiten wor-
den met enthousiasme genoemd: 
de Line Dancers doen binnenkort 
mee aan een dansfestijn, de stoel-
honkballers gaan strijden tegen Uit-
hoornse tegenstanders en voor de 
volleyballers is er in april een toer-
nooi. Al deze vrijwilligers nodigen u 
van harte uit om eens een kijkje te 
komen nemen bij een van de lessen 
van Spel en Sport, voor niet zo fit-
te mensen, maar ook voor sportie-
velingen, die er pittig tegenaan wil-
len gaan. Een overzicht en meer in-
formatie vindt u op www.spelen-
portdrv.nl. 

Vinkeveen - Twintig judoka’s van 
PK Sport uit Vinkeveen zijn op zon-
dag 24 maart met succes naar het 
Fuyiama toernooi in Amsterdam ge-
weest. PK Sport sleepten maar liefst 
7 gouden, 2 zilveren en 11 bronzen 
medailles in de wacht. De namen 
achter de stoere judoka’s die in de 
prijzen waren gevallen, zijn:
- Met een gouden medaille; Don-

na Liesveld, Pepijn Groenland, 
Xander Pessemier, Rien Post, Ti-
mon Ho Dac, Jesse Breedijk en 
Tom Liesveld.

- Met een zilveren medaille; Wes 
Liesveld en Jordy Meijer.

- Met een bronzen medaille; Li-
sa Duijvenstijn, Rickie Duij-
venstein, Chiara Breedijk, Lars 
van de Berg, Stan Meijer, Sam 
Hendriks, Joshua Maduro, Ma-
son Mulier, Mats Holtop, Willem 
Maas en Tom Hoefs.

Het Fuyiama toernooi is bedoeld 
voor de recreatieve judoka die niet 
aan districtswedstrijden of gelijk-
waardige toernooien deelneemt of 
op wedstrijdniveau kan meedoen. 
Om die reden is er ook geen mini-
male leeftijd en/of maximale band 
norm. Tijdens de judowedstrijd mag 
er geen aanwijzingen worden gege-
ven door de coach of publiek. Hier-
mee krijgt dit toernooi een vriende-
lijk en ontspannen karakter.

Dynamisch
Precies een jaar geleden namen de 
judoka’s van PK Sport voor het eerst 
sinds tijden buiten Vinkeveen deel 
aan hetzelfde toernooi. Na dit toer-

PK Sport judoka’s presteren top
nooi werd door Ruud Kinkel van PK 
Sport besloten om op de donder-
dagmiddagen wedstrijdtraining te 
laten geven door Dick Breedijk als 
een extra service voor deze jeugdi-
ge leden van de sportschool. 
De wedstrijdtraining bij PK Sport is 
actief en dynamisch waarbij spor-
tiviteit en plezier centraal staat. Er 
is concentratie nodig voor een ju-
dowedstrijd en de judoka komt on-
der grote druk te staan. In extreme 
mate zullen de prestaties juist ach-
teruitgaan. De wedstrijdtraining is 
daarom niet alleen gericht op judo 
maar zeker ook op het fysiek, emoti-
oneel en mentaal weerbaarder wor-
den van de judoka. Het mooie hier-
aan is dat de judoka juist ook bui-
ten de mat hier zijn of haar voordeel 
mee kan doen. 

Jaar later
Hoe verging het de judoka’s nu een 
jaar later? Vol goede moed waren 
de judoka’s van PK Sport afgereisd 
met familie en bekenden naar Am-
sterdam. Alleen al het deelnemen 
aan zo’n groot judotoernooi bete-
kent een overwinning voor jezelf. 
Gevoelens als onzekerheid, frustra-
tie, onrecht, verdriet en geluk kun-
nen op zo’n moment bij de judoka 

naar boven komen. De coach, Dick 
Breedijk, heeft deze gevoelens die 
dag voorbij zien komen bij “onze “ 
judoka’s. Onzekerheid voorafgaan-
de aan de wedstrijd. Frustratie om 
een verloren partij die je eigenlijk 
had kunnen winnen. Een partij ver-
liezen wegens een arbitrale dwaling 
geeft een gevoel van onrecht. Ver-
driet omdat je net niet hebt kunnen 
winnen van je tegenstander. Of juist 
een gevoel van geluk bij het win-
nen van je judowedstrijd. Wat de 
gevoelens ook waren, de coach is 
enorm trots op alle judoka’s van PK 
voor deelname aan dit toernooi. Het 
aantal medailles spreken voor zich. 
Jammer dat een judoka door privé 
omstandigheden niet kon meedoen 
aan het toernooi en dat een judoka 
haar wedstrijd moest opgeven door 
een opgelopen schouderblessu-
re. Met de leermomenten van deze 
enerverende dag zal uiteraard met 
de nodige inzet en enthousiasme 
naar het volgend judotoernooi wor-
den toegewerkt. PK sport bedankt 
de judoka’s voor hun top prestaties 
en daarnaast de meegekomen fa-
milie en bekenden voor de sportieve 
ondersteuning. Een blije en trotse 
coach! Kijk voor de foto’s in het PK 
Sport fotoalbum: www.pksport.nl.

Mijdrecht - Na de winst in de wed-
strijd tegen Elinkwijk volgde Twee-
de Paasdag de ontmoeting met 
Kon. HFC uit Haarlem, de nummer 
drie van de ranglijst. Opvallend veel 
mensen hadden ondanks de frisse 
omstandigheden de weg naar het 
sportpark gevonden, wat dat be-
treft tonen de supporters in deze tijd 
evenveel karakter als het team van 
Alain Hijman. Want ook nu werd de 
strijd volop aangegaan en werd dui-
delijk, dat de groep het seizoen ze-
ker niet als een nachtkaars uit wil 
laten gaan.
Maar de inzet leverde in de ope-
ningsfase niet al te veel voordeel op. 

De strijd ging gelijk op en alleen bij 
een scherpe voorzet van Jorn van 
Lunteren, waarbij Patrick Lokken 
net een teenlengte tekort kwam, 
was doelman van der Werf even 
verontrust. Ook de gasten waren 
pas na een klein half uur voor het 
eerst gevaarlijk in de buurt van Ro-
mero Antonioli, de voorzet kon door 
Wilco Krimp nog net tot hoekschop 
worden verlengd. Even later moest 
Rob Overvliet bij een scherpe voor-
zet van de rechterkant reddend op-
treden voor het overige bleven ook 
de aanvallen van de gasten tamelijk 
gevaarloos. 
Ondanks dat waren de gasten in de 

laatste fase voor de rust wel de bo-
venliggende partij geworden, alleen 
onderbroken door een bijna kans-
rijke situatie voor Samir Jebbar, de 
uitlopende doelman was echter net 
een fractie eerder bij de bal en wist 
het leer weg te werken.

Voorsprong
Na rust leek het er op dat de Ko-
ninklijke het heft meer en meer in 
handen ging nemen. Argon slaag-
de er niet echt in, om zich onder de 
druk uit te voetballen en het werd 
bepaald druk in het Mijdrecht-
se strafschopgebied. Echte gro-
te kansen bleven in deze fase ech-

Goed weekeinde voor Argon

CSW deelt met Swift
Wilnis - CSW heeft een verdien-
stelijk punt overgehouden aan de 
lastige uitwedstrijd bij Swift waar 
de laatste jaren steeds werd ver-
loren. Nu werd het na een 1-0 
achterstand bij de rust een 1-1 
gelijkspel.
Swift begon furieus aan de wed-
strijd. Het hanteerde een zeer 
hoog tempo bij balbezit en bij 
balverlies zette het meteen druk. 
Dat resulteerde in het begin van 
de wedstrijd direct al voor een 
paar dreigende momenten voor 
het doel van keeper Dirven waar-
bij hij een paar keer handelend 
moest optreden. Maar na een 
minuut of tien spelen moest hij 
toch het antwoord schuldig blij-
ven na een zachte schuiver in de 
uiterste hoek waardoor Swift op 
1-0 kwam. Swift probeerde de 
snel verkregen voorsprong uit te 
breiden maar leed door het ho-
ge tempo ook veel balverlies. Na 
een half uur spelen ging de storm 
van Swift dan ook een beetje lig-
gen en kwam CSW iets beter in 
de wedstrijd. Voetballend kwam 
CSW er een paar keer aardig 
uit maar bij de laatste bal ont-
brak net de precisie om echt ge-
vaarlijk te worden. Het enige wa-
penfeit voor rust was een moge-
lijkheid voor Epi Kraemer maar 
die wachtte net iets te lang met 
schieten om de keeper te verras-
sen. 

Moeite
Na rust werd het steeds meer 
een wedstrijd en was het CSW 
dat steeds beter in de wed-
strijd kwam. Het begon nu zelf 
snel druk te zetten en Swift had 
daar toch duidelijk moeite mee. 
De eerste kans op de gelijkma-
ker was voor Kraemer maar zijn 
schot werd gekeerd door de 
doelman van Swift. Achterin bleef 
het voor CSW oppassen gebla-
zen voor de gevaarlijke en be-
weeglijke spitsen van Swift maar 
de verdediging van CSW bleef at-
tent waardoor Swift ook niet echt 
grote kansen meer wist te creë-
ren. In de 70e minuut viel de ge-
lijkmaker voor CSW. Mick Ste-
fels stuurde Kraemer de diepte in 
, het schot van Kraemer kon niet 
onder controle worden gebracht 
door de keeper en bij de rebound 
was Zakaria Issarti er als de kip-
pen bij om de bal in het lege doel 
te schieten. Swift ging hierna nog 
verbeten op zoek naar de over-
winning maar echt grote kan-
sen kreeg het niet meer behou-
dens een paar schoten vanuit de 
tweede lijn. Ook CSW kreeg nog 
een kleine mogelijkheid maar het 
schot van Sven van Vuuren ging 
over het doel. CSW kon wel leven 
met het punt gezien de resulta-
ten van de afgelopen jaren waar-
in het steeds de punten aan Swift 
moest laten.

ter ook uit en halverwege de twee-
de helft kwam Argon plots op een 
voorsprong. Een scherp indraaien-
de hoekschop van Jorn van Lunte-
ren werd bij de eerste paal slecht 
verdedigd en zodoende eindigde 
de lage voorzet pardoes in het net, 
tot grote woede van doelman van 
der Werf die de verantwoordelij-
ke verdediger in niet mis te versta-
ne woorden duidelijk maakte, hoe 
groot diens fout wel was, 1-0. De-
ze voorsprong was het steuntje, dat 
Argon net nodig had, want nu wis-
ten zij zich wel onder de druk uit 
te worstelen en in het vervolg van 
de wedstrijd was het aantal kan-
sen voor Argon even groot als voor 
de tegenstander. Maar de doellie-
den hadden duidelijk geen zin, om 
mee te werken aan uitbreiding van 
de score. Van der Werf stopte inzet-
ten van Patrick Lokken, Dion Gerrit-
sen en een vrije trap van Houssain 
el Zeryouh, waar Romero Antonio-
li inzetten van Lomis, van de Ban en 
Tjon-A-Njoek wist te pareren. Een-
maal moest hij zich laten assiste-
ren door Patrick Lokken, die de bal 
na een hoekschop uit de doelmond 
weg wist te trappen. In de blessu-
retijd kwamen er nog mogelijkhe-
den voor Argon, omdat HFC alles op 
de aanval gooide, maar de ingeval-
len Yassin Ouhadou wist daar niet 
van te profiteren. Met een laatste 
redding van Romero Antonioli, die 
zich in een scrimmage onvervaard 
op de bal stortte, kwam het einde 
aan deze mogelijk niet goede, maar 
wel spannende en onderhoudende 
wedstrijd. De spanning in de hoofd-
klasse is na dit weekend zowel bo-
ven- als onderin de lijst weer toe-
genomen, met een verschil van 13 
punten tussen de nummer 1 en de 
voorlaatste positie is duidelijk, dat 
iedere ploeg tot aan het einde zal 
moeten strijden om de punten bin-
nen te kunnen halen. 

Foto: sportinbeeld.com





De Ronde Venen - Op zondag 
7 april a.s. rijdt TTC De Merel, uit 
Vinkeveen haar vernieuwde Turf-
toer. De Turftoer is een groepstoer-
tocht met voorrijders. Er worden 
twee afstanden gereden met ieder 
hun eigen snelheid. De ene groep 
rijdt 115 km met een snelheid van 
maximaal 30 km per uur, de andere 
groep rijdt 92 km met een snelheid 
van maximaal 27 km per uur. Bei-
de routes doen de plaatsen Maars-
sen, Breukelen, De Bilt, Bilthoven, 
Zeist en Soest aan. De langere af-
stand pakt ook nog Amersfoort en 
Leusden mee, alwaar er voor de-
ze groep een koffiestop zal zijn. De 
groep van de korte route zal koffie 
drinken in Soestduinen. Gastrijders 
zijn uiteraard welkom op deze Turf-
toer. Inschrijfgeld voor gastrijders 
bedraagt 3 euro, leden van de NTFU 
ontvangen 1 euro korting. We ver-

trekken om 08.30 uur bij Eetcafé De 
Schans, Demmerik 1 in Vinkeveen. 
Het dragen van een valhelm is ver-
plicht. Kijk voor meer informatie op  
www.ttcdemerel.nl
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Vrolijke paasdrive bij 
Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - In deze koude dagen was 
er dinsdagmiddag 19 maart di-
rect al een lentegevoel. Er stond 
een tafel met 70 bloemstuk-
jes,  dus was er een  lentesfeer. 
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Gerda Bosboom met 66.93. 
De tweede plaats voor Kitty van 
Beem en Agnes de Kuijer 62.24. 
En de derde plaats voor Ina Melk-
man en Jetty Weening met 53.65. 
In de B-lijn  de eerste plaats voor 
Vera van Wessem en Elly van Bra-

kel met 63.33. Tweede werd Tini 
Geling en Paula Knip 61.11 en de 
derde plaats voor Inge Dyrbye en 
Thea Stahl met 60.07,  mooie sco-
re dames!
Ook speelden wij met de sco-
rekastjes voor de eerste keer, 
maar dat gaf geen enkel pro-
bleem, mede  dankzij het toeziend 
oog van Cor. Razendsnel werd de 
uitslag bekendgemaakt, en onder 
het genot van een drankje is de 
middag afgesloten

Paasdrive bij bridgeclub ABC
Regio - Op 28 maart hield ABC 
haar Paasdrive. Het leek er op dat 
de wedstrijdleiders bij het vast stel-
len van het programma te diep in 
het glaasje hadden gekeken.
Er waren niet de gebruikelijke loop-
briefjes en op de tafels stonden ook 
niet de bridgemates waarmee on-
der normale omstandigheden de 
uitslagen naar de computer gaan. 
Ook de tafelborden hadden een an-
dere outfit aangemeten gekregen. 
Zelfs de kleuren van de borden wa-
ren aangepast en de borden waren 
gedecoreerd met op elk bord 4 ge-
lijke speelkaarten. Iedere deelne-
mer kreeg bij binnenkomst een ei-
gen uitslag formulier en een speel-
kaart uitgereikt.

Het was de bedoeling dat de spelers 
met corresponderende speelkaar-
ten, dus bv harten vrouw ging spe-
len met ruiten vrouw en dan tegen 
klaveren vrouw en schoppen vrouw. 
De wedstrijdleiders gaven volledi-

ge uitleg over wat de bedoeling was 
en om klokslag 9.00 uur kon worden 
begonnen. Voor individuele spelers 
waren twaalf prijzen beschikbaar. 
Corry en Henny hadden voor een 
mooie prijzentafel gezorgd. Duide-
lijk was gemaakt dat de prijzen wer-
den toegekend niet aan de volgor-
de 1 t/m 12, maar bv 1, 5, 9, 18 enz. 
enz. Kennelijk waren de leden op de 
mooie prijzen en traktatie bij de kof-
fie afgekomen want er waren weinig 
afzeggingen.
Na 5 ronden te hebben gespeeld, 
waarbij na elke 4 spellen van part-
ner werd gewisseld, begon de prijs-
uitreiking. Nadat de prijzen in de af-
gesproken volgorde waren uitge-
reikt waren er nog een paar die het 
toen, na nog een keer uitleggen, be-
gonnen te begrijpen. Feit is wel dat 
het een bijzonder geslaagde paas-
drive was en het werd door de le-
den ook gewaardeerd wat bleek uit 
de nodige bedankjes naar de wed-
strijdleiders toe.

Mijdrecht - Op Paaszaterdag stond 
de terugwedstrijd op het programma 
tegen de enige amateurclub naast 
Argon in de 1e divisie, AFC was de-
ze middag te gast op ons sportpark. 
Uit was in een gelijkwaardige wed-
strijd een gelijkspel overeengeko-
men, benieuwd wat het vandaag 
zou worden. Argon begon in ieder 
geval goed aan de wedstrijd en was 
de bovenliggende ploeg. Over de 
zijkanten werd de ruimte goed in-
gevuld en al snel had de 1-0 op het 
scorebord moeten staan, toen Jes-
se Stange Soner Gedik alleen voor 
de keeper zette. De aanname is 
prima, maar de afwerking minder. 
Langzaam komt AFC meer uit zijn 
schulp, maar er wordt weinig weg-
gegeven. De keeper van AFC moet 
handelend optreden na een mooie 
pegel van Aaron Bruijn en dat doet 
hij met verve. Op slag van rust valt 
de 1-0 van Argon, als Jesse van 
Nieuwkerk het duel in de lucht wint 
van de keeper en de bal vervolgens 
via Guido Pauw en Soner Gedik bin-
nen gewerkt wordt. Een mooie op-
steker. De tweede helft gaat Argon 
door waar het geëindigd is, kansen 
creëren en de wedstrijd lijkt beslist 
te worden, als een prachtige aan-
val over rechts via Jasper Werkho-
ven, Aaron Bruijn,  en Jesse Stan-
ge bij Reshad terecht komt, die al-
leen voor de keeper verschijnt maar 

de bal niet achter de keeper krijgt, 
de terugkomende bal lijkt binnen-
geschoten te worden door Guido 
Pauw, maar de bal wordt met een 
snoekduik van de doellijn gehaald. 
Zo komt de 2-0 niet op het score-
bord en slaat even later het noodlot 
toe, als vanuit het niets een voorzet 
bij de 2e paal terecht komt, de bal 
op de achterlijn doet belanden en 
de aanvaller vanuit een onmogelijke 
hoek de 1-1 langs Axel Weitz schiet. 
Tot dat moment heeft AFC nog geen 
kans gehad en het ongeloof is daar. 
AFC gelooft er weer in en speelt met 
gif. Een vrije trap van AFC wordt nog 
knap gepareerd door onze keeper 
Axel Weitz, maar ook hij is kans-
loos als een op het oog ongevaarlijk 
schot van een AFC speler van rich-
ting wordt veranderd, 1-2. Argon 
heeft dan nog een minuut of 10 om 
de wedstrijd te doen kantelen, gaat 
ook wisselen, maar zonder succes. 
Een prachtige omhaal van een AFC 
speler zorgt voor de definitieve uit-
slag van 1-3, en blije gezichten aan 
Amsterdamse zijde. Een terechte 
overwinning voor onze tegenstan-
der deze middag, die beter met de 
kansen omging dan onze Argonau-
ten. Volgende week een vrije zater-
dag, om over 2 weken aan te treden 
tegen Fortuna Sittard, thuis aan de 
Hoofdweg om 14.30 uur. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon A1 vergeet wedstrijd 
tegen AFC A1 te beslissen

Mijdrecht - Ook de tweede wed-
strijd van Argon in het paasweek-
einde is met winst afgesloten. Na 
een 1-0 ruststand werd het in de 
tweede helft uiteindelijk 3-0 in het 
voordeel van de Mijdrechters. De 
score kon daarna nog verder opge-
voerd maar Argon faalde in de af-
werking

Niets weggegeven
Eigenlijk was het de gehele wed-
strijd éénrichtingsverkeer, Argon 
gaf achter in niets weg en de inzet 
was zodanig dat er zich voldoende 
mogelijkheden voordeden om wat 
aan doelsaldo te werken. Nadat een 
inzet van Ali Eren na tien minuten 
spelen tot hoekschop werd verwerk 
leverde de hoekschop uiteinde-
lijk de voorsprong op. De bal werd 
door verschillende verdedigers van 
VRC op het hobbelige veld gemist, 
de meegekomen verdediger Oscar 
Leune profiteerde en zette Argon 
op 1-0. Even later werd een voorzet 
van Lesley Groenen naast gekopt en 
een schot Kevin Blom belandde in 
handen van keeper Scheers. Verder 
waren er wel mogelijkheden voor 

Argon maar die werden slecht uit-
gespeeld.

Meerdere kansen
De tweede helft had Argon op-
nieuw het betere van het spel en 
met nog een half uur op de klok be-
loonde Lesley Groenen zichzelf door 
na een goede actie de bal via bin-
nenkant linkerpaal en vervolgens 
via de rechterpaal over de doel-
lijn te krijgen 2-0. Een paar minu-
ten later werd het 3-0 toen een goe-
de pass van Rick Verweij door Vin-
cent van Hellemondt onberispe-
lijk werd afgerond. In de laatste mi-
nuten speelde Ali Eren een hoofd-
rol, eerst trof hij na een leuke actie 
de paal en vervolgens zag hij twee 
maal kans om alleen voor doelman 
Marco Scheers te verschijnen, beide 
keren schoot hij in handen van de 
sluitpost. VRC kon daar maar wei-
nig tegenover stellen, alleen de ac-
tieve Stefan van Leeuwen kreeg een 
paar mogelijkheden maar hij mik-
te naast het doel van doelman Jordi 
Wens. Zaterdag gaat Argon op be-
zoek in Hoevelaken. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon zat 1 wint verdiend 
van Veenendaal

Simpele overwinning voor 
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werd de buitencompetitie weer her-
vat door het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1. In de kou moest de 
ploeg op eigen terrein aantreden te-
gen KIOS uit Nieuw-Vennep. Na het 
kampioenschap in het binnensei-
zoen ziet Atlantis goede mogelijk-
heden om ook buiten hoog te ein-
digen. Daarvoor moest dan wel ge-
wonnen worden tegen KIOS waar in 
de aller eerste wedstrijd van het sei-
zoen nog tegen verloren werd. Maar 
Atlantis is in de tussentijd behoorlijk 
gegroeid dus er was voldoende ver-
trouwen binnen de ploeg. De wed-
strijd werd uiteindelijk vrij gemak-
kelijk gewonnen met 13-5. 

In de aanloop naar deze wedstrijd 
kende Atlantis een rommelige voor-
bereiding. De voortdurende kou 
zorgde ervoor dat oefenwedstrij-
den werden afgelast, maar uiteinde-
lijk waren er op het laatste moment 
toch nog ploegen bereid gevon-
den te oefenen. Zo werd afgelopen 
week nog buurvereniging de Vinken 
verslagen. Het vertrouwen dat hier-
uit geput werd kon mooi meegeno-
men worden naar de competitie. 
Atlantis begon voortvarend aan 
de wedstrijd. Het duurde niet lang 
voordat het eerste doelpunt voor de 
thuisploeg op het scorebord stond. 
Ook de tweede en derde goal volg-
de vrij gemakkelijk voordat KIOS 
iets terug kon doen. Hierna volg-
de even een periode waarin het wat 

stroever liep voor de Rabobank for-
matie. De korf leek moeilijk te vin-
den en zo kon KIOS naderen tot op 
4-3. Even leek het of het een ech-
te wedstrijd zou gaan worden, maar 
toen zette Atlantis orde op zaken. 
De verdediging van de ploeg uit 
Mijdrecht stond behoorlijk solide 
en liet de rest van de eerste helft 
geen doelpunt meer door. Aanval-
lend bleef het moeizaam, maar toch 
werd de voorsprong gestaag uitge-
bouwd en bij een stand van 7-3 gin-
gen de ploegen de kleedkamers in.

Tweede helft 
De tweede helft toonde een verge-
lijkbaar beeld met het einde van de 
eerste helft. Aanvallend liep het al-
lemaal niet zo soepel, maar verde-
digend was er geen vuiltje aan de 
lucht. Atlantis bleef wel scoren, 
maar het ging allemaal niet vanzelf. 
Omdat de ploeg uit Mijdrecht er wel 
voor bleef werken had KIOS weinig 
in te brengen en werd toch punt-
je voor puntje de voorsprong uitge-
breid. Dit resulteerde in een eind-
stand van 13-5. Een uitslag die on-
der de koude omstandigheden ei-
genlijk nog niet eens zo gek is. 
Na deze simpele overwinning zal 
Atlantis zich snel gaan richten op 
de volgende wedstrijd. Volgende 
week zal de ploeg op bezoek gaan 
bij Thor in Harmelen. Eerst volgen-
de thuiswedstrijd is op 13 April om 
15:30 tegen KCD.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 2, gesponsord door 
de Rabobank, de eerste wedstrijd 
van het tweede veldseizoen. KIOS 2 
uit Nieuw-Vennep kwam op bezoek. 
De wedstrijd van september vorig 
jaar werd onnodig uit handen gege-
ven. De ploeg uit Mijdrecht was uit 
op revanche. Ondanks de kou wist 
Atlantis maar liefst 20 doelpunten 
te maken. De ploeg stuurde KIOS 
naar huis met een stand van 20-10 
op het scorebord. De punten bleven 
in Mijdrecht.
Atlantis begon met een iets gewij-
zigde basisopstelling aan de wed-
strijd. Chantal Poolman vulde de 
plek van Tamara Gortenmulder op 
die later aanwezig zou zijn. Het was 
Atlantis dat fel en geconcentreerd 
aan de wedstrijd begon door ge-
lijk in de eerste aanval te scoren. De 
toon was gezet! Al snel volgde het 
tweede doelpunt. KIOS had niets in 
te brengen. De verdediging van At-
lantis verrichte goed werk en zorgde 
ervoor dat KIOS nauwelijks tot aan-
vallen toe kwam. Atlantis ging door 
waar ze mee begonnen waren, sco-
ren. Met een ruime voorsprong van 

10-2 in het voordeel van Atlantis 
gingen beide teams de rust in.
Met deze stand mocht de voor-
sprong niet meer weg gegeven 
worden. De punten moesten in 
Mijdrecht blijven.  KIOS was wel de 
ploeg die als eerste scoorde in de 
tweede helft. Daarna nam Atlan-
tis het weer over en met nog vijftien 
minuten op de klok stond het 15 – 
5. De thuisspelende ploeg bleef rus-
tig door spelen en op zoek naar nog 
meer doelpunten. Twintig doelpun-
ten was heel dichtbij. Ondertussen 
kwam Tamara Gortenmulder in het 
veld voor Chantal Poolman. Beide 
teams wisten in de sloffase nog vijf 
maal te scoren, zodat deze wedstrijd 
eindigde in een 20-10 overwinning 
voor Atlantis.
Door deze prachtige overwinning 
heeft Atlantis zich verstevigt op de 
derde plaats en staat nog één punt 
achter op nummer 2 van de poule, 
GKV en nog vier punten achter op 
de nummer 1, Thor. Volgende week 
zaterdag 6 april speelt Atlantis om 
14.30 in Harmelen tegen de koplo-
per. Ook dit belooft weer een span-
nende wedstrijd te worden.

Scorepoging van Atlantis 2.

Atlantis 2 hervat veld-
competitie met monsterscore

Mijdrecht - In bijna Siberische 
omstandigheden mocht Atlantis 
3 gesponsord door H.W. Van der 
Laan zich klaarmaken voor de eer-
ste wedstrijd van het vervolg van 
het veldseizoen. Met tegenstander 
Oranje Nassau had het team nog 
een appeltje te schillen; in de uit-
wedstrijd in september werd daar 
immers verloren door slordig spel. 
Gedreven door deze wetenschap 
en de wil om de winstreeks van de 
zaalcompetitie voort te zetten, wist 
Atlantis 3 de overwinning al kort na 
de rust veilig te stellen.
Bij deze lage (gevoels)temperatuur 
was het devies van coach Harold 
Taal om een zorgvuldige warming 
up te doen zodat het team warm en 
geconcentreerd aan de wedstrijd 
zou starten. De door H.W. Van der 
Laan gesponsorde ploeg opende 
de score van de wedstrijd met tref-
fers van Cynthia Sassen, Kim Stolk 
en Barry van der Waa. Atlantis voer-
de de boventoon in de wedstrijd, 
tegenstander Oranje Nassau wist 
echter de aansluiting wel te hou-
den. In de rust drukte coach Harold 
Taal de ploeg op het hart om aan-
vallend de juiste kansen te kiezen 
en bedacht te zijn op het achterver-
dedigen van de tegenstander.
In het eerste gedeelte van de twee-
de helft wist de thuisploeg de voor-
sprong uit te breiden tot 12-4, door 
mooi en zorgvuldig spel van beide 

Atlantis 3 zet winstreeks voort

Weer een mooie overwinning voor Atlantis 3.

aanvalsvakken. In de eindfase van 
de wedstrijd had Atlantis dan toch 
last van de kou; het team verslap-
te in de duels en wist minder ren-
dement te behalen uit de opgezet-
te aanvallen. Echter had het derde 
team van Atlantis door een sterke 

eerste 50 minuten van de wedstrijd 
de overwinning zeker gesteld. De 
wedstrijd werd afgesloten met een 
keurige 13-7 winst.
Atlantis 3 heeft haar zinnen gezet op 
een hoge positie op de ranglijst dit 
veldseizoen. Ook de volgende wed-

strijden zal het team dan ook met de 
volle 100% inzet moeten spelen. Op 
zaterdag 13 april staat de volgende 
wedstrijd voor Atlantis 3 op het pro-
gramma. Dan wordt om 12.30 uur 
gespeeld op het veld bij tegenstan-
der De Vinken 3 in Vinkeveen.

TTC De Merel rijdt 
Turftoer 2013
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