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Informatiemarkt 
zorg en 

gezondheid
De Ronde Venen - Gemeen-
te De Ronde Venen houdt op 
woensdag 19 april een informa-
tiemarkt over zorg en gezond-
heid. Van 13.00 tot 16.00 uur staat 
De Boei in Vinkeveen in het teken 
van beleving en hoe u gezond en 
zelfstandig ouder wordt. De in-
formatiemarkt is gratis toeganke-
lijk voor jong en oud. U bent van 
harte welkom om langs te komen 
en ervaringen op te doen! Ruim 
veertig zorginstanties zullen zich 
presenteren tijdens de markt. U 
vindt hier dienstverlening afge-
stemd op een ondersteunings-
vraag: therapeuten en psychische 
hulpverleners, maar ook zzp’ers in 
de zorg en remedial teachers ge-
ven inzicht in hun praktijk. Aan-
bieders van alarmeringsdiensten, 
e-health, zorgrobots, domotica en 
andere hulpmiddelen zijn aanwe-
zig. Het Werkcentrum, het Sociaal 
Team en het Servicepunt staan 
ook paraat om uw vragen te be-
antwoorden. U bent van harte uit-
genodigd in gesprek te gaan met 
de aanwezige professionals. Wet-
houder Anco Goldhoorn: “Op de 
informatiemarkt kunt u kennis-
maken met de zorg van de toe-
komst. Als gemeente zijn we met 
een luisterend oor op de markt 
aanwezig en horen graag hoe u 
de praktijk ervaart en zijn erg be-
nieuwd welke suggesties u heeft 
voor verbetering. Zo kunt u zelf 
uw ideale mantelzorgwoning 
bouwen. Uw input kan worden 
gebruikt voor toekomstige man-
telzorgwoningen in De Ronde Ve-
nen. Al uw waardevolle ervarin-
gen en suggesties willen we be-
nutten in ons werk voor u, de in-
woner.” Wat kunt u zien en bele-
ven op de informatiemarkt? Stap 
in een pak om mee te maken hoe 
het is om het lichaam van een 
tachtigjarige te hebben; Maak 
kennis met Zora, de zorgrobot die 
prikkelt om te bewegen, samen te 
zingen en te luisteren naar verha-
len; Beleef hoe een virtueal reali-
ty-bril wordt ingezet om zelf te er-
varen hoe het is om een psycho-
se te hebben.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

Exposities 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN 

do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

De VN-militairen, met in het midden mevrouw Schijf die het draaginsigne postuum ontving voor haar overleden man, 
poseren na de uitreiking op het Raadhuisplein voor een voertuig van de Unifi l-missie. Foto Marlies Werssels.

De Ronde Venen - Acht voor-
malige VN-militairen uit De Ron-
de Venen hebben maandagavond 
het draaginsigne Nobelprijs ont-
vangen. De vrouw van een omge-
komen VN-militair ontving het in-
signe postuum. De uitreiking ge-
beurde tijdens een speciale bij-
eenkomst in het gemeentehuis. In 
een toespraak zei Ruud van den 
Heuvel, een VN-veteraan, ‘onge-
lofelijk trots’ te zijn met het insig-
ne. In 1988 is aan de dertien VN-
vredesmachten die van 1948 tot 
1988 een vredesoperatie uitvoer-
den, de Nobelprijs voor de Vrede 
toegekend. Nederland nam deel 
aan acht van deze vredesmissies. 
Als erkenning voor de ruim 9.000 
Nederlandse veteranen van die 
acht vredesmachten heeft minis-

ter Hennis-Plasschaert van Defen-
sie in 2015 besloten het draagin-
signe ‘Nobelprijs VN militairen’ in 
te stellen. Dit werd maandagavond 
door burgemeester Divendal uitge-
reikt aan de veteranen uit De Ron-
de Venen. De acht veteranen uit De 
Ronde Venen hebben allen deelge-
nomen aan de vredesmissie Unifi l 
in Libanon. Aan deze vredesope-
ratie namen tussen 1979 en 1985 
ruim 9.000 Nederlandse militairen 
deel. Er kwamen in die periode ne-
gen Nederlandse militairen om het 
leven. Unifi l moest toezien op de 
aftocht van de Israëlische troepen 
uit Libanon, de internationale vre-
de en veiligheid in het grensgebied 
herstellen en bijstand geven aan 
de regering bij het herwinnen van 
haar gezag.

Belangrijk werk
In een toespraak zei burgemees-
ter Divendal het opvallend te vin-
den hoe weinig er eigenlijk bij niet-
betrokkenen bekend is over de VN-
missies. ,,Het is vaker in de geschie-
denis gebeurd. Nederlandse militai-
ren in het buitenland leken enigs-
zins vergeten op het moment dat ze 
waren uitgezonden. Bij terugkeer 
was er weinig aandacht voor hun 
ervaringen en verhalen.’’ Volgens de 
burgemeester is daar de laatste ja-
ren gelukkig verandering in geko-
men. ,,Het besef om het belangrij-
ke werk van onze veteranen door te 
vertellen én de veteranen de aan-
dacht te geven die ze verdienen en 
soms ook nodig hebben, is toege-
nomen.’’
Vervolg elders in deze krant.

Burgemeester reikt 
Draaginsigne Nobelprijs uit

Gastcollege voor scholieren: 

‘Dit herdenken wij’
Wilnis - De scholieren van alle ba-
sisscholen  in Wilnis kregen de afge-
lopen weken een gastcollege aange-
boden door het comité herdenking 
1940-1945 Wilnis. Tijdens het gast-
college werd er een bezoek gebracht 
aan de drie monument in Wilnis. Het 
herdenkingsmonument bij het oude 

gemeentehuis, het momument van 
de Vickers Wellington en bij de drie 
overleden Canadese militairen. Te-
vens was er materiaal aanwezig van 
het vliegtuig en foto’s van de over-
leden soldaten. De scholieren waren 
zeer onder de indruk van deze mo-
numenten en er werden veel vragen 

gesteld. Deze gastcolleges werden 
gegeven in het kader van “dit her-
denken wij”. Het comité herdenking 
1940-1945 Wilnis wil graag scholie-
ren bewust maken van de vrijheid, 
en hoopt dat veel scholieren ko-
men herdenken op 4 mei, waar we 
stil staan bij alle oorlogsslachtoffers.

De Ronde Venen - Natuurmonu-
menten heeft afgelopen maand de 
herstelwerkzaamheden in Botshol 
afgerond. Vier maanden lang heeft 
Natuurmonumenten, samen met 
Knoop baggerwerken, de dichtge-
groeide petgaten open gegraven 
en veenmosrietlanden geplagd. De-
ze verjongingskuur van de natuur is 
van groot belang voor het voortbe-
staan van allerlei moeras- en water-
vogels. De herstelwerkzaamheden 
waren broodnodig, omdat de natuur 
in Botshol dreigde te verlanden. 
Het open water met talrijke water-
planten, zoals kranswieren en krab-
benscheer, en de veenmosrietlan-
den groeiden dicht tot eentonig en 
soortenarm moerasbos. Op zich is 
dat een natuurlijk verschijnsel, maar 
door vermesting en verdroging gaat 
het proces veel sneller dan normaal. 
En in hetzelfde hoge tempo verdwij-
nen daarmee ook de karakteristieke 
plant- en diersoorten die er leven. 

Open water erbij
Van november 2016 tot en met 
maart jl. heeft Natuurmonumenten 

er een oppervlakte van 2,4 ha aan 
open water bijgemaakt. Hier krijgen 
zeldzame plantensoorten als krab-
benscheer, kranswieren en fontein-
kruiden kans te herstellen en uit te 
breiden. 

LIFE-subsidie
De herstelwerkzaamheden zijn mo-
gelijk gemaakt dankzij een Europe-
se LIFE-subsidie en bijdragen van 
Nederlandse overheden. Botshol 
maakt onderdeel uit van het her-
stelprogramma ‘Nieuw leven in het 
veen’ (LIFE), dat in zeven laagveen-
gebieden in Nederland heeft plaats-
gevonden. 
LIFE Nature is het Europese fi nan-
cieringsprogramma voor projec-
ten die leefgebieden en planten- en 
diersoorten beschermen die op Eu-
ropese schaal van bijzondere waar-
de zijn voor de biodiversiteit. LIFE 
draagt bij aan de realisatie van Na-
tura 2000, het Europese netwerk 
van beschermde natuurgebieden.

Foto: natuurmonumenten 
Martin Stevens ©

Herstelwerkzaamheden in Botshol 
afgerond

De Ronde Venen - In Nederland 
zijn zo’n 375 Anglia scholen. Dit zijn 
scholen in het basis-, middelbaar 
en vervolgonderwijs die met behulp 
van het Anglia stappenplan extra 
aandacht besteden aan de Engelse 
taal. Anglia richt zich op vaardighe-
den als lezen, luisteren en schrijven 
van de Engelse taal. Het einddoel is 
het Master Certifi cate Anglia, waar-
mee je zonder meer toegang krijgt 
tot Engelstalige universiteiten. Om-
dat leerlingen ieder jaar op hun ei-
gen niveau (totaal 10) worden ge-
toetst, zijn er ook leerlingen die het 
Master Certifi cate al eerder dan in 

het eindexamenjaar behalen. Jaar-
lijks doen zo’n 22.500 leerlingen op 
hun eigen niveau mee aan de An-
glia examens. Op het VeenLanden 
College wordt Anglia al zo’n zeven 
jaar aangeboden en op donderdag 
6 april bogen maar liefst 283 leer-
lingen op het VeenLanden College 
zich over  de Anglia examens. De 
toetsen worden in Engeland nage-
keken, dus het is nog even wach-
ten op de resultaten. De concentra-
tie was in ieder geval in ruime mate 
aanwezig bij de leerlingen; zelfs bij 
het maken van de foto werd er niet 
opgekeken. 

283 leerlingen van het 
VLC doen Anglia examen

Mijdrecht - Ergens tussen vrijdag-
avond 31 maart 18.00 uur en zater-
dagmiddag 1 april 14.00 uur is een 
auto aan de Viergang in Mijdrecht 
beschadigd geraakt. Helaas heeft 
de dader enkel een fi kse deuk ach-
tergelaten in het linker achterportier 
van een grijze Renault Clio. Voor de 
eigenaar dit voertuig bijzonder ver-
velend en daarom via deze weg een 
oproep aan getuigen - of nog be-
ter de dader - om zich te melden bij 
de politie of bij de redactie van deze 
krant. Het incident vond plaats hal-
verwege de Viergang; Naast Vier-

gang 56 is een inrit naar de Buiten-
kruier, waar links een aantal par-
keerplaatsen zijn en rechts een rij-
tje woningen. De grijze Renault Clio 
stond op de Viergang geparkeerd, 
ongeveer ter hoogte van deze inrit. 
Naar alle waarschijnlijk heeft de be-
stuurder van het voertuig de bocht 
te ruim genomen met als gevolg de 
eerder genoemde schade.
Kortom, heeft u iets gezien, ge-
hoord (via-via) of bent u degene ge-
weest die deze schade heeft veroor-
zaakt, aarzelt u dan niet en bel: 06-
21278410.

Doorgereden na schade
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Chauvinisten als we zijn vin-
den wij de Vinkeveense Plas-
sen natuurlijk een uniek plek-
je in Nederland. Maar daar zijn 
we gelukkig niet alleen in! Op 
onze heldere wateren dobbert 
ook een zeer kieskeurig beest-
je rond dat in de rest van Ne-
derland vrijwel niet aangetrof-
fen wordt: de krooneend. Als 
we op de verspreidingskaart van 
SOVON kijken (voor de liefheb-
bers: http://s1.sovon.nl/soor-
ten.asp?euring=1960), zien we 
maar een paar kleine gele vlek-
jes waar ze broeden in ons land. 
Buiten het broedseizoen is on-
ze regio dan nog eens een van 
de meest favoriete plaatsen van 
deze eend met zijn karakteristie-
ke grote roodbruine kop en knal-
rode snavel. Gelukkig groeit het 
aantal broedparen de laatste ja-
ren, maar in heel Nederland wa-
ren dat er in 2014 nog geen 500. 
Onze plassen hebben een aan-
tal specifieke eigenschappen, 
waardoor de krooneend hier zo 
goed gedijt. Het begint met het 
kraakheldere water en zijn uit-
bundige groei van kranswieren 
waar ze dol op zijn. Misschien 
nog belangrijker zijn de legak-
kers in ons gebied. Vooral de le-
gakkers die niet door ons men-
sen gebruikt worden zijn favo-
riet, want het is een beetje een 
schuw beestje. Hier bouwt hij zijn 
nest het liefst, dicht bij het wa-
ter. Bovendien houdt een kroon-
eend van oevers die dichtbe-
groeid zijn met bramenstruiken 
en overhangende wilgentakken. 
Juist dat spul dat je als mens als 

eerste gaat ‘opruimen’. Door deze 
dichte begroeiing aan de water-
rand komen er veel insecten voor 
en die staan de eerste drie we-
ken in het leven van een kroon-
eendpulletje op het menu. Ook 
geven de struiken en takken een 
goede beschutting en zorgen ze 
er vaak voor dat de oever mak-
kelijk te betreden is, ook voor de 
kleintjes. Krooneenden hebben 
graag wat bescherming boven 
hun hoofd en niet alleen in de 
tijd als de pullen nog klein zijn. 
In juli en augustus is het tijd voor 
de rui waarin de veren vervan-
gen worden. De vogels kunnen 
dan niet vliegen, hun belangrijk-
ste bescherming tegen natuur-
lijke vijanden. Juist dan zijn ze 
aangewezen op de bescherming 
en camouflage die de weelderi-
ge legakkers ze bieden. Geluk-
kig hebben we in onze plassen 
nog veel van deze stille legak-
kers, vooral in die gebieden die 
beheerd worden door het recrea-
tieschap. Het woordje ‘nog’ in de 
vorige zin staat er natuurlijk niet 
voor niks. U weet ongetwijfeld 
van het voornemen om legakkers 
in deze gebieden te verkopen 
aan particulieren. Een goedkope 
oplossing om het onderhoud uit 
te besteden, maar een kostbare 
oplossing voor de natuur. En voor 
de krooneend, de koning van on-
ze plassen, verdwijnt er dan mis-
schien wel weer een belangrijke 
plek op de kaart van Nederland 
waar hij nog welkom is. 

Sep Van de Voort, 
natuurgids IVN

Koning van de plassen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 14 april is er weer 
de maandelijkse BINGO van de 
Lijnkijkers, de Bingo vindt plaats in 
de kantine van sport vereniging Ar-
gon. De hoofdprijs is een Samsung 
wasmachine met een waarde van 
400,- euro, dit is mede mogelijk ge-
maakt door Expert Mijdrecht. Zaal 

open om 19.15 uur en de aanvang 
is 20.00 uur, en natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie weer gratis. Met het 
meedoen aan deze bingo steunt u 
de jeugd van Argon. Dit doet u ook 
door uw papier te blijven brengen 
bij de container van de Lijnkijkers 
op het parkeerterrein van Argon.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag, 15 april 
is weer een verzamelaarsmarkt 
van 09.30 tot 13.00 uur in Immitsj, 
Windmolen 75 te Mijdrecht. U kunt 
er terecht voor postzegels, mun-
ten, winkelwagenmuntjes en an-

sichtkaarten. Ook zijn er weer de 
stuiverboeken waar u voor wei-
nig geld uw postzegelverzame-
ling kunt aanvullen. Voor inlich-
tingen tel. 0297-289322 of www. 
verzamelaarsrondevenen.nl

Test uw kennis bij Passage 
Wilnis - 19 april a.s. is alweer de laat-
ste avond van dit seizoen. Een een-
dagsbestuur, bestaande uit leden van 
Passage, gaat deze avond verzorgen. 
Wij kunnen u verklappen dat er een 
ontzettend leuke quiz in elkaar is ge-
zet met o.a.: vragen over het Konings-
huis, Bijbelse vragen, plaatjes uit de 

omgeving, logo’s, vlinders, bloemen 
en planten en nog veel meer. Het be-
looft een heel gezellige avond te wor-
den. Wilt u een pen meenemen? Gas-
ten en leden zijn van harte welkom! 
De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. 
Aanvang 20.00 uur en vanaf 19.45 uur 
staat de koffie klaar. 

Snuffel- en boekenmarkt 
op Driehuisplein
De Ronde Venen - Aanstaande za-
terdag 22 april is er op het Driehuis-
plein bij de R.K. kerk Johannes de 
Doper - op de grens van Wilnis en 
Mijdrecht - van 10.00 tot 16.00 uur 
een snuffel- en boekenmarkt. Een 
groot aanbod vult de kramen: van 
speelgoed, servies en porselein, pot-
ten en pannen, curiosa en prullaria, 
LP’s en CD’s tot (heel veel) boeken. 
In het kerkportaal is een religiekraam 

met beelden, kaarsen en crucifixen. 
De royale catering zorgt voor een 
kleine prijs voor koffie en thee, voor 
cake en poffertjes. Tenslotte is een 
rijk gevulde prijzentafel voor de lote-
rij met een prijskans van 1 op 4! Tij-
dens de markt wordt op gezette tijden 
het orgel bespeeld. Al is het nog niet 
hoorbaar: het orgel is toe aan groot 
onderhoud; de opbrengst van de 
markt is dan ook voor het Orgelfonds. 

Bij Passage Mijdrecht: 
Venetië en de Veneto 
Mijdrecht - Een audiovisuele show 
van Henk Butink uit Wilnis. Vene-
tië was meer dan duizend jaar een 
onafhankelijke stadstaat, tot de ver-
overing door Napoleon aan het ein-
de van de 18e eeuw. De stad is het 
summum van cultuur en beziens-
waardigheden. Ze dwalen rond in 
deze uiterst interessante Italiaanse 
stad en ontdekken wijken en ande-
re eilanden in de lagune waar weinig 
of geen toeristen komen. In de vlak-
te van de Veneto kom je langs prach-
tige paleizen die rijke kooplieden 
in het verleden lieten bouwen o.a. 

van Andrea Palladio (1508-1580). 
We maken een uitstap naar de ste-
den Vicenza met zijn Teatro Olimpi-
co (1585) van Palladio en Padua met 
de universiteit en de Scrovegnika-
pel met de beroemde fresco’s (1303-
1305) van Giotto.De beelden worden 
begeleid door prachtige muziek van 
de ‘Venetianen’ Claudio Monteverdi, 
Antonio Vivaldi en anderen. Datum/
tijd: 20 april 2017 om 20.00 uur – kof-
fie vanaf 19.45 uur. Locatie: Gebouw 
Irene naast de Janskerk. Ook niet-le-
den zijn van harte welkom, zij beta-
len 2,50 euro per persoon. 

De Ronde Venen - Ouders Lo-
kaal organiseert zaterdagochtend 
15 april a.s. in samenwerking met 
Paviljoen Toren De Grote Sniep een 
leuk paas evenement voor de aller-
kleinste. Op deze ‘paaszaterdag’ zijn 
alle kinderen (met hun ouders) t/m 
5 jaar welkom. Voor de kleintjes is 
er van alles te doen. Natuurlijk gaan 
we paaseieren zoeken. We dagen 
de kleintjes uit om drie verschillend 
gekleurde eieren te zoeken! Bij inle-
vering bij de paashaas krijg je een 
chocolade traktatie! En vind je het 
gouden ei? Dan wacht je een spe-
ciale verrassing! Paaseieren zoeken 
is leuk, je maakt de eieren nog leu-
ker door deze te versieren. Of maak 
de mooiste kleurplaat! Is je klein-
ste nog niet moe? Beklim dan sa-
men de toren van De Grote Sniep! 
Kom paaszaterdag op je paasbest, 
neem je mandje mee en luidt het 
paasweekend in! Deelname is gra-
tis na aanmelding. Voor aanmel-
ding en informatie zie onze website 
www.ouderslokaal.nl. Er is plek voor 

maximaal 50 kinderen, dus wees er 
snel bij. Er is geen vaste starttijd. Je 
kunt tussen 10.00 en 12.00 uur ‘bin-
nenlopen’. 

Over Ouders Lokaal
Mama Lokaal is onderdeel van Ou-
ders Lokaal: platform voor en door 
ouders in de gemeente De Ronde 
Venen. Ouders Lokaal is er op ge-
richt om ouders/opvoeders via leuke 
activiteiten met elkaar in verbinding 
te brengen. Ouders Lokaal heeft als 
doel dat ouders/opvoeders het ge-
woon gaan vinden om met elkaar 
te praten over opvoeding en tevens 
ervaringen te delen om zo ook van 
elkaar te leren. Tevens hoopt Ou-
ders Lokaal dat door ouders met el-
kaar te verbinden er leuke initiatie-
ven ontstaan die gezamenlijk gere-
aliseerd kunnen worden binnen de 
gemeente. Heb je een leuk idee? Of 
wil je ons helpen als vrijwilliger bij 
het organiseren van de diverse ini-
tiatieven? Stuur een mailtje naar in-
fo@ouderslokaal.nl 

Paas evenement voor de 
allerkleinste

Jan Makkes: 'In kleuren 
zal hij bij ons blijven'
Regio - Ook dit voorjaar is er rond 
Pasen en Pinksteren weer een 
kleurrijke expositie van de werken 
van kunstschilder Jan Makkes in 
zijn Museumboerderij aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. De Paas-
expositie is van zaterdag 8 april tot 
en met zondag 23 april. Vanaf He-
melvaartsdag 25 mei tot en met 
Tweede Pinksterdag 5 juni is de 
Pinkstertentoonstelling. U kunt dan 
dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur 
de pittoreske boerderij gratis be-
zoeken. Er is weer veel moeite ge-
daan om de mooiste werken van de 
in 1999 overleden kunstschilder bij-
een te brengen. Van sfeervolle gou-
aches tot kleurrijke landschappen, 
zijn werk is van een enorme ver-
scheidenheid, kenmerkend voor de 
veelzijdige interesses van Jan Mak-
kes. Als gelovig mens schilderde hij 
kapellen en nonnen. Maar ook hield 
hij van de visserij en van bouw-
techniek, winterlandschappen en 

bloemwerken. In Museumboerde-
rij Jan Makkes krijgt men een goed 
overzicht van wat hij tekende en 
schilderde en waar hij zich mee be-
zig hield. Hij was geliefd bij de gro-
ten der aarden en is een van de wei-
nige buitenlanders die een exposi-
tie had in de Manege van het Krem-
lin in Moskou. In en rond de Mu-
seumboerderij is het nu even kleur-
rijk als op zijn schilderijen. Momen-
teel is de grote tuin op zijn mooist 
en kan men er genieten van bloei-
ende struiken en perkgoed, maar 
ook van de prachtig gerestaureer-
de kapelletjes en de eeuwenoude 
boerderij. Een aantal tentoongestel-
de kunstwerken is nog te koop. Het 
in eigen beheer uitgegeven boek 
'Jan Makkes, een gedreven kunste-
naar' is alleen hier te koop. Komt u 
met de auto, dan kunt u op loopaf-
stand van de boerderij parkeren bij 
voetbalclub VSV. Zie ook www.mu-
seumboerderij-janmakkes.nl. 

*Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

PAASSHOW
BIJ VAN KOUWEN
€ 1.000 EXTRA INRUILVOORDEEL

ALLEEN OP 15 & 17 APRIL.

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Amsterdam West, Transformatorweg 39, (020) 581 62 00
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Amsterdam West, Transformatorweg 39, (020) 581 62 00
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911
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12,5 jaar met passie 
Jolanda Dirksen 
Uitvaartverzorging
Mijdrecht - Eind maart herdacht 
Jolanda Dirksen het feit dat zij 
twaalf-en-een-half jaar geleden in 
Molenland van huis uit begon met 
uitvaartverzorging. Zij deed dat toen 
helemaal alleen en iedereen die een 
geliefde had verloren en de laatste 
eer ging bewijzen, roemde de kwali-
teiten, de inzet en de verzorging van 
de uitvaart zoals zij die tot in detail 
regelde. Dat is vandaag de dag on-
veranderd: Jolanda blijft met pas-
sie het vak uitoefenen; zij heeft dat 
in zich en dat is iets wat niet ieder-
een gegeven is. Jolanda was ooit de 
eerste vrouwelijke uitvaartonderne-
mer, wat tot dan toe altijd een man-
nenbranche was. Nog steeds werkt 
zij onder haar eigen naam ‘Jolanda 
Dirksen Uitvaartverzorging’. Zonder 
personeel, maar wel vaak met be-
trouwbare en ter zake kundige men-
sen waarvan zij de hulp kan inhuren 
als dat nodig is. Jolanda verzorgt de 
uitvaarten niet alleen in Mijdrecht, 
maar op verzoek ook in de omlig-
gende plaatsen, zoals Wilnis, Vinke-
veen, De Hoef, Amstelhoek, Abcou-
de en zelfs Woerden. In alle gevallen 
wordt de uitvaart door haar zelf ver-
zorgd met als voordeel dat het per-
soonlijke aspect blijft bestaan en 
er één aanspreekpunt is. Uiteinde-
lijk heeft uitvaartverzorging alles te 
maken met het laatste afscheid van 
een dierbare. Het is om die reden 
belangrijk om geen enkel detail over 
het hoofd te zien, want een twee-
de kans is er niet. Alles moet per-
fect zijn, met respect, betrokkenheid 
en professionaliteit. Maar uitvaart-
verzorging is ook een beroep waar 
veel emoties bij voorkomen. Aan-
gezien Jolanda een gevoelsmens 
is, kan zij zich inleven in de emoties 
van anderen, daar de uitvaart op af-
stemmen en zelf op de achtergrond 
blijven. Kortom, Jolanda is professi-
oneel uitvaartverzorgster en ritueel 
begeleidster bij afscheid. Zij helpt 
nabestaanden op een professione-
le wijze bij het verzorgen van een 
uitvaart, met respect voor hun per-
soonlijke wensen. Dat kan tegen-
woordig vanaf elk uitvaartcentrum, 
maar ook op andere locaties, bij-
voorbeeld in het Oude Parochiehuis, 
zelfs bij bedrijven en op privéterrein 
of in een natuurgebied in de open-
lucht mits daar toestemming voor is 
en als de nabestaanden dat wensen. 
Dat maakt het zo bijzonder. Ook in 
de uitvaartbranche gaan de ontwik-
kelingen door. Jolanda Dirksen volgt 
deze trend.

Ritueel begeleider
Jolanda: “Als uitvaartverzorger 
houd ik mij bezig met de organisa-
torische kant van uitvaarten en als 
ritueel begeleider met de inhoud 
ervan onder het motto, meeleven, 
maar niet mee lijden. 

Tegenwoordig willen nabestaan-
den geen standaard uitvaart meer 
voor hun dierbare overledene maar 
willen het vaak anders en soms op 
een heel bijzondere manier. Bo-
vendien komt er nogal wat bij kij-
ken voor het organiseren van een 
uitvaart. Ik kan de nabestaanden 
daarbij helpen ontzorgen en ben 
er als men mij nodig heeft voor 
steun. Elke uitvaart is bijzonder,” 
aldus Jolanda die zegt haar vak-
gebied op een uitzonderlijke ma-
nier te ervaren en dat wil uitdra-
gen. Dat is van meet af aan haar in-
tentie en beleving geweest. “Na al 
die jaren is het voor mij nog steeds 
een verrassing als de telefoon gaat 
en ik wederom kennis mag maken 
met een familie die een overlede-
ne meldt en of ik daar een uitvaart 
voor wil verzorgen. Elke keer begint 
voor mij de cyclus dan opnieuw. In-
tussen heb ik heel bijzondere din-
gen meegemaakt bij uitvaarten van 
jong en oud, maar ook hele uitzon-
derlijke wensen vervuld. Het blijft 
een uniek vak; maar aan de andere 
kant is het ook een belasting om-
dat je 24 uur per dag, zeven dagen 
per week bereikbaar en beschik-
baar bent. Je bent dus altijd met je 
werk bezig. Maar dat vind ik niet 
erg.” Aldus Jolanda die aangeeft de 
komende jaren nog heel lang haar 
vak te willen blijven uitoefenen. Dat 
komt dan goed uit want het is haar 
op het lijf geschreven.

Gratis wilsbeschikking
Jolanda wijst erop dat er steeds 
meer mensen zijn die een wils-
beschikking willen (laten) opma-
ken. Daarin kan men zijn eigen uit-
vaartwensen kenbaar maken. Voor 
wie dat wil kan dat gratis bij haar 
aanvragen. Jolanda kan de wilsbe-
schikking opsturen of aan huis in 
een persoonlijk gesprek uitleggen 
en doorspreken. 

Nadere inlichtingen: Jolanda Dirk-
sen, Uitvaartverzorging. Tel. 0297-
594345 of 06-26242126. E: jolanda 
@jolandadirksenuitvaartverzorging.
nl. Of bekijk haar website: www. 
jolandadirksenuitvaartverzorging.nl.

Regio - Ontdek dit bijzonde-
re, deels verborgen, unieke groe-
ne landschap in de groene long van 
de stad. Zondag 11 juni 2017 orga-
niseert Stichting Beschermers Am-
stelland voor de 11e keer de Am-
stellanddag. Doel van de Amstel-
landdag is om meer bekendheid te 
geven aan dit eeuwenoude cultuur-
historische landschap waar de Am-
stel zich als een lint doorheen slin-
gert en dat tot diep de stad Amster-
dam insteekt. Een schilderachtig 
gebied waar recreëren en genieten 
van rust en ruimte samenkomen, om 
de hoek van de stad. Op 11 juni is er 
veel te doen, te beleven en te zien 
in Amstelland. Deuren openen zich 
en gasten worden op zo’n 50 lo-
caties hartelijk ontvangen. Natuur, 
cultuurhistorie, kunst, culinair; alles 
wat Amstelland zo divers en bijzon-
der maakt is te zien en te beleven. 
U kunt bij boeren terecht aan wie 
we de openheid van het landschap 
te danken hebben. Via een polders-
afari of een wandeling met de bos-
wachter kunt u zien waarom het zo 
goed met de weidevogels in Am-
stelland gaat. U kunt buitenplaatsen 
bezoeken die normaal niet voor pu-

bliek toegankelijk zijn. In Nes aan de 
Amstel kunt u de Urbanuskerk be-
zichtigen en de toren beklimmen. In 
Ouderkerk aan de Amstel, de hoofd-
stad van Amstelland met zijn prach-
tige culturele bezienswaardigheden 
zoals Beth Haim de Joodse begraaf-
plaats, de Amstelkerk en het Histo-
risch Museum. Vanuit Amsterdam 
beginnen de activiteiten bij de be-
graafplaats Zorgvlied en het Ge-
maal Stadwijck of aan de overzijde 
van de Amstel bij tHuis a/d Amstel 
en volkstuinpark Amstelglorie. Vele 
kunstenaars doen ook dit jaar mee 
en stellen hun ateliers open. Voor 
kinderen zijn er speciale activitei-
ten zoals ponyrijden, schapen sche-
ren of kinderkoken. Kortom; een 
boordevol programma met voor ie-
der wat wils en waar veel is te ont-
dekken! De officiële opening vindt 
plaats op de buitenplaats Wester-
Amstel, Amsteldijk 55, om 10 uur 
met muziek van het Amsterdams 
Salonorkest en vele andere activitei-
ten. Streekproducten uit Amstelland 
krijgen volop de aandacht. Het bes-
te is om van Amstelland te genieten 
is per fiets. De pontjes varen de hele 
dag op de Amstellanddag. 

Welkom in Amstelland

Basisschool de Schakel
Studiedag begrijpend 
lezen
Vinkeveen - Het team van basis-
school de Schakel in Vinkeveen 
heeft een studiedag gevolgd om be-
grijpend luisteren en lezen school-
breed te optimaliseren. Niet alleen 
bij taal- en leeslessen, het gaat er-
om dat leerlingen een beter tekst-
begrip krijgen bij alle vakken op 
school. Je leert immers pas echt, 
als je kunt begrijpen. Begrijpend 
lezen is een cruciale basisvaardig-
heid. Leerlingen kunnen pas gemo-
tiveerd leren als ze weten waaraan 
ze werken, waarom ze dat doen en 
welke stappen ze nog moeten zet-
ten om hun doel te bereiken. “Het 
denken over teksten is een actief 
en complex proces, waarin leerlin-
gen intensief begeleid moeten wor-
den. Tijdens de studiedag hebben 
we effectieve leerkrachtvaardighe-
den behandeld en nieuwe inzich-
ten gekregen over hoe we deze op 
elk niveau in kunnen zetten. Heel 

waardevol om onze leerlingen meer 
tekstbegrip bij te kunnen brengen,” 
aldus Petra Eindhoven, directeur 
van de Schakel. De op de studiedag 
behandelde werkvormen en activi-
teiten zijn erop gericht leerlingen 
te laten leren van de tekst in relatie 
tot de doelstelling. Leerlingen moe-
ten de vraag “waarom zijn we dit ei-
genlijk aan het doen?” zelf kunnen 
beantwoorden, dan is het doel van 
de les bereikt! De nieuwe aanpak 
biedt veel voordelen. Het kan toege-
past worden van de kleutergroepen 
tot en met groep 8 en ingezet wor-
den bij allerlei schoolvakken. Ook 
kan deze aanpak eenvoudig aan-
gepast worden aan het niveau van 
elke leerling. Een belangrijk speer-
punt van de Schakel. De komende 
tijd gaat het team vol enthousiasme 
aan de slag om zich deze manier 
van omgaan met teksten en (pren-
ten)boeken eigen te maken!

Palmpasen op de 
Driehuisschool
De Ronde Venen - In de tradi-
tie van Palmpasen (zondag 9 april) 
hebben de kinderen van groep 1 
en 2 van de Driehuisschool op vrij-
dag 7 april 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 kleuters 
na het versieren van hun palmpaas-
stok ook een optocht lopen. Dus 
werden de bewoners van Gerar-
dus Majella verrast door de zingen-
de kinderen. Vol trots lieten zij hun 
mooi versierde stok zien. Na een 
aantal liedjes en versjes ging de op-
tocht verder naar het Schaepman-
plantsoen om ook daar de mensen 
te verrassen met hun gezang.

‘Brandweerman Jeroen’ 
op bezoek bij de Fontein
De Ronde Venen - De afgelopen 
weken zijn er in groep 1-2A van 
b.s. de Fontein heel wat branden 
geblust. Zij hebben n.l. een echte 
‘brandweerman Sam-hoek’ in de 
klas. Met brandweerslangen, afzet-
lint, laarzen, brandweerjassen, hel-
men en natuurlijk ook een brand-
weerauto! Deze auto is regelma-
tig op pad, na een oproep. En dan 
wordt er natuurlijk ook een ge-
deelte van klas afgezet met afzet-
lint voor de veiligheid. Zodat de an-
dere kinderen geen gevaar kunnen 
lopen! De kinderen wisten al veel, 
van alles wat met ‘de brandweer’ 
te maken heeft. Maar toen brand-
weerman Jeroen op school kwam, 
werd nóg meer duidelijk. Zij moch-
ten n.l. nu een echte brand blus-
sen op het schoolplein. En dat is 
een hele belevenis voor kinderen, 

dus werden de andere onderbouw-
groepen ook niet vergeten. Het was 
weer een leerzaam thema, waar-
bij de kinderen hebben geleerd dat 
vuur in alle gevallen heel gevaar-
lijk kan zijn! 

Geslaagde afsluitdag 
Stichting 'Paraplu'
Wilnis - Afgelopen zaterdag waren 
de vrijwilligers van de Stichting 'Pa-
raplu' in het eigen gebouw in Wil-
nis bij elkaar om samen de "af-
sluiting" van het cursus- en acti-
viteitenseizoen 2016-2017 te "vie-
ren”. Tijdens deze gezellige en on-
gedwongen bijeenkomst werd te-
rug gekeken op het geslaagde sei-
zoen dat voor enkele cursussen en 
activiteiten nog enkele weken door-
gaat, terwijl andere reeds zijn afge-
sloten. In zijn toespraak keek voor-
zitter Harry van den Dungen op het 
seizoen terug als een geslaagd sei-
zoen, waarin ruim 90 cursussen 
en activiteiten plaats vonden met 
als nieuw Mahjong, Zentangle en 
Bridgeles. Tijdens het seizoen ken-
de de Stichting 'Paraplu' 725 deel-
nemers, 46 meer dan het voorgaan-
de seizoen. Ook werd al vooruit ge-
keken op het volgende seizoen, dat 
nog volop in voorbereiding is, maar 
waarin zeker een aantal klassie-
ke activiteiten zoals Mondharmoni-
ca, Bridge, Klaverjassen, Yoga, Bil-
jarten, Dansen voor paren, kaarten 
maken en de vrije inloop, weer ge-
pland zijn. Maar ook weer diverse 

taalcursussen, 7 digitale cursussen, 
veel creatieve cursussen en 3 dag-
tochten. Waarschijnlijk zal eind april 
het nieuwe programma 2017-2018 
gepresenteerd kunnen worden.

Huldigen
Tijdens deze bijeenkomst werden 
ook 3 medewerkers gehuldigd om-
dat ze 10 jaar onafgebroken als 
vrijwilliger actief zijn geweest. Van 
twee bestuursleden, werd afscheid 
genomen. Jacqueline Adema ver-
laat de stichting na 10 jaar waarin 
zij de deelnemersadministratie op 
een voortreffelijke wijze heeft ver-
zorgd en de 'Paraplu' heeft voor-
zien van een goed functionerend 
administratieprogramma. Rita Sal-
ceda nam afscheid na een periode 
van 17 jaar, waarin zij als bestuurs-
lid en gastvrouw functioneerde en 
coördinator van de gastgevers en 
schoonmaakgroep. Daarnaast or-
ganiseerde zij de dagtochten en 
de jaarlijkse fietsdag. De voorzit-
ter sprak heel veel waardering voor 
beide bestuursleden uit en bedank-
te hen voor de jarenlange inzet voor 
de "Paraplu'.

Geen krant?
0297-581698

Donateursconcert met 
Triviant

Opbrengst collecte

De Ronde Venen - 22 april 2017 
is het weer zover. Het jaarlijks te-
rugkerende donateursconcert van 
Muziek & Showkorps Triviant uit 
de Ronde Venen. Nadat ze in 2015 
hun 25 jarig jubileum uitgebreid 
hadden gevierd met een groots zo-
mers openluchtconcert met kra-
menmarkt en in december met een 
heus kerstconcert, hebben ze in 
2016 eenmalig geen concertuitvoe-
ring gegeven om even op adem te 
kunnen komen. Die extra voorbe-
reidingstijd naar dit komende con-
cert toe hebben we uitvoerig ge-
bruikt om bij een leuk thema, weer 
sprankelende muziek ten gehore 
te gaan brengen. Het thema is dit 
jaar: Tropical Triviant. Je denkt dan 
meteen aan zon, zee, strand en een 
cocktail in de hand. Om bij dat ge-
voel te blijven hebben we een leu-
ke en afwisselende diversiteit van 
muziekstukken in het programma 
opgenomen. Lekker swingende la-
tijns Amerikaanse muziek, een stijl 
waar Triviant goed mee uit de voe-

ten kan. En binnen het thema ko-
men ook wat bekende songs te-
rug, zoals Copacabana en de Lam-
bada. Ook de majorettes van Trivi-
ant zullen hun kunsten weer gaan 
vertonen, ze hebben shows op en-
kele nummers van het korps. En 
ook een aantal shows op mecha-
nische muziek. De zaal zal geheel 
in het thema gehuld zijn. U kunt op 
de gevoelige plaat waarbij het lijkt 
of u met uw hoofd in de tropen zit. 
Bent u geïnteresseerd of gewoon 
nieuwsgierig, kom gerust langs! 
Het concert begint om 20.00 uur in 
De Boei te Vinkeveen, de zaal gaat 
open om 19.30  uur en de entree is, 
zoals u van ons gewend bent, vol-
ledig gratis! Er is tijdens ons con-
cert altijd een pauze van onge-
veer een half uur, voor een natje en 
een droogje. Ook kunt u traditiege-
trouw tijdens de pauze weer lootjes 
kopen en mooie prijzen winnen. 4 
lootjes voor 1,- euro! Wees er snel 
bij, want ze gaan altijd als warme 
broodjes van de hand.

Wilnis - De jaarlijkse Hartweek van 
de Hartstichting van 2 tot en met 8 
april in Wilnis heeft dit jaar 3104.11 
euro opgeleverd. De Hartstichting 
wil haar vrijwilligers en collectanten 

van harte bedanken voor hun steun. 
Dankzij deze giften kan de Hart-
stichting nieuw onderzoek financie-
ren naar het eerder herkennen van 
hart- en vaatziekten. 
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Samen ontwerpen bekijken 
bij Schuurman Blokhutten
Mijdrecht - Sinds kort is Schuur-
man Blokhutten verhuisd naar een 
locatie die dichter aan de Industrie-
weg ligt, namelijk het pand pal ach-
ter de fietsenzaak van Blom & Blom. 
Tot voor kort moesten klanten even 
‘doorrijden naar achter’. Daar was 
Theo gevestigd met zijn andere 
partner, te weten RSD Schuurman, 
onder andere specialist in kunststof 
kozijnen en professionele demonta-
ge van bestaande (oude) tuinhuis-
jes en dergelijke. “Door het aan-
trekken van de economie en meer 
toeloop van klanten op ieders ter-
rein zaten we elkaar steeds va-
ker in de weg. Toen heb ik beslo-
ten mijn bedrijfsactiviteiten in een 
ander pand even verderop voort te 
zetten. Het kantoor van Pothuizen 
achter Blom Fietsen kwam leeg en 
daar ben ik naartoe verhuisd. Ik kan 
nu rustiger mijn klanten ontvangen 
die belangstelling hebben voor een 
blokhut, tuinhuisje, een overkap-
ping, een carport, stalling voor fiet-
sen en en al wat meer op dat ge-
bied. Alles wordt op maat gemaakt 
met een eigen ontwerpprogramma 
op de computer wat ik hier aan mijn 
klanten in 3D kan laten zien. Samen 
kunnen we op het scherm de in-
deling veranderen, een extra raam 
toevoegen, de deur verplaatsen en 
ga zo maar door. Het ontwerp kan 
dus naar wens aangepast worden, 
waarbij na goedkeuring het object 
bij een productiebedrijf duurzaam 
wordt vervaardigd, geassembleerd 
en op locatie afgeleverd,” vertelt 
Theo. In eigen beheer produceert 
hij ook nog het nodige (in hand-
werk) zij het kleinschalig. Theo ge-
niet niet alleen belangstelling voor 
zijn producten uit de regio, maar 
ook van (ver) daarbuiten. Dat is te 

danken aan het vakmanschap wat 
hij al meer dan 35 jaar met zijn be-
drijf ten toon spreidt en de doortim-
merde kwaliteit van zijn producten. 
Theo Schuurman Blokhutten kan 
worden gezien als een speciaalzaak 
in maat- en timmerwerk. De hou-
ten blokhutten en tuinhuisjes wor-
den geheel compleet afgeleverd en 
zijn voorzien van een beschermend 
impregneermiddel. Bij zijn nieuwe 
locatie heeft Theo ook een buiten-
showroom waar een en ander be-
keken kan worden.

Ervaring
Theo heeft door de jaren heen veel 
ervaring opgedaan in het maken 
van (Lugarde) blokhutten en tuin-
huizen, waarvan hij dealer is. Behal-
ve blokhutten en tuinhuizen op ver-
zoek ook plantenbakken op maat 
voor balkon en terras. Maar de 
hoofdmoot blijft toch wel de pro-
ductie voor tuinhuisjes, blokhutten, 
garages en prieeltjes volgens klant-
specificatie met een zadeldak, een 
lessenaardak of een plat dak naar 
keuze. Ideaal voor op een groot ter-
ras of als bijgebouwtje in de tuin. 
Prima om er van alles in op te ber-
gen, zoals tuinstoelen, parasols, 
fietsen, plantenbakken of potten, 
tuingereedschap enzovoort. Opge-
bouwd van goedgekeurd en geïm-
pregneerd hout en roestvast stalen 
bevestigingsmaterialen. Theo: “Het 
hang en sluitwerk wordt met drie-
punts sloten en scharnieren uit-
gevoerd. De ramen zijn standaard 
voorzien van dubbel glas. Dat ver-
hoogt de veiligheid voor wat er in 
zo’n huisje wordt bewaard of ge-
stald en het casco gaat op die ma-
nier wel twintig jaar mee. Je kunt 
het eventueel ook in een bepaalde 

kleur (laten) schilderen. We gebrui-
ken daarvoor meestal een kleur-
beits van het merk Koopmans. Dat 
product verkopen we hier ook.” 
Theo zegt de enige in de regio te 
zijn die deze verf- en houtverede-
lingsproducten van Koopmans in 
huis heeft. Men komt zelfs uit Gou-
da om de verf bij Schuurmans te ko-
pen. En als er op de plaats waar het 
tuinhuisje moet komen nog een ou-
de schuur staat die gesloopt moet 
worden, kan dat ook worden gere-
geld.

Dealer FelixWood
Maar er is meer. Want Schuurman is 
ook dealer van het brede kwaliteits-
assortiment van FelixWood (Felix-
Clercx). Dat is een leverancier met 
een veelzijdig aanbod dat enerzijds 
bestaat uit een programma con-
structiehout en Bankirai tuinscher-
men en trelissen. Verder biedt het 
bedrijf ook een compleet program-
ma kant-en-klare tuinproducten, 
waarmee men met een ruime keuze 
aan onder andere tuinschermen op 
een esthetische manier een tuinaf-
scheiding kan vormgeven. Daaron-
der exclusieve aluminium schermen 
die opgevuld kunnen worden met 

composiet planken. Felixwood biedt 
wat dat betreft een totaalconcept. 
Daarnaast is er een apart assorti-
ment onverwoestbare terrasplanken 
van het merk Fiberon. Het bestaat 
uit 50 procent hout en 50 procent 
kunststof. Het splintert niet, scheurt 
en vervomt niet, blijft kleurecht en 
gaat een levenlang mee. Het is on-
derhoudsvriendelijk en is niet glad 
bij nat weer. Er wordt 25 jaar ga-
rantie op gegeven. Meer over deze 
producten kunt u zien op de web-
site www.felixwood.com of vraag 
naar de sfeercatalogus bij Schuur-
man. Het bedrijf is gevestigd aan de 
Industrieweg 53 in Mijdrecht. Inrit 
bij het reclamebord op de Industrie-
weg waaraan ook Blom Fietsen en 
Rijkenberg Tuinmeubelen zijn ge-
vestigd. Schuurman zit pal achter 
Blom. Er is ruime parkeergelegen-
heid. Wilt u eerst meer weten? Kijk 
dan op de website www.schuur-
manblokhutten.nl of rij eens langs 
bij Theo als u vragen en/of opdrach-
ten heeft. Openingstijden: dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur, zaterdag van 09.00 tot 14.00 
uur. Zondag en maandag geslo-
ten. Tel. 0297-282436, E-mail: info@ 
schuurmanblokhutten.nl.

Zaterdag 15 april 

Prijzenslag in WC Zijdelwaard met 
het Rad van Fortuin 
Regio - Op zaterdag 15 april staat 
tussen 11.00 en 15.00 uur het Rat 
van Fortuin in winkelcentrum Zijdel-
waard. Op vertoon van uw kassa-
bon van die dag, met een minima-
le waarde van 10,- euro, mag u een 
draai geven aan het Rad. Daarbij 
maakt u kans op de leukste prijzen! 
Met het Rad van Fortuin sluit het 

winkelcentrum de geweldige Win-
actie af die de afgelopen 6 weken in 
het winkelcentrum heeft plaatsge-
vonden. De Uithoornse consument 
heeft massaal meegedaan aan de 
actie. U kon zo vaak u wilde mee-
doen aan de actie en kans maken 
op het wekelijkse prijzenpakket met 
producten van de Zijdelwaardse 

winkeliers of de shoptegoedbonnen 
van 250,- euro, 150,- euro en 50,- 
euro. De winnaars van de weekprij-
zen zijn de afgelopen week al be-
kend gemaakt op de Facebookpagi-
na van het winkelcentrum. De win-
naars van de hoofdprijzen hebben 
afgelopen week bericht ontvangen. 
Om 13.00 uur vindt de prijsuitreiking 

van de Winactie plaats. De winnaars 
nemen dan hun prijs in ontvangst. 
Wilt u ook de winnaars feliciteren 
of zelf een gokje wagen bij het Rad 
van Fortuin? Kom dan naar de Prij-
zenslag van Winkelcentrum Zijdel-
waard op zaterdag 15 april tussen 
11.00 en 15.00 uur.

Veertig Jarig jubileum bij 
Amicitia
Regio - Tijdens de algemene le-
denvergadering op 3 april j.l. wer-
den twee leden van C.O.V. Amicitia, 
Wil van de Water en Jan van Wou-
we, gehuldigd voor hun 40-jarig 
koorlidmaatschap. Wil van de Wa-
ter-Monteban is tevens al 20 jaar 
bestuurslid en is de spil waarom al-
les draait rondom de concerten die 
Amicitia geeft. Het orkest, solisten 
etc. wordt door haar geregeld. Na-
mens het bestuur zit Wil in de mu-
ziekcommissie die elk jaar de te zin-
gen stukken uitzoekt. Ook heeft Wil 
alle vier koorreizen naar het bui-
tenland mee georganiseerd. Ami-

citia zong in Praag, Leipzig, Ber-
lijn en Parijs. Jan van Wouwe is ook 
bestuurslid van Amicitia en ook hij 
zit in de muziekcommissie, is vice-
voorzitter, lid van de Stichting Vrien-
den van Amicitia en had zitting in de 
feestcommissie bij het 25- en 50-ja-
rig bestaan van Amicitia. Jan zorgt 
voor de prachtige programmaboek-
jes bij de concerten en is bij eve-
nementen de fotograaf. Allebei de-
ze actieve koorleden kregen een 
prachtige sculptuur aangeboden 
met de naam “Er zit muziek in”, een 
fraai certificaat van de K.C.Z.B. en 
uiteraard bloemen. 

Inspectie lovend over 
onderwijs Julianaschool 
Wilnis - De Julianaschool in Wil-
nis heeft bezoek gehad van de In-
spectievan het Onderwijs. Er kwam 
naar voren dat de leerlingen en ou-
ders een prettige en veilige sfeer er-
varen op school. Belangrijke kern-
waarden van de school werden 
zichtbaar, zoals de rust, structuur 
en het voelbaar zijn van de goe-
de sfeer. “Een essentiële voorwaar-
de om tot optimaal leren en preste-
ren te komen. En onze slogan ‘Leren 
om te leven’ sluit hier naadloos bij 
aan”, reageert directeur Kees Hoog-
endoorn. De inspecteur was zeer 
tevreden over de manier waarop de 
school zich steeds meer ontwikkelt 
als een lerende organisatie met een 
professionele kwaliteitscultuur. Er is 
veel kennis en continuïteit aanwe-

zig. Ook de resultaten van de Kon. 
Julianaschool zijn door de inspec-
teur zeer positief beoordeeld. “Het 
is fijn om te merken dat de inspec-
tie vindt dat we op een goede ma-
nier bezig zijn met de ontwikkeling 
van onze leerlingen. We gaan door 
met de ingeslagen wegen en zullen 
met de opmerkingen van de inspec-
tie in ons achterhoofd, verder vorm-
geven aan goed onderwijs,”reageert 
het bestuur. Afgelopen woensdag 
heeft het team een studiedag ge-
had en zijn de leerkrachten onder 
andere bezig geweest met verde-
re ontwikkeling van de professione-
le kwaliteit van de school. Het trot-
se bestuur trakteerde op een lekke-
re lunch, waar heerlijk van genoten 
is. Proost op alle leerlingen!

Opfriscursus verkeer en 
veiligheid
De Ronde Venen - De cursus is 
bestemd voor bestuurders die (al) 
geruime tijd hun rijbewijs hebben. 
In de loop der jaren is veel gebeurd 
en vernieuwd in de Wegenverkeers-
wet waarvan de meeste bestuur-
ders nauwelijks afweten. In de cur-
sus worden de laatste ontwikkelin-
gen van de verkeersregels uitge-
legd. In de cursus wordt ingegaan 
op: Theoretische kennis van de We-
genverkeerswet (WVW1994); Voor-
rang; Uitleg van de verkeersborden 
en hun betekenis; Diverse situaties 
aan de hand van hedendaagse situ-
aties. Rijtest: tijdens of aansluitend 
aan de Opfriscursus bestaat de mo-
gelijkheid voor een vrijblijvende rij-
test met een instructeur, waarin ge-
keken wordt of iemand aan de norm 
van het CBR voldoet in geval van 
een verplichte rijtest. U ontvangt 
een uitslagformulier van de rijtest. 
Meenemen: pen en papier. Voor de 

rijtest: kosten rijtest 17,- euro aan 
de docent/rij-instructeur te voldoen. 
De rijtest start vanuit de locatie van 
de 'Paraplu' Deze typische en be-
langrijke opfriscursus vindt plaats 
op donderdagavond 4 mei 2017 van 
19.00 tot 21.00 uur. Kosten 25,- eu-
ro. Cursuscode TH1501

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de 'Paraplu' en op 
de website www.stichtingparaplu.
nl. Voor aanmelding kan men on-
line inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

Paaspakketten RIKI Stichting
Regio - Door de RIKI Stichting 
worden zowel met Kerstmis als Pa-
sen pakketten beschikbaar gesteld 
voor de kwetsbare groepen in onze 
samenleving. Het gaat hier om be-
woners van verzorgingshuizen en 
gasten bij de diverse afdelingen van 
De Zonnebloem. Uit deze omgeving 
gaat het onder meer over de be-
woners van zorgcentrum Gerardus 
Majella in Mijdrecht, zorgcentrum 
Maria-Oord/Vinkenoord in Vinke-
veen en Huize Aarhoeve in Ter Aar. 
Ook de gasten van De Zonnebloem 
afdeling Uithoorn/Amstelhoek wer-
den afgelopen week weer met een 
bezoekje vereerd. Een groot aantal 
vrijwilligers had zich weer opgege-
ven om de pakketten bij de gasten 
aan te bieden. De vraag van het be-
stuur is altijd om het pakket niet bij 
de deur af te geven, maar deze ge-
legenheid ook te baat te nemen om 
de gasten, die vaak toch een beetje 
geïsoleerd leven, met een bezoek-
je te vereren. Veel vrijwilligers vol-

doen aan dit verzoek. Zowel voor 
de gast, maar ook voor de vrijwil-
liger zijn dit vaak hele waardevol-
le momenten. Naast de vrijwilli-
gers zijn er ook een aantal leerlin-
gen van de Praktijkschool die sa-
men met een leerkracht pakketten 
bij gasten aanbieden. Voor de leer-
lingen zijn dit echte leermomenten 
en wanneer ze weer bij de school 
terugkeren zijn ze heel trots dat zij 
op deze wijze in contact zijn geko-
men met deze groep uit de samen-
leving. Uit de vele gesprekken die 
zijn gevoerd blijkt wel hoe de gas-
ten deze geste op prijs stellen en zij 
laten niet na hun dankbaarheid te 
tonen. Op de foto ziet u twee leer-
lingen van de Praktijkschool die bij 
mevrouw Kistemaker in de Karel 
van Mandershof het pakket aan-
bieden. De vrolijkheid straalt van 
de gezichten. Het bestuur, de vrij-
willigers en de gasten van de Zon-
nebloem danken de RIKI Stichting 
weer voor de mooie pakketten. 

Alkwin Award VWO voor 
beste profielwerkstuk
Regio - Op dinsdagavond 4 april 
vond in de aula van het Alkwin Kol-
lege de uitreiking plaats van de 
Alkwin Award, de prijs voor het bes-
te profielwerkstuk op het VWO. De 
prijs is gewonnen door Estell Spaar-
garen en Rochelle Villani, met hun 
werkstuk: Airbnb, omarmen of ver-
bannen? Volgens de jury onder-
scheidt dit pws zich door de breed-
te van het onderzoek, de verschil-
lende invalshoeken en de origine-

le verwerking van de data. Ook zijn 
de leerlingen zeer betrokken bij het 
onderwerp. Estell en Rochelle heb-
ben onderzoek gedaan naar de in-
vloed van het razend snel groeien-
de aantal Airbnb’s in Amsterdam en 
gekeken naar de invloed op de eco-
nomie, de inwoners en de gemeen-
te. Ook hebben zij zelf 1 nacht in 
een Airbnb doorgebracht. Hun pre-
sentatie eindigde met een prachtig 
filmverslag van hun ervaringen. 

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        
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Groots Lentefair evenement 
bij DUOplant
Regio - Op zaterdag 15 en maan-
dag 17 april (Tweede Paasdag) 
kunt u weer volop gaan genieten 
bij DUOplant in Amstelveen. Zij or-
ganiseren dan een Lentefair, waar 
jong en oud zich volop kan verma-
ken. DUOplant - zeker geen on-
bekende in de regio met zijn bloe-
menzaken in Aalsmeer, Mijdrecht 
en Uithoorn -, houdt deze Lentefair 
in en om zijn tuinderij aan de Leg-
meerdijk 274 in Amstelveen. 

Na een succes editie in 2014 en 
2015, zal 2017 toch wel even iets 
anders aangepakt worden, in totaal 
zijn er deze dagen maar liefst 27 
deelnemende bedrijven, diverse ac-
tiviteiten en workshops en boven-
dien ook weer live muziek. Zo komt 
op zaterdag Dries Roelvink optre-
den om 14.00 uur en ook Edo Bot-
terman, de lokale feestzanger komt 
onze bruin Cafe gezellig maken. 
Op maandag 17 april mag u ook de 
prachtige stem van Laura Fisher, de 
finaliste van Holland's got talent en 
bekend van the next boy/girl band 
niet missen! Tevens is er horeca ver-
zorgt door Chris Severien met een 
overheerlijke lenteproeverij en is ijs-
salon Esplanade aanwezig met het 
lekkerste ijs van Uithoorn. Ook aan 

de kinderen is gedacht Careca Ver-
huur verzorgt voor de kinderen su-
per leuk kinderentertainment en zal 
een heel speelterrein zijn waar uw 
(klein)kinderen zich kunnen uitle-
ven, samen met Fun2all waar u op 
zaterdag ook leuke plantenbakjes 
mee kunt maken. Bovendien kut u 
op maandag 17 april van 10.00 uur 
tot 12.00 uur gratis eitjes schilderen!

Maar er is meer….
Zo kunt u beide dagen armband-
jes en sleutelhangers maken met 
Nicky’s Beads. Op zondag lekkere 
Bikkel Chocolade komen proeven 
bij het Chocopaleis en kunt u een 
workshops Taarten maken volgen 
bij Brigitte Bakery. Leer ook alles 
over een gezonde levensstijl van Vi-
taal en Meer Aalsmeer, laat prachti-
ge foto’s maken door Foto Smile uit 
Nieuw-Vennep een wijntje proeven 
van Krimpenfort Wijnen uit Waver-
veen en zijn er diverse kramen met 
prachtige woonaccessoires, zoals 
die van Bizzi B en House of Pure. 
Ook voor leuke dameskleding bent 
u op zowel zaterdag als maandag 
bij ons aan het juiste adres, want 
Domi More Kledingparty is ook van 
de partij. Op maandag worden hier 
Mitchjo uit Aalsmeer en Djevy J met 

kinderkleding aan het rijtje toege-
voegd en zaterdag komt Anja de 
Rijk ook met zelfgemaakte kinder-
kleding langs en is ook Lugimo met 
allerlei leuke gifts van de partij.

Bruin cafe
Betoverend Mooi uit Amstelveen is 
de Visagiste en hairstylist dit week-
end en kunt u prachtige sierra-
den uitzoeken van Sieruniek, Mar-
jon Pappot, Nicky’s beads en Astrid 

Kuylenburg. En is op Maandag ook 
Syba Fashion erbij met hippe porte-
monnees en Tassen. Ook aan kunst 
is gedacht, KleiGalerij komt met iets 
heel bijzonders, keramiek op hout 
als schilderij, met prachtige hippe 
kleuren. Voor de mannen is natuur-
lijk niet alleen ons bruin Cafe ge-
opend, die ook nog leuk wordt aan-
gekleed met de prachtige tuinmeu-
bels van Zitlekker.nl maar laat Opel-
dealer van Kouwen uit Aalsmeer 
een van hun nieuwe aanwinsten 
zien, komt Doe het Zelf garage/
werkplaats de Brug uit Uithoorn 
ook en kan Tom Wesselingh van 
Automakelaar aan Huis u misschien 
wel helpen met het aan of verko-
pen van uw auto en u het juiste ad-
vies geven? Of… volgt u bij ons ge-
woon een workshop paaldansen! 
Ook Duoplant haar eigen leveran-
ciers zijn aanwezig, zo heeft Pottery 
Pots prachtige Dutch Design potten 
die zij u graag laten zien, is Natural 
Flower Cards van de partij met de 
allernieuwste wenskaartjes, en Flo-
ran met een prachtige nieuwe se-
rie potten. Heeft Hoven de Mooij 
een mooie serie rozen neergezet 
en heeft DUOplant zelf ook diver-
se aanbiedingen op de bloemen en 
showen wij u graag weer ons com-
plete tuinassortiment. Ook kunt u 
bij ons een workshop volgen voor 
het maken van uw eigen plukboe-
ketten en op maandag 17 april kunt 
u van 11.00 uur tot 15.00 uur een 
leuke mini workshop volgen, ieder 
uur start er weer een nieuwe ron-
de, maak uw eigen voorjaarsbloem-
stukje al voor 7,50 euro! Kortom, een 
weekend die u niet mag missen, Zij 
zijn beide dagen geopend van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Bovendien ontvan-
gen de eerste 300 families op zater-
dag en maandag een leuke goody 
bag van uitzendbureau Olympia. 

Burgemeester reikt 
Draaginsigne Nobelprijs uit
Vervolg van de voorpagina.

Divendal zei grote waardering te 
hebben voor de inzet van de VN-
militairen. ,,U heeft zich ver van 
huis ingezet voor vrede, vrijheid en 
veiligheid. Met uw deelname aan 
de vredesmacht heeft u een voor-
beeld gegeven. Ook vandaag zijn 
vrede en veiligheid niet vanzelf-
sprekend. Nu niet, en helaas ook in 
de toekomst niet. Ik hoop dat uw 

voorbeeld voor ons en anderen een 
blijvend, stimulerend voorbeeld zal 
zijn om de juiste keuzes te maken, 
om bij te dragen aan vrede en vei-
ligheid.’’

Oorlog
In een persoonlijk verhaal ging 
Ruud van den Heuvel in op zijn er-
varingen in Libanon. Hoe hij daar 
als 18-jarige op het vliegveld land-
de, de vliegtuigwrakken zag en de 

rookpluimen boven de stad. ,,Pas 
toen besefte ik een oorlog te zijn 
beland.’’ Hij onderschreef het ver-
haal van burgemeester Divendal 
dat veel Nederlanders niet wis-
ten wat er in Libanon gebeur-
de. ,,Bij terugkomst in Nederland, 
met bruinverbrand hoofd en kort 
haar, kreeg ik vaak te horen: Lek-
ker op vakantie geweest?’’ Van den 
Heuvel was in Libanon actief als 
boordschutter op een pantservoer-

tuig. ,,Veel mensen weten niet hoe 
hoog de spanning was waaronder 
we moesten werken. De constante 
dreiging van sluipschutters als we 
op patrouille gingen. Wat me op 
de been hield was de kameraad-
schap.’’ Het feit dat hij een van zijn 
maten verloor bij een noodlottig 
ongeval, had hem dan ook diep ge-
raakt. ,,Ik heb het daar nog moei-
lijk mee.’’ Positief was hij over de 
reacties die hij kreeg van de loka-
le bevolking tijdens zijn werk. Re-
gelmatig werd hij uitgenodigd om 
bij hen thuis te komen en kreeg hij 
thee geserveerd. ,,Dan realiseerde 
je je pas wat je daar deed, waarom 
je er was. Om vrijheid te brengen. 
Ik weet na mijn ervaringen wat on-
ze vrijheid waard is.’’ 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 14 april 2017 om fraaie prij-
zen  in Café de Merel, Arkenpark 
MUR nr. 43 te Vinkeveen,  Er wor-
den vier ronden van zestien giffies 
gespeeld en dan worden  de pun-
ten bij elkaar opgeteld en is de win-
naar of winnares is bekend, aan-
vang 20.00 uur, aanwezig zijn voor 
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er 
een tombola gehouden worden  met 
schitterende prijzen. Tel. van Ca-
fé de Merel is 0297-263562, Arken-
park Mur nr. 43  Vinkeveen. E-mail: 
thcw@xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor de nieu-
we prijsklaverjas competitie voor 
2017: 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 
en 23 juni en 7 juli. Alle datums on-
der voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt:
1. Dirk v.Nieuwkerk 6977 punten
2. Gerry Ruimschoot 6849 punten
3. Cees Wijngaarden 6804 punten
4. Wim Hofsteatter 6625 punten
5. Cees Lof  6619 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Jan v. Kouwen  met 5067 pun-
ten.

De B1 werkt zich in het zweet
Vinkeveen - Afgelopen woensdag-
avond 5 april stond er voor De Vin-
ken B1 een totaal andere training op 
het programma dan normaal. Op uit-
nodiging van sponsor SMC De Bron 
werd deze enthousiaste groep ge-
trakteerd op een leuke privé wor-
kout. Onder de professionele bege-
leiding van fysiotherapeute Susan-
ne Kroon van SMC De Bron werden 
de spieren eens op een totaal an-
dere manier getraind. Onzeker over 
wat hen te wachten stond, werd er 
aan de warming-up begonnen. Na-
dat de spieren wat warmer waren en 
iedereen letterlijk wat losser was ge-
worden, werd er tweemaal een voor-
af uitgezet circuit afgewerkt. Er werd 
voluit gegaan op onder andere de 
crosstrainer, fiets en roeiapparaat. 
Maar er werd ook gewerkt aan de 
core-stability en daarnaast gingen 
er ook diverse gewichten de lucht 

in. Zo kwamen alle spiergroepen 
aan bod.  De jongelui vonden het 
prachtig en er werd, zonder dat ze 
het echt doorhadden, hard gewerkt. 
Niemand wilde voor elkaar onder-
doen en het kon in het tweede rond-
je natuurlijk altijd beter dan in het 
eerste rondje. Kortom, iedereen ging 
deze avond enthousiast en vol aan 
de bak en de zweetdruppels kwa-
men toch echt te voorschijn. Nadat 
de spelers een bidon van de sponsor 
hadden gekregen, werd na een roei-
wedstrijd de avond afgesloten met 
oefeningen voor de buikspieren. De 
spelers gingen allemaal opgewekt 
naar huis, de spierpijn daar dach-
ten ze nog maar niet aan. Dat zou de 
volgende dag wel komen. Al met al 
een hele leuke variant op de trainin-
gen en een goede motivatie om over 
anderhalve week de voorjaarscom-
petitie weer te hervatten.

Veenland volleybal dames 
eindigen als tweede
De Ronde Venen - Voor de het 
damesvolleybalteam van Veen-
land zit de competitie van het sei-
zoen 2016/2017 erop. Het Wilnis-
se team draaide dit jaar uitsteken. 
Hoewel het team momenteel bo-
venaan staat, is het niet aanne-
melijk dat zij deze positie behou-
den. Opponent VC Allvo uit Almere 
moet nog 3 wedstrijden spelen. De 
verwachting is  dat zij de 6 punten 
die nog nodig zijn voor het kampi-
oenschap wel zullen halen. De laat-
ste wedstrijd van het seizoen speel-
de Veenland jl. vrijdag in Willisstee 
tegen The Setfighters uit Zaandam. 
Zo makkelijk als de uitwedstrijd in 
Zaandam met 0-4 werd gewonnen, 
zo moeizaam verliep de thuiswed-
strijd. Het vrij jonge team van Set-
figters had duidelijk een groei door 
gemaakt en vanaf het begin namen 
zij een  voorsprong op Veenland. 
Ondanks hard werken wist Veen-
land de achterstand niet in te ha-
len en verloren zij de eerste set met 
15 – 25. Ook in  de 2e set bleek Al-
lvo een pittige tegenstander. Veen-
land liet een aardig gat vallen in het 
begin. Wat verwarring over de posi-
ties zorgde er mede voor dat ze met 
20 -12 achter kwamen. Na een time-
out van coach De Jong ging het be-
ter en de achterstand werd flink in-
gelopen. Toch wonnen The Setfigh-
ters ook deze set, zei het nipt met 
23 – 25. Coach Nico de Jong wissel-
de weer en de Veenland dames wa-

ren er op gebrand om er toch nog 
een 5e set uit te slepen. De derde 
set werd er flink strijd geleverd. De 
verdediging van zowel Veenland als 
The Setfighters  pareerde veel bal-
len waardoor er  lange rally’s wa-
ren. De dames uit Zaandam wisten 
uiteindelijk de meeste rally’s in hun 
voordeel te beslissen, waardoor ook 
de 3e set door hen werd gewonnen, 
nu met 22-25.
In de vierde set had Veenland ein-
delijk de juiste  vorm te pakken. 
Anniek de Jong die ondanks haar 
zwangerschap nog steeds mee-
speelde, scoorde hard en ook de 
andere aanvallers wisten  het de te-
genstander weer moeilijk te maken. 
De vierde set werd dan toch nog  
gewonnen met 25-15. 
Voor Veenland was het spijtig dat zij 
dit prima  seizoen afsloten met een 
1-3 nederlaag. 
Het team van Trainer Kees Ruiter en 
coach Nico de Jong bestaande uit: 
Mariëlle Bartman, Nivja, Bartman, 
Simone van Bolhuis, Esther Jansen 
van Galen, Nellie Compier, Willeke 
Elenbaas, Jet Groenendijk, Anniek 
de Jong en Ans Viannen, kan tevre-
den zijn met de tweede plek in de 
poule 3e klasse. 
Vanaf begin maart speelde Xuee 
Lont niet meer mee in het team we-
gens vertrek naar het buitenland. 
Anniek de Jong zal een deel van het 
volgende seizoen missen door de 
komst van een kindje.

Inloopavond Kwinkslag
Vinkeveen - Na een zeer geslaag-
de inloopavond in 2016 willen we 
ook dit jaar weer zo’n avond orga-
niseren. Op 20 april bent u weer 
van harte welkom in Sporthal De 
Boei in Vinkeveen van 19.30 tot 
21.30 uur voor een kennismaking 
met het badmintonspel. Van recre-

atief een shuttle slaan tot op niveau 
competitie spelen is allemaal moge-
lijk bij Badmintonvereniging Kwink-
slag. Het enige wat u nodig heeft is 
sportieve kleding en zaalschoenen. 
Rackets zijn aanwezig en je krijgt er 
zelfs een bij het lid worden van onze 
vereniging! Tot 20 april in De Boei.     

Profiteer nu van een beslisbonus tot 
wel 4.000 euro bij Nieuwendijk
Salon de promotion
Regio - Maximale keuze en maxi-
maal voordeel: dat moet wel Sa-
lon de Promotion zijn bij Renault 
Nieuwendijk. Tot en met maan-
dag 17 april 2017 profiteer je tot 
wel 4.000 euro BeslisBonus. En ja: 
ook op tweede paasdag is de show-
room in Aalsmeer, Hillegom en Lijn-
den geopend. ‘Dit is echt wel een 
heel goed moment om een nieu-
we Renault te kiezen. Wij bieden nu 
extra voordeel op alle Renault-mo-
dellen. Wie alvast wil weten hoeveel 
voordeel we bieden, kan het voor-
deel berekenen op onze website 
zegt Kees Nieuwendijk, directeur bij 
Nieuwendijk.

Easy Life Pack cadeau
Renault maakt je leven graag een-
voudiger. Dus geeft Nieuwendijk je 
tijdens Salon de Promotion op ge-
selecteerde modellen het Easy Life 
Pack cadeau. Met het extra voor-
deel van de BeslisBonus in combi-
natie met het Easy Life Pack en heel 
veel slimme innovaties, wordt de 
keuze voor een nieuwe Renault wel 
heel eenvoudig gemaakt. Ook finan-
cier je tijdelijk je nieuwe of gebruik-
te auto extra voordelig tegen een ta-
rief van 1,9%. Van de Renault Twin-
go tot en met de nieuwe Renault Ta-
lisman en Espace, bij Nieuwendijk 
krijgt u altijd de juiste deal!
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ij Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Brassband Concordia speelt 
Klassiekers en Classics
De Ronde Venen - Wie zaterdag-
avond 8 april jl. in Sociaal Cultureel 
Centrum ‘De Boei’ aanwezig was bij 
het concert van Brassband Concor-
dia uit Vinkeveen, waande zich even 
terug in de tijd. Deze avond stond 
namelijk in het teken van klassie-
kers en classics. Muziek van beken-
de componisten zoals Bach en Ra-
vel, maar ook van bekende bands 
als de Beatles en Queen. De avond 
begon met het bekende stuk ‘Bo-
lero’ van componist Maurice Ra-
vel. De première hiervan was op 22 
november 1928 in de Parijse Opéra. 
De Bolero bestaat uit twee thema's, 
die telkens door andere instrumen-
ten wordt gespeeld. Na twee inlei-
dende maten door de kleine trom 
werd het eerste thema ingezet door 
de hoorn sectie, waarna langzamer-
hand het gehele orkest ging mee-
doen. Op deze manier werd het pu-
bliek aan alle secties van de Brass-
band voorgesteld. Na deze specta-
culaire opening werd de mars ‘Ar-
my of the Nile’ uitgevoerd. Dit num-
mer, in 1941 geschreven door Ken-
neth Alford, gaat over het succes 
van het Engelse leger in Afrika tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Ver-
volgens speelde de Brassband het 
rustige nummer ‘Arioso’ van Johann 
Sebastian Bach, de bekende com-
ponist van onder andere de ‘Mat-
theus Passion’. Een arioso is een 
muziekvorm voor solozang en in-
strumenten, waarbij dit keer de so-
lozang werd gespeeld door Jan van 
Peursem op de euphonium. Daarna 
de uitvoering van het briljante werk 
‘A Tameside Overture’, in 1981 ge-
schreven door de bekende compo-
nist Philip Sparke. Dit moeilijke stuk, 
met veel afwisseling van tempo en 
maatsoorten, werd door de Brass-
band prachtig uitgevoerd. Na een 
intermezzo met de nummers ‘Latin 
Fantasy’ en ‘We will Rock You’ door 
leden van muziek- en showkorps 
Triviant uit Mijdrecht, die tevens 
de percussie verzorgde tijdens de-
ze avond, werd de compositie ‘East 
Anglia’ van de bekende Nederland-
se componist Jacob de Haan uitge-
voerd. Het laatste nummer voor de 
pauze was de opmaat voor de clas-
sics. In ‘Three Jolly Airmen’ lieten de 
solisten Wouter Zijlman, Henk Gij-
zen en gastspeler Henk Pauw zien 
hoe de cornet klinkt in een trio sa-
menspel.

Pauze
Na de pauze werd het programma 
hervat met ‘Fascinating Drums’, wel-
licht de meest bekende compositie 
van Ted Huggens. In dit stuk kon-
den de slagwerkers helemaal los. 
Na dit geweld speelde de Brass-
band het meest bekende nummer 
van de Britse popgroep Queen, te 
weten ‘Bohemian Rhapsody’. Dit 
nummer verscheen in 1975 op het 
album A Night at the Opera, en 
wordt algemeen beschouwd als één 
van de succesrijkste popnummers 
aller tijden. Vervolgens was er de 
uitvoering van ‘Can Can’. Dit num-
mer werd gespeeld in de bekende 
nachtclub ‘Moulin Rouge’ in Parijs. 
Hierbij stonden vrouwen in een rij 
naast elkaar waarbij ze op de maat 
van de muziek hun rok optilden en 
hun been hoog in de lucht gooiden. 
Tijdens dit nummer werd het pu-
bliek vanuit de Brassband verrast 
met een heuse confettiregen. Hier-
na was er even tijd om één van de 
leden van de Brassband in het zon-
netje te zetten. Rien Gijzen mocht 
uit handen van de nieuwe voorzit-
ter Ingrid Verlaan een oorkonde en 
insigne ontvangen voor zijn 25 jarig 
lidmaatschap. Na een tweede inter-
mezzo van leden van Triviant met 
het nummer ‘Back to Bozzio’ speel-
de de Brassband ‘Pavane in Blue’, 
een heel mooie langzame blues met 
solo’s van de flugel, cornet en trom-
bone. Daarna was het weer spekta-
kel met een serie bekende melodie-
en van de Beatles. In de composi-
tie ‘Brilliant Beatles’ van Peter Klei-
ne Schaars kon het publiek hits her-
kennen zoals ‘All You Need Is Love’, 
‘With A Little Help From My Friends’ 
en ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’. De avond 
werd afgesloten met ‘Sir Duke’ van 
de bekende popartiest Stevie Won-
der. Deze ode aan de artiest Duke 
Ellington voerde in 1977 de Ameri-
kaanse hitlijsten aan. Nadat de vrij-
willigers, leden van Triviant en de 
dirigent Thomas Eveleens met bloe-
men bedankt waren voor hun inzet, 
sloot de Brassband het concert af 
met de toegift ‘Långstrump Samba’, 
de herkenningsmelodie van de be-
kende kinderserie Pippi Langkous. 

Wilt u foto’s zien van dit concert, 
bezoek dan de website van Brass-
band Concordia www.brassband- 
concordia.nl. 

Mijdrecht - SunCare geeft de hele 
maand april bij elke 30,- euro maar 
liefst 15,- euro weg. Dus 30,- euro 
wordt 45,- euro! Je kunt bij SunCare 
al een langere tijd zéér voordelig 
zonnen, namelijk altijd vanaf 9,95 
euro tot max. 20 minuten. Met deze 
actie zon je nu dus nog voordeliger! 
Hoe werkt het? Het bedrag wordt op 
jouw SunCare pas gezet. Deze kaart 
is persoonsgebonden. Het bedrag 
is onbeperkt geldig, er zit dus geen 
tijdslimiet op. Elke keer wanneer je 
komt zonnen wordt het bedrag van 
1x zonnen automatisch van de kaart 
afgehaald. Het systeem houdt pre-
cies bij wanneer, hoelang en onder 
welke zonnebank je geweest bent.  
SunCare heeft vijf verschillende ul-
tramoderne zonnebanken en een 
gezichtsbruiner allemaal van het 
merk Ergoline. Voor elk huidty-
pe is er zo een passende zonne-

bank. Kom je voor het eerst? Geen 
probleem! Wij laten eerst iedereen 
een huidtype-analyse formulier in-
vullen, zodat je precies weet onder 
welke zonnebank je kunt beginnen. 
Zonnestudio SunCare Mijdrecht 
heet iedereen van harte welkom di-
rect vanaf zijn/haar 18e verjaardag. 
Wie achttien jaar is geworden mag 
op vertoon van een identiteitsbewijs 
tot uiterlijk 10 dagen na de feitelij-
ke verjaardagsdatum als ‘verjaar-
dagscadeau’ gratis één keer profes-
sioneel zonnen bij SunCare! De jari-
ge krijgt dan een uitgebreide ken-
nismaking met de apparatuur, ad-
vies over het eigen huidtype en bij-
behorende type zonnebank, gebruik 
van cometica, enzovoort. Meer we-
ten over Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht? Kijk op de website 
www.zonnestudioderondevenen.nl.  
Tel. 0297-255455.

Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht heeft knalactie!

VIOS verder vooruit
Mijdrecht - Nieuw seizoen nieuwe 
kansen. Dat liet muziekvereniging 
VIOS zondag maar weer eens zien 
en horen tijdens de Seizoenpre-
sentatie 2017. Hier presenteerden 
DORST, de Show- & Marchingband, 
het Opleidingsorkest en TwirlPo-
wer de muziek en de shows waar-
mee het seizoen 2017 wordt ‘aange-
vallen’.

Opening
Om half twee ging De Phoenix open 
en werd het binnenstromende pu-
bliek getrakteerd op een vrolijk op-
treden van dweilorkest DORST. 
Om twee uur begon het program-
ma met een optreden van de Show- 
& Marchingband. Met een korte 
mars-exercitie kwam de band het 
veld op waarna het openingsnum-
mer ‘Robin Hood’ werd gespeeld. 
Dit werd gevolgd door een wel-
komstwoord van tambour-maître 
John Mayenburg, waarin hij onder-
meer vertelde dat VIOS in decem-
ber met nog een themaorkest gaat 
optreden. Naast de Zwartepieten-
bende van Sinterklaas gaat VIOS de 
feestelijke decembermaand met de 
Winterwonder Band het land in. Na 
het welkom verliet de showband de 
zaal met een stevige uitvoering van 
het nummer ‘Rondo’ door het slag-
werk. Vervolgens nam opperspreek-
stalmeester Roy Spraakman (it’s all 
in the name) de regie. Met zijn kun-
dig commentaar leidde hij de aan-
wezigen door het programma. Met 
een pompon optreden van het en-
semble D, de jong(st)e generatie 
van TwirlPower, begon het program-
ma dan echt. 

Kraamkamer
Na een snelle ‘decorwissel’ was het 
de beurt aan de VIOS ‘kraamkamer’, 
het opleidingsorkest onder leiding 
van Maddy Kuijlenburg. Ze speel-
den na de ‘Inspeeletude’, de ‘Bana-
na Boot Song’ en ‘SMS’. Het eerste 
blok opleidingsorkest werd afgeslo-
ten met ‘The First March’, een lek-
ker stukje slagwerk door het jeugd-
slagwerk.

Twirl duo
Sanne van der Kroef en Melissa 
Blom maken al een paar jaar het 

twirl-wedstrijdcircuit onveilig. Het 
laatste jaar met hun ‘Spinnenshow’. 
De show is de laatste maanden flink 
doorontwikkeld en heeft diverse 
moeilijke twirl-technieken in zich. 
De show is rijp voor het Nederland-
se Kampioenschap. Alleen nog even 
plaatsen dames!

Lekker d(r)euntje
Na het duo was het de beurt aan de 
slagwerk- en malletgroep. Zij mar-
cheerden op met het swingende 
‘Samba’, om vervolgens in marsop-
stelling ‘Ain’t nobody’ te spelen. Stil-
staan is natuurlijk niets voor een 
showband en dus formeerde de 
groep op ‘Ballistic mallets’ een lo-
pend rondje en nodigde zo de bla-
zers van de showband uit het feest-
je te komen meevieren. De blazers 
voegden zich in de carrousel waar-
na gezamenlijk het publiek met ‘Wa-
ke me up’ echt wakker geschud 
werd. Wat een feest zeg! 

KidzTwirlPower
Nieuw bij VIOS is het onderdeel 
KidzTwirl. Dit onderdeel staat nog 
letterlijk in de kinderschoenen. De 
kleine, maar o zo stoere Femke Hoff-
mans voerde vol overgave solo haar 
show op in die o zo grote zaal. De-
ze dappere achtjarige dame stal met 
haar stralende verschijning de har-
ten van de aanwezigen. Wat een ap-
plaus kreeg ze, zeg. De handen gin-
gen vervolgens ook op elkaar voor 
het ensemble A van TwirlPower met, 
terug van weggeweest, een speciaal 
ingestudeerde straatshow. Leuk om 
de meiden zo vol overgave aan het 
werk te zien.

Past & Present
Vorig jaar werd de nieuwe taptoes-
how ‘Past & Present’ voor het eerst 
opgevoerd. De show is het afgelo-
pen jaar op een aantal punten ge-
wijzigd en werd deze middag, on-
der de vertrouwde leiding van tam-
bour-maître John Mayenburg, voor 
het eerst opgevoerd. In het eer-
ste deel herkenden we ‘We will 
rock you’ van Queen, dat werd ge-
volgd door ‘Waiting for Godot’. Ver-
volgens kwamen we via ‘Conga’ van 
The Miami Sound Machine en Elton 
Johns 'Circle of life' uit de film/mu-

sical 'The Lion King' bij ‘Radioactive’ 
van Imagine Dragons. Tot slot ging 
de showband bijna 40 jaar terug in 
de tijd met het ‘Laat me’ van Ram-
ses Shaffy om vervolgens weer met 
‘We will rock you’ crescendo en een 
verrassende eindpose te eindigen. 
Een prima uitvoering zo vlak voor de 
pauze.

Verloting
Tijdens de pauze dweilde DORST 
de vloer tijdens de traditionele ver-
loting. De vele prijzen waren belan-
geloos door de Rondeveense mid-
denstand ter beschikking gesteld. 
De loten van slechts 50 cent had-
den gretig aftrek. De winnende lo-
ten konden na afloop worden inge-
leverd. Menigeen ging er met een of 
vaak met wel meer prijzen van door. 
DORST eindigde de dweilpauze 
buiten voor de ingang in een heer-
lijk voorjaarszonnetje.

TwirlPower
De Twirlafdeling van VIOS bestaat 
momenteel uit verschillende wed-
strijdensembles, KidzTwirl, en duo 

en soliste. Na de pauze beet het en-
semble D in zijn nieuwe outfit het 
spits af. Altijd spannend en hele-
maal als het een ‘thuiswedstrijd’ is. 
Het werd ondanks de zenuwen een 
prima uitvoering van hun Lion King-
show. Die gaan dit seizoen hoge 
ogen ‘grommen’, durven we te voor-
spellen. Ook soliste Sanne straal-
de in haar nieuwe kleding. Duide-
lijk is te zien dat ze al langer bezig 
is. De show bevat de nodige moei-
lijke elementen. Op 4 maart is San-
ne met deze show gepromoveerd en 
plaatste ze zich zelfs al voor het Ne-
derlands Kampioenschap later dit 
jaar. Ook het ensemble A trad met 
nieuwe kleding aan om zijn nieu-
we show met het thema ‘duisternis’ 
voor het voetlicht te brengen. De 
show is nog in ontwikkeling, maar 
is duidelijk weer een tandje moei-
lijker dan de vorige show. De paar 
schoonheidsfoutjes werden ruim 
gecompenseerd door het plezier dat 
de meiden in de show uitstraalden.

Opleidingsorkest
Ook na de pauze een blok met 
het opleidingsorkest. Na de stan-
daard ‘Inspeeltude’ werden ‘When 
the saints’, ‘Old McDonald’ en ‘Hard 

rock blues’ ten gehore gebracht. 
Het is en blijft een genot om kin-
deren van deze leeftijd zo samen 
muziek te zien maken. En er werd, 
compleet met bouwhelm, nog meer 
gemaakt door het opleidingsorkest 
en TwirlPower D met het nummer 
‘Bob de Bouwer’. Zit daar een heuse 
jeugdband aan te komen?

Show- & Marchinband
Dat VIOS de tijd van de strak mar-
cherende fanfare met marsmuziek 
al lang voorbij is, liet de band tus-
sen de verschillende optredens van 
de twirlsters en het opleidingsorkest 
zien en horen. 
De showband heeft weer een aantal 
pophits aan zijn repertoire toege-
voegd en daar verrassende straat-
moves op ontwikkeld. We hoorden 
en zagen ondermeer ‘Some nights’, 
‘Uptown funk’, ‘Killing me softly’, uit 
de taptoeshow de volledige uitvoe-
ring van ‘Circle of life’ en ‘Radioac-
tive’, ‘Hey brother’ en de slagwerk-
nummers ‘Rapid time’ en ‘Baker-
groove’. Als dat niet vooruitstrevend 
en modern is?!

Finale
De tijd vliegt als je plezier hebt. Ook 
deze middag bleek dat maar weer 
eens, want voor men er erg in had 
waren de twee uur show- en mu-
ziekpresentatie voorbij en was het 
alweer tijd voor de finale. Hierin 
presenteerden alle verenigingson-
derdelen zich nog eens gezamen-
lijk op de vloer, waarbij de leden 
van DORST zich tussen die van de 
showband opstelden voor nog een 
laatste kippenvelmomentje met de 
uitvoering van het nummer ‘Always 
on my mind’. Een waardige afsluiter 
van een gevarieerd en hoogstaand 
programma. Natuurlijk werd een ie-
der bedankt voor zijn bijdrage en 
aanwezigheid en werden nog diver-
se mensen in de bloemen gezet. Om 
beurten verlieten de verschillende 
onderdelen de vloer, waarna DORST 
een laatste dweil door de zaal haal-
de. VIOS dankt het talrijk opgeko-
men publiek, de tomeloze inzet van 
verenigingsleden en de vele vrijwil-
ligers, het kader, de sponsoren, De 
Phoenix en gemeente De Ronde Ve-
nen. Voor informatie over de ver-
schillende onderdelen van VIOS kijk 
je op: vios-mijdrecht.nl, twirlpower.
nl en/of dweilorkest-dorst.nl.

Broedplaats Vinkeveen 
feestelijk en officieel geopend
Vinkeveen - Zaterdag 8 april is 
de Broedplaats Vinkeveen officieel 
geopend. Vanaf woensdag 5 april 
tot zaterdag 8 april waren er aller-
lei openingsactiviteiten zoals spel-
letjes, demonstraties, proeflessen, 
Repair Café, workshops en nog 
veel meer. Zaterdagmiddag rond 
half 2 was de druk bezochte offici-
ele opening. Allereerst blikten Win 
Smit (projectgroep WOEV), Eric de 
Haan (directeur Bibliotheek), Pe-
tra Vosters (ServicePunt) en Ka-
rin Verdooren (GroenWest) kort te-
rug op het ontstaan van de Broed-
plaats. Daarna verklaarde wethou-
der Anco Goldhoorn de Broedplaats 
voor (officieel) geopend en voerde 
hij de openingshandeling uit. De ve-
le aanwezigen konden zaterdag bij 
alle gebruikers een kijkje in de keu-
ken nemen en daar werd druk ge-
bruik van gemaakt. 

De Broedplaats Vinkeveen aan de 
Herenweg 63 is een unieke plek om 
te Werken, Ontmoeten, Ervaren en 
Verbinden. De organisaties en pri-
vate initiatieven die in de Broed-
plaats gevestigd zijn, hebben ge-

meen dat zij van elkaar gebruik wil-
len maken. Dat ze willen samenwer-
ken en hun kennis, ervaring en faci-
liteiten willen delen, zodat ze meer 
uit zichzelf en uit elkaar kunnen ha-
len en dat weer ten goede willen la-
ten komen aan de klanten, gebrui-
kers en afnemers.

Bijzonder concept
De Broedplaats is (mede) moge-
lijk gemaakt door Woningcorpora-
tie GroenWest die een nieuwe be-
stemming zocht voor het souterrain 
van het voormalige hoofdgebouw 
van verzorgings- en verpleeghuis 
Maria-Oord. Bewoners en een aan-
tal maatschappelijke organisaties 
uit Vinkeveen en De Ronde Venen 
zijn samen tot dit bijzondere con-
cept gekomen. In de Broedplaats 
zijn momenteel gehuisvest: de Bibli-
otheek Vinkeveen, Servicepunt wo-
nen welzijn en zorg, Buurt- en Re-
pair Café van Tympaan-De Baat, 
Dagbesteding van Amerpoort, In-
tegratief kinder- en jeugdtherapeut 
(Laura Passet), Creatieve Therapie 
(Dieuwer Elema), Mind & Motion 
(Karin Verreussel), Wellnessprak-

Historische Vereniging in 
De Broedplaats
De Ronde Venen - Wij nodigen u 
uit om op donderdag 13 april om 
14.00 uur een lezing bij te wonen 
waarin het verhaal van het ontstaan 
van De Ronde Venen wordt verteld.
Het ontstaan van het landschap 
waar wij in rondlopen, de verande-
ringen welke wij daarin hebben aan-
gebracht en waarmee wij nog steeds 
bezig zijn, hebben vanaf het verleden 
tot nu toe bezien een opvallende re-
gelmaat. Het land wordt water, ver-

volgens wordt water vervangen door 
land. Door menselijk ingrijpen wordt 
land weggegraven en ontstaat een 
watervlak, wat met pompen weer 
wordt weggemalen om droogland te 
maken. Omdat er al teveel droogland 
bestaat wordt besloten om de natuur 
meer ruimte te geven en worden ge-
deelten van het land weer onderwa-
ter gehouden. Toegang tot de lezing 
is gratis. De Broedplaats, Herenweg 
63C Vinkeveen. 

tijk Lali en Angelika. Ook komt er 
een coffee corner ‘Ann’s Place’ van 
Anneke Huisen, hiervan is de ope-
ning gepland op 22 april aanstaan-
de. Uniek is ook dat Amerpoort een 
ruimte in de Broedplaats heeft ge-
vonden voor haar dagbestedings-
activiteiten voor jongeren met een 

licht verstandelijk handicap. De-
ze jongeren doen, naar vermogen, 
karweitjes voor de overige huurders 
van de Broedplaats en maken zo 
actief deel uit van de Broedplaats.
Iedereen is van harte welkom om 
eens vrijblijvend een kijkje te komen 
nemen in de Broedplaats.
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Atalante blijft aan 
winnende hand
De Ronde Venen - Nog 3 pun-
ten uit de 3 resterende wedstrijden 
heeft Atalante heren 1 nodig om de 
de tweede plek in de eerste klas-
se veilig te stellen en daarmee het 
recht op het spelen van p/d-wed-
strijden. Atalante pakte 7 punten 
uit de laatste twee wedstrijden, ter-
wijl de inmiddels op 13 punten ach-
terstaande ‘concurrentie’ ook pun-
ten verspeelde. Maar makkelijk gaat 
het allemaal niet de laatste tijd. Te-
gen de nummer voorlaatst VV Am-
sterdam nam Atalante vorige week 
in eigen huis een 3-0 voorsprong 
maar kon het, ondanks een 19-17 
voorspong in de laatste set, de vol-
le winst niet binnen halen, 23-25 en 
daarmee een 3-1 overwinning, of ei-
genlijk een punt verlies. Afgelopen 
woensdag was het in Baarn tegen 
de nummer vier van onder Touché 
een heel ander scenario. In de eer-
ste set nam de thuisploeg een voor-
sprong van twee à drie punten. Ata-
lante kwam wel steeds terug maar 
kon nimmer doordrukken. Touché 
pakte dan ook de eerste set met 
25-21. Ook in de tweede set keek 
Atalante constant tegen een ach-
terstand aan. En hoewel de bezoe-
kers mede door een ontketende Le-
roy sterk terugkwamen, stapelden 
de irritaties over een matig fluitende 
scheidsrechter zich op en dat komt 
meestal niet ten goede van het ei-
gen spel, 25-22. 

Achterstand
Een 2-0 achterstand was het gevolg 

en dat was wel even schrikken voor 
de Vinkeveense mannen. In de der-
de set een aantal omzettingen en 
daarmee ging het eindelijk weer een 
beetje lopen. Mede door een ster-
ke servicebeurt van Bas liep Ata-
lante snel uit naar een 3-11 voor-
sprong. Maar ook nu weer werden 
hele goede fases afgewisseld met 
te veel slordigheden. Vier eigen fou-
ten op rij gaven de tegen degrada-
tie strijdende thuisclub hoop op een 
stunt, maar die bleef uit, 21-25. In de 
vierde set nam Atalante het heft wel 
in eigen handen en pakte het gelijk 
een voorsprong.
Nadat Sven een bal uit de blokke-
ring nog zo’n vier keer mocht ra-
ken, en dat tot verbijstering van uit- 
en thuisclub door de scheidsrech-
ter over het hoofd werd gezien, brak 
op dat moment even de irritatie over 
de leiding en met enkele fraaie aan-
vallen pakte Atalante nu wel goed 
door, 17-25. In de beslissende vijf-
de nam Atalante al snel een veilige 
voorsprong.
Bij 7-13 leek de wedstrijd beslist, 
maar ook nu wisten de Vinkeveens 
mannen niet door te pakken. Het 
werd zelfs nog spannend bij 14-
14. Maar uiteindelijk pakte Atalan-
te met 14-16 toch de winst (2-3). 
Dat de vermeende touchébal bij het 
laatste punt door de scheidsrechter 
niet werd gezien, maakte het Baarn-
se Touché boos, maar voor Atalante 
was het een beetje een genoegdoe-
ning voor eerder onrecht door de 
scheidsrechter aangedaan.

TTC de Merel fietst de 
Voorjaarstocht
De Ronde Venen - Op zondag 9 
april organiseert wielervereniging 
TTC de Merel de eerste groepstoer-
tocht van het jaar: de Voorjaarstoht.                               
De route van ongeveer 105 km gaat 
via Woerden en Lopik langs de Lek 
naar Schoonhoven. Na de koffie-
stop aldaar gaat de rit verder, om 
via Haastrecht en Zegveld terug te 
keren naar Eetcafé de Schans in 
Vinkeveen. De tocht kenmerkt zich 
door  prachtige polderland- en ri-
vierenlandschappen. Alle leden van 
TTC de Merel, maar uiteraard ook 
niet-leden zijn welkom om aan deze 

rit deel te nemen. Er wordt gereden 
in twee groepen; één groep met een 
snelheid van 24 tot 28 km op de tel-
ler,  de andere groep met een snel-
heid van 28 tot 34 km op de teller. 
De snelheid wordt aangepast aan 
de weersomstandigheden. De start 
is om 8.30 uur bij Eetcafé De Schans 
in Vinkeveen. Vanaf 8.00 uur is Eet-
café de Schans open. Het meerijden 
van deze rit kost voor niet-Merelle-
den 3,00 euro. NTFU leden krijgen 
1,00 euro korting. Het dragen van 
een valhelm is verplicht. Voor meer 
informatie: www.ttcdemerel.nl

Mijdrechts volleybaltoernooi 
“Summer Edition”
De Ronde Venen - Unitas organi-
seert vrijdagavond 19 mei het jaar-
lijks terugkerend  SUMMER EDI-
TION toernooi. Dit tropische eve-
nement met heel veel Caraibi-
sche sferen vind plaats in sport-
hal de Phoenix aan de hoofdweg in 
Mijdrecht. Stel een team samen met 
je vrienden,familie,kennissen colle-

ga’s of met je straat . Surf naar www.
unitas-mijdrecht.nl en schrijf je in.
Het team met de origineelste out-
fits (en het kan niet gek genoeg zijn 
) wint een zomerse prijs. De orga-
nisatie staat garant voor een ge-
weldige happening in zomerse stijl. 
Wacht niet te lang want er kunnen 
maximaal 16 teams meedoen.

Hendrikx en Schuurman 
halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2017 zijn de alle halve finalis-
ten bekend, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Thijs Hen-
drikx die favoriet Bert Dijkshoorn 
uitschakelde, Paul Schuurman die 
zijn goede vorm toonde door alle 
drie zijn partijen te winnen, Carlos 
van Oostrom en de kampioen van 
verleden jaar Frank van Schaik zich 
naar de halve finales verder plaats-
ten zich voor de halve finales Ad 
Wolf, Gijs Rijneveld, Mees Brouwer, 

Richard Schreurs, Jan Eijsker, Ro-
bert Daalhuizen, Edwin v.d. Schaft, 
Eduard van Heuven, Martien Heij-
man, Siep Raap, Ray Kramer en Tom 
Moeskops. De halve finales worden 
op zaterdag 8 april en zondag 9 april 
gespeeld, aanvang van de wedstrij-
den op beide dagen 14.00 uur en de 
finale wedstrijden zijn op zaterdag 
22 en zondag 23 april met acht man, 
aanvang is dan 13.00 uur.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562.

Groep 7 en 8 van Willespoort 
in schoolvoetbalfinale!
De Ronde Venen - Woensdag jl. 
werd het schoolvoetbaltoernooi 
voor de jongens van groep 7 en 8 
van de basisscholen in De Ronde 
Venen gehouden op het terrein van 
Hertha in Vinkeveen.
Beide voetbalteams van OBS Willes-
poort waren zo sterk dat deze in de 
finale tegen elkaar uit moesten ko-
men. Dit gaf de nodige commotie. In 

deze zinderende finale stond groep 
7 lange tijd met 1-0 voor. Tot groep 
8 de gelijkmaker scoorde. Uiteinde-
lijk werd het 2-1 voor groep 8. Groep 
7 nam het sportief op en feliciteer-
de groep 8 met de prachtige over-
winning. 
Groep 8 is kampioen en groep 7 
heeft gestreden voor een schitte-
rende tweede plaats.

Ruiters Stal Bos geven pas 
de deux show
Mijdrecht - Vorige week organi-
seerde Stal Bos uit Mijdrecht voor 
de tweede keer een Pas de deux 
show voor haar ruiters en wederom 
was het een succes.
Pas de deux is een bijzonder en 
moeilijk onderdeel uit de paarden-
sport wat erg leuk is om naar te kij-
ken. Het is een dressuurproef die je 
met zijn tweeën rijdt, waarbij het de 
bedoeling is dat de figuren van de 

proef zo mooi en synchroon moge-
lijk worden gereden. Dit maakt Pas 
de deux extra moeilijk. De deelne-
mende ruiters hebben de afgelopen 
weken hard geoefend op hun proef. 
En dat was te zien tijdens de druk 
bezochte show. Van heel jong de-
den ze al mee. Zo opende Nova en 
Jill als eerste de show, gevolgd door 
Marlee en Charlize. In heuse hallo-
ween jurken kwamen de zusjes Ta-

mara en Marit op, gevolgd door 
Anne en Benthe die ook een he-
le mooie proef lieten zien. Als vijf-
de koppel kwamen Robin en kim 
op, gevolgd door Benthe en Donna. 
Daarna kwamen Tamara en Kim als 
echte cowgirls de bak in en maakte 
het met een snelle galop helemaal 
af. Lotte en Celeste waren het acht-
ste koppel. Daarna volgde er een 
verrassende eindshow van 4 ruiters 
n.l. Tamara, Kim, Robin en Marit. Het 
publiek heeft genoten, net als alle 
ruiters. Na afloop van de show kre-
gen alle deelneemsters een medail-
le en gingen de cowgirls er vandoor 
met de eerste prijs.

Open Dag Hockeyclub HVM
Mijdrecht - Op zondag 9 april orga-
niseert Hockey Vereniging Mijdrecht 
een Open Dag voor de jeugd tussen 
5 en 16 jaar. Het zou top zijn als zo-
veel mogelijk kinderen op deze dag 
komen ervaren hoe leuk hockey is. 
Daarnaast wil HVM laten zien dat 
hockey zowel voor meisjes als jon-
gens een super stoere sport is! 
Vind je het leuk kennis te maken 
met de hockeysport? Kom dan op 
zondag 9 april 2017 van 10.00-12.00 
uur naar HVM, Proostdijstraat 41 te 
Mijdrecht. Aanmelden voor de HVM 
Open Dag is niet nodig. De inloop 
start om 09.45 uur en het program-
ma start om 10.00 uur. Rond 12.00 

uur wordt de Open Dag afgesloten. 
Deelname is gratis en het enige dat 
je mee moet nemen is sportkle-
ding en sportschoenen (en even-
tueel scheenbeschermers). Na af-
loop krijg je een informatiepak-
ket mee naar huis. Als je enthousi-
ast bent geworden na de Open Dag 
en je wordt binnen een week lid van 
HVM dan hoef je geen inschrijf-
geld (à 30,- euro) te betalen. Sowie-
so mag je altijd 3 x gratis mee ko-
men trainen. Voor meer informatie 
over Hockey Vereniging Mijdrecht 
kun je kijken op www.hvmijdrecht.nl 
of mailen naar vice-voorzitter@hv-
mijdrecht.nl

Paasklaverjassen
Vinkeveen – Dinsdag 11 april organiseert klaverjasclub Onder Ons 
een paas prijsklaverjasavond met mooie en lekkere paas prijzen. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis de Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Iedereen is van harte welkom.

Stichting Jongeren Actief 
10 jaar actief in DRV
De Ronde Venen - Stichting Jon-
geren Actief bestaat deze maand 
tien jaar. De stichting maakt het mo-
gelijk dat kinderen in De Ronde Ve-
nen uit gezinnen met een klein in-
komen sporten, deelnemen aan een 
culturele activiteit of een hobbyclub. 
Wanneer kinderen hiervoor in aan-
merking komen betaalt de Stich-
ting Jongeren Actief de contributie 
en andere zaken die nodig zijn voor 
deelname. 
Voorzitter Raymond van Bergen: 
“De stichting is, in samenwerking 
met de gemeente, opgericht door 
Paul Kenter, Ruud van Vliet en mij. 
Het doel van de stichting is dat alle 
kinderen moeten kunnen meedoen 
aan sociale activiteiten. Dat kan zijn 
via een sportvereniging, maar ook 
een culturele activiteit of hobbyclub. 
Dat is goed voor de ontwikkeling 
van de kinderen. Ze worden ergens 
goed in en ontdekken hun talenten. 
Dat heeft een positief effect op het 
emotionele welzijn van een kind.’’

Voordelen 
‘’In het geval van sport wordt het li-
chaam ook ontwikkeld. Dat zijn ef-
fecten waar kinderen hun hele le-
ven de voordelen van ervaren. Maar 
de belangrijkste factor is dat kinde-
ren het samen doen. Samen spelen, 
samen winnen, samen verliezen, sa-
men ergens voor gaan en samen 
plezier hebben. Dat is wat Stichting 
Jongeren Actief mogelijk maakt als 
daar thuis geen geld voor is. En dat 
kan tegenwoordig door allerlei om-
standigheden voorkomen.’’

Groei
Het aantal deelnemers van Jonge-
ren Actief groeit elk jaar. Van Ber-
gen: ‘’Dat is verontrustend, maar 
ook geruststellend. Het is jammer 
dat het nodig is, maar mensen we-
ten ons blijkbaar wel steeds be-
ter te vinden en dat is goed. Deze 
groei maakt het financiële plaatje 
wel moeilijker. Want er komt niet zo-
maar geld bij. De gemeente subsi-
dieert de stichting voor het belang-
rijkste deel, maar er zijn ook ande-

re organisaties en bedrijven die bij-
dragen. De Rabobank was er bij-
voorbeeld vanaf het begin bij. Maar 
ook andere lokale bedrijven (en ac-
tiviteiten voor het goede doel) zijn 
voor ons onmisbaar. Dat lokale is 
ook wel de kracht van de stichting. 
Het gaat hier echt om kinderen uit 
de gemeente die door lokale partij-
en bij lokale verenigingen kunnen 
sporten. Daar zijn wij heel trots op. 
We zien gelukkig ook dat het thema 
landelijk niet vergeten wordt. Kijk 
bijvoorbeeld naar staatssecretaris 
Klijnsma die geld vrij heeft gemaakt 
voor armoedebestrijding.”

Goed voorbeeld
Ook wethouder Alberta Schuurs is 
blij met Jongeren Actief: “Jongeren 
Actief is een goed voorbeeld van 
samenwerking tussen gemeente en 
particulier initiatief. De gemeente is 
nauw betrokken, maar de stichting 
voert haar taken uiteindelijk zelf-
standig uit. En dat doen zij uitste-
kend. Ik wil de stichting hartelijk 
feliciteren met het 10-jarig jubile-
um. Bij hun oprichting had niemand 
kunnen voorspellen dat zij zo’n be-
langrijke rol zouden vervullen in on-
ze lokale samenleving, zeker gezien 
het economische klimaat van de af-
gelopen jaren.’’

Aanvraag doen?
Gezinnen waarvan het inkomen niet 
hoger is dan 130% boven het bij-
standsniveau en gezinnen die tij-
delijk financiële problemen heb-
ben, kunnen een aanvraag doen. 
Bij het servicepunt Wonen, Welzijn 
en Zorg weten ze of u in aanmer-
king komt. Voor kinderen en jonge-
ren van 4 t/m 16 jaar kan een aan-
vraag gedaan worden bij het Ser-
vicepunt. Voor kinderen of jongeren 
die hieraan voldoen, wordt de deel-
name aan een club betaald. 
Voor meer informatie over de stich-
ting kunt u contact opnemen met 
een van de servicepunten via inw-
ww.servicepuntderondevenen.nl of 
0297 - 58 76 00 of via de website 
www.stichtingjongerenactief.nl

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend zijn 
bij Judoschool Blaauw het begin 
van de clubkampioenschappen ge-
houden. De clubkampioenschap-
pen zijn verdeeld over twee week-
enden. De kinderen waren verdeeld 
op leeftijd, gewicht en kleur band in 
poules. Ook voor degene die net op 
judo zitten waren er aparte poules 
gemaakt.
Voor de meeste kinderen was het 
de eerste keer dat ze aan een judo-
wedstrijd meededen. In veel pou-
les waren de kinderen aan elkaar 
gewaagd en dit leverde spannen-
de wedstrijden op met verrassen-

de uitslagen. Na deze leuke en ge-
zellige eerste dag waarbij elke judo-
ka een prijs in ontvangst mocht ne-
men mogen de volgende leden zich 
clubkampioen van 2017 noemen: 
Amy Dekkers, Conrad Hoving, Flo-
ris Streefkerk, Joep Haarman, Justin 
Geerts, Ruben Duijn, Ruben Meijer, 
Tijn Haarman
Op zondag 9 april zijn de meisjes 
aan de beurt en de iets oudere kin-
deren. 
Wilt u meer informatie over judo bij 
judoschool Blaauw kijkt u dan eens 
op de site www.judoschoolblaauw.
nl.



Atalante D1 stunt tegen 
nummer twee
Vinkeveen - Het eerste dames-
team van Atalante bevindt zich in de 
onderste regionen van de 1e klas-
se door 2 verliespartijen op rij maar 
wist vorige week vrijdag in een erg 
mooie strijd 4 punten te pakken van 
de nummer 5. Daarmee kwam de 
Vinkeveense ploeg terug op plek 9, 
maar is nog niet veilig (de nummers 
11 en 12 vliegen uit de poule, de nr 
10 speelt P/D wedstrijden).
Blokkeerder Daan was deze voor-
laatste match afwezig, verdeler 
Jet nog altijd ziek en buitenaan-
valler Annemarieke had een klei-
ne 2 maanden niet getraind van-
wege een schouderblessure. Da-
mes 2 en 3 speelden uit en gelijktij-
dig, twee talentvolle speelsters van 
het jeugd B team, Esther van Slig-
tenhorst (16 jaar) en Maaike van de 
Water (13 jaar), beiden uit de ploeg 
van jeugdtrainer Frans Roos, waren 
staande bij.

Eerste set
De eerste set ving aan met Astrid en 
Saskia op buiten, Joke en Ingeborg 
op midden, Mirjam op de diagonaal 
en Annemarie in de verdeling. Na 
een aanvankelijk verrassende voor-
sprong nam de gastploeg het stok-
je over en wist te profiteren van fou-
ten van de Vinkeveense dames. 
Een time-out op 11-15 achter zet-
te de koppen in een richting en met 
de wissel van Esther wist de thuis-
ploeg een aantal belangrijke punten 
te maken. Spannend was het, ook 
omdat er zoveel op het spel stond, 

maar er werd zelfverzekerd en ver-
beten doorgepakt: 25-21. De thuis-
ploeg rook meer kansen. Weder-
om de zelfde opstelling startte in de 
tweede set, ietsje haperde de ach-
terhoede maar dat werd vlot weer 
opgepakt en makkelijker dan set 
1 werd ook het tweede bedrijf bij-
geschreven: 25-17. De Vinkeveen-
se dames speelden geconcentreerd 
voort in de derde set die florissant 
begon maar halverwege wat weg-
zakte. Beide jeugdspelers kwamen 
in de ploeg (voor hun moeders) en 
onbevangen wisten de jonge mei-
den met loeiharde smashes het ver-
schil te maken. Niet heel ruim maar 
mooi dat het zo leuk en lucratief luk-
te: 25-23 voor de thuisploeg.

Aanval
In het vierde bedrijf startte Annema-
rieke in de basis die ondanks haar 
blessure wat puntjes in de aanval 
maakte.
Echter door allerlei rommelige oor-
zaken was een grote achterstand 
ontstaan dat mede door fijne sup-
port van het publiek flink ingelopen 
werd, maar het was net niet genoeg: 
25-23.
Door de 3-1 winst staat de Haax-
man-Verbruggen equipe nu steviger 
op plek 9 (21-42) met nog 1 wed-
strijd te gaan tegen de nr. 8 op de 
zaterdag na het paasweekend.
Opponenten De Spuyt en Compaen 
staan 10 en 11 met een gelijk aantal 
punten (21-37) en spelen respectie-
velijk tegen de nr. 4 en de nr. 1.

Atalante MC1 weer 
kampioen dit seizoen!
Vinkeveen - Zaterdag 8 april to-
gen de meisjes van MC1 naar Kor-
tenhoef voor hun laatste wedstrijd 
van dit seizoen. Vooraf is er door de 
coaches keihard gerekend hoeveel 
punten er nog nodig waren om het 
kampioenschap zeker te stellen.
Directe concurrent Smashing Vel-
sen had nog twee wedstrijden te 
spelen en als ze beiden met 4-0 
zouden winnen en zij ook nog hun 
laatste wedstrijd, zouden ze tege-
lijk eindigen en zou het om het sal-
do gaan. Met in het achterhoofd, 
dat MC1 4-0 moest winnen en Sma-
shing maar 1 setje hoefde te la-
ten liggen, werd begonnen aan de 
wedstrijd. De eerste set moesten de 
meisjes nog een beetje inkomen in 
de aanval. Veel werd bovenhands 
over het net gespeeld. Toen ze écht 
gingen aanvallen en de smash lek-
ker op gang kwam, werd er makke-
lijk gescoord. Eerste set 25-12.
Set 2 lieten de meisjes weer mooi 
spel zien. Er werd netjes gepasst, de 
set-up kwam goed, dus ook de aan-
val bleef lekker lopen. Set 2 en set 3 
wonnen ze dan ook redelijk gemak-

kelijk, 25-13. De laatste set begon-
nen ze met een achterstand, maar 
dit wisten ze na de eerste time-out 
waarbij ze 9-2 achterstonden, wis-
ten ze hun spel weer om te zetten en 
wisten ze weer voor te komen. Ook 
deze set werd uiteindelijk gewon-
nen met 25-18.
Met een mooie 4-0 overwinning slo-
ten ze de wedstrijd af en werd er 
een klein feestje gevierd.
En toen begon het wachten op de 
uitslag van de wedstrijd tussen di-
recte concurrent Smashing Vel-
sen en Martinus. De coach had ge-
durende de wedstrijd contact met 
een persoon bij Martinus. De twee-
de helft van hun vierde set kreeg de 
coach een live verslag. Heel span-
nend, maar Martinus wist een set 
te winnen van Smashing. Dat bete-
kende dat het kampioenschap bin-
nen was!
Het team werd ingelicht en toen kon 
het echte feest beginnen! 
Dit betekent, dat ze dit seizoen voor 
de tweede keer kampioen zijn ge-
worden. De eerste helft in de derde 
klasse C en nu in de tweede klasse.

Atlantis 2 vergeet de 
punten mee te nemen
Mijdrecht -  Afgelopen Zaterdag 8 
April reisde het door Florist gespon-
sorde team Atlantis 2 af naar Den 
Haag om aan te treden tegen GKV 
(H) 3. In de vorige ontmoeting werd 
er net aan verloren. Om weg te blij-
ven van de degradatiestreep, moest 
Atlantis flink aan de bak om de pun-
ten binnen te halen. 
Coach Tamira Breedijk kon helaas 
niet aanwezig zijn, dus nam Mark 
Goverse de regie voor een dag 
over. Atlantis begon in de volgen-
de opstelling; in de aanval stonden 
Sharon Moen, Joy Trompert, Koen 
van Wermeskerken en Mark Kruis-
wijk. De verdediging bestond uit 
Cynthia Sassen, Natasja Korver, Ti-
mo Jongerling en Davey van Put-
ten. Het eerste deel van de wed-
strijd ging lang gelijk op. Atlantis 
had moeite met het aanvalsspel van 
GKV. Er werd veel op diepteballen 
en wegtrekballen gespeeld waar-
door Atlantis het lastig vond om aan 
te sluiten. Wel wist Atlantis mee te 
scoren waardoor er uiteindelijk de 
rust in werd gegaan met een stand 

van 10-12 in het voordeel van At-
lantis.

Scoren
De tweede helft kwam Atlantis las-
tig in het spel, er was een perio-
de waarin weinig werd gescoord. 
Helaas kwam GKV wel tot sco-
ren waardoor er al gauw een gelij-
ke stand op het scorebord kwam te 
staan. In het laatste kwartier werden 
reserves Sander van der Sluijs, Max 
van Vliet en Melissa van der Stap 
nog ingebracht. Dit mocht ook niet 
baten. In de laatste paar minuten 
werden er een paar cruciale punten 
gemaakt door GKV waardoor Atlan-
tis toch nog verloor met 19-18. 
Helaas is Atlantis gezakt naar een 
7e plaats in de competitie. Dit bete-
kend dat ze flink aan de bak moeten 
om niet te degraderen. Zaterdag 15 
April speelt Atlantis een thuiswed-
strijd om 14.00 uur tegen Reeuw-
ijk 2. Graag zien wij jullie dan weer 
langs de lijnen om ons te steunen 
bij deze pittige wedstrijd tegen de 
koploper.

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend is bij 
Judoschool Blaauw de laatste ron-
de van de clubkampioenschappen 
gehouden. Leerlingen van 5 t/m 42 
jaar hebben aan deze clubkampi-
oenschappen meegedaan. Gadege-
slagen door ouders, oma’s, opa’s en 
andere belangstellenden, die geno-
ten van de wedstrijden, waren de-
ze week de oudste jeugd en senio-
ren aan de beurt. Doordat veel deel-
nemers aan elkaar gewaagd waren 

werden er veel spannende partij-
en via een golden score beslist. Na 
deze leuke en gezellige dag waar-
bij elke judoka een prijs in ontvangst 
mocht nemen mogen de volgende 
leden zich clubkampioen van 2017 
noemen: Arnoud Schaap, Iris Swa-
gemakers, Liza Cherepanova, Mar-
tijn de Jong, Martijn ten Veldhuis, 
Romano Vermeulen, Sietse Zeinstra, 
Simon Klappe, Thijmen Hooijman, 
Verena Ratterman, Vincent Borsje.

Zinderende finale bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Het scheelde maar een 
haartje, één tiende procent over 
zes avonden, in de A- lijn waar-
mee Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp met 54,26% Johan Le Febre 
& Wim Slijkoord, die met een eind-
sprint op 54,16% kwamen, voor ble-
ven. Debet hieraan was het de laat-
ste avond zeer matige presteren van 
het beste paar van deze ronde, door 
met 40,18% voorlaatste te worden, 
dat kan dus ook!
Er gebeurde in deze lijn meer op-
merkelijks door het zeer waarschijn-
lijk vestigen van een “down clubre-
cord ”van drie sans min acht door 
een ander paar! De moraal van 
dit verhaal voor de andere lijnen, 
A spelers zijn ook mensen. Janny 
Streng-Korver & Francis Terra zet-
ten hun opmars ook deze avond on-
verdroten voort en waren weer allen 
te slim af met hun 63,10%. Jan Eg-
bers & Ben Remmers bleven in de 
buurt met hun 62,20% en Johan en 
Wim kwamen met 57,44% als derde 
dus net iets te kort voor een histo-
rische club gebeurtenis. Renske & 
Kees Visser volgden als vierde met 
56,55% en Ger Quelle & Gijs de Rui-
ter completeerden de top vijf met 
55,06%. In de B- lijn de grootste mu-
taties. Tini Geling & Jo Wevers, An & 
Jan van Schaick, Cor Hendrix & Wim 
Röling en Heleen & Mees van der 
Roest mogen het de volgende ron-
de een lijn hoger zien waar te ma-
ken, gefeliciteerd.

Eer
Deze avond was de grootste eer 
echter weggelegd voor Marianne & 
Huub Kamp die 62,92% scoorden. 
Cor en Wim maakten hun promotie 
geloofwaardig door met 60% pre-
cies tweede te worden. Dat zelfde 
gaat op voor An en Jan die nu met 
56,60% als derde paar door kwa-

men. Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders kwamen met 
hun vierde plek van 54,51% net 2 
procent te kort om Heleen en Mees 
nog te kunnen achterhalen, maar ja 
het moet toch ook geen familie lijn 
worden. Maria Baas & Klaas Verrips 
sloten als vijfde met 53,82% in stijl 
af, die zijn echt een stuk beter gaan 
bridgen, chapeau! In de C-lijn stond 
de promotie van Tineke & Frans ei-
genlijk van meet af aan al vast. Met 
een onwaarschijnlijk gemiddelde 
van 62,86% lieten ze een ieder kans-
loos en ook deze laatste zitting kwa-
men ze er weer torenhoog bovenuit 
met 68,06%. Irene Hassink & Hen-
riëtte Omtzigt hadden aan 58,68% 
genoeg om als derde te promove-
ren. Tini Lotgerink & Jeanet Verme-
ij hadden deze keer niet spelend al 
voldoende procenten verzameld om 
als tweede paar bevorderd te wor-
den. Het laatste paar dat hier een 
vreugde volle sprong maakte waren 
Adrie & Ko Bijlsma die nu dus ook 
echte tegenstand gaan krijgen. Le-
nie Pfeiffer & Tina Wagenaar wer-
den deze maal derde met 56,25%, 
Ria Wezenberg & Rob Bakker vierde 
met 55,56% en Elly Belderink & To 
van der Meer sloten de eervolle ver-
meldingen af als vijfde met 53,13%. 
Uit piëteit niet genoemd de gede-
gradeerde paren, maar een herstel 
van vertrouwen in eigen kunnen 
natuurlijk wel toegewenst. Volgen-
de keer de paasdrive en daarna een 
kans op herstel in de laatste ronde 
van dit seizoen.
Wilt u ook mee gaan doen, het se-
cretariaat: e-mail gerdaschavema-
ker@live.nl, telefoon 0297-567458 
kan alle inlichtingen verschaffen.
Bridgeclub De Legmeer speelt op 
de woensdagavonden vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 4 april speelden de Har-
tenvrouwen de vierde zitting van de 
laatste parencompetitie van dit sei-
zoen met 18 paren in de A-lijn en 14 
in de B-lijn.
De eerste plaats in de A-lijn was de-
ze keer voor Thea Elias & Elly van 
Brakel met 61,72%. Op twee, na 
een dipje weer helemaal terug van 
weggeweest, Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar met 60,42%. Op 
drie volgden, voor de vierde keer 
op rij met een hoge score, Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders: 59,64%.
De B-lijn werd aangevoerd door 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
met 59,03%. Tini Geling & Paula 
Kniep werden tweede met 57,99%. 
Ook twee paren die heel stabiel 
hoog scoren. Op de derde plaats 
eindigden Riet Beijer & Thea Sam-
som met 56,60%.

Onderstaand de top-vijf in beide lij-
nen met nog twee zittingen te gaan.
A-lijn: Marja & Sandra, Geke Lud-
wig & Margo Zuidema, Thea & El-
ly, Kitty van Beem & Janny Streng en 
op vijf Guus Pielage & Renske Vis-
ser.
B-lijn: Tini & Paula, Annet Roosen-
daal & Rini Tromp, Ploon & Marja, 
Anneke Pier & Loes Takes en als 
vijfde Tiny Rijpkema & Rineke van 
Pesch. Als ze het zo goed blijven 
doen is er een goede kans op pro-
motie voor deze dames!

Bridgevereniging Hartenvrouw 
speelt op dinsdagmiddag bij Dans- 
en Partycentrum Colijn op de Indu-
strieweg in Uithoorn. Voor informa-
tie over de club kunt u terecht bij 
secretaris Sandra Raadschelders 
tel. 0297-569910 of per mail: har-
tenvrouw2015@gmail.com

Hans & Nico 
periodekampioen BVU
Regio - Maandag 3 april werd de 
zesde en laatste zitting gespeeld 
van de vijfde en voorlaatste paren-
competitie van de BVU. De dagprijs 
werd gedeeld: met 62,08% won-
nen Bep & John de Voijs en Lam-
bert Koeter & Huib van Geffen de 
A-lijn. Monique Verberkmoes & Jan 
van Beurden werden derde met pre-
cies 5% minder.
De B-lijn werd gewonnen door 
Joke Morren & Robert Jan Bakker 
(59,35%), gevolgd door Andrew de 
Graaf & Fons Roelofsma (58,3%) en 
Riki Spook & Hans Geels (57,47%). 
In de eindstand staan Marjan & Ben 
bovenaan (59,6%) en zij keren dus 
terug in de A-lijn, evenals Riki & 
Hans (57,63%) en waarschijnlijk ook 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen 
(54,23%), want er is nieuwe aanwas 
gemeld. En die beginnen in de B-lijn 
en de BVU streeft naar even lange 
lijnen. Wie weet blijven ook de laat-
sten (Nelly Jansen & Jaap Bark) uit 
de A-lijn wel, het bestuur beraadt 
zich. In die A-lijn was de winst dus 

voor Hans Wagenvoort & Nico van 
der Meer met 60,89% gemiddeld. 
Ans Breggeman & Lia werden twee-
de (53,97%). Tineke van der Sluijs 
& Anke Reems verspeelden met 
een megadip hun derde plaats en 
kelderden naar plek 9. Hun plaats 
werd ingenomen door Monique en 
Jan met 53,07%.  Op 10 april speelt 
de BVU de Paasdrive, want tweede 
Paasdag spelen we niet. De zesde 
en laatste parencompetitie start op 
24 april. De BVU wil een platform 
blijven bieden voor starters. Zo ge-
ven wij ook bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

CSW 2 gepromoveerd naar 
de reserve Hoofdklasse

Wilnis - Afgelopen zaterdag is CSW 
2, door winst bij Castricum, gepro-
moveerd naar de reserve hoofd-
klasse, een prestatie van formaat. 
Onder begeleiding van trainer Je-
roen Westra, oud CSW 1 speler, wis-
ten de heren deze felbegeerde pro-
motie in de wacht te slepen. Van-
af het begin van het seizoen draai-
den de heren bovenin de competi-
tie mee en de laatste 12 weken is 
het team ongeslagen geweest. “Ge-
weldig zoals deze jongens als een 
team deze prestatie hebben afge-
dwongen”, aldus Westra. De wed-
strijd afgelopen zaterdag moest ge-
wonnen worden. Dat leek makkelijk: 
in de thuiswedstrijd werd er met 8-0 
gewonnen, maar er was natuurlijk 
veel spanning bij de heren. De sco-
re werd pas vlak voor rust geopend 
en bij het eindsignaal was het 0-4 
voor CSW. De ontlading was groot 
en de promotie werd in eigen keet 
gevierd. Met dank aan supporters 
en sponsors voor een geweldig sei-
zoen staat een uitdagende taak voor 
komend jaar te wachten.

Eerste en tweede plaats 
voor basisschool Willispoort
Wilnis – Vorige week werd het 
schoolvoetbaltoernooi voor de jon-
gens van groep 7 en 8 van de basis-
scholen in De Ronde Venen gehou-
den op het terrein van Hertha. 
Beide voetbalteams van Willespoort 
waren zo sterk dat deze in de fina-
le tegen elkaar uit moesten komen. 
Dit gaf de nodige commotie. In de-
ze zinderende finale stond groep 7 

lange tijd met 1-0 voor. Tot groep 8 
de gelijkmaker scoorde. Uiteindelijk 
werd het 2 - 1 voor groep 8. Groep 
7 nam het sportief op en feliciteerde 
groep 8 met de prachtige overwin-
ning.  Groep 8 is kampioen en groep 
7 heeft gestreden voor een schitte-
rende tweede plaats. Wij zijn trots 
op onze groep 7 en groep 8. Heel 
goed gedaan mannen!

CSW MO15-3 blij met 
sponsor kwekerij Rijdes
Wilnis - De meiden van CSW 
M015-3 spelen op dit moment in 
de 2e klasse waar ze nu bovenaan 
staan en waar ze met nog met 2 an-
dere teams strijden om het kampi-
oenschap. Met nog 3 wedstrijden te 
gaan waaronder tegen nummer 2 
en 3 is het zeer spannend of ze de 

titel in deze klasse in de wacht kun-
nen slepen. Eén ding is zeker aan de 
tenues kan het niet leggen. Tuincen-
trum Rijdes was bereid om dit fan-
tastische meidenteam te voorzien 
van nieuwe, mooie shirts. Tuincen-
trum Rijdes is gevestigd in Vinke-
veen op de Uitweg.
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Hertha JO8 op weg naar 
het kampioenschap
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond er een spannende wedstrijd 
op het menu voor de jongens on-
der 8. Koploper Hertha speelde te-
gen de nummer 2 Olympia. Geluk-
kig was het team op volle sterkte 
daar Mees Broere weer van de par-
tij was. Met gezonde spanning en 
na een ware team huddle begonnen 
de Herthanen aan hun titanenstrijd. 
Vlak na het fluitsignaal moet Hertha 
met Emanuel op doel al in actie ko-
men en het lukt hem de bal te stom-
pen. De twee teams blijken aan el-
kaar gewaagd. Na enkele minuten 
komt er een eerste poging op doel 
van Olympia. Mees Broere weet op 
links zijn tegenstanders te passeren 
en scoort. Met deze fantastische 
come back opent hij de wedstrijd. 
Hertha is door het dolle heen. De 
eerste helft wordt door de Hertha-
nen fanatiek gespeeld. Daan breekt 
met ongekende snelheid een paar 
keer door het midden van Olym-
pia heen maar het komt nog niet 
tot scoren. Milano neemt met Ar-
co en Jort goed middenpositie in en 
kan meermalen counteren. Echter 
verovert Olympia op een gegeven 
ogenblik de bal en scoort de 1-1. 
Hertha is gewaarschuwd. Bij weer 
balbezit van Olympia rennen Jort en 
Benjamin de longen uit hun lijf. De 

Herthanen hernemen positie en zet-
ten de aanval in. De verdediging van 
Hertha trekt verder op. Lennon krijgt 
de bal op links en scoort waardoor 
Hertha weer leidt. Corner voor Hert-
ha. Met een assist van Benjamin op 
Daan, scoort Daan zijn welverdien-
de goal. 

Matiger
Het is rust en Hertha staat voor met 
3-1. De 2e helft begint wat mati-
ger met minder kansen voor Hert-
ha. Vlak na rust weet Olympia het 
wedstrijdverloop te verstoren en de 
stand op 3-2 te brengen. Hertha zit 
weer in het spel. Steeds wanneer 
Olympia de bal krijgt zijn de mid-
denvelders er als de kippen bij om 
af te wenden. Mees Vis brengt de 
bal dichterbij het doel van Olympia. 
Na een corner tikt Hertha met Stan 
de bal aan op doel, de keeper grijpt 
de bal achter terug. Consternatie 
langs de lijn wanneer blijkt dat Hert-
ha heeft gescoord. Olympia laat het 
er nog niet bij zitten en ondanks de 
uitstekend werende acties van Ema-
nuel is het 3e doelpunt van Olympia 
onontkoombaar. Met een eindstand 
van 4-3, nog 3 wedstrijden te gaan 
en met 4 punten verschil is Hertha 
onverslagen op weg om kampioen 
te worden. 

Groep 8 Driehuisschool 
schoolvoetbal
De Ronde Venen - Woensdag 5 
april was er het schoolvoetbal meis-
jes voor groep 7/8 op het CSW ter-
rein. Groep 8 van de Driehuisschool 
heeft een hele mooie 3e plek kun-
nen behalen. Het was zeer span-
nend of ze de voorrondes door kwa-
men. Maar met penalty’s moch-
ten ze door naar de kwartfinale. De 
kwartfinale was ook spannend want 

dat werd  0-0. Dus nog een keer pe-
nalty’s. Met pennalty’s hadden ze 
gewonnen en mochten ze door naar 
de halve finale. Deze konden ze net 
niet winnen en verloren van de Pijl-
staartschool uit Vinkeveen met 1-0. 
Nu moesten ze nog voor de derde 
of vierde plek spelen. Deze wonnen 
ze met 1-0 door een mooie actie. Ze 
zijn heel mooi derde geworden.

CSW JO19-1 (A1) kampioen

Wilnis - Afgelopen zaterdag heeft 
het vlaggenschip van de jeugdop-
leiding van CSW, het team JO19-1, 
het kampioenschap binnengehaald 
in de 1e klasse. In een draak van 
een wedstrijd waar niemand van de 
startende basis-11 zijn niveau haal-
de is het dan toch gelukt om 2 wed-

strijden voor het verstrijken van de 
competitie het kampioenschap vei-
lig te stellen.
Na een redelijk begin dwong CSW 
de kansen af en was veruit de be-
tere ploeg, een afgekeurd doelpunt 
van Johnny (Julian) alsmede een 
omhaal van hem waar men in Circus 

Renz jaloers op kan worden, mocht 
niet resulteren in een snelle voor-
sprong. De status van het speelveld 
hielp ook niet mee, het was hobbe-
lig, stroef  en moeilijk bespeelbaar 
en rijp om als grasakker voor koeien 
te fungeren, toch werd er door CSW 
geprobeerd te combineren.

Er moest gewacht worden tot de 
28e minuut toen de keeper van La-
ren beroerd uitschoot en Dela-
no deze lastige bal kon aannemen, 
techniek loont want hij speelde de-
ze buitenkans direct door op Sven 
die de bal koelbloedig in de verre 
hoek schoof, ook hier zag de doel-
verdediger er niet goed uit maar het 
doelpunt telde wel, 0-1.

Tegen doelpunt
Vervolgens leek het er op dat het wel 
9-0 voor CSW kon worden, maar dat 
was een ietwat utopische gedachte. 
De klad kwam er in bij CSW  en na 
rust startte Laren zelfs aanvallender 
dan daarvoor,  gevolg was druk van 
Laren, een communicatieve dwaling 
tussen Mark en Nordin, 1-1.
Er werd te weinig druk gezet door 
CSW, een gelijkspel zou wel genoeg 
zijn om kampioen te worden maar 
daar op gokken tegen zo’n tegen-
stander is vragen om moeilijkhe-
den,.
Het onvermijdelijke gebeurde een 
vrijetrap voor Laren op de rand van 
het 16 metergebied. 
De muur stond er echter Laren be-
nutte deze buitenkans, 2-1.

En nu..
De trainer wisselde, Job kwam erin. 
Victor zorgde voorin voor gevaar, 
liep ietwat enthousiast door op de 
keeper en werd bij het weglopen 
hard nagetrapt…… na wat scher-
mutselingen en diplomatiek gebab-
bel van de leiding werd er door ge-
voetbald en kreeg CSW een vrijetrap 
in de 89e minuut na een schreeu-
wende stervende zwaan actie van 
Mart. Donny pompte de bal in de 16 
en daar kwam hij, Job, Hij torende 
hoog boven alles en iedereen uit en 
scoorde…. 2-2  . Vlak daarna floot 
de man voor de laatste keer en was 
het kampioenschap een feit.

Goud en Brons voor de 
Veenland turners
Wilnis - Zaterdag 8 april werd in 
Soest de finale van de mini drie en 
vierkamp gehouden. Voor Veenland 
hadden zich 5 teams geplaatst. Als 
eerste mocht Veenland 5 bestaan-
de uit Dorinthe, Anna, Fiene, Fem-
ke, Marit, Jente hun oefeningen tur-
nen. Ze deden hun uiterste best en 
het zag er ook netjes uit. Uiteindelijk 
werden ze  zeer verdiend 7de .
Daarna was het de beurt aan de 
jongens in Veenland 3. Hier in turn-
den Olav, Roan, Mans en Dave. De-
ze turners stegen boven hun zelf uit 
en turnde op rek, brug en vloer pri-
ma oefeningen en dat bleek wel bij 
de prijsuitreiking want ze moch-
ten een bronzen medaille in ont-
vangst nemen. In de middagronde 
beet Veenland 9 het spits af. Mari-
ka, Samantha, Eva, Rosanne, Iris en 
invalster Jackie turnde in de oudste 
categorie bij de senioren. 
Op brug verraste Samantha door de 
buikdraai alleen te doen. Ook op de 
andere toestellen ging het een stuk 

beter en netter dan op de voorronde 
en jammer genoeg kwamen ze net 
buiten de medailles op een mooie 
5de plaats.
Ook de jongens Bas, Jaimy, Jay en 
Lars mochten in Veenland 4 la-
ten zien wat ze konden. Met hoge 
sprongen en keurige zwaaien op 
brug en Bas met een super buik-
draai helemaal alleen, ze  haalden 
niet alleen de hoogste punten op 
sprong, brug en vloer maar werden 
ook nog eens met 10 punten ver-
schil 1ste. In de laatste ronde turn-
de de jongste turnsters van Veen-
land. Dit waren  Linde, Jessy, Demi, 
Sammy, Marit en Mandy. Ook in de 
groep 2 invallers. Sammy heeft zelfs 
maar 1 x kunnen oefenen dus su-
per dat ze wilde invallen en hoe ze 
deed het super goed. Ook de ande-
re turnster lieten mooie oefeningen 
zien en deden het beter als met de 
voorronde. Helaas was het niet vol-
doende voor een medaille maar wel 
een mooie 8ste  plaats.

De voorlopige beslissing
De Ronde Venen - In beide divi-
sies is de laatste speelronde ge-
speeld maar helaas kunnen er nog 
geen teams tot kampioen uitgeroe-
pen worden. Dat is namelijk afhan-
kelijk van het afsluiten van de vol-
ledige competitie en dat is pas na-
dat volgende week ook in de beker-
competitie de laatste wedstrijd ge-
speeld is. Pas dan worden eventu-
ele punten correcties berekend en 
dat kan nog tot plaats verschuivin-
gen leiden.
Even geduld dus nog. De uitslagen 
zijn er uiteraard wel en daarmee ook 
een voorlopige eindstand. Kijken we 
even op de uitslagenkaart, dan zie 
we het volgende:
In de 1e divisie leed DIO, uit tegen 
Lutis/de Springbok, een duur ver-
lies. Lutis was met 39-33 te sterk. 
Met name John Beets (Lutis) speel-
de een hele sterke partij tegen Paul 
Schuurman (DIO) en dat kostte DIO 
de broodnodige punten in de kam-
pioensrace. Bar Adelhof 3 maakte 
gretig gebruik van deze misstap. Zij 
verloren weliswaar thuis van CenS 
met 38-40 maar dat zijn er toch 5 
punten meer dan DIO en daarmee is 
de voorlopige koppositie weer voor 
Bar Adelhof 3. De winst van CenS 
was niet groot genoeg om van de 
voorlopig laatste plaats af te komen. 
Daarmee staan zij helaas op de no-
minatie om te degraderen. 

Verlies
De Biljartmakers speelden zich, uit 
bij Bar Adelhof 1, met een 31-44 
winst naar de voorlopige 3e plek 
in de rangschikking. Dat de teams 
dicht bij elkaar stonden, en staan, 
wordt nog eens te meer duidelijk 
door de “val” van Bar Adelhof 1. Zij 
zakten door dit verlies zomaar van 
de voorlopig 3e naar de voorlopig 
6e plaats. De eerste die hen voorbij 
stak was de Merel/Heerenlux 3 die 
het verenigingsonderonsje tegen de 
Merel/Heerenlux 1 wel met 44-38 

verloor maar de 38 punten waren 
weer net genoeg om de voorlopig 5e 
plek in te nemen. De Merel 1 staat 
door deze overwinning voorlopig 
net boven de nacompetitiegrens. De 
Merel/Heerenlux 2 verloor thuis van 
de Kuiper/Stee Inn dat met een 33-
45 overwinning weer eens uithaal-
de. Voor de Kuiper leverde dat de 
voorlopig 4e plaats op. De Merel 2 
zakte door dit verlies naar de voor-
laatste plaats en staat voorlopig, 
evenals Lutis/de Springbok, geklas-
seerd voor de nacompetitie.
In de 2e divisie had de Springbok 1 
de volle winst nodig en was dan nog 
afhankelijk van de uitslag die the 
Peanutbar 1 zou halen. Helaas voor 
de Springbok 1 zat een volle winst er, 
tegen de Springbok 2, niet in. Beide 
teams tweemaal winst en tweemaal 
verlies zorgde ook in de uitslag, 35-
35, voor een volledige balans. Daar-
mee blijft het verschil tussen deze 
teams gehandhaafd maar steken zij 
beide wel de Kromme Mijdrecht 2, 
in de voorlopige stand, voorbij. The 
Peanutbar 1 pakte de voorlopig 1e 
plaats met een ruime 44-25 zege op 
Bar Adelhof 2 en zijn de 1e kandi-
daat voor het kampioenschap. De 
Kromme Mijdrecht 1 ontving Stie-
va/Aalsmeer. Het uitteam was in dit 
geval de sterkere partij. Met drie-
maal de winst haalden zijn 42 pun-
ten binnen, de Kromme Mijdrecht 1 
bleef op 34 steken. The Peanutbar 2 
haalde, uit tegen ASM, in hun laat-
ste wedstrijd de volle winst binnen 
en lieten de gastheren met slechts 
32 punten achter. Daarmee gaan zij 
Bar Adelhof 2 in de stand voorbij en 
dragen zij ook de rode lantaarn in 
de voorlopige eindstand aan hen 
over. 
De kortste partij was deze week 
voor Jos Lugtigheid (de Springbok 
2), 53 caramboles in 12 beurten. 
De hoogste serie was voor Dennis 
Kraak (de Merel/Heerenlux 1) met 
18 caramboles (47,37%).

John Dunsbergen (rechts) tekent zijn nieuwe contract als trainer van SV Hert-
ha.  Links Michel Klinkhamer (voorzitter SV Hertha).

Hertha en John Dunsbergen 
gaan langer door
Vinkeveen - Ook komend seizoen 
is John Dunsbergen de trainer van 
SV Hertha’s eerste elftal. Dunsber-
gen (46) heeft in zijn eerste seizoen 
bij Hertha een duidelijk stijgende 
lijn weten te creëren. Na een moei-
zame seizoenstart worden de laat-
ste tijd steeds meer punten verza-
meld. Voorzitter Michel Klinkhamer 
van SV Hertha over het besluit het 
contract van Dunsbergen te verlen-
gen: “belangrijkste voor ons is dat 
er weer leuk voetbal wordt gespeeld 
en de spelers groei doormaken, zo-
wel individueel als in het teamspel. 
John Dunsbergen heeft op dat ge-
bied afgelopen seizoen veel toe-
gevoegd en daarom plakken we er 
graag nog een jaar aan vast”.  

Tevens zal oud-trainer Sjaak ten 
Den Hertha’s eerste team verster-
ken als elftalleider. Hertha heeft de 
ambitie om komend seizoen weer 
een nieuwe stap vooruit te zetten 
en pakt de zaken voortvarend aan. 
Klinkhamer: “We willen niet alleen 
de leukste club van de Ronde Ve-
nen zijn, maar zeker ook op spor-
tief gebied presteren.” Hertha zoekt 
voor komend seizoen nog een aan-
tal ambitieuze spelers, die graag de 
kans willen aangrijpen om onder-
deel te worden van een succesvol-
le en springlevende club. 
Geïnteresseerde spelers kunnen 
contact opnemen met John Duns-
bergen: johndusnbergen295@
gmail.com

De B1 werkt zich in het zweet
Vinkeveen - Afgelopen woensdag-
avond 5 april stond er voor De Vin-
ken B1 een totaal andere training 
op het programma dan normaal. Op 
uitnodiging van sponsor SMC De 
Bron werd deze enthousiaste groep 
getrakteerd op een leuke privé wor-
kout.
Onder de professionele begelei-
ding van fysiotherapeute Susan-
ne Kroon van SMC De Bron wer-
den de spieren eens op een to-
taal andere manier getraind. Onze-
ker over wat hen te wachten stond, 
werd er aan de warming-up begon-
nen. Nadat de spieren wat warmer 
waren en iedereen letterlijk wat los-
ser was geworden, werd er twee-
maal een vooraf uitgezet circuit af-
gewerkt. Er werd voluit gegaan op 
onder andere de crosstrainer, fiets 
en roeiapparaat. Maar er werd ook 
gewerkt aan de core-stability en 
daarnaast gingen er ook diverse ge-

wichten de lucht in. Zo kwamen al-
le spiergroepen aan bod.  De jonge-
lui vonden het prachtig en er werd, 
zonder dat ze het echt doorhadden, 
hard gewerkt. Niemand wilde voor 
elkaar onderdoen en het kon in het 
tweede rondje natuurlijk altijd beter 
dan in het eerste rondje. Kortom, ie-
dereen ging deze avond enthousi-
ast en vol aan de bak en de zweet-
druppels kwamen toch echt te voor-
schijn. Nadat de spelers een bidon 
van de sponsor hadden gekregen, 
werd na een roeiwedstrijd de avond 
afgesloten met oefeningen voor de 
buikspieren. De spelers gingen alle-
maal opgewekt naar huis, de spier-
pijn daar dachten ze nog maar niet 
aan. Dat zou de volgende dag wel 
komen. Al met al een hele leuke va-
riant op de trainingen en een goede 
motivatie om over anderhalve week 
de voorjaarscompetitie weer te her-
vatten.





Mijdrecht - Ajax won indertijd in 
Amsterdam en in de tweede ont-
moeting in Mijdrecht kon Argon op-
nieuw niet tot winst komen, de Am-
sterdammers stapten met een 2-3 
overwinning van het veld.
Ajax speelde slimmer en had aan 
een handvol mogelijkheden genoeg 
on tot scoren te komen, al moet 
worden gezegd dat bij de tegen-
doelpunten het er in verdedigend 
opzicht bij Argon niet goed uitzag.
Argon begon met Wouter Winters 
in de basis, na een lange afwezig-
heid vanwege een blessure maakte 
hij weer zijn opwachting. Het eerste 
half was de strijd voornamelijk op 
het middenveld en toch kreeg Ar-
gon behoorlijke kansen op de ope-
ningstreffer. De eerste poging viel 
na vijf minuten te noteren, een leu-
ke aanval eindigde bij Ian van Otter-
lo maar hij schoot rakelings naast. 
Ook Wouter Winters knalde naast 
op aangeven van Jesse van Nieuw-
kerk. Lorenzo Zorn was dicht zijn 
doelpunt maar keeper Rolf Hazelaar 
bokste de bal uit het Ajaxdoel. Een 
minuut later kreeg Argon een vrije 
trap vanaf twintig meter, de immer 
trefzekere Jasper Werkhoven schoot 
naast. Na een half uur de eerste mo-
gelijkheid voor Ajax, een voorzet van 
Lars Middelwijk werd door Stanley 
Akoy gemakkelijk verzilverd 0-1. 

Rode kaart
Na 35 minuten kreeg Jack van 
Moerkerk een wel gemakkelijk ge-
geven rode kaart van de duidelijk 
aanwezige arbiter De Bruijn, de vrije 
trap die daarop volgde vanaf rand 
zestien werd door Joey van Ede in 
de muur geknald, in de rebound 

mikte Van Ede te hoog. Voor rust 
nog twee kansen voor Argon, Jes-
se van Nieuwkerk schoot voorlangs 
maar er was niemand aanwezig om 
de bal te beroeren. Ook een vrije 
trap van Ian van Otterlo werd door 
Wilco Krimp achter gekopt.
Drie minuten na rust kwam dan 
toch de gelijkmaker, een voorzet 
van Arnoud Schonis werd door Ian 
van Otterlo onhoudbaar ingescho-
ten 1-1. Maar een zestal minuten la-
ter stond er al weer 1-2 op het bord. 
Een aanval door het midden werd 
door Bilal el Amrani effectief afge-
rond. Met nog een half uur te gaan 
konden Winters en Zorn gaan dou-
chen, Cyrano Morrison en Jordly Pe-
tronia waren de vervangers. Dat had 
al snel succes, een actie van Arnoud 
Schonis werd door Cyrano Morri-
son goed afgerond 2-2. Het laatste 
kwartier was hectisch, een vrije trap 
van Werkhoven werd onschadelijk 
gemaakt en inzet van Petronia werd 
met moeite tot hoekschop verwerkt. 
Na de hoekschop maakte verdedi-
ger Lars Middelwijk duidelijk zicht-
baar hands maar arbiter De Bruijn 
zag er geen overtreding in.
Een uitval van Ajax waarbij Stanley 
Akoy lang mocht doorgaan, hij gaf 
de bal vervolgens aan Bilal el Am-
rani die uit een onmogelijk hoek 
binnen schoot 2-3. Een over kop-
pende Krimp na een hoekschop en 
een slim lobje van Ajax speler Re-
da Kharchouch dat op de lat terecht 
kwam waren de laatste wapenfeiten 
van een voor Argon teleurstellende 
wedstrijd. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Achilles in Veen, één van 
kampioenskandidaten. 
Foto: sportinbeeld.com
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CSW MO15-4 pakt 
koppositie na thriller
Wilnis - Meedoen is belangrijker 
dan winnen. Maar afgelopen zater-
dag was het echt anders. Al weken 
was duidelijk dat de thuiswedstrijd 
van CSW MO15-4 tegen Zuidvogels 
uit Huizen de sleutelwedstrijd van 
deze voorjaarscompetitie zou wor-
den. Allebei de teams ongeslagen 
met louter overwinningen en een 
onderling gelijkspel tijdens de eer-
dere wedstrijd in Huizen. In de laat-
ste week was er gezonde spanning 
en vertrouwen bij de meiden uit Wil-
nis. Deze wedstrijd moest gewon-
nen worden. Van beide teams was 
er een grote groep supporters mee-
gekomen, wat het belang van de 
wedstrijd nog maar eens duidelijk 
maakte. Na het eerste fluitsignaal 
was het CSW dat geweldig aan de 
wedstrijd begon. Zuidvogels werd 
onder druk gezet en achteruit ge-
drukt. Na enkele minuten wist Na-
dine door de verdediging van Zuid-
vogels te breken en gaf vanaf de 
achterlijn een perfecte voorzet. De-
wi was uitstekend meegelopen en 
schoot de bal prima naast de keeper 
binnen. Een flitsstart en de 1-0 voor 
CSW. Zuidvogels maakte daarna 
duidelijk dat ook zij graag de pun-
ten mee wilden nemen. De wedstrijd 
ging op en neer, maar de echte kan-
sen bleven schaars. Beide verdedi-
gingen bleken erg sterk. Toch kre-
gen beide teams nog kansen, waar-
bij Zuidvogels bij een poging al 
dacht gescoord te hebben, wist Ga-

briëlle de bal voor de lijn nog weg te 
schieten. De voorsprong werd door 
CSW meegenomen naar de rust. 

Spannend
Door de krappe voorsprong bleef 
het in de tweede helft superspan-
nend. Zuidvogels drong meer aan, 
zonder echt gevaarlijk te worden. 
CSW kreeg door de ruimte ook mo-
gelijkheden, maar wist de wedstrijd 
niet in het slot te gooien. Zoals het 
in een thriller hoort, was op het eind 
van de wedstrijd Zuidvogels met een 
ultieme poging dicht bij de gelijk-
maker. De bal leek in de bovenhoek 
te verdwijnen, maar Janey dacht 
daar anders over. Ze plukte met een 
katachtige sprong uit de boven-
hoek. Voor Zuidvogels was toen wel 
duidelijk dat dit CSW de punten niet 
meer uit handen ging geven. Na het 
laatste fluitsignaal van de scheids-
rechter was de ontlading bij Janey, 
Anne, Gabriëlle, Nina, Romy, Lynn, 
Luna, Dirkje, Jo-Lin, Nikki, Nadine, 
Sofie, Dewi en Danique erg groot. 
De overwinning was met veel strijd 
binnen en met 3 verliespunten min-
der dan Zuidvogels werd de koppo-
sitie overgenomen. Met deze wed-
strijdinstelling zou dat weleens een 
voorschot kunnen zijn op meer. Dit 
team laat zien dat plezier, gezellig-
heid en prestatie prima samengaan. 
Het is nog niet zover, maar duidelijk 
is dat deze meiden dromen over een 
kampioenschap. Er op of er onder bij 

Bridgeclub De Legmeer
Regio - De voorlaatste avond van 
de derde ronde parenbridge bracht 
al tekening in de strijd om promo-
tie en degradatie. Dat in de A- lijn 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
hoge ogen gooien om als beste van 
de hele club te finishen lijkt wel dui-
delijk met hun gemiddeld twee en 
een half procent voorsprong op 
nummer twee. Deze keer was het 
echter het dames toppaar Janny 
Streng- Korver & Francis Terra wat 
de boventoon voerde met een winst 
van 60,07%. Lijnie Timmer & Ruud 
Lesmeister werden tweede met 
56,94%, gevolgd door de gedood-
verfde eindwinnaars Joop & Frans, 
die op 55,90% eindigden. Ger Quelle 
& Gijs de Ruiter scoorden als vierde 
paar 55,56% en Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst voegden zich met hun 
52,08% ook bij de bridgetop van de 
club. In de B- lijn lijken Tini Geling 
& Jo Wevers al onbereikbaar voor 
de concurrentie met een gemiddeld 
verschil van drie procent. Daar doet 
de koude douche van het invallen in 
de A- lijn niets aan af. Bij ontstente-
nis van genoemd paar kregen Mari-
anne & Huub Kamp volop de gele-
genheid om te schitteren en dat de-
den ze dan ook met 63,69%. Maria 
Baas & Klaas Verrips doen het de 
laatste tijd verbazend goed en kwa-
men ook nu weer met zelfs 61,31% 
in de top voor, als tweede.

Prima
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-
kers hadden een prima avond met 
57,14% als derde en Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders 
hielden met 53,87% als vierde de 
promotie kansen vast. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht beslo-
ten de top vijf met 51,19%. In de C- 
lijn staat er geen maat op Tineke & 
Frans die nu zelfs het hoogste per-
centage van allen binnen haalden 
van 65,28%. Maar snel naar de B- 
lijn, dan blijft er voor ons ook nog 
wat over!
Atie de Jong & Ria Verkerk deden 
deze keer ook goed mee als twee-
de met 61,81%, maar het gaatje met 
de promovendi is voor hen te groot. 
Marjan & Jan Wille nestelden zich 
keurig op drie met 57,99% en Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt blijven 
hun kansje op “hoger op” behouden 
door nu als vierde paar 55,56% te 
behalen. Rie Bezuyen & Ria Wezen-
berg sloten hier het beste deel van 
de lijn af met 50,35%.
Volgende keer volgt de ontknoping 
en wilt u daar ook van genieten kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond in Dans 
& Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 0297-567458.

Jeugdcompetitie bij 
Veenshuttle
De Ronde Venen - De jeugd-
spelers van badmintonvereniging 
Veenshuttle zijn niet meer zo groen 
als ze eruitzien!
Ze hebben de afgelopen maanden 
meegedaan aan de opstapcompe-
titie van de badmintonbond en een 
3e plaats bereikt. Op donderdag 

30 maart was de regionale prijsuit-
reiking dus ze zijn nu groentjes af. 
Ze hopen dat ze er het volgende 
seizoen weer met frisse zin tegen-
aan gaan en misschien wel een tre-
de hoger kunnen klimmen of mis-
schien zelfs een 1e plaats kunnen 
bereiken!

Ajax geeft Argon les in 
effectiviteit

Competitiedag voor de 
allerjongste van Atalante
Vinkeveen - Zaterdag 8 april was 
de competitiedag voor de aller-
jongste spelers van Atalante in 
Mijdrecht. Dit was voor Atalante de 
thuiswedstrijd en meteen ook de fi-
nale dag van het district. En de uit-
slagen waren niet onverdienstelijk 
voor Atalante, met een 2e, 1e en 6e 
plek!
Als eerste kwam Atalante Power-
mix (met Renske, Esmee, Emily en 

Robin) ten tonele. Zij spelen op het 
hoogste niveau en dan in de D pou-
le. Daar streden zij om de beker. En 
zij waren heel goed op weg. De eer-
ste partij tegen VVO uit Ouderkerk 
werd riant gewonnen.
Daarna volgde VCH Rally uit Hoofd-
dorp. Eerste set heel mooi gewon-
nen, maar helaas in de tweede set 
kwam VCH op het end sterk te-
rug en pakte deze set. Als laat-

ste het andere team uit Hoofddorp, 
VCH Serve. Beide teams hadden tot 
dan toe nog evenveel punten bin-
nen gehaald en de beker zou ook 
naar een van deze teams gaan! Een 
spannende pot, helaas raakte Emily 
hier geblesseerd en raakte het spel 
van Atalante ontregeld. Zij moes-
ten daardoor ook de meerdere er-
kennen in VCH Serve die de beker 
helaas voor hun neus wegkaapte. 
Maar dan nog een mooie 2e plek 
voor Atalante!

Winnaar
Daarna Atalante Spike (met Jack, 
Alexandros, Jasper, Sam en Jort). Zij 
hadden tot nu toe alles nog gewon-
nen de afgelopen competitiedagen 
en waren door al deze winstpartij-
en doorgedrongen tot aan poule B. 
Hoe hoger zij komen hoe meer te-
genstand. En het was ook pittig voor 
de jongens! Eerste wedstrijd tegen 
Velsen eindigde in een gelijk spel. 
Daarna tegen de grotere meiden uit 
Ouderkerk was de concentratie wat 
minder. Hoewel deze opponent niet 
echt sterker was toch helaas verlo-
ren. Dit hebben zij op het end weer 
recht gezet met een puike winst op 
Oradi. Alle teams evenveel punten... 

en Atalante werd omgeroepen als 
winnaar! Een kroon op de presta-
ties van alle toernooidagen. Achter-
af bleek dat bij een hertelling toch 
Velsen eerste was geworden, maar 
voor Atalante zijn en blijven de jon-
gens dit seizoen de echte kampi-
oen!

Sterkste
Als laatste Girlpower (Renske, Frou-
kje, Lynne en Bente). Het gaat klei-
ne stapjes vooruit, maar er zit ze-
ker progressie in dit team. Zij kre-
gen meteen de sterkste opponent 
op het begin. Atalante speelde goed 
tegen VVO uit Ouderkerk, maar de-
ze jongens waren net iets fanatie-
ker in het veld. Deze set werd ver-
loren. De tweede opponent was iets 
minder sterk, maar dit keer speelde 
Atalante iets slordiger.
Er had meer in gezeten, jammerge-
noeg deze partij tegen Hoofddorp 
ook verloren. Als laatste tegen Vel-
sen. Dit was een gelijkwaardig ni-
veau. De eerste set eigenlijk verlo-
ren door wat foute services. In de 
tweede set verliep de service heel 
goed en werd er ook meteen riant 
gewonnen. Atatalante Girlpower is 
uiteindelijk 6e geworden.

Atlantis 1 zet zegereeks voor
Mijdrecht - Na een monsterzege 
van vorige week tegen DTS uit Enk-
huizen was het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 erop gebrand 
om de uitwedstrijd op 8 april op-
nieuw vol goede moed in te gaan. 
Daar waar Atlantis de vorige keer 
tegen DKV (IJmuiden) 14 - 8 ge-
wonnen had wilde niet zeggen dat 
dit deze week opnieuw ging ge-
beuren. Er werd begonnen met in 
de aanval; Lars Kuijlenburg, Maar-
ten Helsloot, Amy Loman en Joyce 
Roodenburg en in de verdediging 
werd gestart met; Berry de Jong, 
Jelle van Wermeskerken, Janneke 
van Ginkel en Heleen Haspels.

Na een wat moeizame start aan bei-
de kanten vielen de doelpunten las-
tig. Er werd aan beide kanten sterk 
verdedigd en zo liep de stand ge-
leidelijk op bij beide partijen. Totdat 
het eenmaal 4-5 werd in voordeel 
van Atlantis en het doelpunten ver-
schil door de heren Maarten, Lars 
en Berry tot 5 werd gebracht, hier-

door ging Atlantis 1 met een rust-
stand van 5-10 de kleedkamer in.

In de tweede helft werd er opnieuw 
aan beide kant sterk verdedigd en 
leek hierdoor het spel wat traag te 
verlopen, toch bleven er doelpun-
ten vallen. Heleen opent gelijk met 
een mooie korte kans. Er komt een 
moment waarop Atlantis het wat 
lastiger krijgt en hierdoor het ver-
schil 3 doelpunten wordt (8-11). 
Het door Rabobank gesponsorde 
eerste moest er nog even hard aan 
trekken, DKV lijkt de smaak te pak-
ken te krijgen, maar dit laat Atlan-
tis in IJmuiden niet toe. In de laatste 
10 minuten vinden er nog 2 wissels 
plaats. Rick Kuijlenburg en Sharon 
Moen worden ingebracht en zor-
gen in het laatste deel van de wed-
strijd voor nog wat dynamiek. Door 
de laatste doelpunten van Lars en 
Maarten brengt het Atlantis 1 op 
een eindstand van 13 -19 en ne-
men de Mijdrechtenaren verdiend 
de punten mee terug naar huis.



Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
8 april speelde Hertha JO10-1 de 
thuiswedstrijd tegen Victoria JO10-
2 uit Loosdrecht. 
Om kwart over tien plaatselijke 
tijd werd aan de wedstrijd begon-
nen. Beide teams begonnen aftas-
tend aan de pot. De eerste ech-
te actie was een mooie pass van 
Mats tussen 2 Victoria spelers door 
naar Raslen. Via het been van Vic-
toria kreeg Hertha de eerste corner. 
Bram geeft voor en Julian krijgt de 
bal net niet goed op de voet . Kort 
erna is het weer Mats die dit keer 
Kick ziet vrij lopen. Deze geeft voor 
op Raslen die zijn schot op de paal 
ziet belanden. Het had zomaar 1-0 
kunnen staan. Ook Victoria begint 
in de wedstrijd te komen en krijgt 
haar eerste corner. Via de counter is 
het Kick die deze keer nog te strak 
voorgeeft. Keeper Mike zorgt ervoor 
dat het doel van Hertha leeg blijft als 
hij een speler van Victoria alleen op 
hem af ziet lopen. Toch is niet lang 
daarna Victoria die de score opent. 
Via een solo vanaf links speelt Vic-
toria  meerdere Herthanen uit waar-
na hij cool weet te scoren. Hertha 
schrikt hier niet van en Bram krijgt 
kort achter elkaar 2 kansen die nog 
gemist worden. Halverwege de eer-
ste helft speelt Bram Thiago aan 
op rechts. Via een 1-2 met Raslen 
kan Thiago verder, echter is Victoria 
er tijdig bij om de bal over de ach-
terlijn te spelen. Er volgen nog een 
paar aanvallen maar deze lijden niet 
tot de gelijkmaker. In de 24e minuut 
is het dan toch zo ver. Mike schiet 
de bal strak uit naar Kick die hal-
verwege het veld in het midden de 
bal aanneemt. Hij draait en begint 
te rennen naar de goal van Victo-
ria. Doordat Thiago en Raslen aan 
de zijkant meelopen moeten de ver-
dedigers kiezen en ontstaat er ruim-

te in het midden waardoor Kick via 
een harde schuiver de bal links ach-
ter de keeper prikt. Het staat ge-
lijk. De eerstvolgende  aanval is het 
weer raak. Victoria verliest de bal in 
de verdediging en Kick is er als de 
kippen bij om de bal af te pakken en 
de bal strak in de kruising te schie-
ten. En zo staat Hertha vlak voor rust 
met 2-1 voor.

Aantrekkelijk
De tweede helft is net zo aantrekke-
lijk als de eerste. Beide team spelen 
het spelletje goed en af en toe ook 
fysiek. Het is duidelijk dat de teams 
aan elkaar gewaagd zijn. Waar het 
Victoria echter niet lukt om Mike te 
passeren is het Hertha, in de per-
soon van Kick, die het wel lukt. Net 
als bij de tweede goal is het een 
verdedigende fout van Victoria die 
keihard wordt afgestraft. Een har-
de schuiver in de linker onder hoek 
zet de 3-1 op de borden. De uitste-
kend invallende Sam krijgt ook nog 
zijn kans. In de 13e minuut krijgt hij 
een gigantische  schotkans die door 
de keeper van Victoria nog knap ge-
pakt kan worden. Vanuit de counter 
heeft Victoria een grote kans op de 
aansluitende treffer. Mike is echter 
heel scherp en blijft geconcentreerd 
als een Victoria speler alleen op 
hem af komt lopen. Door goed naar 
de bal te blijven kijken lukt het Vic-
toria niet om te scoren. 10 minuten 
voor tijd is het weer Kick die Victoria 
vertwijfelend achterlaat. Hij speelt 2 
verdedigers uit en haalt snoeihard 
uit waarna de bal in de rechterkrui-
sing belandt. Het staat 4-1.  
Hertha blijft het Victoria moeilijk 
maken en zorgt ervoor dat ze bij-
na niet meer tot voetballen kunnen 
komen. Kick en Raslen, die elkaar 
goed weten te vinden zorgen sa-
men voor de 5-1. Kick loopt op snel-
heid op de keeper af en speelt de 
bal naar de mee opkomende Raslen 
die alleen maar nog zijn voet tegen 
de bal hoeft te zetten. Een prachti-
ge en goed uitgespeelde aanval. De 
5-1 staat op de borden en met nog 5 
minuten te gaan is het duidelijk dat 
Hertha deze keer de betere is. Vic-
toria heeft nog een kleine kans en 
ook Raslen en Thiago hebben nog 
kans om te scoren. Dit gebeurt ech-
ter niet en het blijft 5-1. Hierdoor 
blijft Hertha JO10-1 ongeslagen in 
de hoofdklasse. 
Hertha is koploper en Legmeervo-
gels en RAP volgen met een gelijk 
aantal punten maar met 1 wedstrijd 
meer gespeeld. Op 6 mei speelt 
Hertha om 11.00 uur uit tegen Leg-
meervogels en 4 dagen later is het 
RAP die om 19.00 in Vinkeveen aan 
de aftrap staat. Zal het Hertha luk-
ken ook deze wedstrijden te win-
nen?

Hertha JO13-1 laat 
Wasmeer achter zich
Vinkeveen - De stijgende lijn ver-
der doortrekken, dat was zaterdag 8 
april de opdracht voor de mannen 
van Hertha JO13-1. Vorige week 
werd er 0-4 gewonnen in Almere 
bij Waterwijk, nu trad het als laatst 
geklasseerde Wasmeer aan in Vin-
keveen, onder leiding van scheids-
rechter en voorzitter Michel Klink-
hamer.
JO11-1-speler Tom Roumimper ver-
ving Kyan van Galen op de rech-
terflank voorin, samen met spits en 
aanvoerder Niels Schoonderbeek 
en Jay Overdijk op links. Die twee 
combineerden samen na een grote 
mogelijkheid in de 3e minuut, maar 
Niels schoot net naast. Verder was 
Hertha niet echt gevaarlijk, kwam 
het zelfs goed weg nadat de spits 
van Wasmeer nog een 200% kans 
niet kon verzilveren omdat keeper 
Andy Theijsmeijer zijn goal goed 
klein maakte. 

Mat spel
Hertha speelde, mat, duels winnen 
was er niet echt bij en het gaf de 
Hilversumse ploeg veel ruimte. Nota 
bene Tom was degene die de verde-
diging van Wasmeer nog het meest 
in de war bracht; de kleine buiten-
speler moest vaak worden gestopt 
met een overtreding. Na 20 minuten 
kwamen middenvelders Nick Ver-
weij en Sander de Vries de posities 
innemen naast midmid Michel Pas-
set en die brachten Hertha met z’n 
drieën beter in de wedstrijd. Er wer-
den steeds meer en meer duels ge-
wonnen en Nick wist goed de ruim-
te te benutten die Niels trok. Niels 
zette vlak voor rust Nick alleen voor 
de goal en die schoot Hertha naar 
een 1-0 voorsprong.

Sneller
In de rust werd afgesproken om wat 
meer de duels op te zoeken, of in ie-
der geval harder deze duels aan te 
gaan en de bal sneller rond te laten 
gaan. En dat ging in de tweede helft 
een stuk beter. Daarbij werd het ge-
holpen door Nick die een corner in 
één keer erin draaide. De achter-
hoede met een niet geheel fitte Hein 
Otting, het rustige centrale duo Eek-
houdt/Plevier en Sander van Sen-
ten op links kon beter gaan opbou-
wen en dat hielp Hertha enorm. Zo 
werd Nick door Cayden Hoekman 
diep gestuurd, die trok voor en Niels 
schoot hoog binnen. Toen ging het 
ineens erg hard. Mats Klinkhamer 
schoot van meer dan 20 meter met 
zijn “zwakkere linker” de 4-0 bin-
nen en Niels rondde nog een pri-
ma voorzet van Mees van Zijtveld af 
voor 5-0.
Na een zwakke eerste helft, was het 
Hertha dat in de tweede helft or-
de op zaken stelde. Komend week-
end is Hertha vrij vanwege Pasen en 
speelt het 22 april uit tegen AFC.

Hertha JO10-1 geeft 
Victoria een lesje

HSV’69 JO-11 1 kampioen
De Hoef - Na de eerste 8 wedstrij-
den al gewonnen te hebben was 
het zaterdag eindelijk zover. Bij 
een overwinning zou HSV’69 JO-
11 1 eindelijk kampioen worden. 
De grote concurrent had alleen van 
HSV’69 2 keer verloren, dus die za-
ten HSV’69 nog steeds op de hielen. 
Vorige week had HSV’69 een moei-
zame overwinning gehaald bij La-
ren, 3-5 na een 3-1 achterstand. Nu 
was Laren thuis de tegenstander. 
HSV’69 begon scherp aan de wed-
strijd en liep snel uit naar een 3-0 
voorsprong. Daarna kwam weer het 
bekende dipje waar we de laatste 
weken wat vaker last van hebben. 
Binnen korte tijd kwam Laren terug 
tot 3-2. Het bleef moeizaam voor 

HSV’69, maar langzaam kwam het 
vertrouwde voetbal weer terug in de 
ploeg en werd de voorsprong uitge-
breid naar 5-2 bij rust. In de twee-
de helft moest er vooral doorge-
gaan worden met goed overspelen 
dan zou het kampioenschap een feit 
zijn. Laren dacht daar echter anders 
over en kwam gelijk na rust terug tot 
5-3. Toen werden de mouwen nog-
maals opgestroopt bij HSV’69 en 
werd het tempo opgevoerd. Laren 
kwam er de rest van de tweede helft 
niet meer aan te pas. Via vloeiende 
combinaties en prachtige individu-
ele acties kwam de eindstand van 
13-3 op het scorebord. Jorn, Siebe, 
Koen, Jelle, William, Sem, Kai, Joey 
en Marky zijn kampioen!!!

Jeugd VLTV wint jeugd Ronde Venen Cup 2017
De Ronde Venen - Op zondag 2 april werd de vierde jeugd editie van de Ronde Venen Cup gespeeld. Dit jaar werd er bij de TV De Ronde Vener door 18 
teams gestreden om de felbegeerde wisselbeker. Het was een zeer geslaagde zonovergoten dag! De kinderen, lid van ALTC Abcoude, TV Baambrugge, 
VLTV, TV Wilnis, TV Mijdrecht en organisator TV De Ronde Vener, haalden alles uit de kast om de beker mee naar huis te mogen nemen. Net zoals de se-
nioren van VLTV onlangs de Ronde Venen Cup wisten te bemachtigen, hebben ook de jeugdleden van VLTV Vinkeveen de cup binnen gehaald.

Schoolvoetbal St Jozefschool 
met een GOUDEN rand
Vinkeveen - Het was te mooi om 
waar te zijn en van tevoren niet be-
dacht maar wel gehoopt. De jon-
gens groep 5/6  EN meisjes groep 
7/8 zijn woensdag 5 april kampioen 
geworden met schoolvoetbal.

De jongens hebben laten zien dat ze 
er heel veel zin in hadden en won-
nen veel partijen. Zelfs de keeper 
speelde, door een hele verre uittrap, 
een belangrijke rol bij een doelpunt.
Toen bleek dat een wedstrijd, bij een 
stand van 0-0, te vroeg was afgeflo-
ten, zagen de jongens bij het alsnog 
spelen van de resterende tijd, kan-
sen en wonnen zij ook die pot. Ze 
stonden in de finale! Ook in deze 
wedstrijd waren alle spelers super 
gemotiveerd en gaven niet op. Het 
werd met de minuut spannender.

Uiteindelijk moesten er penalty’s 
genomen worden, wat een span-
ning bracht dat met zich mee! Maar 
ze hebben het geweldig gedaan en 
waren ze de welverdiende kampioe-
nen!

De meiden
Ook de meiden hebben hun fans la-
ten genieten van een super leuke & 
sportieve voetbalmiddag, wat heb-
ben ze goed gevoetbald! 
Vanaf de eerste minuut tot de laat-
ste hebben ze laten zien wat een 
‘power vrouwen’ ze waren en hoe 
ze elkaar in het veld konden vinden.
Het werd hen niet altijd gemakkelijk 
gemaakt maar ze stonden echt hun 
‘mannetje’.
Ook al hadden ze het in het veld niet 
in de gaten, de hartslag van hun 
fans wisten ze meerdere keren van 
slag te krijgen; vooral bij de penal-
tyreeks van de kwartfinale! Wat een 
bloedstollend moment. Maar ze wa-
ren door…weer een stapje dichter-
bij de finale! En… ze stonden in de 
finale! Het was een hele spannen-
de wedstrijd! Ondanks de ontstane 
vermoeidheid, bleven ze doorgaan 
maar de tegenstanders ook. Na een 
verlenging en een peptalk van hun 
top coach, waren ze ‘klaar’ voor de 
penalty’s.  En ze wonnen, dankzij de 
topprestatie van hun keepster!

Wandelen door Vinkeveen
De Ronde Venen - Gilde De 
Ronde Venen organiseert vanaf 
zaterdag 22 april tot half septem-
ber elke 2 weken op een zater-
dagmiddag of een dinsdagavond 
een rondwandeling door Vinke-
veen. Met een gids maakt u een 
wandeling van ongeveer twee uur. 
Tijdens deze wandeling vertelt de 
gids over de geschiedenis van het 
ontstaan van het gebied van De 
Ronde Venen en over bijzondere 
en historische gebouwen en per-
sonen in Vinkeveen. 
De wandelingen worden elke 
twee weken gehouden op zater-
dagmiddag om 16.00 uur of dins-
dagavond om 19.00 uur. U wordt 
ontvangen in Pannenkoekenres-
taurant Het Voordek bij de Zeil-
school Vinkeveen. Er wordt on-

der het genot van een kop koffie 
of thee eerst verteld hoe het ge-
bied van De Ronde Venen is ont-
staan. Daarna start de wandeling 
van ongeveer 3 kilometer.  Als u 
wilt meedoen aan deze wandeling 
kunt u zich opgeven bij Gilde De 
Ronde Venen via: https://gildedrv.
nl/wandelen. De kosten bedragen 
5,- euro per persoon. U ontvangt 
een bevestiging van uw deelna-
me. Als u zich als groep van mi-
nimaal 5 deelnemers wil aanmel-
den is een andere dag en tijdstip 
in overleg mogelijk. Het maximum 
aantal deelnemers per wandeling 
is 10 personen. Indien er bij een 
wandeling onvoldoende deelne-
mers zijn kan deze doorgescho-
ven worden naar een volgende 
datum.

Scheidsrechter roept Triaz-aanvoerder ter verantwoording

De Vinken geïntimideerd
Vinkeveen - De hervatting van de 
veldcompetitie levert De Vinken tot 
op heden weinig goeds op. Vori-
ge week ging de uitwedstrijd te-
gen nummer 2 Gemini al verloren. 
Deze keer mocht de Vinkeveen-
se nummer 3 in de poule aantre-
den tegen het bezoekende Triaz uit 
Amsterdam. In het eerste half uur 
hadden de volgelingen van trainer-
coach Dirk van der Vliet nog een re-
delijk speloverwicht. De laatste vijf 
minuten voor rust verloor de thuis-
ploeg evenwel het initiatief en waar 
De Vinken haar eigen spel probeer-
de te spelen, had de Suiteformatie 
geen antwoord op het fysieke en 
verbale geweld van de bezoekers. 
De man in het zwart moest diver-
se keren ingrijpen op het vele com-
mentaar dat hij van de zijde van de 
spelers en speelsters uit Amster-
dam moest ontvangen. Het vele ge-
mekker leverde vlak voor rust een 
Triaz-speler een gele kaart op we-
gens onsportief spel. De Vinken be-
gon goed aan de wedstrijd. Annick 
Stokhof en Roosmarijn Mooij (die 
de tussentijds gestopte Joyce van 
Wijk vervangt) begonnen in de eer-
ste aanval samen met Jerom Stok-
hof en Rutger Woud. De Vinkeveen-
se defensie werd gevuld door Eme-
se Kroon, Dorien Verbruggen, Jelle 
Mul en Stefan Oussoren (die de we-
gens werkverplichtingen afwezige 
Gideon Leeflang verving). Aanvoer-
ster Annick Stokhof tekende voor 
de 1-0 en na een vlotte gelijkmaker 
van Triaz maakten Emese Kroon en 
Dorien Verbruggen het eerste gaat-

je: 3-1 door twee afstandstreffers. 
Maar het achterverdedigende Triaz 
kreeg steeds meer vat op het spel 
en na 3-3 kwam Amsterdam zelfs op 
een 3-4 voorsprong. Emese Kroon 
knalde 4-4 door de korf en na een 
nieuwe Triaz-treffer nivelleerde Jer-
om Stokhof met een geslepen kans-
je onder de korf. De scheidsrechter 
moest voortdurend affluiten voor fy-
sieke overtredingen, expres snijden 
over het blok en de sfeer werd al-
lengs grimmiger. In de negentwin-
tigste minuut rondde Jelle Mul een 
prachtig uitgespeelde aanval net-
jes af: 6-5. Toch lieten de Vinkeve-
ners zich nog voor rust in de ma-
ling nemen. Triaz kwam weer gelijk 
en vlak voor rust ook weer op voor-
sprong: 6-7. De gele kaart voor on-
sportief spel deed aan deze tussen-
stand niets af. Sterker nog. Direct na 
rust konden de bezoekers opnieuw 
scoren. Het duurde twaalf minuten 
eer het thuispubliek weer mocht 
juichen: Emese Kroon maakte 7-8. 
Toch was de Suiteformatie aange-
slagen. Een gemiste strafworp en 
dito vrije bal aan Vinkenzijde gaf Tri-
az vleugels… Pas op 7-11 kwam er 
weer een Vinkeveense treffer (Eme-
se Kroon knalde haar vierde af-
standstreffer erin). Maar het aan-
valsspel van De Vinken oogde wat 
fantasieloos. Na de 8-12 vlak voor 
tijd kreeg Jerom Stokhof het laat-
ste woord: zijn doorloopbal bete-
kende de eindstand van 9-12. Vol-
gende week mag De Vinken het op-
nieuw proberen uit in en tegen Bad-
hoevedorp.
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