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Gewapende 
roofoverval
Mijdrecht - Woensdagavond 
25 maart overvielen twee man-
nen een bedrijf aan de Indu-
strieweg. Een medewerker 
werd hierbij bedreigd en ge-
slagen. De recherche zoekt ge-
tuigen. Rond 18.20 uur was de 
medewerker in het pand toen 
er plotseling twee mannen bin-
nen kwamen. Beiden hadden 
hun gezicht bedekt en één van 
hen bedreigde de medewerker 
met een op een vuurwapen ge-
lijkend voorwerp. De medewer-
ker werd vastgepakt, maar ver-
zette zich en er ontstond een 
worsteling. Het slachtoffer werd 
meerdere malen geslagen. Uit-
eindelijk staakte de medewer-
ker zijn verzet. De twee man-
nen gingen er met onbekende 
buit vandoor. Zij zijn omstreeks 
19:00 uur vermoedelijk in een 
voertuig weggereden. Rijrich-
ting is onbekend. De man met 
het wapen heeft een donke-
re huidskleur, is ongeveer 1.80 
meter lang. Hij droeg een blau-
we spijkerbroek en een zwar-
te jas. De man die het slacht-
offer vasthield heeft een don-
kere huidskleur en is rond de 
1.95 meter lang. Hij droeg een 
grijze joggingbroek die strak 
bij de enkels zat en een bruine 
leren jas. Beiden droegen half 
hoge gympen en een zwar-
te helm met daaronder een bi-
vakmuts.Getuigen en/of men-
sen die meer informatie heb-
ben over deze overval, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de recherche in Maarssen 
via 0900-8844. Anoniem reage-
ren kan via Meld Misdaad Ano-
niem 0800-7000.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

De Ronde Venen - De storm van 
gisteren zorgde voor veel overlast 
en overuren voor poitioe en brand-
weer. Het dak van de Vlinderbos-
school hield de harde wind niet en 
waaide er voor een deel af. De les-
sen konden gewoon doorgaan. Er 
kantelde door de stormachtige wind 
ook een vrachtwagen op de N201, 
net in de bocht bij het Shell benzi-
ne station ( zie bijgaande foto) Di-
verse hulpdiensten werden gealar-
meerd, omdat de vrachwagen mo-

gelijk weer om kon waaien en de 
kans bestond dat hij op het tanksta-
tion zou belanden. De vrachtwagen 
mocht niet verder rijden en er werd 
een rijbaan afgesloten. Ook ging er 
een boom om aan de Herenweg in 
Vinkeveen. Door de harde wind is 
dinsdag een boom omgevallen op 
de Herenweg. 
De boom viel over de stoep en de 
weg. Er raakte niemand gewond. De 
brandweer heeft de boom kort ge-
zaagd en opgeruimd.

Storm zorgt voor veel 
overlast

Vinkeveen - De Jumbo winkel 
aan de Plevierenlaan 7 in winkel-
centrum Zuiderwaard in Vinkeveen 
wordt volledig vernieuwd. De win-
kel is daarom maandag 6 april vanaf 
17.00 uur tijdelijk gesloten. Inwoners 
van Vinkeveen en omgeving zijn van 
harte uitgenodigd voor de feestelij-
ke heropening op woensdag 22 april 
om 08.00 uur. De eerste 300 klanten 
krijgen gratis een mooie bos bloe-

men mee naar huis. Tijdens de vol-
ledige metamorfose wordt de win-
kel ingericht volgens de allerlaatste 
uitgangspunten van de Jumbo for-
mule. Het paradepaardje wordt het 
prachtige versplein waar klanten te-
recht kunnen voor dagverse pro-
ducten als groenten, fruit, vleeswa-
ren, brood, kaas en vers vlees. Daar-
naast kunnen klanten na de verbou-
wing weer terecht bij de ambachte-

lijke slagerij. Ook beschikt de win-
kel over een fotoservice, een bloe-
menafdeling en een geldautomaat. 
Tevens wordt de winkel met maar 
liefst 500 vierkante meter vergroot. 
In totaal biedt de winkel 1.500 vier-
kante meter winkelplezier. Tijdens 
de verbouwing kunnen klanten te-
recht bij de nabijgelegen Jumbo aan 
de Molmlaan 2 in Wilnis. 
(Vervolg elders in deze krant)

Jumbo Vincent Schuijt 
wordt totaal vernieuwd
Feestelijke heropening 7 op woensdag 22 april

De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag 26 maart was het zover de 
uitreiking van de Onderneming van 
De Ronde Venen 2015. Voor deze 
gelegenheid was de New York zaal 
van Party en Congres De Meijert 
omgetoverd tot een waar circus met 
tribune en al. De spectaculaire ope-
ning door een LED jongleur was het 
begin van een gezellige avond voor 

ondernemend De Ronde Venen. De 
presentator van de avond praatte 
vervolgens de fi lms van de drie ge-
nomineerde bedrijven in drie cate-
gorieën bij elkaar en hield interviews 
met de kandidaten op het podium. 
Daarna trok de jury zich voor over-
leg terug, na een uitvoering over-
leg maakte de vervangend juryvoor-
zitter Hans Kranenburg samen met 

Burgemeester Maarten Divendal 
de drie winnaars in de verschillen-
de categorieën bekend. In de cate-
gorie Groot was VOBI de grote win-
naar, de categorie Klein werd ge-
wonnen door Keurslagerij Bader. En 
bij de starters was Dat leuke winkel-
tje de winnaar. Ga de naar de websi-
te www.ondernemingvandrv.nl voor 
alle fi lms en foto’s van de avond.

Ondernemers van De 
Ronde Venen 2015 bekend

De Ronde Venen - Het was iede-
re aanwezige vrijdagavond in De Me-
ijert duidelijk: De playbackshow van 
de soos voor mensen met een ver-
standelijke beperking is niet te regis-
seren. Spontaniteit en plezier spatten 
dan ook van het podium en werk-
ten meer dan eens bijzonder aanste-
kelijk op de lachspieren van het pu-
bliek. Ruim vijfhonderd toeschou-
wers mochten het spektakel mee-
maken en waren er getuige van hoe 
de leden van de soos zich op het po-
dium tot ware sterren ontpopten. 

Dansjes en bewegingen die in de re-
petities nooit eerder naar voren wa-
ren gekomen, werden met veel bra-
voure vertoond, artiesten vlogen na 
afl oop van hun optreden uit pure 
opluchting de dames van Showbal-
let Nicole om de nek, vertrokken te 
vroeg van het podium om vervolgens 
onverwacht weer terug te komen, of 
waren er niet meer weg te krijgen. 
Presentator Hans van Veen wist er 
steeds, tot grote hilariteit van de zaal, 
handig op in te spelen en gaf dan bij-
voorbeeld publiekslieveling Audrey 

maar even de tijd voor een solo met 
haar tamboerijn. Ook de bovenmaat-
se drumkunsten van drummer Byan 
tijdens de vertolking van Queen vie-
len erg in de smaak bij het publiek. 
De vierkoppige jury, bestaande uit 
Mary Poppins ( Dorien Ross), Dorus 
(Marco Slinger), burgemeester Di-
vendal en zijn dochter Jet, had het er 
maar wat moeilijk mee de winnaars 
te bepalen, maar besloot uiteindelijk 
dat Arjan en Tessa gewonnen had-
den met hun uitvoering van De Jan-
tjes. Maaike werd derde met haar 
vertolking van Edith Piaf en Christien 
als Anatevka tweede. Muziekjuf Ria 
werd met haar groep speciaal in het 
zonnetje gezet voor het perfecte op-
treden van Do-Re-Mi uit The Sound 
of Music. Zij kregen de publieksprijs, 
waarna Round Table 169 en het Ron-
de Venen Fonds hartelijk werden be-
dankt deze avond mogelijk gemaakt 
te hebben en iedereen glunderend 
het podium verliet. Martijn Hartog, 
die samen met vrienden de cate-
ring op zich had genomen, kon na 
een lange dag werken eindelijk zich-
zelf ook een biertje tappen om met 
de andere vrijwilligers na te genieten 
van het succes van alle inspannin-
gen. Het was een uitmuntend vrolij-
ke playbackshow met veel spektakel, 
maar bovenal veel winnaars. 

Vrolijke playbackshow De Circel

Mijdrecht - In het kader van de Na-
tionale Boomfeestdag ging groep 7 
van de Twistvliedschool donderdag 
19 maart op weg naar het Wickel-
hofpark in Mijdrecht om bomen te 
snoeien. 
Onderweg kregen de kinderen 
handschoenen, prikkers en vuilnis-
zakken mee om zwerfvuil op te rui-
men. Ze vonden het ongelofelijk 
wat mensen allemaal gewoon op 
straat gooien, zoals heel veel plas-
tic, blikjes, papier en sigarettenpeu-
ken, maar ook oude doeken en kle-
ding. Aangekomen in het park werd 
de groep opgewacht door een me-
dewerker van de gemeentelijke 

plantsoenendienst en een vrijwil-
liger van het NME, bij wie ze twee 
volle zakken met vuil konden inle-
veren. Vervolgens gingen de kinde-
ren in groepjes uiteen om de ge-
markeerde bomen met de hand om 
te zagen. Dit onderhoud is nodig 
zodat de andere bomen weer lucht 
en licht krijgen. Het was hard wer-
ken, zagen, omduwen en verslepen, 
maar het resultaat mocht er zijn zo-
als op de foto’s te zien is. Als dank 
voor hun hulp kregen de kinde-
ren allemaal een zakje bloembollen 
voor thuis en een mooie sleutelhan-
ger mee. Het was een energieke en 
succesvolle ochtend!

Twistvliedschool snoeit 
bomen Wickelhof

De Ronde Venen - In de traditie 
van Palmpasen (zondag 29 maart) 
hebben de kinderen van groep 1 en 
2 van de Driehuisschool op vrijdag 
27 maart hun Palmpaasstok ver-
sierd. Aan deze stok hangen sym-
bolen die verwijzen naar het Paas-
verhaal. “Vroeger” werd er met deze 
stokken een optocht gelopen door 
de kerk, gezegend door de pastoor 
en daarna aan een opa of oma ge-

geven. Natuurlijk willen de kleu-
ters na het versieren van hun palm-
paasstok ook een optocht lopen. 
Dus werden de bewoners van Ge-
rardus Majella verrast door de zin-
gende kinderen. Vol trots lieten zij 
hun mooi versierde stok zien. Na 
een aantal liedjes ging de optocht 
verder via het Schaepmanplantsoen 
naar het Driehuisplein en de aan-
leunwoningen aan de Bozenhoven.

Kleuters Driehuis brengen 
Palm Pasen bij de ouderen







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

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

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

De acht millenniumdoelen zou-
den in 2015 gehaald moeten zijn. 
Omdat het in deze column over 
onderwijs gaat, wordt dit millen-
niumdoel eruit gelicht en vragen 
we ons af welke resultaten daar 
gehaald zijn en of de effecten ‘all 
over the world’ gelijk zijn. 
Het millenniumdoel “Alle kinde-
ren naar school” werd in de vo-
rige eeuw door de Verenigde Na-
ties als volgt geformuleerd: In 
ontwikkelingslanden gaan mil-
joenen kinderen nog niet naar 
school. Vaak worden zij thuis ge-
houden om mee te helpen in het 
huishouden of om een bijdrage te 
leveren aan het gezinsinkomen. 
Verplicht en toegankelijk basis-
onderwijs is een belangrijk mid-
del in de strijd tegen kinderar-
beid. Het geeft kinderen de kans 
om zich verder te ontwikkelen 
waardoor hun kansen in het le-
ven toenemen. Dit komt uiteinde-
lijk de hele maatschappij ten goe-
de. Daarom moet ervoor gezorgd 
worden dat in 2015 alle kinderen 
overal ter wereld basisonderwijs 
kunnen volgen en afronden.”

Wat is er in 2015 
daadwerkelijk bereikt? 
Het antwoord daarop is positief, 
want wereldwijd is er een fikse 
stijging in deelname aan onder-
wijs. Nu gaat 90% van de kinde-
ren naar school. Vooral in Azie is 
het aantal schoolgaande kinde-
ren sterk toegenomen. Maar we 
zijn er nog niet. Er valt nog veel 
te verbeteren aan de kwaliteit van 
onderwijs. Daarop en op het te-
rugdringen van het aantal drop-
outs richten zich straks nieuwe 
doelen om armoede uit te ban-
nen. De VN is daar heel ambiti-

eus in. Wij van OntwikkelingsSa-
menwerking reflecteren van tijd 
tot tijd over wat we doen. Eigen-
lijk zijn ook wij best ambitieus, 
willen we gouden randjes om on-
ze projecten. In onze projectlan-
den in Latijns-Amerika, in Afrika 
en in Azie hebben we via Grenze-
loos Investeren in Onderwijs er-
voor gezorgd dat veel meer kin-
deren naar school kunnen gaan, 
dat er goed didactisch materiaal 
is en dat leerkrachten worden bij-
geschoold. De met Rondeveens 
geld ondersteunde scholen wor-
den alom geprezen en dankzij het 
schoolgeldproject is het aantal 
dropouts gering. Wij kunnen trots 
zijn op ‘onze’ scholen. 

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

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

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

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Stroopwafel-
verkoop
Vinkeveen - De Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen verkoopt al 
jaren in het voorjaar overheerlij-
ke stroopwafels uit Gouda. Dit jaar 
kunt u hen huis aan huis verwach-
ten op vrijdagavond 10 april tussen 
18-20.30 uur in de wijken Wester-
heul en Zuiderwaard. 
Op zaterdagmorgen 11 april ver-
trekken we vanaf 9.00 uur richting 
Waverveen en oude dorp Vinke-
veen. De Goudse stroopwafels kos-
ten 3 euro /10 stuks en zijn natuur-
lijk lang houdbaar in de vriezer! Bij 
Hervormd Verenigingsgebouw, He-
renweg 205 Vinkeveen, staat ook 
een kraampje voor de verkoop. De 
opbrengst is dit jaar voor Mercy 
Ships: Het varend ziekenhuis voor 
de allerarmsten. zie www.mercys-
hips.nl. 
Hebt u ons dit jaar niet aan de 
deur getroffen; bestellingen kunt u 
doorgeven aan: Kees Versloot: 06-
21372893.

Reumafonds 
bedankt
Vinkeveen/Waverveen - Het Reu-
mafonds bedankt alle collectanten, 
comitéleden en bewoners in Vinke-
veen en Waverveen voor hun gro-
te inzet en bijdrage aan de landelij-
ke collecteweek. Tijdens de collec-
te van 16 t/m 21 maart 2015 is in 
Vinkeveen en Waverveen in totaal 
3089,60 opgehaald. Hiermee leve-
ren Vinkeveen en Waverveen een 
belangrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.

Breicafé in de 
Bibliotheek
Wilnis - Dinsdag 7 april start in 
de Bibliotheek Wilnis een Breica-
fé. Beginnende breisters zijn wel-
kom, maar u kunt ook uw breiwerk-
je meenemen. Iedereen van jong tot 
oud die van breien houdt is van har-
te welkom. Het breicafé is iedere 
oneven week op dinsdag in de Bibli-
otheek Wilnis. Tijdstip: 14.00-16.00 
uur. Deelname kost 2,50. Leden van 
de Bibliotheek krijgen 1 euro kor-
ting. In de Bibliotheek Mijdrecht 
is elke laatste donderdag van de 
maand Breicafé. Het Breicafé in de 
Bibliotheek Mijdrecht is in samen-
werking met Atelier Het Tuinhuis uit 
De Hoef. Het eerstvolgende breicafé 
in de Bibliotheek Mijdrecht is don-
derdag 30 april. Leden van de Bibli-
otheek krijgen 1 euro korting. Meer 
info: www.bibliotheekavv.nl

PAASVOORDEEL 
BIJ VAN KOUWEN.
www.vankouwen.nl

ASTRA BLITZ SPORTS TOURER
VAN € 23.900,-  VOOR  € 19.900,-  

 UW KORTING € 4.000,-

OPEL PAASSHOW 1 T/M 4 APRIL

,
2E PAASDAGGEOPEND!

Vinkeveld gaat van start
Vinkeveen - Voor het eerst in lan-
ge tijd krijgt Vinkeveen weer een 
nieuwe woonwijk. De wijk Vinkeveld 
komt te liggen tegen de Spoordijk, 
met uitzicht op de groene weiden 
van Marickenland. De gemeente De 
Ronde Venen gaat Vinkeveld klant-
gericht ontwikkelen. Dit betekent 
dat de wensen van woningzoeken-
den in Vinkeveen en de regio cen-
traal staan in de uitwerking van de 
plannen voor Vinkeveld. 
Het gebied staat nu nog bekend als 
Westerheul IV. Vinkeveld is geen 
blanco vel, de basisopzet ligt er al. 
Achter de bouwhekken is de grond 
bouwrijp gemaakt en het duidelijk 
waar de wegen komen. De nieuwe 
naam Vinkeveld geeft aan dat de 
wijk een dorpse uitstraling krijgt. De 
basis ligt er maar de invulling van 
Vinkeveld is nog niet uitgewerkt, 
licht wethouder Moolenburgh van 
De Ronde Venen toe: ‘Wij willen hier 
bouwen waar mensen echt behoef-
te aan hebben. Het past bij deze tijd 
dat we woningzoekenden actief vra-
gen naar hun voorkeuren.’ Hij geeft 
een aantal voorbeelden. Willen men-
sen rijwoningen en zo ja, juist gro-
te of kleinere? Huur of koop? Vrije 
kavels of juist kant en klare twee-
onder-één-kapwoningen? Moolen-
burgh: ‘Ook over de architectuur-
stijl mogen belangstellenden zich 
uitspreken. Een dorpse uitstraling 
is een ruim begrip. Ik ben heel be-
nieuwd met welke stijl of sfeer men-
sen komen.’ De gemeente De Ron-

de Venen gaat het cocreatie proces 
in samen met een aantal ontwikke-
lende partijen (Vink&Veenman, MI-
II Architecten, Stichting Afbouwwo-
ningen) en met GroenWest voor de 
sociale huurwoningen. 

Online vragenlijst
Op www.woneninvinkeveld.nl staat 
een online vragenlijst. Alle mensen 
die overwegen om hier te gaan wo-
nen, kunnen deze lijst invullen. Zij 
ontvangen een uitnodiging om mee 
te doen aan drie woonworkshops. 
De eerste is op maandag 20 april, in 
de Boei in Vinkeveen. Na een intro-
ductie van de aanpak inventariseert 
de gemeente de woonwensen. Op 
de volgende avond gaan de deelne-
mers dieper in op de woningen en 
het plan voor de wijk. Nog voor de 
zomer is het nieuwe plan op hoofd-
lijnen klaar. Na de zomer volgt de 
derde workshop waar het echt over 
de woningen zelf zal gaan. Het stre-
ven is om in het najaar in verkoop 
te gaan.

Snel starten
Voor de bebouwing van één deelge-
bied is al een heel concreet plan: 16 
rijwoningen aan de centrale brink, 
midden in Vinkeveld. Voor deze wo-
ningen is een vergunning afgege-
ven en ze gaan nog voor de zomer 
in verkoop. Ook woningzoekenden 
die op korte termijn een woning wil-
len kopen, kunnen dus al in Vinke-
veld terecht. 

IVN-lezing
‘Het waterbeleid en de 
waterkwaliteit’
Regio - Dinsdag 7 april organiseert 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een lezing over het waterbeleid. De 
lezing wordt gegeven door Hilga 
Sikma en Bart Specken, medewer-
kers van Waternet. De lezing wordt 
gehouden in het NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. De lezing begint om 20.00 
uur. Voor de toegang wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd van 2.50 
euro. Er wordt heel veel water naar 
de zee afgevoerd. Dat water moet in 
goede banen geleid worden, zodat 
we droge voeten houden in dit land, 
dat voor een belangrijk deel on-
der de zeespiegel ligt. Hilga houdt 
zich bezig met het waterbeheer in 

het gebied van het waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht, en met de wa-
terafvoer van grofweg Nieuwegein 
tot IJmuiden aan zee. Er moeten 
belangrijke beslissingen genomen 
worden over de werking van gema-
len en sluizen. Op de verwachting 
van extreme regenval moet geanti-
cipeerd worden met vóórmalen, en 
dan maar afwachten of die regen 
komt. Van dergelijke moeilijke be-
slissingen hebben wij meestal geen 
weet. Niet alleen moet het waterni-
veau in orde zijn, ook de kwaliteit 
van het water, terrein van Bart, en 
een gezonde visstand zijn belang-
rijk. Op 7 april komen Hilga en Bart 
hier meer over vertellen.

Ga je mee wandelen met 
Atelier54 in Marickenland?
Regio - We gaan wandelen op 17 
en op 25 april. De wandeling is kort, 
maar we stoppen twee keer een uur 
om schetsen en schilderijtjes te ma-
ken of om te fotograferen. Het land-
schap is ons onderwerp. We kij-
ken vooral naar het kleur- en lijn-
perspectief. We verzamelen bij het 
Veenlandencollege aan de Bonc-
kestekersweg in Vinkeveen. Daar 
is ook parkeerruimte. Dan vertrek-
ken we om 13.30 uur en zijn dan +/- 
16.00 uur terug.
Aanmelden kan via de mail: annie.

overbeeke@atelier54.eu, vermeld 
wel de datum, waarop je wil wan-
delen. Je krijgt een bevestigingsmail 
met daarin het rekeningnummer om 
te betalen. Of meld je telefonisch 
aan: 0652021499. De kosten zijn 
15,00. Neem je schilderspulletjes 
mee, een krukje, water en eventueel 
een paraplu. Wil je liever fotografe-
ren? Dan gaan we uit van een spie-
gelreflexcamera die je bijna altijd op 
automaat zet. Leuk dat je meegaat.
Aanmelden kan dan via de mail; an-
nie.overbeeke@atelier54.eu

Hoe het staat met 
millenniumdoel

“Alle kinderen naar school” 





 
06   Nieuwe Meerbode  •  1 april 2015

Start verkoop Blijdrecht 
in Mijdrecht
Mijdrecht – Op zaterdag 11 april 
2015 start de verkoop van het 
nieuwbouwproject Blijdrecht in 
Mijdrecht. Op de locatie van het ou-
de zwembad Blijdrecht, aan de Doc-
tor J. van der Haarlaan te Mijdrecht, 
wordt een nieuwe, kleinschalige 
woonwijk gerealiseerd. Het project 
Blijdrecht bestaat uit twintig rui-
me eengezinswoningen, verdeeld 
over twee rijen van zeven wonin-
gen met een woonoppervlakte van 
127 m2 en twee blokken van drie-
onder-één-kapwoningen met een 
woonoppervlakte van 157 m2. Iede-
re woning beschikt over een riante 
tuin. De woningen zijn inclusief keu-
ken en sanitair en verkrijgbaar van-
af 245.000,- V.O.N. Blijdrecht wordt 
een frisse, nieuwe buurt met veel 
groen en ruimte om te wonen en 
te leven. De wijk bevindt zich dicht-
bij alle voorzieningen van Mijdrecht, 

met de natuur van de Ronde Venen 
overal om je heen. Daarnaast bent 
u binnen 30 minuten in steden als 
Amsterdam en Utrecht. Blijdrecht 
is een project van Vink Bouw, een 
bouwbedrijf uit Nieuwkoop dat het 
project heeft ontwikkeld. De ver-
koop zal worden verzorgd door 
Koop Lenstra Makelaars uit Uit-
hoorn. 
Wanneer: zaterdag 11 april 2015. 
Wat: start verkoop woningen nieuw-
bouwproject Blijdrecht. Waar: par-
tycentrum De Meijert te Mijdrecht. 
Tijd: 11.00 tot 14.00 uur. Makelaar 
aanwezig. Ook aan kinderen is ge-
dacht.

Alvast inschrijven? Dat kan op www.
blijdrecht.nl. Like de Facebookpagi-
na www.facebook.nl/blijdrecht voor 
uptodate informatie en leuke tips en 
weetjes.

NU BIJ
VAN KOUWEN

2E PAASDAG 
GEOPEND VAN 
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€ 5.375,-

G
N
R!

375,-

DE FIAT 500C 80 LOUNGE 

UIT VOORRAAD 

VAN € 19.245,- 

VOOR 

€ 13.870,-

UW VOORDEEL€ 5 EEL 
€ 5.375

E

PAASSHOW
 

VAN 1 T/M 4 APRIL

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp      Tel. 023 - 554 29 29

020 567 20 30

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.

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.

In mijn jeugd noemde een jongen 
in de brugklas een meisje blauw-
borstje vanwege haar vormen en 
haar blauwe jasje. Hij had de bij-
naam, waar zij overigens geen 
hekel aan had, afgeleid van het 
roodborstje. Wij hadden geen 
idee, dat er werkelijk een vo-
gel met de naam blauwborst be-
stond. Jaren later kwam ik tot die 
ontdekking en toen duurde het 
nog even voordat ik dit vogeltje in 
het echt tegen kwam. De kans om 
er een te zien is nu veel groter. De 
blauwborst doet het goed in Ne-
derland, van 900 broedpaartjes in 
1975 tot ongeveer 10.000 nu. Me-
de dankzij het streven naar meer 
biodiversiteit zijn er meer plekken 
gekomen met veel variatie waar 
hij goed terecht kan. Hij houdt 
van natte gebieden met open de-
len en een rijke struweel- en loof-
boombegroeiing, waar veel in-
secten te vinden zijn. Blauwbor-
sten zoeken hun voedsel meest-
al op de grond, waar zij ook broe-
den in dicht struikgewas. Eind 
maart is een groot aantal al weer 
terug in ons land vanuit hun win-
terverblijven in West Afrika (voor-
bij de Sahara), Spanje of Portu-
gal. De voor de vrouwtjes uitslo-
vende mannetjes zijn nu te zien 
en te horen met hun gevarieerde, 
uitbundige zang. Die zang is bijna 
net zo fraai als van de nachtegaal, 

aan wie hij verwant is, maar qua 
uiterlijk wint de blauwborst het 
met zijn opvallende kleuren. Uit-
zonderlijk voor vogels in Neder-
land is om én mooi te zingen én 
er mooi uitzien. De zang is melo-
dieus met trillers maar moet eerst 
even op gang komen. De start 
“Sruu-sruu-sruu” lijkt wat op het 
aanlopen van een wiel, maar al 
snel hoor je vele, vrij hoge, helde-
re klanken. Hij is meester in het 
imiteren van andere vogels die 
naast hem in het territorium le-
ven. Vaak maakt hij gebruik van 
uitgekozen zangposten. Al zin-
gend kan hij een baltsvlucht ma-
ken. De lucht in en dan met een 
opgewipte, uitgewaaierde staart 
als een parachuutje weer naar 
beneden. Zelfs ’s nachts is hij te 
horen. Het vrouwtje heeft niet de 
opvallende kleuren en leeft ver-
borgen op de grond. In het najaar 
gaat het mannetje meer op het 
vrouwtje lijken.
Heeft het meisje, behalve in de 
spiegel, in haar leven al een 
blauwborstje gezien? Als zij veel 
wandelt in gebieden als de Groe-
ne Jonker of Waverhoek zou dat 
heel goed kunnen, alhoewel er in 
de Waverhoek afgelopen winter 
veel struikgewas is weggehaald.

Bert Fakkeldij, 
IVN-natuurgids

Zingende blauwborst 
weer te bewonderen

En dat gaan wij groots vieren!
MotoPort Uithoorn

dertig jaar!
Regio - Met een winkel van ruim 
2000m² hebben wij het grootste 
aanbod aan motoren, scooters, kle-
ding en accessoires. Iedereen kan 
bij ons vinden wat hij/zij nodig heeft.
In april bestaan wij 30 jaar en dat 
vieren we groots. Wij gaan, uniek in 
Nederland, 30 dagen in april* open 
ook op 1e en 2e paasdag! Speciaal 
voor het 30 jarig bestaan hebben 
wij een extra kledingoutlet geopend, 
van nog eens 200m², waar alle kle-
ding voor minstens 30% extra kor-
ting aangeboden word. Zo heeft u 
al een helm vanaf 39,-! De volledi-
ge 2015 kleding & helmencollectie 
is nu ook bij ons te bezichtigen. Wij 
hebben onlangs Alpinestars kleding 
als merk in onze winkel toegevoegd, 
voor een nog breder assortiment. 
Ook maakt u de gehele maand april 
kans op “1 jaar lang gratis Yamaha 
MT-09 Tracer rijden”. Hiervoor kunt 

u speciale loten bemachtigen die u 
bij een besteding vanaf 25,- van ons 
cadeau krijgt!
Om voor nog meer acties te zorgen 
hebben wij in samenwerking met 
Honda, Kawasaki, Suzuki en Yama-
ha, diverse acties op verschillende 
nieuwe motoren. Zo krijgt u bij een 
nieuwe Kawasaki Z300 abs, (speci-
aal geschikt voor het nieuwe A2 rij-
bewijs), een compleet performance 
pakket t.w.v. 499,- gratis. Voor het 
nieuwe seizoen is onze verhuur af-
deling nog verder uitgebreid naar 
15 van de allernieuwste 2015 mo-
dellen. Ook is gedacht aan de auto-
rijder, waarvoor de Peugeot Metro-
polis, die te rijden is met een autorij-
bewijs, klaar staat. U kunt alles vin-
den bij MotoPort Uithoorn!
Voor meer informatie bezoek www.
motoportuithoorn.nl of vind ons op 
Facebook.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Ronde Venen - Afgelopen week-
end speelde de Hoefse toneelvereni-
ging “De Opregte Amateur” het stuk 
“Chez Dolly encore”, geschreven door 
José Frehe en Rob van Vliet, over het 
wel en wee van een nachtclub. Het 
was de eerste keer in de ruim 40 jari-
ge historie van de club, dat er op het 
toneel iemand dood gaat. Het was 
Ida Sietsma als nachtclubeigenares 
Dolly, die deze ‘eer’ te beurt viel.

Ida, hoe is dat, doodgaan 
op het toneel?
“Bijzonder. Meestal heb ik komische 
rollen, maar dit was serieus. En het 
zijn toch gevoelens, waar je mee te 
maken hebt. Er kan misschien ie-
mand in de zaal zitten, die net zoiets 
heeft meegemaakt. Je moet dus wel 
op een goede manier je gevoelens 
uitdragen. Toen na het filmpje met 
mijn’zeg maar’ testament de men-
sen spontaan begonnen te klappen, 
kreeg ik toch wel een kick”.

Jouw nachtclub gaat failliet, 
je man gaat vreemd met een 
bardame, jij overlijdt; dat klinkt 
toch niet als een komedie?
“In dit stuk staat de liefde centraal en 
de mensen. Je moet ieder een kans 
geven. Het gevoel van: ‘het is goed 
zo, je kunt je lot niet ontlopen’. Dat 
weet ik ook uit eigen ervaring. Dat 
maakt het toch ook weer een blij 
stuk. Het was regelmatig muisstil in 
de zaal. Het was een stuk met een 

lach en een traan. Sprankelend en 
afwisselend. Echt geen bak ellende 
hoor. Er was genoeg te genieten.”

Je trad op in vele – soms 
schitterende - outfits, met soms 
razendsnelle wisselingen. 
Hoe ging dat achter 
de schermen?
“Ik had dertien verschillende sets 
kleren aan! Voor de korte wisseltij-
den had ik alles klaarliggen, maar ik 
kreeg daarbij ook hulp van de gri-
meuses. Het liep als een trein. Zon-
der hun hulp kun je dat niet.”

Je moest een paar keer vallen. 
Nog blauwe plekken?
“Ja, vooral rechts, haha. In de repeti-
ties kon dat nog op een dik kleed en 
voorzichtig, maar tijdens de uitvoe-
ring gaat het echt boem en op een 
harde vloer. En ik moest van Jerry (de 
technicus, red) ook nog de microfoon 
heel houden.”

Nog eens zo’n rol in 
een dergelijk stuk?
“Oh ja. Ik heb vooral veel komische 
rollen gedaan en ik wilde best eens 
iets serieuzers, eens niet overdone 
zoals in een klucht, maar echt kwaad, 
echt lief zijn, mooi om een tweestrijd 
zo te ervaren. Dit was voor mij de eer-
ste keer, maar het smaakt naar meer. 
Hoewel, kluchten zijn wat vluchtiger, 
maar toch ook erg leuk om te doen, 
hoor!”

Vertrekkende Statenleden nemen afscheid
Drie Koninklijke onderscheidingen 
tijdens afscheid Statenleden

Regio - Tijdens de laatste officiële 
vergadering van Provinciale Staten 
in hun huidige samenstelling na-
men 26 van de 47 Statenleden af-
scheid. Zij keren niet terug na de 
verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten van 18 maart 2015. Drie van hen 
kregen een Koninklijke onderschei-
ding uitgereikt. 

De vertrekkende Statenleden wer-
den toegesproken door de com-
missaris van de Koning, Willibrord 
van Beek. Hij bedankte hen voor 
hun persoonlijke inzet van de af-
gelopen jaren en overhandigde ie-
der vertrekkend Statenlid naast een 
bloemetje, de roemer en de bijbe-
horende oorkonde. Hij benadruk-
te dat Statenleden met passie en 
bevlogenheid zich inzetten voor de 
Utrechtse publieke zaken. Dit bete-
kent dat naast hun normale dage-

lijkse werkzaamheden, een groot 
deel van hun tijd wordt opgeslokt 
door de politiek.

Koninklijke onderscheidingen
Hans Konings (VVD), Erika Nap 
(CDA) en Petra Doornenbal-van 
der Vlist (CDA) ontvingen uit han-
den van commissaris van de Koning 
Willibrord van Beek een Koninklijke 
onderscheiding, vanwege hun bij-
zondere verdiensten als volksverte-
genwoordiger gedurende tenmin-
ste 12 jaar. Zij worden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hans Konings woont in Woerden en 
was eerder raadslid in de gemeen-
te Vleuten-De Meern van 1994 tot 
2001. Sinds 2003 is hij Statenlid voor 
de VVD. Hij was onder meer lid van 
de commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie en had zitting in de com-
missie Pakketstudies Bereikbaar-

heid. Hij was als verkeersdeskundi-
ge woordvoerder voor Mobiliteit. 
Erika Nap uit Vleuten (Gemeen-
te Utrecht) maakt sinds 2003 deel 
uit van Provinciale Staten voor het 
CDA. Zij had onder meer zitting in 

de commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie en in de commissie Wo-
nen, Maatschappij en Cultuur. Zij 
heeft zich onder meer ingezet voor 
jeugdzorg en economie, en voor het 
betrekken van jongeren bij de po-
litiek.
Petra Doornenbal-van der Vlist uit 
Lopik maakt sinds 2003 deel uit van 
Provinciale Staten van Utrecht voor 
het CDA. Zij was vele jaren lid van 
de commissies Ruimte, Groen en 
Water en Bestuur, Europa en Mid-
delen en van deze laatste commis-
sie was zij ook voorzitter. Zij was 
ook fractievoorzitter van het CDA 
en tot twee keer toe lijsttrekker bij 
de Statenverkiezingen.

Installatie nieuwe Statenleden
De nieuw gekozen Statenleden 
worden op donderdag 26 maart tij-
dens hun eerste officiële vergade-
ring geïnstalleerd. De aanvang van 
deze openbare vergadering is om 
19.30 uur. In totaal worden 49 Sta-
tenleden geïnstalleerd, 28 nieuwe 
en 21 zittende leden. Van de 49 Sta-
tenleden zijn er 21 vrouw. In totaal 
zijn er twee zetels meer te vergeven 
dan in 2011, omdat het aantal inwo-
ners is gestegen.

Sint Jozefschool verblijdt 
ouderen en de voedselbank
Vinkeveen - Heerlijke dingen na-
men de kinderen deze week mee 
naar school! Niet om zelf op te eten, 
maar om aan een palmpaasstok te 
hangen. Elk jaar worden op de Sint 
Jozefschool palmpaasstokken ge-
maakt. Ook dit jaar werden er per 
groep 1 of meerdere stokken ge-
knutseld. Kinderen nemen van huis 
allerlei lekkers mee om aan de stok 
te hangen. Er was veel lekkers over.
Daarom bracht een vertegenwoor-

diging vanuit elke klas alle extra’s 
naar een meneer van de voedsel-
bank. Hij was er blij mee en hij zal 
zorgen dat alles eerlijk verdeeld 
wordt en bij de juiste gezinnen te-
recht komt. De palmpaasstokken 
werden door weer en wind naar 
Maria-Oord gebracht. Wat een blije 
gezichten! Zo droeg iedereen de af-
gelopen week zijn of haar steentje 
bij aan de voorbereiding van een 
mooi Paasfeest.
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Julianaschool aan de slag 
met meetkundekunst
Wilnis - ‘Meetkunde uit de kunst, in 
de klas’, dat was dit jaar het thema 
van de Grote Rekendag. Ideaal voor 
de Julianaschool uit Wilnis, waar ze 
deze weken toch al extra aandacht 
hadden voor kunst en cultuur.
Na een centrale opening waarbij el-
ke groep een meetkundig figuur uit-
beeldde, gingen de leerlingen aan 
de slag met rekenactiviteiten. El-
ke groep maakte allerlei rekenop-
drachten die te maken hebben met 

meetkunde en kunst. Zo maakte 
een groep patronen, maar ook con-
centrische cirkels, spiegelen, keer-
kunst met zeshoeken, cirkelbogen, 
patronen in tegels, in perspectief 
tekenen en symmetrische blokken-
bouwsels kwamen voorbij. 
Aan het einde van de dag werden 
alle gemaakte opdrachten tentoon-
gesteld in school, zodat ook de ou-
ders een blik konden werpen op het 
gemaakte werk.

Kleurrijke modeshow van 
Groot Gelijk

Wilnis - Waar de weersomstandig-
heden eerder te maken hadden met 
de herfst dan het voorjaar, organi-
seerde de bekende modezaak Groot 
Gelijk ‘damesmode met een maatje 
meer’ haar modeshow op zondag 29 
maart voor de voorjaars- en zomer-
collectie. En die was gezien de outfit 
die de verschillende ‘mannequins’ 
showden, overwegend heel kleurig. 
Voor het eerst werd naast de ma-
ten 42 tot 60 die tot de standaard 
maten behoren bij Groot Gelijk, ook 
kleding in ‘maatje 38’ geshowd. Een 
en ander vanwege de vraag ernaar 
door relaties van diverse klanten. 
De modeshow werd net zoals vo-
rig jaar georganiseerd bij Brasse-
rie de Waard in de Wilnisse Dorps-
straat. Die was voor deze gelegen-

heid ‘afgeladen’ met belangstellen-
den waaronder voor het merendeel 
dames met daartussen ook een en-
kele nieuwsgierige heer. Zij geno-
ten van de uitstekend door de ge-
zusters Thea en Jeanne van Hees-
wijk gepresenteerde show. Niet op 
een catwalk maar vrijelijk tussen de 
tafels door het hele restaurant. Dat 
was even wennen en organiseren, 
want het commentaar werd beur-
telings door Jeanne en Thea in de 
verschillende ruimten verzorgd. Het 
voordeel van een modeshow op de-
ze manier is dat de aanwezigen op-
timaal de kans krijgen om de kwali-
teit en de afwerking van de kleding 
van dichtbij ‘met de hand’ te bekij-
ken. Medewerking aan deze mode-
show verleenden dit keer Linneke 

Kool Van Get Styled (make up) en 
kapster Petra Vrieling van Knipsa-
lon Petra (haardracht). Tevens San-
dra en Tibor van Brasserie De Waard 
die ervoor hebben gezorgd dat ook 
de inwendige mens niets te kort 
kwam in de vorm van een hapje en 
een drankje. Allemaal ondernemers 
uit Wilnis die veel van hun kunnen 
hebben laten zien. De eerder ver-
melde deelname door Beautysalon 
Bellissimo en Paris Optiek werd op 
het laatste moment afgezegd. De 
modeshow duurde ruim een uur en 
werd onderbroken door de traditio-
nele loterij van Groot Gelijk waaraan 
weer mooie prijzen waren verbon-
den in de vorm van cadeaubonnen. 
De foto’s geven slechts een sum-
miere indruk van de middag.

Webshop
De kleding die door dit keer 11 
mannequins van Groot Gelijk werd 
geshowd, is van het type ‘een ma-
tje meer’. Veelal voor dames vanaf 
de maten 42 tot en met 60 alhoewel 
dit keer ook kleding in maat 38 werd 
geshowd. De kleding die werd ge-
showd zag er heel gevarieerd, kleur-
rijk en modieus uit. De geshowde 
kleding toont andermaal het bewijs 
dat zowel de jongere als oudere da-
mes ‘met een maatje meer’ ook leuk 
en modieus gekleed kunnen gaan. 
Mooie pasvormen en verre van ou-
bollig. Volgens Thea is er ook steeds 
meer aanbod en keus in dit genre, 
voor zowel het najaar als het voor-
jaar en de zomer. En niet alleen voor 
vrouwen op leeftijd. Dames vanaf in 
de dertig kunnen bij Groot Gelijk al 
terecht voor mooie en vooral betaal-
bare kleding! Kijkt u maar eens op 
de website: www.grootgelijk.com. 
Daarop is ook een link naar feest-
kleding. Bovendien ziet u daarop al-
le merken die Groot Gelijk in huis 
heeft waarvan kleding is geshowd. 
Verder heeft Groot Gelijk een web-
shop waar men de kleding kan be-
stellen. Aanpassen en/of vermaken 
is eveneens mogelijk en wordt gra-
tis uitgevoerd.

“De belangstelling voor de kleding 
neemt bij ons met het jaar toe. Daar 
spelen we op in met de collecties en 
breiden het aantal merken uit als 
dat een waardevermeerdering met 
zich meebrengt. Onze klanten moe-
ten de kleding mooi vinden en pret-
tig kunnen dragen. Daar proberen 
we aan te voldoen,” legt Thea uit die 
weer heel blij is met de grote be-
langstelling voor de nieuwe voor-
jaars- en zomercollectie.
Zij presenteerde samen met Jeanne 
de kleding tijdens het showen weer 
deskundig en met veel enthousias-
me. Groot Gelijk voor damesmode 
voor een maatje meer, vindt u in de 
Dorpsstraat 29, 3648AE Wilnis, tel. 
0297-250614 of bezoek de aantrek-
kelijke website eens een keer: www.
grootgelijk.com.
U bent altijd van harte welkom in de 
winkel.

Gem.� verbruik:� 3,6� -� 6,3� l./100km,� 27,8� -� 15,9� km/l.� CO2-uitstoot� 94� -� 147� g/km.� � Getoond� model� kan� afwijken� van� de�
beschreven� uitvoering.� Wijzigingen� en� drukfouten� voorbehouden.

Direct� weten� wat� uw� auto� waard� is?� Doe� nu� een� gratis� inruilscan� op� www.kia-vankouwen.nl

Klokkenbergweg� 15,� Amsterdam,� Tel.� (020)� 56� 50� 380
Robijnlaan� 2B,� Hoofddorp,� Tel.� (023)� 55� 42� 929

2e� Paasdag� geopend!
Tot� €� 3.500,-� inruilvoordeel!

Santa Run bracht 22750,- op
Regio - Hierbij een foto waarop de 
voorzitter, René Fronik, van de Ro-
taryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn een cheque van 2.750 euro 
overhandigt aan Patricia Burggraaf 
van de Stichting Haarwensen. De 
Stichting Haarwensen zorgt ervoor 
dat kinderen, die als gevolg van een 

medische behandeling of door an-
dere oorzaak kaal worden, een pruik 
van echt haar kunnen dragen.

Het bedrag van 2.750 euro is een 
deel van de opbrengst van de San-
ta Run die op 19 december in 
Mijdrecht is gehouden.

Kinderboerderij De 
Olievaar zoekt vrijwilligers!
Regio - Met de actie NLdoet van 
vorige week hielpen veel vrijwilligers 
mee om de kinderboerderij De Olie-
vaar in Uithoorn op te knappen. We 
zijn een flink eind op weg, maar het 
werk is nog lang niet klaar en daar 
hebben wij jullie hulp bij nodig. 

Wij zoeken vrijwilligers die ons wil-
len helpen met de verzorging van 
de dieren, maar ook vrijwilligers die 
willen helpen bij verschillende acti-
viteiten voor kinderen. Ook mensen 
met groene vingers zijn van harte 
welkom om de handen uit de mou-
wen te steken!

Op korte termijn zoeken wij col-
lectanten voor het Oranjefonds. De 
kinderboerderij doet dit jaar mee 
aan de collecte, die gehouden wordt 

in de periode van 27 april tot en met 
2 mei. Collecteren voor het Oranje-
fonds betekent dat van het opge-
haalde geld de helft naar de kin-
derboerderij gaat en de andere helft 
van de opbrengst besteedt wordt 
door het fonds aan sociale initiatie-
ven in de provincie. Al het geld zal 
worden besteed en blijft in de re-
gio. Collecteren kost je als vrijwilli-
ger gemiddeld maar 2 uur van je tijd 
en je steunt hiermee Kinderboerde-
rij De Olievaar in Uithoorn!

Kijk op de site van de kinderboerde-
rij http://olievaar.nl voor meer infor-
matie over de verschillende werk-
zaamheden voor vrijwilligers. Geef 
je op en stuur een mailtje met je ge-
gevens naar: informatie@olievaar-
uithoorn.nl.

Kom in de kas: 11 en 12 april
Open dagen
glastuinbouw

tuinbouw
Regio - De teelt van hortensia 
voor in de tuin maar ook voor 
in huis, rozen als potplant en 
snijbloem en Cymbidium voor 
de snij zijn niet alledaagse pro-
ducten om te zien. De wereld 
van de kas is er een vol gehei-
men, maar daar komt verande-
ring in. Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 april openen de kassen 
hun deuren om te laten zien wat 
er allemaal achter het glas ge-
beurt. Kom in de Kas is de naam 
van dit evenement waaraan zes 
bedrijven in de regio Aalsmeer 
deelnemen. Het kan in de kas, 
want in de kas kan alles. Tijdens 
het evenement Kom in de Kas 
laten enthousiaste tuinders zien 
dat de glastuinbouw een sector 
is waar muziek in zit, vandaar 
dat voor de 38ste editie van dit 
jaarlijks evenement de keuze 
voor dit als thema is gemaakt.

Bewonder 
De kassen verkennen kan dit 
jaar in de regio Aalsmeer door 
het bezoeken van één com-
pact gebied waar toch mooie 
verschillende bedrijven te zien 
zijn. Maak bij de firma Koster 
kennis met de bolbloemen en 
workshops bollenmanden ma-
ken. Ammerlaan laat 15.000m2 
zien met snij cymbidium en bij 
Lex+ doen ze het mooiste wat er 
is, zij creëren rozen. Bij van Kla-
veren Plant en Kwekerij Zuider 
Legmeer kan men alle soorten 
hortensia’s zien en de rozen van 
Olij Rozen reizen de hele wereld 
over. Kom dus rennen tussen de 
rozen, je verbazen over de hor-
tensia’s en bewonder de cymbi-
diums. Kortom: kom in de kas!

Gastvrije Tuinders
Dit jaar draait het thema van 
Kom in de Kas rond muziek. 
Vandaar dat er ook een aan-
tal muzikale elementen wor-

den toegevoegd. Op zaterdag 
11 april zijn er optredens van 
het Show- en Jachthoorn korps 
uit Kudelstaart. Deze optre-
dens vinden plaats bij de deel-
nemende bedrijven. Op zater-
dagmiddag brengt het shanty-
koor de Brulboeien een groot 
aantal meezingers ten gehore 
bij Van Klaveren. Zondagmid-
dag 12 april treedt bij Van Kla-
veren Opera Familia op. Ze zijn 
bekend geworden bij Holland 
Got Talent 2011. Kinderen le-
ven zich uit op het springkus-
sen, of worden vermaakt door 
een clown. Kom in de Kas is een 
uitje voor het hele gezin, lekker 
in de buurt en helemaal gratis. 
Bezoek je Kom in de Kas: doe 
dan mee met de #kasfoto2015 
wedstrijd! Je kunt nu al foto’s 
insturen van voorgaande jaren. 
Meer informatie staat op de Fa-
cebookpagina.

Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het jaarlijkse 
publieksevenement van de Ne-
derlandse glastuinbouwsec-
tor. In de regio Aalsmeer ne-
men zes bedrijven deel om te 
laten zien waar ze trots op zijn: 
mooie, verse, gezonde en veili-
ge natuurproducten. De ope-
ningstijden in de regio Aalsmeer 
zijn van 10.00 tot 16.00 uur op 
zaterdag 11 en op zondag 12 
april. Parkeren kan op het par-
keer-dak van de Bloemenveiling 
Aalsmeer, vandaaruit rijden gra-
tis elke tien minuten pendelbus-
sen naar de bedrijven zelf. Kom 
in de Kas wordt mede mogelijk 
gemaakt door Dutch Produce 
Association, FloraHolland, Bay-
er CropScience, Interpolis en 
Rabobank. Op www.kominde-
kas.nl kunt u zien welke kassen 
bij u in de buurt open zijn. Volg 
Kom in de Kas via Facebook en 
Twitter. De toegang is gratis

Leerlingen OBS Molenland 
bezoeken boer Straathof
Mijdrecht - Groep 6 van OBS Mo-
lenland is naar de boerderij geweest 
voor het project “Superboer”. Tijdens 
dit project ontmoetten de leerlingen 
de man die ons eten maken kan. 
Op dinsdagochtend was groep 6 te 
gast bij boer Straathof. Deze melk-
veehouderij bestaat uit 60 koeien 
en een aantal paarden. Tijdens het 
bezoek aan de boerderij leerden de 
leerlingen over de koeien, de machi-
nes, de producten en de processen 
die bij het runnen van een melkvee-
houderij horen. Na het bezoek zijn 
de leerlingen op school de verdie-

ping in gegaan met puzzels en op-
drachten. De leerlingen weten nu 
bijvoorbeeld dat een kalf van 1 jaar 
een pink wordt genoemd. Vanaf het 
moment dat een pink van twee jaar 
een kalfje krijgt heet zij een vaars. 
Nadat een vaars van drie jaar een 
tweede kalfje heeft gehad, heet zij 
een koe. Ze weten ook dat een koe 
9 maanden zwanger is. Dit heet 
drachtig. Pas nadat een koe een 
kalfje heeft gehad geeft ze melk. 
Groep 6 heeft een fantastische och-
tend gehad op de boerderij van de 
familie Straathof!
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Ondanks herfstweer buiten, 
voorjaarsfeer binnen bij Rijdes

Vinkeveen - Ondanks dat het za-
terdag jl. weer herfst leek buiten, 
was de voorjaarsshow bij tuincen-
trum Rijdes in Vinkeveen druk be-
zocht en erg gezellig. Zo koud, nat 
en winderig het buiten was, zo ge-
zellig was het binnen. Als je het 
tuincentrum binnenstapte zag en 
voelde je het voorjaar. Voor de kin-
deren was er achterin het centrum 
weer volop ruimte ingericht waar zij 
zich volop konden vermaken, ter-

wijl hun ouders en/of opa en oma 
konden genieten van al het moois in 
het tuincentrum. Ook was natuur-
lijk tuinarchitect Boulange aanwe-
zig om een ieder die dat wilde, ad-
vies te geven om de tuin dit voorjaar 
weer op orde te brengen. De kids 
vermaakte zich met de springkus-
sens, het maken van paaseieren of 
ze lieten zich schminken om daar-
na te genieten van poffertjes en een 
glaasje limonade.

Uithoorn - Licht uit… spot aan... Eind maart is traditioneel de tijd voor 
de TTT: de Thamen Talenten Tank. Alweer voor de achtste keer was het 
podium van Scholengemeenschap Thamen één bruisend geheel van jong 
talent. Zang, muziek, dans en cabaret: het was een afwisselende avond 
met zowel oude bekenden als verrassend nieuw talent. De avond werd 
vakkundig en spontaan gepresenteerd door Elise Sluink en Jacky Scheltus, 
die zelf ook allebei alleen nog in de spotlights stonden. De beide dames 
zagen er prachtig uit en stelden alle artiesten op hun gemak. Het was 
een geweldige avond, waarbij meerdere artiesten acts verzorgden van 
een heel hoog niveau. Niet in de laatste plaats was dat te danken aan de 
jongens van het Licht & Geluid, die onder leiding van de vierdeklassers 
Stijn van Dongen en Nick Scheepstra de avond professioneel voorzagen 
van alle benodigde techniek. Naast deze twee kanjers stonden er heel veel 
vierdeklassers op het podium. Thamen neemt alweer bijna afscheid van 
deze leerlingen, die binnenkort beginnen met hun examens. Thamen zal 
hen missen!

Thamen Talenten Tank 2015
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Geen makkelijke, wel een 
lekkere overwinning CSW
Wilnis - Tijdens een druilerige za-
terdagmiddag op het niet meer 
zo moderne sportcomplex van VV 
Aalsmeer trad CSW aan zonder Mike 
Cornelissen in de basis. Hij was we-
gens ziekte in de week ervoor bui-
ten de ploeg gehouden. Voor hem 
speelde Bram Bode. Aangezien 
CSW sinds kort gewend is te spelen 
op het eigen kunstgrasveld leek het 
zeer zwaar bespeelbare veld in het 
voordeel van de thuisclub. Deze be-
gon wel energiek, maar al na 5 mi-
nuten in de wedstrijd wist CSW een 
voorsprong te bemachtigen. Na een 
verre voorzet van linksback Terence 
van der Linden nam Sander Kunke-
ler de bal prachtig aan en zijn harde 
schuiver verdween via binnenkant 
paal in het doel, 0-1. Een kwartier-
tje later belandde een strakke voor-
zet van Bram Bode bij de goed in-
gelopen Berry Kramer, die onregle-
mentair gestuit werd door de doel-
verdediger. De toegekende penalty 
werd genomen door Bram Bode. Hij 
schoot wel hard in, maar de keeper 
wist het schot toch te keren. Nadat 
Aalsmeer een kans om van 10 me-
ter in te koppen over het doel had 
gemikt, kreeg CSW aan de overkant 
een vrije trap op ongeveer 20 me-
ter toegekend. Nick van Asselen en 
Sander Kunkeler leken beide aan-
spraak te maken om de vrije trap te 
nemen. Het was uiteindelijk Sander 
die de bal prachtig om de muur krul-
de en de keeper aan de grond gena-
geld achterliet, 0-2. Aalsmeer bleef 
ondanks, of misschien wel vanwe-
ge, de achterstand aanvallen, wat 
resulteerde in twee dotten van kan-
sen. Bij de eerste poging verdween 
de bal naast het doel, bij de tweede 
poging werd het schot van de bes-
te aanvaller van Aalsmeer gesmoord 
en net voor de doellijn weggewerkt. 
De rest van de eerste helft was het 
spelbeeld nogal rommelig en lever-
de het ook geen noemenswaardige 
situaties op.

Energiedrank
Hoe anders was dat in het begin 
van de tweede helft. Aalsmeer had 
waarschijnlijk in de rust energie-
drank in plaats van het gebruikelij-
ke kopje thee op, want met vereen-
de krachten drukten ze CSW ach-
teruit. Desondanks was het CSW 
die scoorde. Een goed doorgekop-

te bal van Vincent van Hellemondt 
belandde bij Sander Kunkeler en 
zijn actie was wederom zeer effec-
tief en doeltreffend. Een comforta-
bele 0-3 voorsprong door drie op-
eenvolgende doelpunten van San-
der. In de volksmond een hattrick, 
alhoewel deze niet alle drie in één 
helft gescoord zijn. Het zal Sander 
en CSW een zorg zijn. Des te ver-
rassender dat Aalsmeer alleen maar 
meer opportunistischer ging spelen 
en binnen een paar minuten twee 
keer wist te scoren. De eerste was 
een presentje van de scheidsrech-
ter die de bal op de stip had gelegd 
vanwege vasthouden door Vincent 
van Hellemondt, die daarvoor ook 
nog geel kreeg. Aanvoerder Marci-
ano Kastoredjo kreeg ook een ge-
le prent vanwege aanmerking op de 
leiding. De strafschop werd buiten 
bereik van de oplettend keepende 
Jordy Wens in de kruising gescho-
ten. De tweede goal ontstond door 
een onoplettendheid in de verde-
diging, die Aalsmeer eenvoudig af-
strafte. De 2-3 tussenstand op het 
scorebord beloofde veel spanning 
voor de overgebleven 36 minuten 
speeltijd. Na een uur spelen schoot 
Nick van Asselen een vrije trap van 
20 meter vlak onder de lat, die de 
keeper tot corner verwerkte. Uit 
die corner tikte Vincent van Helle-
mondt de bal van dichtbij tegen de 
breedgebouwde keeper aan. Den-
nis Sluijk voerde twee wissels door; 
Jay Klaas Wijngaarden kwam voor 
Dave Cornelissen en Matthijs Uyte-
waal voor Vincent Wens. Een kwar-
tier voor het einde van de regulie-
re speeltijd werd de wedstrijd in het 
slot gegooid. Berry Kramer dribbel-
de gevaarlijk het vijandige straf-
schopgebied in, hield het overzicht 
en passte tot verrassing van de ver-
dedigers op de geheel vrijstaande 
Vincent van Hellemondt, die geen 
moeite meer had om de 2-4 in het 
doel te schuiven. In de laatste mi-
nuten van de wedstrijd was het we-
derom Berry Kramer met een as-
sist, dit keer op Bram Bode. Die had 
twee inzetten nodig om de keeper 
te verschalken waardoor het score-
bord uiteindelijk 2-5 als eindstand 
aangaf. Door het zware veld en de 
energieke tegenstand van Aalsmeer 
geen gemakkelijke, maar wel een 
lekkere overwinning.

Open-inloopavond 
Kwinkslag Vinkeveen
Vinkeveen - Badminton Vereniging 
Kwinkslag houdt een open inloop-
avond voor iedereen vanaf 12 jaar 
om kennis te maken met de bad-
mintonsport.

Wat gezonde lichaamsbeweging, 
ontspanning en gezelligheid, daar 
heeft iedereen behoefte aan. Wij 
spelen iedere donderdagavond van 
19:30 tot 22:30 in de sporthal van 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
32 te Vinkeveen. Dus pak je zaal-

sportschoenen en wat sportieve 
kleding en kom naar de sporthal van 
De Boei op 9 April a.s. Rackets heb-
ben wij voor u klaar liggen en on-
ze trainer zal u de basistechnieken 
graag aanleren. Mocht u lid wor-
den van onze vereniging dan krij-
gen de eerste 4 nieuwe leden een 
gratis racket aangeboden namens 
Kwinkslag. Bij aankomst graag even 
vragen naar Tristan Frese of Johan 
Donkervoort. Meer informatie is te 
vinden op www.BVKwinkslag.nl  

Vijf medailles voor Veenland turnsters 
tijdens tweede voorronde

De Ronde Venen - Zaterdag was 
het voor de Veenland turnsters de 
laatste kans om zich te plaatsen 
voor de regiofinale. De eerste voor-
ronde was heel succesvol geweest 
met veel medailles, dus de spanning 
lag nu iets hoger. Gaan we weer een 
medaille winnen? Als eerste moch-
ten Emma en Roos, deze twee turn-

den allebei een super wedstrijd. 
Emma werd eerste op brug en balk 
en won de gouden medaille. Roos 
werd eerste op vloer en derde op 
brug, dankzij een mooie buikdraai 
en veroverde ze daarmee een bron-
zen medaille voor de 4de plaats. Een 
ronde later mocht Robyn. Bij haar 
waren er geen zenuwen. Ze turnde 

Titanenstrijd Atalante DS 1 
tegen Atalante DS 2
Vinkeveen – Set 1 startte met Wilma 
van het D1 zevental op de bank, D2 
ging uit de startblokken met de op-
stelling die op de trainingsdinsdag 
met 2 sets winst voor D2 was be-
gonnen. Ondanks veel fouten in ser-
vice en aanval wist D1 zich goed te 
handhaven en liep halverwege de 
set uit tegen een iets te geforceerd 
spelend tweede team: 18-25 voor 
D1. Loes en Annemarie voor Inge en 
Xuee en voort ging de strijd die lan-
ge tijd gelijk op ging. Beide teams 
raakten goed op dreef en steeds fel-
ler werd gescoord. Mooie aanvallen 
op het D1 buiten van met name An-
nemarieke en door het midden Ja-
na, beiden in zeer goede doen en 
dan rete gevaarlijk. D2 accellereer-
de flink en buitenaanvallers Astrid 
en Loeps scoorden veelvuldig met 
de aanval rechtdoor en steeds meer 
door de diagonale zijde op te zoe-
ken. Tot het laatste punt keispan-
nend: 25-23 voor D2. In het derde 
bedrijf bij D2 Malou binnen de lijnen 
voor Joke, Loes naar het midden en 
Saskia naar de buitenkant. D1 met 
de zelfde opstelling. De strijd ging 
onverminderd voort. Pittige harde 
services van D1 zetten de D2 pass 
onder druk en een aardig gat werd 

geslagen: 5-13 achter. De D2 ploeg 
vocht terug met pittige aanvallen 
van Saskia en Loes op de buiten-
kant, wissels, time-outs en werkte 
zich terug in de strijd: terug op gelij-
ke hoogte. Maar alsof dat weer mooi 
zat was, volgden daarna een aantal 
persoonlijke fouten aan D2 zijde en 
wisten de D1 dames met slimme 
plaatsballen van Jet in het achter-
veld en goed serveerwerk de winst 
te pakken: 21-25.
Aan D1 zijde Wilma voor Jessica, 
D2 ging weer terug naar de opstel-
ling van set 2. Wederom nam D1 het 
voortouw. En net als in voorgaan-
de set knokte D2 zich stevig terug 
in het duel. Pass foutjes aan D2 zij-
de zetten de dames echter weer te-
rug en middels time-out en wissels 
werd opnieuw aangezet. Een laat-
ste strijdlustige tegenaanval van D2 
met onhoudbare aanvallen van As-
trid werkten het dalletje weg: met 
een nipt 25-23 pakte D2 set 4.
Een vijfsetter. Alles uit de kast aan 
beide geelgroene kanten. Alles en 
iedereen op scherp. Een nipte over-
winning, eentje moet de winnaar 
zijn en dat werd in een gelijke leuke 
mooie sportieve fanatieke strijd D1 
met 13-15. 

Vinken 1 hervat 
veldcompetitie met winst
Vinkeveen - Op zaterdag 28 maart 
stond de eerste competitiewedstrijd 
op het veld op het programma voor 
het door ABN-AMRO gesponsor-
de vlaggenschip van De Vinken. Op 
het veld staat De Vinken op een der-
de plaats in de competitie met twee 
punten achterstand op de koplo-
per VZOD en één punt achterstand 
op Zkc’31. Zaterdag stond de wed-
strijd tegen DSO uit Alkmaar op het 
programma. DSO bezet de zeven-
de plek.
De Vinken begon met de vaste ba-
sisacht: in de aanval Jelle Mul, Rut-
ger Woud, Emese Kroon en Eva He-
melaar en in de verdediging Mark 
de Haan, Pascal Hoogeboom, An-
nick Stokhof en Manon Dankelman. 
Een speciale vermelding voor Pas-
cal Hogeboom, die zijn eerste offi-
ciële wedstrijd in het eerste van De 
Vinken speelde. DSO begon voort-
varend aan de wedstrijd, meteen in 
hun eerste aanval kwamen de Alk-
maarders op een 0-1 voorsprong, 
maar door een meegekregen straf-
worp, verzilverd door Emese Kroon, 
werd het 1-1. Mede door de harde 

wind werden er vele van de gecre-
erde kansen gemist, maar langzaam 
aan wist De Vinken op een steeds 
grotere voorsprong te komen. Door 
doelpunten van Pascal Hoogeboom, 
Mark de Haan, Rutger Woud (2x) en 
Manon Dankelman. Dit zorgde voor 
een comfortabele ruststand van 6-1.
In de rust hamerde coach Frank 
Dankelman erop dat De Vinken zich 
vooral moest richten op het goe-
de van het spel uit de eerste helft. 
DSO had kennelijk ook een goe-
de pep-talk gehad in de rust, want 
in de tweede helft was de achter-
stand binnen enkele minuten terug-
gebracht tot twee verschil, en de ze-
nuwen begonnen bij de thuisploeg 
op te spelen. Gelukkig was daar-
na het Abn-amroteam weer aan 
slag en wisten Mark de Haan, Pas-
cal Hoogeboom en Jelle Mul het gat 
weer te vergroten tot 9-4. Met nog 
twintig minuten op de klok en een 
steeds hardere wind, was de koek 
op voor de thuisploeg, waarna DSO 
wel nog twee maal wist te scoren, 
hetgeen de eindstand bepaalde op 
9-6.

er vrolijk op los en liet iedereen met 
een eerste plaats op sprong en vloer 
en een tweede plaats op brug ach-
ter zich. Een mooie gouden medaille 
voor haar. Daarna de beurt aan In-
dy, Sienna en Noë. Er was even een 
tegenslag want de kast kon niet la-
ger met sprong maar ze lieten zich 
niet uit het veld slaan en Noë turnde 
zelfs een mooie 5de plaats. Op balk 
ging het helaas mis voor Sienna en 
Noë, ze gingen er drie keer van af 
wat veel punten kost. Indy zei toen 
zacht zal ik er maar opblijven. Ze 
moest als allerlaatste dus iedereen 
keek naar haar, maar Indy kreeg na 
de eerste draai een mooie glimlach 
op haar gezicht en turnde een prima 
balkoefening zonder een val. Top In-
dy! Bij de prijsuitreiking bleek Sien-
na 11de, Indy 12de en Noë 18de.
Renske turnde in de andere baan 
en deed dit een stuk beter dan de 
vorige keer. Met mooie oefenin-
gen turnde ze zich naar een ver-
dienstelijke 8ste plaats. Als laat-
ste turnde Jasmijn, Irene, Demi, Li-

sa en Nora hun wedstrijd. De span-
ning was hoog want vorige keer wa-
ren er medailles voor Jasmijn, Demi 
en Irene. Ze begonnen heel sterk op 
vloer. Vooral Jasmijn. Die behaalde 
hier de eerste plaats. Ook bij sprong 
het probleem met de kast, helaas 
voor sommige ging het daardoor 
iets minder. Bij Irene niet die sprong 
zich naar de vijfde plaats. Op brug 
een stel mooie oefeningen maar op 
de balk ging het wat minder. Uitein-
delijk bleek Jasmijn 3e en kreeg een 
bronzen medaille, Irene werd 8ste, 
Demi 10de en Lisa 13de. 

Nora turnde op de andere baan in 
de categorie Instap D2. Dit zijn zo-
veel turnsters dat ze over twee ron-
den verdeeld zijn. Nora begon de 
wedstrijd op vloer waar ze even 
haar oefening niet wist en daardoor 
een punt aftrek kreeg voor voorzeg-
gen. Maar Nora herstelde zich uit-
stekend door een vijfde plaats op 
sprong en op brug en zelfs een der-
de plaats op balk! Met de tussen-
stand bleek ze op de vierde plaats te 
staan maar oh wat moesten er nog 
veel meisjes turnen. Na een ronde 
met spanning te hebben gewacht 
kreeg ze toch een mooie bronzen 
medaille voor de zesde plaats.

Hertha F3 wint 
spetterende bekerkraker!
Vinkeveen - Op woensdag 25 
maart stond de 4e bekerronde 
voor de jonge Hertha F3 ploeg op 
het programma. Ze speelden uit 
tegen de Vecht F3 uit Loenen.
Hertha trachtte in de beginfase 
de bal over de zijkanten te spelen. 
De tegenstander begon fel op de 
bal en veroverde deze daardoor 
vaak. Tot kansen aan beide kan-
ten leidde dit echter niet. Halver-
wege de eerste helft kon keeper 
Rens tot 2 keer toe zijn klasse to-
nen bij uitbraken van de Vecht, 
na slordigheden aan de Hertha 
zijde. Verder dan wat afstands-
choten kwam Hertha niet.
De rust werd bereikt met de be-
kende brilstand 0-0. De 2e helft 
begon De Vecht meteen sterk en 
kreeg een aantal kansen op rij. 
Spektakel voor het doel van Rens, 
die met hulp van verdedigers zijn 
doel schoon hield. Hertha bleef 
doorgaan in opbouwen van ach-
teruit en proberen daaruit kansen 
te creëren, via Kick (redding kee-

per), Mats (net naast en lat) en 
Mik (teentje te kort). Weer was 
daar een kans voor De Vecht en 
weer kon Rens redding brengen.
Het spel golfde als een heuse FA 
Cup wedstrijd heen en weer en 
met het naderen van de eindfase 
ging ook het enthousiasme bij de 
vele toeschouwers omhoog.
De scheidsrechter wilde een be-
slissing in deze wedstrijd en liet 
de 2e helft wat langer duren, in 
deze extra tijd had Hertha de 
overhand, maar vergat de trekker 
over te halen.
De spanning ging naar een cli-
max bij het laatste fluitsignaal 
van de scheidsrechter 0-0 en dus 
moesten penalty’s de beslissing 
brengen.
Coach Toine wees Kièro, Bram, 
Mike, Julian en Mats aan voor 
deze belangrijke en moeilijke 
taak. Hertha wint na penalty’s. De 
vreugde was groot, de jonge hel-
den bereikten de volgende ronde 
van het KNVB beker toernooi.

Hertha ME1 wint topper 
tegen SC Buitenveldert ME2
Vinkeveen - Zaterdag  moesten de 
Hertha meiden thuis tegen Buiten-
veldert.   De wedstrijd aan Hertha 
kant begon moeizaam, duels wer-
den verloren en de meiden van Bui-
tenveldert waren scherper en feller 
in het begin van de wedstrijd.  De 
wedstrijd ging over en weer maar 
dat kon niet anders op zo,n klei-
ne kunstgrasveldje waar de meiden 
vandaag op moesten spelen. Na een 
kwartier kwam Buitenveldert op een 

1-0 voorsprong. Daarna leek het wel 
of de Herthanen wakker waren ge-
worden. Nu waren zij feller en ein-
delijk wonnen we de duels. Nu kre-
gen ze wel kansen maar ook Bui-
tenveldert had een prima keeper op 
doel staan. Na een afgeslagen cor-
ner was het toch Mo met een mooi 
afstandschot die de 1-1 op het sco-
rebord zette. De ruststand was 1-1 
in deze topper in de hoofdklasse.

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend is bij 
Judoschool Blaauw de laatste ronde 
van de clubkampioenschappen ge-
houden. In totaal hebben 121 leer-
lingen van 4 jaar t/m 39 jaar mee-
gedaan. 
Deze week waren de oudste jeugd 
en senioren aan de beurt. Ook dit 
keer waren er veel spannende par-
tijen die beslist moesten worden 

via een golden score. Na deze leu-
ke en gezellige dag waarbij elke ju-
doka een prijs in ontvangst mocht 
nemen mogen de volgende leden 
zich clubkampioen van 2015 noe-
men: Bram Koenders, Calvin Kik-
ken, David Siebeler, Erlend Keune, 
Jelle van Scheppingen, Paul Schut, 
Tim Hoevenaar, Tom Westra, Wouter 
van Kootwijk

Nog meer geslaagde bij 
badmintonners
De Ronde Venen - Zoals we vo-
rige week al trots meldden, na-
dat onze jeugd groep 2 tien gedi-
plomeerde badmintonners had op-
geleverd, heeft nu ook onze jong-
ste jeugdgroep 1 hun training sei-
zoen met een Deeldiploma Bad-
minton afgesloten. Twaalf jeugdle-
den van 8-12 jaar lieten in de Phoe-
nix sporthal aan hun ouders, zus en 
broer en vaak ook nog opa en oma 
zien, wat ze het afgelopen half jaar 
hadden geleerd tijdens hun speel-
avonden bij badmintonvereniging 
Veenshuttle. Vier specifieke begin-
slagen moesten ze onder het wa-

kend oog van maar liefst 5 exami-
natoren laten zien. Goede oog-arm 
coördinatie met de ene keer kracht 
en de ander keer met meer souples-
se maar vooral concentratie waren 
nodig om dit alles tot een goed ein-
de te brengen.  Allen zijn geslaagd 
met eindscores die dicht bij elkaar 
lagen namelijk van 21 tot 27 waarbij 
29 het maximum haalbare was op 
deze geslaagde avond. Basisscho-
len kunnen badminton vervangende 
gymlessen van ons krijgen en in de 
maand april biedt onze vereniging 
badminton clinics aan in het kader 
van Kies voor Hart en Sport.
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De Merel houdt racefiets-
trainingen voor beginners
De Ronde Venen - Altijd al meer 
willen fietsen dan op een gewo-
ne fiets? Echter nooit de stap ge-
maakt? Speciaal voor mensen die 
(weer) willen gaan fietsen maar niet 
weten of ze dit leuk vinden en niet 
weten hoe ze moeten trainen, orga-
niseert TTC de Merel weer trainin-
gen voor de racefiets onder auspici-
en van de NTFU, de Start2Bike.
Start2Bike ondersteunt beginnen-
de fietsers in de eerste weken bij 
het verbeteren van de conditie en 
het aanleren van basistechnie-
ken. Zo krijg je net dat duwtje in de 
rug dat je nodig hebt om te begin-
nen met racefietsen. Start2Bike be-
staat uit een serie van 4 trainingen 
die plaatsvinden op zaterdagmor-
gen. Er wordt gestart op zaterdag 
11 april en de trainingen gaan ver-
volgens nog 3 zaterdagen door. Na 
afloop van de serie trainingen doen 
we met elkaar een mooie toertocht. 
Onder leiding van NTFU-gediplo-
meerde instructeurs werk je op een 

verantwoorde manier aan je con-
ditie en aan je fitheid. De fietsin-
structeurs weten alles over racefiet-
sen en leren jou de juiste fietstech-
niek aan zodat de kans klein is dat 
je blessures oploopt. 

Inschrijven, locatie en data
Je kunt je inschrijven op www.start-
2bike.nl. Voor 37.50 doe je mee aan 
de 4 trainingen van Start2Bike. Een 
week voor de aanvang wordt er con-
tact met de inschrijvers opgenomen.
De Start2Bike trainingen zijn op 4 
achtereenvolgende zaterdagen van-
af zaterdag 11 april. 
De startlocatie is bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
De trainingen duren 2 uur. Uiter-
aard beginnen de trainingen rustig. 
Naarmate de trainingen vorderen en 
de conditie betere wordt, wordt de 
snelheid wat hoger. 
Uitgebreide informatie vind je op 
www.start2bike.nl en op onze site 
www.ttcdemerel.nl 

Argon in tweede helft 
langs VOP
Mijdrecht - In de eerste helft kon 
Argon niet echt scooren. In minuut 
vijftig leek Argon de score te openen 
maar de strafschop werd niet benut. 
Daarna kwam Argon wel op schot 
en liep het uit naar 3-0. Er was nog 
een positief punt, Jesse van Nieuw-
kerk mocht na een jaar geblesseerd 
te zijn geweest zijn opwachting ma-
ken. Hoewel Argon veel balbezit 
had en leuk combineerde bleven de 
doelpunten de eerste helft uit. Een 
schot van Bas Pel ketste af en Ste-
fan Tichelaar mikte te hoog op aan 
geven Lilipaly. Ook Ian van Otter-
lo liet bal aan zich voorbijgaan toen 
Wouter Winters een scherpe voorzet 
afleverde. Ook een handvol hoek-
schoppen konden daar geen veran-
dering in brengen. Aan de kant van 
VOP kon aanvallend opzicht niet 
veel worden vermeld, alleen Djaro 
Taribuka leverde een fraaie omhaal 
af maar de bal ging naast.
De tweede helft speelde Argon 
agressiever en verscheen het me-
nigmaal in het strafschopgebied. 
Ian van Otterlo werd binnen de lij-
nen ten val gebracht en scheids-
rechter Westland wees naar de stip. 
Soner Gedik kwam niet tot scoren, 
keeper Joeri Epskamp stond goed 
opgesteld. Maar het was slechts 

uitstel van executie voor de gasten 
uit Amersfoort. Nadat Ian van Ot-
terlo een kans miste en Lilipaly op 
aangeven van Pel net niet bij de bal 
kon, was het toch Van Otterlo die 
de score opende. Een inzet van So-
ner Gedik werd door doelman Eps-
kamp weggeslagen maar in de re-
bound trof Van Otterlo wel doel 1-0. 
Een fraaie combinatie waarin Bas 
Pel de laatste schakel was werd 
door laatstgenoemde afgerond 2-0. 
Met Jesse van Nieuwkerk voor Van 
Otterlo en even later Lorenzo Zorn 
voor Tichelaar ging Argon op zoek 
naar meer doelpunten. Maar Bas Pel 
trof een speler bij de doellijn en Li-
lipaly stuitte op doelman Epskamp. 
Met Syrano Morrison voor Pel ging 
Argon de slotfase in. Eerst kopte 
Jesse van Nieuwkerk nog over op 
aangeven Riad Lilipaly maar even 
later was het wel raak toen Jesse 
Loenen over links op avontuur ging, 
vervolgens de bal kaatste op Soner 
Gedik en met enig geluk voor de 3-0 
tekende. VOP kreeg nog een mo-
gelijkheid maar Richard Pietersen 
schoot over.
Komend weekeinde is Argon vrij van 
competitie verplichtingen.
Foto: sportinbeeld.com

Argon Basketball J20 
bijna kampioen
Mijdrecht - Het op het hoogste 
Rayon niveau spelende Jongens-
onder-20 team van Argon Basket-
ball moest afgelopen zaterdag thuis 
in Mijdrecht spelen tegen de geza-
menlijke koploper Binnenland J22. 
Aangezien de Mijdrechtse jongens 
de uitwedstrijd tegen deze ploeg 
met slechts één punt verschil in de 
laatste seconde hadden gewonnen, 
zou het een belangrijke en span-
nende wedstrijd worden tegen de-
ze gemiddeld twee jaar oudere te-
genstanders. De Jonge honden van 
Argon begonnen sterk en wisten via 
12-2 een 18-8 voorsprong na het 
eerste kwart op het scorebord te 
zetten. En door het voortzetten van 
het sterke samenspel in het tweede 
kwart was er eigenlijk geen sprake 
van spanning in deze “semi” kam-
pioenswedstrijd. Via een maxima-
le voorsprong van 30-11 werd het 
33-18 bij rust. Er leek geen vuiltje 
aan de lucht. De scores van Argon 
kwamen via aantrekkelijk samen-
spel en een aantal goed uitgespeel-
de aanvallen tot stand terwijl de te-
genstander voornamelijk inside kon 
scoren en vrijwel geen afstands-
chot raak schoot. De solide 15 pun-
ten voorsprong verdween echter als 
sneeuw voor de zon in het derde 
kwart. De Argonauten speelde min-
der scherp, maakten fouten in de 
verdediging en wisten zelf amper tot 
scoren te komen. 

Afstandschot
Mede door een 0-8 run in de 7e mi-

nuut van dit kwart wist Barendrecht 
terug te komen tot 43-38 aan het 
einde van het derde kwart. Het ge-
vaarlijke afstandschot van de tegen-
stander bleek moeilijk te verdedigen 
en ook in de rebound kwamen de 
Mijdrechtenaren te kort. Hierdoor 
werd het vierde kwart (net als in de 
uitwedstrijd) een regelrechte thriller. 
Leuk voor het ruim aanwezige pu-
bliek en terecht gezien de kopposi-
ties van beide ploegen in deze klas-
se. De scores gingen aan beide zij-
de redelijk gelijk op en met nog ruim 
een minuut te spelen was de voor-
sprong geslonken tot 3 punten: 52-
49. Er werden veel geforceerde fou-
ten aan beide zijden gemaakt met 
als doel om na strafworpen in eigen 
balbezit te komen en te kunnen sco-
ren. Mede hierdoor en de strategi-
sche time-outs duurde deze laatste 
speelminuut meer dan een kwartier. 
Desondanks hielden de Argonauten 
het hoofd koel in deze tumultueu-
se fase en brachten via het verzilve-
ren van 6 van de 8 strafworpen een 
knappe 60-55 eindstand op het sco-
rebord. Waarna de ontlading terecht 
groot was bij alle spelers en publiek. 
Door deze overwinning staat Ar-
gon nu alleen bovenaan in de eerste 
klasse van het Rayon en is het kam-
pioenschap met nog één wedstrijd 
te spelen vrijwel een feit.
Topscorers van deze wedstrijd wa-
ren: Koen de Koning (13 pnt.), Quin-
ten Limburg (13 pnt.) en Tom de 
Vries (12 pnt.).
Foto: sportinbeeld.com

Een bijzonder prestatie!
De Ronde Venen - Biljarten is lang 
niet altijd makkelijk. Niet als je aan 
de beurt bent maar ook niet als je 
aan de tafel staat om de punten te 
maken. Het is vaak nog lastiger om 
op je stoel te zitten en te zien dat je 
tegenstander punt na punt maakt. 
Dan wil je zelf zo graag maar moet je 
toekijken en toekijken totdat je zelf 
weer mag. Er zijn echter ook mo-
menten dat je zit te wachten en dat 
je met verbazing en bewondering 
kijkt naar wat je tegenstander aan 
het doen is. Afgelopen week was 
er zo’n partij. Bert Loogman (Onze 
Vrijheid/de Biljartmakers) moest het 
opnemen tegen John Vrielink (de 
Merel/Heerenlux 1). In de 3e beurt 
maakte John een serie van liefst 99 
caramboles (waarom die honderd-
ste niet John?) en maakte daarmee 
in 1 beurt 66% van zijn totaal! Ui-
teraard is dat de hoogste serie van 
de week maar tegelijkertijd is ook 
een verbetering van het seizoen re-
cord! Dan kun je als tegenstander 
alleen maar met bewondering toe-
kijken. Bert probeerde nog wel te-
rug te komen maar John was met 
die 66% als zover op weg dat hij de 
partij met 13 beurten ook nog eens 
uitmaakte. Een hele fraaie en bijzon-
dere prestatie. 

Moelijk
Mede door deze prestatie trok de 
Merel/Heerenlux 1 ook aan het 
langste einde van de wedstrijd, 4-5. 
De koploper in de beker (de Schans/
Lutis ventilatietechniek) had het de-
ze week moeilijk uit bij ASM 1. He-
laas hadden zij maar drie spelers 
ter beschikking en extra carambo-
les maken blijft altijd een uitdaging. 

Die uitdaging aannemen lukte he-
laas maar 1 keer en dat leverde dus 
ook maar 2 punten op, 7-2. De kam-
pioen van de 2e divisie (Bar Adel-
hof 3) ontving thuis de Merel/Hee-
renlux 2 en zij gingen door waar zij 
vorige week gebleven waren. Op-
nieuw werd de tegenstander zonder 
punten naar huis gestuurd, 9-0. De 
Springbok 2 ontving de Merel/Hee-
renlux 3, een gelijk opgaande strijd 
die de Merel met 4-5 in hun voor-
deel wist te beslissen. CenS 2 ont-
ving DIO maar helaas konden zij 
geen vuist maken, alleen Sander 
Pater won van Herman Turkenburg 
maar daarmee was het dan ook ge-
daan voor CenS, 2-7. De Kromme 
Mijdrecht 1 ontving Bar Adelhof 2. 
In deze wedstrijd werden de partij-
en om en om gewonnen (of verlo-
ren) maar Gerrit Schuurman zorg-
de er met een partij in 14 beurten 
voor dat de eindoverwinning, met 
5-4, voor de Kromme Mijdrecht was. 
Twee dagen later ontving de Krom-
me Mijdrecht 2 de Kuiper/Stee Inn. 
Een vergelijkbare wedstrijd als die 
van de Kromme Mijdrecht 1 en ook 
hier was de eindoverwinning, met 
5-4, voor de thuisclub. CenS 2 haal-
de flink uit tegen de nummer 2 in 
de beker, Bar Adelhof 1. Jos, Gerrit, 
Edwin en Jan gunden de tegenstan-
der geen enkel punt, 9-0. De laat-
ste wedstrijd van de week is die van 
ASM 2 tegen de Paddestoel 2. Jim 
van Zwieten en Miquel van Nieuw-
kerk wonnen voor ASM maar dat 
deden Jamal Banmoussa en Caro-
lien van Wijk voor de Paddestoel. De 
Paddestoelers maakten ook net iets 
meer caramboles en wonnen daar-
door met 4-5.

Vijf medailles voor GVM ‘79!
Mijdrecht - Op zaterdag 28 maart 
werd alweer de tweede turn wed-
strijd van de voorgeschreven oefen-
stof in Breukelen gehouden. Chali-
sa Bocxe en Luna van Sijll  (pre-in-
stap D2) mochten tegelijk met Ste-
fanie Plooij, Isa de Jong en Nynke 
Bouwman het spits afbijten. Chali-
sa en Luna begonnen in baan 1 op 
sprong en de andere meiden op 
baan 2. Ze lieten alle vijf een mooie 
overslag tot ruglig zien, waarbij Isa 
de 3e en Stefanie de 1e plaats be-
haalde.  Ook voor Luna in de andere 
baan leverde de sprongen veel pun-
ten op, waardoor ze 2e werd op dit 
toestel.  Daarna naar het volgende 
toestel.  Dit was de brug. Hier had 
Isa wat pech met de buikdraai waar-
door ze eraf viel.  Volgende keer 
gaat dit vast weer goed,  net zoals 
altijd bij de trainingen. Pech was er 
ook voor Nynke op de balk. Ze was 
even haar oefening kwijt,  maar de 
jury ging er soepel mee om,  waar-
door ze toch een 4e plek behaalde 
op dit toestel.  Nadat op baan 1 de 
balk ook niet heel goed ging werd er 
gestart met de vloer. Hier was er een 
derde plaats voor Chalisa. Ondanks 
dat de handstand bij de meiden op 
baan 2 geen extra D - score oplever-
de wist Isa toch nog knap 3e te wor-
den. Stefanie heeft een hele mooie 
constante wedstrijd geturnd en 
geen fouten gemaakt. Daarna was 
het wachten op de prijsuitreiking.  
Het wachten werd met twee bron-
zen medailles voor Chalisa en Stefa-
nie beloond! Goed gedaan meiden! 

Dan zijn Tara, Lisa en Shenena  aan 
de beurt. Ze beginnen bij vloer. Li-
sa probeert een handstandoverslag 
en dat pakt goed uit. Dat levert ex-
tra punten op. Bij sprong weet Lisa 
met een hele mooie handstand plat-
val de eerste plaats te behalen! Ta-
ra begint ook heel sterk. Zowel vloer 
als sprong gaan erg netjes, maar op 
de balk stijgt ze boven zichzelf uit. 
Ze turnt alle elementen, inclusief de 
koprol en ze valt geen één keer. Dat 
levert haar een mooie 3e plek op de 
balk op! Shenena begint ook goed, 
maar helaas mist ze een aantal ele-
menten op de vloer, dat leidt tot af-

trek. Ze laat zich niet uit het veld 
slaan en gaat gewoon door. Op de 
balk weet Shenena halverwege haar 
oefening niet meer. Dat is erg jam-
mer. De wedstrijd is ten einde en 
dan wachten op de uitslag. 
Daarna was de beurt aan Hatice, 
Floun, Rosalien en Elise. Ze begon-
nen op vloer. Ze deden allemaal een 
mooie oefening, maar helaas werd 
de ligsteun niet lang genoeg aan-
gehouden en dat leidde tot aftrek. 
Op de sprong had Hatice enorme 
pech. Het inturnen ging heel goed, 
maar toen ze moest beginnen, ging 
het fout met de aanloop. Geluk-
kig herpakte ze zich en turnde een 
hele mooie balkoefening dat resul-
teerde in een mooie 5e plaats! Ro-
salien heeft dit keer de handstand 
platval gedaan en dat ging heel 
goed. Helaas heeft ze minder geluk 
op de balk. Ze valt er vanaf en bij 
het erop klimmen nog een keer. Wat 
een pech. Maar vol goede moed en 
doorzettingsvermogen, brengt Ro-
salien de wedstrijd tot een mooi 
einde. Floun heeft een hele con-
stante wedstrijd geturnd. Jammer 
genoeg mist ze een element op de 
balk en dat leidt tot punten aftrek. 
Al met al een wedstrijd met ups en 
downs, maar toch heel goed gedaan 
meiden! De dag vordert gestaag en 
Karlijn en Grace mogen de dag af-
sluiten. De sprongen van zowel Kar-
lijn als Grace gingen echt heel mooi.  
Dit werd beloond met een mooie 
derde plaats van beide meiden op 
dit toestel. Alleen nog aan de lan-
ding werken dames dan zijn de 
sprongen perfect! Op de brug tur-
nen Grace en Karlijn beiden een 
mooie oefening. Het ophurken ging 
dit keer bij allebei perfect! Dan is de 
balk aan de beurt. Grace besluit de 
radslag te gaan doen. Met inturnen, 
bleef ze staan, maar helaas lukt dat 
tijdens de wedstrijd niet. Toch be-
haalt ze een mooie 5e plaats op dit 
toestel. Goed gedaan! We eindigen 
met vloer. Ondanks dat Karlijn het 
even niet wist, herpakt ze zich en 
behaalt de 5e plaats op vloer. Dan 
is het wachten op de prijsuitreiking. 
Ook hier wint GVM een medaille, 
Karlijn is vijfde geworden.

Nick scoort als pupil van 
de week
Mijdrecht - Nick is 9 jaar en zit in 
groep 6 van de Proostdijschool. Sinds 
zijn  5de jaar speelt hij al bij Argon net 
zoals zijn oudere broer Joey ( D3 ) en 
zijn vader vroeger in de Zaterdag 1. 
Nu speelt Nick in de E 5  als eerste-
jaars. Natuurlijk is het zijn droom om 
als linksbenige spits in de selectie te 
komen en zijn vader achterna te gaan. 
Vaak is Nick op Argon te vinden met 

vriendjes en zijn broer. Als het geen 
weer is voor Argon, speelt hij voetbal 
op zijn tablet! Feyenoord is zijn club 
net als Argon zaterdag. Als pupil van 
de week pingelde hij langs de veldspe-
lers om uiteindelijk met een strak schot 
de openingstreffer te scoren tegen de 
keeper van VOP. Nick zag Argon met 
3-0 winnen en rekent op het kampi-
oenschap!  Foto: sportinbeeld.com

Unitas kampioen
De Ronde Venen - Afgelo-
pen woensdag speelde de Heren 
1 van volleybalvereniging Unitas 
Mijdrecht, gesponsord door Schade 
Net, de wedstrijd om het kampioen-
schap. Met elf punten voorsprong 
en nog 3 wedstrijden te spelen was 
een 3-1 overwinning voldoende om 
het kampioenschap veilig te stellen.
In de Phoenix hal ontving Unitas 
Heren 1 de tegenstander uit Haar-
lem. De Mijdrechtenaren schieten 
uit de startblokken en pakken di-
rect aan het begin van de set de 
voorsprong. Door een goede blok-
kering en sterke service druk loopt 
het verschil snel uit tot 10 punten. 
Dit weet de Heren 1 vast te hou-
den en de eerste set wordt gewon-
nen met 25-13. Met de slogan ‘Ne-
ver change a winning team’ wordt 
de tweede set gestart met de zelf-
de opstelling. Toch wordt er slordi-
ger gespeeld dan in de eerste set en 
zorgen voornamelijk de eigen fou-
ten er voor dat het spannend blijft. 

Een wissel halverwege de set zet het 
team weer op scherp. De tweede set 
wordt gewonnen met 25-17.
Iets overmoedig wordt begonnen 
aan de derde set. Gebrek aan con-
centratie zorgt e voor dat de Haar-
lemmers aan het begin van de set 
een paar punten uitlopen. Na een 
Time-Out en een strenge toespraak 
van de coach herpakt de Heren 1 
zich. Op 24-17 blijft het toch ste-
ken. Een aantal eigen fouten zorgt 
er voor dat Spaarnestad nog weet 
terug te komen tot 24-21. Met een 
harde smash wordt dan uiteindelijk 
de derde set gewonnen. 25-21
Na een kort feestje moest de vier-
de set nog gespeeld worden. Nu de 
druk van het kampioenschap van 
de schouders was afgevallen kon 
er vrijuit gespeeld worden. Met een 
aantal mooie combinaties en een 
enorme service serie van maar liefst 
12 punten werd de vierde set over-
tuigend gewonnen met een eind-
stand van 25-7.
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Atlantis 1 wint niet 
van Velocitas

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
mocht het door de Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 weer in de 
tweede klasse aantreden. Na een 
zeer matig zaalseizoen gehad te 
hebben, moest het team hard aan 
de bak om in de tweede klasse te 
blijven. Velocitas heeft een goed 
zaalseizoen gedraaid en zijn daar 
tweede geworden. Het was rede-
lijk winderig weer met wat mie-
zerregen, maar beide ploegen 
konden toch redelijk de korf vin-
den. Het was Velocitas dat uitein-
delijk met de overwinning naar 
huis ging.

In de eerste helft had de tegen-
stander het overwicht in de wed-
strijd. Velocitas kon uitlopen naar 
een voorsprong van 1-5. Naarma-
te de eerste helft vorderde kon 
Atlantis nog wel wat terug doen. 
Er werd echter gerust met een 

stand van 3-7 in het voordeel van 
de tegenstander.
Na rust kon Atllantis meteen 
goed uit de startblokken komen. 
De voorsprong die de tegenstan-
der had opgebouwd, was binnen 
een paar minuten recht gezet. De 
stand was 6-7. Helaas kon niet 
meteen de aansluitende treffer 
gemaakt worden. Velocitas liep 
opnieuw uit naar een voorsprong 
van twee punten. De volgen-
de Atlantis aanval kon wel met-
een de aansluiting maken. Met 
nog een kwartier te spelen ston-
den beide teams weer gelijk met 
een stand van 8-8. Helaas voor 
Atlantis stokte de doelpuntenpro-
ductie hier enigszins. De tegen-
stander kon hierna uitlopen. De 
achterstand kon niet meer inge-
haald worden. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd gewonnen door Ve-
locitas met een stand van 10-15.

CSW D1 kans op een 
dubbel kampioenschap
Wilnis - Woensdag 25 maart ston-
den de meiden van CSW MD1 in 
de 3de ronde van het KNVB be-
kertoernooi. In dit toernooi spe-
len ze mee in de jongenscompeti-
tie. Aalsmeer D5 was de pittige te-
genstander die uit de loting was ge-
komen. Door geconcentreerd aan 
de wedstrijd te beginnen konden 
er enkele gevaarlijk aanvallen van 
Aalsmeer worden afgeslagen. Naar-
mate de eerste helft vorderde gin-
gen de meiden steeds beter voet-
ballen en kwamen er kansen op de 
0-1. Maar 0-0 bij rust gaf de verhou-
ding in het veld goed weer. Na de 
rust kwam CSW scherp uit de start-
blokken en ontstonden er de eerste 
kansen. Een snelle aanval door het 
centrum eindigde in het strafschop-
gebied, waar Dana fors onderuit ge-
haald werd. Een penalty werd ech-

ter niet gegeven. Naarmate de wed-
strijd vorderde werd de druk van de 
CSW meiden groter, maar een doel-
punt bleef helaas uit. Na 60 minuten 
was de stand 0-0.  Door het nemen 
van penalty¹s moest de winnaar 
worden bepaald. Aalsmeer miste de 
1ste en de 2de penalty, mede door 
goed keeperswerk van Noah. Da-
na, Esmee en Donna schoten de bal 
echter vlekkeloos achter de keeper 
van Aalsmeer. 
Ook de 4de penalty van Aalsmeer 
werd gemist, zodat CSW uitein-
delijk de winnaar werd van de be-
kerthriller. De meiden zijn nog lang 
niet klaar met de jongens en beke-
ren vrolijk verder. En in de compe-
titie zijn de dames nog altijd onge-
slagen. Ze hebben dus een prach-
tige kans om dubbel kampioen te 
worden.

Paaseieren zoeken bij Argon
Mijdrecht - Zondag 29 maart was 
het weer een spannende dag bij Ar-
gon. Het was namelijk het Pasen 
festijn. Een paar duizend paasei-
tjes (grote dank aan de HEMA!) en 
9 echte gekookte eieren waren ver-
stopt op de velden. Daarnaast wa-
ren er ook twee echte paashazen! 

Even werd nog gedacht dat het weer 
roet in het eten zou gooien, maar ge-
lukkig bleef het droog. De kinderen 
gingen na het startsein al rennende 
de velden op. Gewapend met plas-
tic zakjes werd er druk gezocht naar 
zoveel mogelijk eieren. Het wed-
strijdgevoel zat er goed in. Wie na-

melijk de meeste eitjes zou vinden, 
kon een prijs verdienen. Daarnaast 
waren er ook prijzen voor degenen 
die de gekookte eieren zouden vin-
den. Er werd doorgezocht totdat al-
le eieren gevonden waren. Na het 
zoeken werd er nog een mooie fo-
to gemaakt met de paashazen. Wie 

wil er niet met ze op de foto! Na het 
zoeken werd er nog een spannend 
potje voetbal gespeeld. De kinderen 
hadden immers al goed warmgelo-
pen! Na afloop waren de regengo-
den ons helaas wat minder gezind. 
Dat nam de pret niet af en vol ver-
wachting werd uitgekeken naar de 
prijsuitreiking. Moe maar voldaan 
en allemaal met een zakje vol met 
lekkere chocolade paaseieren gin-
gen de kinderen de zondag in.

Atalante heren 1 komt net 
tekort tegen Keistad
Vinkeveen - Gemengde gevoelens 
bij Atalante na de 3-2 nederlaag te-
gen Keistad in Amersfoort. Tevre-
den met de twee punten, die het 
team weer een stapje verder bren-
gen op weg naar behoud in de pro-
motieklasse. Maar ook wel een klei-
ne kater, want het hadden ook drie 
of zelfs vier punten kunnen -of mis-
schien wel moeten- zijn. Maar ja, 
het was weer een zaterdagmid-
dag en dan zijn de Vinkeveense he-
ren over het algemeen niet op hun 
scherpst.

De voorbereiding was al niet op-
timaal. Want iets te laat vertrok-
ken uit Vinkeveen en in een file be-
landden, zorgden ervoor dat pas 
een kwartier voor aanvang de eer-
ste Atalante-speler het veld betrad. 
De elf geroutineerde Amersfoorters 
hadden op dat moment al een ge-
degen warming-up achter de rug. 
Maar gesterkt door de knappe zege 
tegen KVA vorige week, begon Ata-
lante sterk en nam het een 4-7 voor-
sprong. Enkele twijfelachtige arbi-
trale beslissingen brachten de gas-
ten wat van hun stuk en Keistand 
kwam terug tot 17-14. Een een-
mansblok van Frans betekende 18-
18 en dat gaf de gasten de spirit om 
ook gelijk door te drukken. Goede 
aanvallen van Iwan, Yorick en Leroy 
zetten Atalante op setpoint, maar 
bij 23-24 en daarna bij 24-25 waren 
de Vinkeveners niet scherp genoeg. 
Keistad profiteerde dankbaar, 27-25.
Niet getreurd, want Atalante wist de 
servicedruk hoog te houden en een 
goed blok neer te zetten. Via 3-7 en 
7-15 werd het een knappe 13-20 
voorsprong in de tweede set. Kei-
stad probeerde met veel wissels het 
tij nog te keren, maar kreeg in deze 
set geen poot meer aan de grond, 
16-25.

Het eerste punt was hiermee bin-
nen, op naar de volgende. Maar na 
een 2-3 voorsprong ging Atalante 
zich weer irriteren aan de arbitra-
ge en werd het rommeliger en rom-
meliger. Met Jeroen voor Frans op 
de spelverdelerspositie werd een 
11-7 achterstand nog wel goedge-
maakt tot 19-19 maar op de beslis-
sende momenten maakten de Vin-
keveners te veel fouten, 25-19. Het 
gebeurde dit seizoen nog niet vaak 
dat Atalante twee keer een achter-
stand moest goedmaken, maar in 
de vierde set lukt dit. Mede door een 

goede blokkering van Iwan nam het 
een voorsprong die de gasten daar-
na ook niet meer weggaven. Punt-
je voor puntje bleef  Atalante aan de 
goede kant van de score. Tekenend 
was dan wel weer dat na een gewel-
dige combinatie, waar Jeroen Iwan 
volledig vrij speelde, de daarop vol-
gende service uitging. Zonde, want 
het euforie-moment was daarmee te 
snel weer weg. Door een goede ser-
vice van Erik, een blok van Bas en 
een keiharde aanval van Leroy werd 
de voorsprong in deze set echter 
niet meer weggegeven, 22-25.
Op naar de vijfde set en de drie pun-
ten, waarmee Atalante één punt zou 
uitlopen op Keistad. De Vinkeveen-
se heren begonnen sterk, 0-3. Maar 
in een rommelige hal (twee inspe-
lende teams links en rechts naast 
het speelveld) met veel ballen in 
het veld kon Atalante de concen-
tratie niet echt vasthouden. Keistad 
kwam terug, maar goede aanvallen 
van Yorick en Leroy zorgden ervoor 
dat de gasten met een 6-8 voor-
sprong van speelhelft konden gaan 
wisselen. Drie passfouten op rij ga-
ven Keistad weer een voorsprong en 
die gaven de geroutineerde mannen 
uit Amersfoort niet meer weg. Teke-
nend was dat het laatste punt, bij 
een 14-13 stand, met een foutser-
vice werd weggegeven.

Gelukkig nog maar één wedstrijd op 
zaterdag, de laatste van dit seizoen, 
tegen het dan waarschijnlijk al ge-
degradeerde Forza Hoogland. In de 
laatste thuiswedstrijd op 10 april te-
gen US, dat Atalante op de ranglijst 
nog kan passeren, kunnen de Vin-
keveense heren zich echter al vei-
lig spelen. Een overwinning is dan 
genoeg. Dus reserveer vrijdag 10 
april, om 21.15 uur in uw agenda 
en help  Atalante heren 1, zoals het 
trouwe publiek dat al vaker heeft 
gedaan, naar een fraaie en beslis-
sende overwinning.

CSW MD2 wint van 
koploper Candia’66 MD1!
Wilnis - Na de goede prestaties 
van CSW MD2 in de najaarscom-
petitie komt dit team na de winter-
stop uit in een pittige competitie met 
uitsluitend MD1 elftallen. Zaterdag 
kwam Candia’66 uit het verre Rhe-
nen naar Wilnis om haar koppositie 
te verstevigen. Deze meiden had-
den nog geen enkel puntverlies ge-
leden. CSW had daarentegen al wat 
punten laten liggen en was ook niet 
altijd de meest gelukkige als het 
om de puntenverdeling ging. Maar 
goed, koppies omhoog en met veel 
enthousiasme het veld op weer op. 
CSW MD2 begon dan ook goed aan 
de wedstrijd. Er werd gestreden om 
iedere bal en de meiden van Can-
dia’66 hadden duidelijke moeite met 
deze wedstrijd instelling. Al snel 
kwam de eerste kans die goed op-
gebouwd werd vanaf de linkerkant 
waar Isa haar tegenstander te slim 
af was en de bal kon doorspelen 
naar Nikki die op haar beurt Esmee 
van der Linden met een dieptepass 
richting het doel van de tegenstan-
der stuurde. Esmee omspeelde han-
dig haar tegenstander en gaf voor 
op Michelle. Ondanks dat Michel-
le de bal goed op doel schoot, kon 
de keeper van Candia’66 nog een 
hand tegen de bal krijgen en daar-
mee een doelpunt voor CSW voor-
komen. Luid aangemoedigd door 
een grote schare van enthousiaste 
supporters bleef CSW goed voetbal-
len. Candia’66 liet echter zien waar-
om zij bovenaan staan en brak door 
het middenveld van CSW, maar nog 
voordat de spits van CSW kon uit-
halen, was het Kim die haar de weg 
versperde en daarmee een grote 
kans voor Candia’66 voorkwam. De 
corner die Candia’66 daarna mocht 
nemen, werd goed gevangen door 
Sophie die de bal snel uitschoot 
naar Nadine die de bal controleer-

de en het overzicht hield door de 
bal door te spelen naar Fleur die op 
snelheid haar tegenstander de hie-
len liet zien. Haar voorzet kwam bij 
Zara die zich goed vrijspeelde, maar 
toen op doel wilde schieten, werd 
de bal goed verdedigd door Can-
dia’66. CSW zette echter zoveel druk 
op de tegenstander dat Cato de bal 
al snel weer veroverde en de bal 
goed overspeelde naar Esmee van 
Dijk die op haar beurt de bal door-
speelde naar Melanie die met een 
goede voorzet Esmee van der Lin-
den alleen voor de keeper zette. Dat 
Esmee zo’n buitenkans niet laat lig-
gen, liet zij ook nu zien door de bal 
beheerst in het doel van Cania’66 te 
schieten. Wie had dat gedacht CSW 
MD2 op 1-0 voorsprong! 

Uitbraak
Een stand die CSW door goed ver-
dedigen van Sophie, Danique, Kim, 
Esmee en Isa ook mee de rust in 
nam. Na de rust mocht CSW met 
de wind in de rug proberen deze 
voorsprong uit te breiden. Er kwa-
men dan ook kansen, waarbij de lin-
kerkant met Nikki, Esmee en Quin-
cy telkens met goede combina-
ties door de verdediging van Can-
dia’66 heen sneed. Helaas wist Can-
dia’66 met kunst en vliegwerk een 
2e doelpunt van CSW te voorko-
men en dan wordt het toch span-
nend want een uitbraak van Can-
dia’66 zou zo maar de gelijkmaker 
kunnen betekenen. Gelukkig was er 
ook de 2e helft vanaf de kant veel 
belangstelling voor deze wedstrijd. 
Met de nodige aanmoedigingen 
kreeg CSW MD2 de morele steun 
om deze spannende momenten te 
doorstaan. De scheidsrechter gaf 
aan dat er nog 1 minuut te spelen 
was en CSW MD2 was in de aanval. 
Na een mooie pass van Melanie was 

het Quincy die handig bij haar te-
genstander wegdraaide en Michelle 
met een steekballetje zo maar voor 
de keeper zette. Michelle schoot op 
doel, maar bekende na de wedstrijd 
dat dit haar chocolade been was 
waardoor de keeper de bal nog kon 
tegenhouden, maar met deze mooie 
aanval kwam ook meteen een einde 
aan deze spannende wedstrijd. De 
meiden van CSW MD2 hadden ge-
presteerd wat niemand van te voren 
verwacht had en dat was winnen 
van de koploper. Dit werd dan ook 
gevierd en omdat Nikki de Haan de-
ze week jarig was, werd in de kleed-
kamer door alle meiden extra hard 
“lang zal ze leven” gezongen. Een 

beeld dat tekenend is voor de sfeer 
in dit team waar alle meiden het su-
per naar hun zin hebben en elke 
week weer met veel plezier trainen 
en voetballen.

CSW MD2 staat nu op een pri-
ma 5de plaats en deze overwin-
ning op de koploper geeft een heer-
lijk gevoel. Aanstaande zaterdag is 
er geen competitie, maar wordt er 
deelgenomen aan het meiden voet-
baltoernooi bij Roda’23 in Boven-
kerk. Ook een aantal andere teams 
vertegenwoordigen daar de rood en 
blauwe kleuren van CSW, dat be-
looft weer een leuke voetbaldag te 
worden!

Feestelijke heropening 7 op 
woensdag 22 april
Jumbo Vincent Schuijt 
wordt totaal vernieuwd
Vervolg van de voorpagina.

Bijzonder aan de winkel is dat klan-
ten voortaan gebruik kunnen ma-
ken van een uniek zelfscansysteem, 
waarmee ze hun boodschappen zelf 
kunnen scannen. “Dit scheelt klan-
ten van Jumbo tijd én het is gemak-
kelijk, omdat ze tijdens het winke-
len al boodschappen kunnen inpak-
ken in een krat of tas. Bij de speci-
ale zelfscan kassa kan men bij een 
caissière in een handomdraai afre-
kenen. Zo blijft het persoonlijk con-
tact, dat we bij Jumbo zo belangrijk 
vinden, behouden”, legt ondernemer 
Vincent Schuijt uit. “Bovendien toont 
de handscanner een overzicht van 
het totaalbedrag van de aankopen.”
 
Nog beter van dienst
Ondernemer Vincent Schuijt kijkt 
uit naar de heropening: “Het wordt 
een prachtige winkel. Deze ver-
bouwing biedt ons een geweldige 
kans om onze klanten nog beter van 

dienst te zijn. Het hele team staat na 
de opening weer klaar om klanten 
meer dan 100% tevreden te stellen. 
Dat doen we met de unieke Jum-
bo formule: de allerbeste service, 
het grootste assortiment en de al-
lerlaagste prijs van de gemeente De 
Ronde Venen. Jumbo is de enige su-
permarktketen in Nederland die de-
ze elementen combineert. Ik nodig 
iedereen van harte uit voor de her-
opening op woensdag 22 april.”
 
7 Zekerheden
Jumbo garandeert deze unieke for-
mule door de 7 Zekerheden. Dit zijn 
7 garanties waarbij de wensen van 
de klant centraal worden gesteld. 
Zo garandeert Jumbo de laagste 
prijs. Als de klant een product er-
gens anders goedkoper vindt, wordt 
de prijs aangepast. Als dank krijgt 
de klant het product gratis mee. Om 
deze garanties te waarborgen, vol-
gen alle medewerkers van Jumbo 
een 7 Zekerheden training.

De puzzel van Pasen in opgelost!

Wilnis - Afgelopen zaterdagmid-
dag organiseerde de Vakantie Bij-
bel Week voor het eerst in 35 jaar 
in het voorjaar een kindermiddag 
in de Willisstee.. Ruim 120 kinde-
ren en 80 familieleden kwamen 
op de voorstelling af. Matthijs had 
buikspreekpop Henkie meegeno-
men. Die is nogal erg eigenwijs en 
kreeg daarmee de lachers op zijn 
hand. Bijvoorbeeld toen de kinde-
ren ontdekten dat hij Christa, die 
de blinddoek af mocht doen, inte-
ressanter vond dan de vissen die 
hij probeerde te vangen. Toen Hen-
kie weer in de koffer terug was te-
rug gelegd, vertelde Matthijs een 
verhaal over een andere visser, Pe-
trus. Petrus was Jezus’vriend, maar 
hij toen het er op aankwam ontken-
de hij dit. De kinderen hoorden dat 
Jezus hem vergaf, nadat hij positief 
antwoordde op de vraag of hij echt 
van Jezus hield. Met een kan water 
waar het water maar uit bleef stro-
men, liet Matthijs zien hoe vaak Pe-
trus dit moest zeggen. Na drie keer 
leek de kan leeg, maar toen de kan 
boven Ruben’s hoofd werd omge-
draaid, bleek dit toch niet zo te zijn. 
Gelukkig kon Ruben lachen om zijn 
natte pak! Hierna werden nog diver-
se andere spelletjes en opdrachtjes 
gedaan, waarbij er kinderen moch-
ten assisteren. Kortom een enerve-
rende voorstelling waar jong en oud 
nog lang met plezier aan terug zal 
denken. Benieuwd wanneer de vol-
gende VBW-activiteit is? Houd de 
website www.hervormdwilnis.nl in 
de gaten.
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Legmeervogels houden 
uitzicht op de 2e plaats
Uithoorn - De 2e klasse B is ei-
genlijk een afdeling des doods. Bij-
na iedereen kan van iedereen win-
nen, dat blijkt ook dit weekend weer. 
DCG verliest weer nu van Quick 
1890 met 5-3.
Kampong waar Legmeervogels ge-
woon van moet winnen, wint nu van 
Pancratius met 2-1. Alleen koplo-
per Zeebrurgia weet na een ach-
terstand van 1-0 alsnog te winnen 
van Abcoude met 3-2. Overige uit-
slagen in deze afdeling Wasmeer – 
Weesp 0-2.Buiksloot – NVC 1-4 en 
Hoofddorp - Houten 0-1 en De me-
teoor – Legmeervogels eindigt in 
een 1-3 overwinning voor Legmeer-
vogels. Alle ploegen hebben nu 21 
duels gespeeld. Aan de leiding gaat 
dan Zeeburgia met 42 punten ge-
volgd door Pancratius met 37 pun-
ten op de voet gevolgd door Quick 
1890 en DCG met 36 punten. Op 
de 5e plaats staat dan FC Weesp 
met 35 punten daarna komt Houten 
34 punten en op de 7e plaats, dus 
slechts 4 punten achter het num-
mer 2, Legmeervogels met 33 pun-
ten en Legmeervogels heeft een 
positief doelsaldo van +14. Onder-
aan vinden wij dan Buiksloot met 
12 punten. Voorlaatste is De Mete-
oor 13 punten. De nummers 41 en 
13 degraderen rechtstreeks naar de 
3e klasse en de nummers 12 en 11 
moeten nacompetitie spelen met 
ploegen uit de 3e klasse. Op de 12e 
plaats Wasmeer 19 punten en Net 
daar boven staat Hoofddorp met 29 
punten. De 10e plaats is op dit mo-
ment voor NVC 30 punten. 9e is Ab-
coude 31 punten en 8ste staat kam-
pong met net zoveel punten als Leg-
meervogels 33. Alleen is het doel-
saldo beter van Legmeervogels. 
Doelsaldo kan aan het eind van de 
rit wel een van doorslaggevende be-
tekenis zijn.

12 april
Alle ploegen nog 5 duel te gaan. 
Voor Legmeervogels breekt er een 
zware periode aan, maar ook weer 
ploegen welke willen voetballen 
en dit is vaak in het voordeel van 
Legmeervogels. De eerst volgen-
de wedstrijd voor Legmeervogels is 
op 12 april uit, in en tegen Weesp. 
Na Weesp een thuiswedstrijd tegen 
Quick 1890 dan is het 19 april. Na 
Quick een 2-tal uitwedstrijden voor 
Legmeervogels. Eerst NVC, zondag 
26 april en daarna uit in Amster-
dam tegen Zeeburgia. De competi-
tie wordt afgesloten met een thuis-
wedstrijd tegen Pancratius. 
Als het duel De Meteoor begint 
was het speelveld goed te bespe-
len. Maar heel langzaam maar ze-
ker verandert het veld in een blub-
berpoel waar goed voetbal bijna, 
zeg maar gerust helemaal niet meer 
mogelijk. De scheidsrechter is aan 
het duel begonnen en wil het dan 
ook afmaken. Terecht anders zou je 
met de paasdagen het duel moeten 
uitspelen. Daar zit ook niet ieder-

een op te wachten, toch? Het du-
el zelf wordt voor het grootste ge-
deelte bepaald door Legmeervogels. 
Het is dan ook al vroeg in dit duel 
te zien dat Legmeervogels hier niet 
gaat verliezen. Voor de meteoor is 
op dit moment het hoogst haalba-
re de nacompetitie. Meer zit er nu 
niet in. Eerder minder en dat is dan 
rechtstreeks terug naar de 3e klas-
se. Door het feit dat het zo simpel 
gaat sluipt er zo nu en dan, en la-
ter steeds meer en meer een soort 
gemakzucht in de ploeg van Jack 
Honsbeek waardoor je het je zelf zo 
moeilijk maakt. Binnen de 10 minu-
ten komt Legmeervogels op een 0-1 
voorsprong. Op aangeven van Lulin-
ho Martins. Na de regen uit de lucht 
regent het ook nu weer kansen en 
kansjes voor Legmeervogels. Maar 
de trouwe aanhangers van Leg-
meervogels moeten wachten tot de 
45ste minuut al vorens de 0-2 op het 
scorebord komt te staan. Het is Jor-
dy de Groot geeft een pas op maat 
af aan de vrijstaande Martijn Gui-
tink. Guitink op zijn beurt brengt de 
bal voor het doe waar dan Rowan 
Hogenboom staat om de bal in het 
doel te werken. Met de 0-2 gaat dan 
ook de rust is. Bij het begin van het 
2e bedrijf is al te zien dat het veld 
zwaar zal worden en er steeds meer 
en meer water op komt te staan. 
Maar desondanks gaan beide par-
tijen gewoon door. Ook nu is het 
Legmeervogels dat het spelbeeld 
bepaald en ook ziet dat veel acties 
standen in het water of in de mod-
der. Toch komt Legmeervogels op 
0-3. Weer is er dan een voorzet van 
Martijn Guitink die Lulinho Martins 
ziet weglopen bij zijn tegenstan-
der en Lulinho martins weet met 
een fraaie schuiver de 0-3 te ma-
ken. Dan laat Legmeervogels geheel 
onnodig en is er veel onnodig werk 
voor de laatste linie en kan Mitchell 
verschut uitgroeien tot de leider van 
de defensie. Slechts een keer weet 
De Meteoor een gaatje te vinden in 
de verdediging van Legmeervogels. 
Dit gaatje werd mede gevonden 
door dat er weer een eens bal bleef 
liggen in het water of in de modder. 
1-3 is dan ook de eindstand.
Legmeervogels 2 heeft de moeilij-
ke uitwedstrijd tegen Roda’23 ge-
wonnen met 2-4. Na een voor-
sprong van 0-3 weet Roda;23 nog 
terug te komen tot 2-3. Maar vlak 
voor het eindsignaal valt de beslis-
sing in Legmeervogels voordeel uit 
2-4. Door dit resultaat blijft Leg-
meervogels 2 staan op de 2e plaats 
met nog maar 3 puntjes achter de 
leider VVIJ 2. Legmeervogels 2 moet 
ook nog 5 duels spelen in de volg-
orde uit naar FC Weesp, Thuis te-
gen NFC 2, uit naar Nieuw Utrecht. 
Uit naar Zeebrurgia 2 en de laatste 
wedstrijd thuis tegen De Dijk 2. De 
wedstrijden uit tegen FC Weesp en 
Zeebrurgia zijn gelijktijdig met de 
uitwedstrijden van Legmeervogels 1 
teen deze tegenstanders. 

Dit weekend het WA Verlaan toernooi
De Kwakel - Zaterdag 4 en maan-
dag 6 april organiseert sv KDO voor 
de 26e keer het W.A. Verlaan toer-
nooi. Het W.A. Verlaan toernooi 
is een begrip in de regio. Ongeveer 
duizend jeugdige sporters zullen tij-
dens dit weekend wederom hun ta-
lenten laten zien in een sportief tref-
fen.
Willem Verlaan, oud-voorzitter van 
KDO, heeft veel voor het vereni-
gingsleven in De Kwakel en in het 
bijzonder voor KDO betekend. Hij 
was het die vanaf het begin van 
de zestiger jaren tot 1988 de basis 
heeft gelegd voor de vorm van de 
huidige vereniging. Na aankondi-

ging van zijn afscheid in 1988 heeft 
het toenmalige bestuur gemeend 
zijn naam te koppelen aan een 
groots opgezet, vereniging breed, 
jeugdtoernooi. Vooral het sporten 
van de jeugd heeft hem altijd na aan 
het hart gelegen.
 
Zoals gebruikelijk zullen op paas-
zaterdag de pupillen van de Voetbal 
en de jeugd van de Handbal aantre-
den. Die middag zullen ook de jon-
gens en meisjes van de gymnas-
tiek hun onderlinge gymwedstrijden 
houden: diplomagym. Tweede Paas-
dag is bestemd voor de junioren van 
de voetbal en de G-voetbal. 

MdR Actie wal en 
water schoon

Uithoorn - Strips vol viagrapil-
len, vliegenmeppers, honder-
den wikkels van chocoladere-
pen, onderbroeken, een tv han-
gend in een boom en heel veel 
plastic, glas en blik. Dat bij el-
kaar noemen we tegenwoor-
dig zwerfvuil. Een vijftig tal le-
den van roei- en kanovereni-
ging Michiel de Ruyter heeft op 
zaterdagochtend 28 maart aan 
de landelijk actie Nederland 
Schoon deelgenomen tegen 
dat zwerfvuil. Van Uithoorn tot 
Vrouwenakker liep men langs 
de kant en voer men er langs 
om alles rond de wal en het wa-
ter te ontdoen van dat wat daar 
niet thuis hoort.
Ook het ‘verdronken eiland’ 
werd rond gevaren zodat 
ook weer een stukje Kromme 
Mijdrecht werd meegenomen. 
Deelnemer en mede organisa-

tor Mattijn merkte op dat het 
dit jaar 100 chocowikkels te-
gen 1 zakje zwarte shag was, 
met de vraag wat er nu beter is. 
Het was best guur weer, dus dat 
de mede organisator Catja één 
meter cake bij de koffie trak-
teerde in de warme kampanje 
(zo heette de ‘kantine’ van zee-
held Michiel ook) maakte het 
nog aangenamer. 
De gemeente die niet alleen 
speciale vuilniszakken en grij-
pers sponsorde kwam deze za-
terdag in de persoon van Ed 
van de Biesebos en wethou-
der Hans Bouma de club bezoe-
ken om de vrijwilligers een ont-
kiemende hyacintenbol als pre-
sentje aan te bieden waar men 
nog weken met plezier op kan 
terugzien naast de schone Am-
stel. Al met al een succesvolle 
dag.”

Legmeervogels F2 op de 
goede weg!!
Uithoorn - De afgelopen 4 weken 
hebben we ons als ouders langs de 
lijn geen moment verveeld. Het wa-
ren 4 spannende wedstrijden. Met 
als tegenstanders: Nieuw-Sloten (7-
3 en 21-3), DWS (14-3) en Ouder-
kerk (28-3).
Het begon tegen Nieuw-Sloten 
thuis. We kropen door het oog van 
de naald. Het bleef gelukkig 0-0. 
Want kansen waren er genoeg, voor 
allebei de teams.
De week erop tegen DWS thuis, die 
op de 1ste plek stonden. Ze speel-
den niet fair, omdat onze jongens 
heel goed speelden, en daar hadden 
ze niet van terug. Er werden smeri-
ge tackles gemaakt. En na de wed-
strijd waren er verwijten naar ons 
toe door ouders en trainers. De spe-
lers van DWS schudden zelfs geen 
handen na de wedstrijd/penalties. 

Maar wij verlieten het veld met op-
geheven hoofd en een 3-0 overwin-
ning. Tijd voor een feestje!!
Daarna speelden we uit tegen 
Nieuw-Sloten. Er werd pittig ge-
speeld. In beide helften door beide 
teams weer hele mooie kansen, die 
er helaas niet in wilden. Maar uit-
eindelijk met een verrassend eind-
resultaat: 2-3!
De laatste wedstrijd was uit te-
gen Ouderkerk. Dat was een su-
per (wed)strijd tussen beide teams. 
In de eerste helft stonden we voor 
en werd het voor rust helaas 1-1, in 
de tweede helft werd er weer kei-
hard gevochten om de bal. We kre-
gen zelfs een penalty (?) tegen, die 
gelukkig tegen de lat kwam. Het 
werd 2-1;(. En uiteindelijk vanuit 
een goeie corner een hele mooie in-
zwaaier. Een prachtgoal 2-2!!

Eerste examens Koreaans Kickboxing - 
BSV Europarei een feit!

Uithoorn -Afgelopen vrijdag heb-
ben vele kinderen en vele vrou-
wen in de Europarei zich in het 
zweet gewerkt bij hun eerste exa-
men voor een band binnen het Ko-
reaans Kickboksen. Leraar David 
Chung van Chung Do Kwan heeft 
hard zijn best gedaan om de kin-
deren en dames gereed te maken 
voor het examen, met een goed re-
sultaat! David is al eerder begon-
nen in de wijk Europarei om kore-
aans kickboxen voor de vrouwen en 
de kinderen in deze wijk mogelijk te 
maken. Vanaf april zullen deze les-
sen vallen onder de BuurtSportVer-
eniging Europarei. Deze vereniging 
wordt een verzameling van activi-
teiten aangeboden door sportaan-
bieders en bewoners in de wijk, wat 
ervoor zorgt dat er meer bewogen 
wordt door de inwoners van de Eu-
roparei, binnen de Europarei. Het 
motto is: BSV Europarei – Voor en 
Door Bewoners. Doordat David in-
gespeeld heeft op de behoefte van 
de bewoners van de Europarei, is hij 
het goede voorbeeld van een acti-
viteit binnen de BSV. Zijn lessen 
brengen meer dan alleen sport, het 
brengt saamhorigheid en buurtpar-
ticipatie met zich mee.
Nieuwsgierig naar de BuurtSport-
Vereniging Europarei en naar het 
aanbod vanaf mei binnen de BSV? 
Kom naar de KickOff BSV op zater-
dag 25 april van 14.00 – 17.00 uur.  

KDO DS1 begint 2e helft 
veldseizoen goed

De Kwakel - Na een keurige 
plaats in de middenmoot te heb-
ben bereikt in de 2e klassen tij-
dens het zaalseizoen, is het voor 
de dames van KDO tijd voor het 
buitenseizoen. De dames hielden 
al dagen het weerbericht goed 
in de gaten maar dit was niet om 
vrolijk van te worden. 
 Volgens vele weerberichten 
kreeg het weer als rapportcijfer 
een 1 en dit bleek terecht te zijn 
of liever gezegd een understate-
ment. Gelukkig bleek de sporthal 
vrij te zijn op het tijdstip van de 
wedstrijd. Aangezien de dames 
van ASV en de scheidsrechter ook 
liever hun coupe droog hielden 
werd de wedstrijd heerlijk windstil 
en droog binnen gespeeld.
 Tamar en Sofie mochten als 
‘Jeugd van de Week’ voor de wed-
strijd de keepster van de tegen-
partij proberen te passeren, dit 
werd met succes gedaan, keurig 
meiden! 
KDO leek sterk te beginnen door 
de openingstreffer op haar naam 
te zetten, maar het tegendeel 
bleek waar te zijn. In de beginfa-
se was KDO erg slordig, en veel 
balverlies zorgde ervoor dat KDO 
niet in haar spel kwam. Mede 
hierdoor deden de ploegen niet 
veel voor elkaar onder voor wat 
betreft de score in de eerste helft. 

Richting het einde van de eerste 
30 minuten werd de dekking bij 
KDO wel wat sterker waardoor de 
kans op tegendoelpunten beperkt 
werd. Dit resulteerde in een rust-
stand van 7-5 in het voordeel van 
de thuisspelende ploeg.
De tweede helft moest er sneller 
gespeeld worden, harder werken 
in de dekking en kansen moesten 
beter benut worden. 
De tweede helft werd gestart met 
een goede dekking, door goed te 
praten en hard te werken werden 
vele wissels van ASV onschade-
lijk gemaakt. Ook de aanval ging 
beter lopen, KDO wist weg te lo-
pen bij de tegenpartij en de mar-
ge uit te breiden. De dames van 
KDO lieten zien dat ze niet van 
plan waren om punten in te leve-
ren aan de hekkensluiter van de 
poule in de tweede klasse. 
Mede dankzij Tamar en Sofie, die 
zich goed lieten horen, wisten de 
dames van het eerste de koers 
van de tweede helft voort te zet-
ten. Er werd tuis met 19-10 ge-
wonnen van ASV uit Ankeveen. 
Volgende week is het tijd voor het 
WA Verlaantoernooi , dan spelen 
de dames niet.
Maar op 12 april spelen de da-
mes uit tegen Zeeburg. De wed-
strijd zal om 14.35 uur beginnen 
in Diemen.

De eerste wedstrijden beginnen ie-
dere dag om 9 uur en eindigen om-
streeks 16 uur. De hoeveelheid par-
keerruimte is beperkt. Wij verzoe-
ken U daarom zoveel mogelijk per 
fiets of te voet naar het KDO ter-
rein te komen. Mocht bij aankomst 
het parkeerterrein P1 vol zijn, volgt 
u dan de borden P2, daar is meer 
ruimte. Gelieve niet op of langs de 
weg te parkeren.
Wegens de verkeersveiligheid zul-
len de wegen naar en van parkeer-
terrein P2 op de toernooidagen als 
eenrichtingsverkeer worden in-
gericht. Een verkeersregelaar is u 
daarbij behulpzaam.

Paasdrive bij de BVU
Uithoorn - Maandag 30 maart werd 
de Paasdrive van de BVU gespeeld. 
Er was een prijzentafel voor de win-
naars van alle drie de lijnen en tij-
dens het bridgen werden tal van 
lekkernijen geserveerd. Verder wa-
ren er per lijn nog wat extra prijsjes. 
De eerste prijs in de A-lijn was voor 
Tineke met invaller Cor Hendrix met 
57,5 %. En Tineke had, eveneens met 
invaller, ook afgelopen weekend al 
het driedaags toernooi in Nunspeet 
van de BVU gewonnen! Hierover la-
ter meer. De B-lijn werd gewonnen 
door Tini & Marja met 59 %. De C-
lijn van onze enthousiaste begin-
nersgroep leverde een zéér overtui-
gende winnaar op met het paar Tiny 
Rijpkema & Hans Broers, met 69,58 
% verreweg de hoogste score van 
de avond. Alle winnaars van har-
te gefeliciteerd. De uitslag van de 

Paasdrive telt niet mee voor de com-
petitie. Volgende week maandag is 
Tweede Paasdag en bridgen wij niet. 
Hopelijk kan ik een verslag plaatsen 
van dat zeer geslaagde weekend in 
Nunspeet.

De BVU is een levendige en actieve 
bridgeclub met veel initiatieven om 
nieuwe bridgers te werven. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) gratis 
bridgelessen te volgen onder leiding 
van Hans Wagenvoort. Aanmelden 
en/of informatie bij Hans Wagen-
voort wagenvoorthans@gmail.com, 
mob. 06 53 368 948 of met de secre-
taris van de BVU Marineke Lang tel. 
0297 569 432 (na 18:00 uur) mail: 
bvu@telfort.nl.
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