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Spelregels 
Koningsdag
De Ronde Venen - Om er-
voor te zorgen dat de festivitei-
ten op Koningsdag in Mijdrecht 
goed en gezellig verlopen, heb-
ben de Oranjevereniging, hore-
ca, politie en de gemeente een 
aantal spelregels opgesteld. De 
regels hebben als doel over-
matig alcoholgebruik tegen te 
gaan en zijn 7 april door het 
college van B en W vastgesteld. 
De Oranjevereniging organi-
seert samen met de horeca 
jaarlijks activiteiten in het cen-
trum van Mijdrecht. Vorig jaar 
zijn de festiviteiten geevalueerd 
en is geconcludeerd dat er be-
hoefte is aan enkele aanvullen-
de spelregels om ervoor te zor-
gen dat het een gezellig feest 
blijft op en rond het Raadhuis-
plein. Het college heeft daar-
om de ‘Spelregels Koningsdag’ 
vastgesteld.
Kern van de regels is overmatig 
alcoholgebruik tegen te gaan. 
Concreet betekent dit dat al-
leen alcohol genuttigd mag 
worden zolang dit niet gepaard 
gaat met gedrag waarmee de 
openbare orde wordt verstoord, 
het woon- en leefklimaat aan-
getast of anderszins overlast 
wordt veroorzaakt. De aanwe-
zige beveiliging en de politie 
bepalen of hier sprake van is.
Alleen horeca of detailhandela-
ren die in het bezit zijn van de 
vereiste papieren mogen alco-
hol in het aangewezen gebied 
alcohol verkopen. Alcohol mag 
niet worden verkocht aan jon-
geren onder de 18 jaar. Drank 
wordt alleen verkocht in plastic 
bekers en de festiviteiten zijn 
om 20 uur afgelopen.
Voorgaande jaren is gebleken 
dat bezoekers veel eigen drank 
meenemen naar het Raadhuis-
plein. Om hier paal en perk 
aan te stellen geldt nu de re-
gel dat alleen alcohol mag wor-
den meegenomen waarvan re-
delijkerwijs kan worden gezegd 
dat deze voor eigen consump-
tie is. De beveiliging en politie 
bepalen wat wel of niet meer 
redelijkerwijs voor eigen con-
sumptie is.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 15 APRIL 2015

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

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

www.vderwilt.nl

De Ronde Venen - Ondernemers 
en inwoners van De Ronde Ve-
nen wordt de komende twee we-
ken gevraagd hun mening te ge-
ven over koopzondagen. Door mid-
del van een enquête kunnen win-
keliers, winkelpersoneel en inwo-
ners hun mening geven. Daarnaast 
vinden er groepsgesprekken plaats 
met winkeliersverenigingen, super-
marktorganisaties en kerkelijke in-
stanties. Het onderzoek wordt uit-
gevoerd door een onafhankelijk bu-
reau, I&O Research. Op dit moment 
kent de gemeente De Ronde Ve-
nen drie à vier koopzondagen per 
jaar. De vierde zondag kan het col-
lege aanwijzen, indien eerste kerst-
dag en/of tweede kerstdag op een 
doordeweekse dag valt. Daarnaast 
mogen winkels ook open op tweede 
paasdag, tweede pinksterdag, He-
melvaartsdag en tweede kerstdag 
(voor zover deze dag niet op een 
zondag valt). 
Aangezien er in de gemeente dis-
cussie gevoerd wordt over de koop-
zondagen, heeft de gemeenteraad 
besloten een breed draagvlak- en 
effectenonderzoek te doen. De 

vraag is of het aantal koopzonda-
gen zo moet blijven, of dat het be-
perkt of volledig moet worden vrij-
gegeven. Ook wordt onderzocht 
wat hiervan de maatschappelijke en 
economische gevolgen zijn. Op ba-
sis van de onderzoekresultaten be-
sluit de raad volgende maand om 
de huidige winkeltijdenverordening 
al dan niet aan te passen. 

Maand verder
In de raadsvergadering van maart 
jl. besloot de raad dat dit onderzoek 
er snel moest komen. De fractie van 
het CDA wilde dit onderzoek en gaf 
aan dat er binnen een week gestart 
zou kunnen worden met dit onder-
zoek. Helaas blijkt ook hier weer 
eens dat ambtelijke molens lang-
zaam draaien, want er is ruim een 
maand overheen gegaan. “Het on-
derzoek bestaat uit verschillende 
onderdelen: een enquête onder al-
le winkeliers en het winkelperso-
neel in de gemeente, een enquê-
te onder een representatief inwo-
nerspanel van gemeente De Ron-
de Venen en drie groepsinterviews 
met winkeliersverenigingen, super-

marktorganisaties en kerkelijke in-
stanties. De enquête voor winke-
liers en het winkelpersoneel zijn af-
gelopen week verspreid. Ook de le-
den van het inwonerspanel ontvan-
gen binnenkort de uitnodiging. De 
groepsgesprekken vinden naar ver-
wachting plaats in de week van 20-
24 april. Winkeliers, winkelperso-
neel en het inwonerspanel krijgen 
circa twee weken de tijd om de en-
quête in te vullen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten worden con-
clusies getrokken en aanbevelin-
gen gedaan. De onderzoeksresul-
taten worden begin mei verwacht”, 
aldus het persbericht van het col-
lege. Ook nu staat er wederom erg 
vaak: ‘naar verwachting’ en ‘ver-
wacht’. De winkeliers wachten niet 
langer. Zij hebben alle zondagen die 
ze nog hadden voor dit jaar (4) de-
ze weken ‘opgenomen’. Zondag a.s. 
is het gehele Mijdrechtse Koopcen-
trum geopend en zijn er divers len-
te acties. In de bekende gemeen-
tehuiswandelgangen wordt gemeld 
dat de raad de zondagopenstelling 
gaat behandelen in de raad van mei. 
Wordt vervolgd.

Onderzoek naar 
koopzondagen van start

De Ronde Venen - Museumdi-
recteur Maarten Kentgens en be-
stuurslid Corry van Zijl hebben 
woensdag 8 april tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in het Provincie-
huis een Advies-op-Maat cheque 
in ontvangst mogen nemen. De 
cheque werd overhandigd door Wil-
librord van Beek, Commissaris van 
de Koning, en Mariëtte Pennarts, 
gedeputeerde Cultuur. Advies-op-

Maat is een samenwerkingspro-
ject van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, de Provincie Utrecht en de 
Sesam Academie. De adviescheque 
staat voor een aantal dagdelen ad-
vies van een deskundig adviseur 
van de Sesam Academie, een stich-
ting met gepensioneerde profes-
sionals welke hun tijd inzetten voor 
culturele organisaties in Nederland. 
Het museum zal de adviescheque 

gebruiken om met de deskundige 
het vrijwilligersbeleid tegen het licht 
te houden. Het museum draait op 
een grote groep actieve vrijwilligers 
en staat aan de vooravond van ver-
nieuwing en verhuizing. Met de ad-
viseur en de vrijwilligers wil het mu-
seum naar de organisatie kijken en 
deze transitie gebruiken om te ko-
men tot een vernieuwende aanpak 
van het vrijwilligersbeleid.

Museum De Ronde Venen 
ontvangt Advies-op-Maat cheque

De Ronde Venen – Vorige week 
donderdag 9 april ondertekende 
wethouder Anco Goldhoorn bij de 
gemeente Amsterdam de regionale 
samenwerkingsovereenkomst voor 
volwassenenonderwijs. Door de re-
gionale samenwerking kan de ge-
meente De Ronde Venen meer vol-
wassenenonderwijs inkopen voor 
een lagere prijs. Meer inwoners van 
De Ronde Venen kunnen hierdoor 
gebruikmaken van volwassenen-
onderwijs. Volwassenenonderwijs 
is gericht op het verbeteren van de 
taalvaardigheid van inwoners voor 
wie Nederlands de tweede taal is. 
Op dit moment bestaat het aanbod 
voor volwassenenonderwijs uit tra-
jecten Alfabetisering, Laaggelet-
terdheid, Taalverhoging en Staats-
examen programma I en II. Door de 

regionale samenwerking kunnen in-
woners van De Ronde Venen op ter-
mijn ook Taaltrajecten op maat vol-
gen. Dit zijn trajecten die aansluiten 
bij re-integratie naar werk of een 
participatieplaats. Onderwijs is een 
belangrijk middel om de taalvaar-
digheid van inwoners te vergroten. 
Een goede taalvaardigheid geeft in-
woners meer kans op een baan 
waardoor zij zelfstandiger kunnen 
leven en niet voor langere tijd afhan-
kelijk zijn van een uitkering. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de moge-
lijkheden voor volwassenenonder-
wijs kunnen inwoners op dinsdag 
van 09.00 tot 10.00 uur contact op-
nemen met de heer M. Kalpoe via 
telefoonnummer 0297-291616.

Meer mogelijkheden voor 
volwassenenonderwijs

De Ronde Venen - Op donderdag 
9 april jl. bracht wethouder Aldrik 
Dijkstra samen met mevrouw Van 
Henten-Meijer, wethouder Wmo en 
Jeugd in de gemeente Wijdeme-
ren, en Wim Stam, fractievoorzitter 
ChristenUnie/SGP in De Ronde Ve-
nen een werkbezoek aan een woon-
groep van Timon in Utrecht. Timon 
ondersteunt jongeren bij problemen 
met opgroeien op weg naar zelf-
standigheid en volwassenheid. Ook 
bieden zij ouders hulp bij opvoed-
problemen. Sinds 1 januari 2015 zijn 
gemeenten in Nederland verant-
woordelijk voor de jeugdhulp. In het 
kader van deze verandering bezoekt 
wethouder Aldrik Dijkstra diverse 
gecontracteerde jeugdhulp organi-
saties in de regio. Het doel van de-
ze werkbezoeken is kennismaken 
met de organisatie en het aanbod 
van de organisaties. Eerder bracht 
wethouder Dijkstra al een werk-
bezoek aan De Bascule, Victas, De 
Rading en Youké. Het programma 
van het werkbezoek aan Timon be-
stond uit een kennismaking met het 
werk van Timon, een gesprek met 

een cliënt en begeleider, een rond-
leiding door de woongroep en een 
presentatie over de crisisopvang 
van Timon. Ook werden de resulta-
ten van de pilot ‘Onderwijs zorg’ be-
sproken. Deze pilot is eind 2013 ge-
start op het VeenLanden College in 
Mijdrecht. 

Jeugdhulp in De Ronde Venen
Kinderen en jongeren in De Ronde 
Venen die jeugdhulp nodig hebben 
kunnen bij diverse jeugdhulp orga-
nisaties in de regio terecht. Afhan-
kelijk van de persoonlijke situatie 
wordt in samenspraak met het kind, 
de ouders/verzorgers en een mede-
werker van het sociale wijkteam be-
keken welke organisatie het beste 
bij de hulpvraag past.

Meer informatie
Voor meer informatie over jeugd-
hulp in De Ronde Venen kunnen in-
woners terecht bij het sociale wijk-
team bij hen in de buurt. Ook op de 
website www.sociaalwijkteamdrv.
nl vinden inwoners meer informatie 
over jeugdhulp in De Ronde Venen.

Wethouder Aldrik Dijkstra 
op werkbezoek bij jeugdhulp 
organisatie Timon

Rondeveense Uitdaging geregeld 
was. Dank aan de mensen van Dock 
15 voor de gastvrijheid en de fantas-
tische verzorging! Daarna ging men 
heerlijk naar buiten, de zon brak juist 
door toen het gezelschap Oudewater 
inreed, waarna onder leiding van een 
zeer kundige gids een stadswan-
deling gemaakt werd. Aansluitend 
konden de vrijwilligers van ‘t Anker 
even bijkomen onder genot van een 
drankje en een cakeje op een ter-
ras in het centrum. De dag werd af-
gesloten bij Pannenkoekenrestau-
rant Het Voordek in Vinkeveen. Wilt 

u meer weten over Inloophuis ’t An-
ker en bent u patiënt, ex-patiënt of 
als familie, nabestaande of anders-
zins betrokken, neem dan een kijk-
je op de website www.inloophuishe-
tanker.nl Hier vindt u ook een over-
zicht van alle activiteiten. De gasten 
kunnen geheel vrijblijvend en zonder 
afspraak binnenlopen en eventueel 
een beroep doen op de coördinator. 
Zij kunnen een praatje maken, wor-
den rondgeleid en horen welke mo-
gelijkheden er zijn met betrekking 
tot deelname aan ontspannings- en 
creatieve activiteiten.

Vrijwilligers Inloophuis ’t Anker 
in het zonnetje gezet
De Ronde Venen - Bij Inloophuis 
’t Anker zijn ca. 36 vrijwilligers ac-
tief om mensen te begeleiden die 
met kanker in aanraking zijn geko-

men. Een keer per jaar worden deze 
vrijwilligers in het zonnetje gezet, dit 
jaar letterlijk vanwege het prachti-
ge voorjaarsweer. In de ochtend was 

er eerst een Inspiratiebijeenkomst 
onder leiding van Lenneke Post bij 
Dock 15 in de grote vergaderruim-
te. Een prachtige locatie die door De 
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Verzamelaars-
markt
Mijdrecht - Zaterdag 18 april is 
weer de verzamelaarsmarkt. Van 
09.30 tot 13.00 uur kunt u terecht bij 
Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. 
Er zijn postzegels, munten, ansicht-
kaarten, winkelwagenmuntjes e.d. 
om uw verzameling uit te breiden. 
De toegang is gratis. Voor inlich-
tingen tel 0297-289322 en onze si-
te www.verzamelaarsrondevenen.nl

De Passage
De Ronde Venen - Dinsdag 21 
april hopen wij weer bij elkaar te ko-
men. Op deze avond komt Ds. A.A. 
van den Berge-Geudeke uit Wilnis, 
zij gaat ons vertellen over haar werk 
als ziekenhuispastor. De avond be-
gint om 19.30 uur en worden ge-
houden in het hervormde vereni-
gingsgebouw Maranatha, Heren-
weg 205 te Vinkeveen. Ook gasten 
zijn op deze avond welkom.

Lezing militair 
erfgoed
De Ronde Venen - Als we over de 
Wilnisse Zuwe naar Woerden rijden, 
of over de Ter Aase Zuwe naar Breu-
kelen, of over de Mijdrechtse Zu-
we naar Uithoorn of over de Hoofd-
weg en de Botsholsedwarsweg naar 
Nessersluis, dan kunnen we genie-
ten van een weids landschap. Een 
vredig landschap. We beseffen vaak 
niet dat dit fraaie, vredige landschap 
wordt omgeven door middeleeuwse 
en laatmiddeleeuwse restanten van 
militair machtsvertoon. Zelfs bin-
nen de tijdgrenzen van de genera-
tie van onze ouders werd nog ge-
bouwd aan militaire verdedigings-
werken. Kastelen, fortificaties, bun-
kers. Ze vormen een ring om de 
Ronde Venen, bedoeld om de vij-
and van binnen of van buiten ons 
land, te kunnen tegenhouden of 
op zijn minst enige tijd op te hou-
den een bedreiging te vormen. Ze 
vormen nu geen bedreiging meer. 
De mens is in staat gebleken om 
geweld te bedenken wat letterlijk 
de dreiging van forten en bunkers 
overstijgt. Toch wel interessant, het 
verhaal van militaire dreiging heeft 
zich door de tijd heen ontwikkeld, 
van militair geweld tot militair erf-
goed. We reizen terug in de tijd na 
de voorjaarsvergadering van de his-
torische vereniging De Proosdijlan-
den op donderdag 16 april. De ver-
gadering en de lezing worden ge-
houden in gebouw Irene, Kerkstraat 
9 te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang is gratis.

Kleuters van de Fontein 
bij de Lidle
Mijdrecht - In één van de kleuter-
groepen van b.s. de Fontein is een 
echte supermarkt te zien. De kinde-
ren halen daar hun boodschappen, 
maar zorgen ook dat er steeds ge-
noeg levensmiddelen in de schap-
pen liggen. Bij de kassa staat re-
gelmatig een rij met kinderen. Zij 
komen vanuit de huis-hoek, maar 
ook de andere kinderen zijn er re-
gelmatig te zien. De kassière heeft 
het vaak druk. Als het rustig is in de 
winkel kan er goed gesorteerd wor-
den, zodat alles weer netjes staat. 
Maar ook aan dit thema komt een 
einde. Dus de winkel gaat weg. Niet 
door de recessie, maar omdat de 
kinderen weer nieuwe dingen gaan 
leren. Natuurlijk wordt elk thema 

wel eerst feestelijk afgesloten. Dit 
keer zijn de kinderen boodschappen 
gaan doen bij de Lidle. Zij mochten 
in groepjes o.b.v. een ouder, zelf 
boodschappen gaan halen. Ieder-
een had een boodschappenbriefje 
(met gezonde dingen) en een por-
temonnee met geld. Het geld heb-
ben de kinderen eerst met z’n allen 
gehaald bij Meester Coen. Gelukkig 
had hij nog genoeg voor alle bood-
schappen! Toen de kinderen alle-
maal weer op school waren stond 
er een tafel vol met appels, peren, 
bananen enz. In de pauze hebben 
zij dit lekker opgegeten, en de ro-
zijnendoosjes kregen de kinderen 
mee naar huis. Het was weer een 
feestelijke en leerzaam thema!

Schoolvoorronde WON 
Manifestatie
Uithoorn - Sinds vorig jaar is het 
Alkwin Kollege aangesloten bij de 
WON Akademie. Tijdens de WON 
lessen (Wetenschapsoriëntatie Ne-
derland) krijgen leerlingen van de 
VWO+ brugklassen opdrachten 
om onderzoek te doen in de onder-
zoeksgebieden alfa, bèta en gamma 
en passen zij net als ‘echte’ weten-
schappers de diverse onderzoeks-
methoden toe en leren zij stappen 
te nemen die in de onderzoeksprak-
tijk gezet moeten worden. 
De focus in deze lessen ligt op de 
ontwikkeling van een wetenschap-
pelijke attitude door leerlingen te 
stimuleren de wereld tegemoet te 
treden met een open, inquisitive 
mind én met een kritische houding.
De afgelopen periode hadden de 
leerlingen in groepjes van 2 of 3 
de opdracht om een ‘knelpunt’ in 

de school te bekijken en aan de 
hand van hun observaties een mo-
gelijk advies ter verbetering aan de 
schoolleiding uit te brengen. Diver-
se onderwerpen werden onder de 
loep genomen: het aantal zitplaat-
sen tijdens de pauze, het gebruik 
van de fietsenkelder, de kluisjes, de 
koffieautomaat, de broodjesbar, enz. 
Aan het logboek, het onderzoeks-
verslag en een duidelijke presenta-
tie werd tijdens de lessen hard én 
met veel plezier gewerkt. Op woens-
dag 1 april werd dit observatie-on-
derzoek afgesloten met de zogehe-
ten schoolvoorronde van de WON 
Manifestatie. ’s Middags werden de 
puntjes op de i gezet en werden de 
presentaties verbeterd aan de hand 
van tips die de leerlingen elkaar ga-
ven. Na een gezamenlijke maaltijd 
presenteerden de leerlingen hun 

onderzoek aan hun familie. Van de 
27 groepjes werden er 6 genomi-
neerd waaruit er 1 werd gekozen 
die wordt afgevaardigd naar de re-
gionale WON Manifestatie op 3 ju-
ni in Amsterdam. Voor de leerlingen 
uit 5 VWO en de betrokken docen-
ten was het lastig om een keuze te 
maken. Na veel wikken en wegen 

wonnen Antoinette Peek en Rosella 
Moens (leerlingen uit 1H) met hun 
onderzoek naar het gebruik van 
de kluisjes dat origineel en bijzon-
der goed was uitgevoerd. Proficiat 
Antoinette en Rosella en véél suc-
ces bij de regionale voorronde. Wie 
weet komen jullie daarna in de lan-
delijke finale!

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

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

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

De locatie is relaxed. De mu-
ziek is soms relaxed, som verras-
send energiek. Van de gerechten 
en de versnaperingen die tijdens 
Chazz verkocht worden, kun je 
alleen maar zeggen hmmmmm… 
wat lekker. En alles komt van lo-
kale leveranciers. De koffie en 
thee zijn van Smit & Dorlas uit 
Mijdrecht. Gerechten worden ter 
plekke klaargemaakt door koks 
van restaurants uit de regio. Bier, 
fris en witte wijn worden koel ge-
serveerd. 
De organiserende staf heeft in-
middels negen jaar ervaring. De 
eigenaar van Stroomzicht, aan 
de Kromme Mijdrecht de Hoef, 
Westzijde 50 stelt al zeven jaar 
zijn tuin open voor dit jazz festi-
val voor het goede doel. En Co-
lette Wickenhage, de jazz zange-
res uit Amstelhoek die begon met 
optreden tijdens Chazz, vervol-
gens artist in residence werd, ad-
viseert met kennis van zaken over 
de programmaopbouw. 
Voorgaande jaren kwam een 

keur aan jazzmusici naar Chazz. 
Ook dit jaar is er contact ge-
legd met niet de minste zangers 
en instrumentalisten. Het wordt 
weer de moeite waard op 27 ju-
ni vanaf 15.30 uur tot 22.30 uur. 
Volg de aankondigingen in deze 
krant. Kaarten zijn al verkrijgbaar 
via www.chazz.nl en kosten in de 
voorverkoop 15,00. Aan de tuin 
op de dag van het festival op 27 
juni kosten de kaarten 20,00. Kin-
deren tot 12 jaar gratis, scholie-
ren en studenten half geld.

Ria Waal
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.
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10e editie Chazz 2015 
bij boerderij Stroomzicht

Laat je lijf tintelen met 
Shiatsu
Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je 
lichamelijke klachten zijn vermin-
derd.
‘Shiatsu therapie bestaat uit het ge-
ven van druk met de duim of hand-
palm op het lichaam’, vertelt Petra 
van der Knaap. Ze is gediplomeerd 
Shiatsu therapeut en sinds  juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd in 
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 
283 staan bedrijvenunits en daar 
huurt zij haar praktijkruimte. ‘Soms 
wordt die druk ook uitgeoefend met 
de elleboog, knie of voet. Vandaar 
dat er therapeuten zijn die over het 
lichaam lopen, maar ik doe dat niet. 
Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.’
Een Shiatsu massage onderga je 
in makkelijk zittende kleding, zoals 
een joggingbroek en t-shirt. Je ligt 
op een futon, een soort bedje op de 
grond. Een behandeling begint met 

een diagnose. Petra van der Knaap 
vraagt naar je klachten: waar je pijn 
hebt, wanneer, en wat voor pijn het 
is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘ste-
kend’.  Daarna kijkt ze naar de tong, 
die weergeeft hoe je constitutie er 
uitziet. Ze voelt op je buik naar ener-
giezones en voelt aan je pols.
Daarna start de behandeling. Die 
omvat het hele lichaam, niet alleen 
de plek waar je pijn hebt. Van der 
Knaap oefent druk uit op benen, 
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze 
aan een been of schudt ze ermee. 
Altijd met veel zachtheid en respect. 
Het effect: je hele lijf begint aange-
naam te tintelen.  Je zult er versteld 
van staan hoe lekker het is voor je 
zere rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je 
merken dat de pijn verdwenen of 
verminderd is. Meerdere Shiatsu 
behandelingen verlossen je van 
je lichamelijke ongemakken, om-
dat de therapeut de oorzaak van 
je klacht behandelt. Shiatsu thera-
pie is een echte aanrader. Al was 
het maar omdat het zo lekker ont-
spannen is. Daarnaast wordt het 
ook nog eens vergoed door de zorg-
verzekeraar mits je een aanvullend 
pakket hebt. Meer informatie? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl. 





Mijdrecht - Op zaterdag 18 april 
2015 vindt de vierde editie van Goud 
in je wijk plaats. Wij, de werkgroep 
Groen van de wijken Twistvlied & 
Wickelhof, willen op deze dag de 
bewoners informeren over twee 
groenprojecten; de ‘Hanging Bas-
kets’ en de ‘Pallet Gardens’.
Het project ‘Hanging Baskets’ wordt 
wegens groot succes in 2014 her-
haald. Een ‘Hanging Basket’ is een 
basket gevuld met planten die be-
vestigd wordt aan een lantaarnpaal. 
 
Pallet Garden
Een ‘Pallet Garden’ is een tuin op 
houten pallets. We zoeken enthou-
siaste bewoners die een ‘Pallet Gar-
den’ willen adopteren en hem een 
leuk plekje in de openbare ruimte 
willen geven, bijvoorbeeld op een 
speelveld, plantsoen, een breed 
stuk van de straat, mits het uiteraard 
geen ‘gevaar/sta in de weg’ voor de 
omgeving is. Er is keuze uit 2 tuinen; 
moestuin of tuin met hangplanten. 
Uiteraard is er ook de mogelijkheid 
om zelf de beplanting uit te kiezen. 
Wilt u samen met uw buren ook zo’n 
fleurige ‘Hanging Basket’ of ‘Pallet 
Garden’? Dan willen wij graag met u 
de mogelijkheden en voorwaarden 
bespreken. U bent van harte wel-
kom op onze promotieochtend, za-
terdag 18 april op het plein bij Hak-
yol, Grutto 2, tussen 10 en 12 uur.
U heeft interesse maar u bent he-
laas niet in de gelegenheid om op 18 
april te komen? Dan horen we graag 
van u per email! Onderling zullen 
we dan een afspraak met u maken. 
Emailadres: info@twistvlied-wickel-
hof.nl. Om in aanmerking te komen 
voor deze projecten dienen de docu-
menten Bewonersbudget en Over-
eenkomst Groenadoptie ingevuld 
te zijn en ondertekend en uiterlijk 

zaterdag 2 mei a.s. geretourneerd 
te zijn aan c.freeke@derondeve-
nen.nl en info@twistvlied-wickel-
hof.nl of in de brievenbus van Kare-
kiet 47 te Mijdrecht. Bovengenoem-
de formulieren kunt vinden op www.
goudinjewijk.nl en www.twistvlied-
wickelhof.nl of aan te vragen via  
info@twistvlied-wickelhof.nl

Uitgifte materialen 
U bent zaterdag 16 mei welkom met 
uw medeaanvragers om uw pakket 
in ontvangst te nemen. De ‘Hanging 
Basket’ kunnen ter plekke beplant 
worden. De materialen van de ‘Pal-
let Garden’ worden aan u meege-
geven waarna u daarmee in uw ei-
gen straat samen met de buurt aan 
de slag kunt gaan. Plaats: Grutto 2b 
tussen 10 en 12 uur. 
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Leerlingen Praktijkschool 
verwennen de Zonnebloem
Regio - Op donderdag 9 april was 
een twintigtal gasten van De Zon-
nebloem uitgenodigd naar De prak-
tijkschool te komen om daar te ge-
nieten van een High Tea. 
Door leerkrachten en leerlingen 
was een fantastische uitnodigings-
kaart ontworpen en gemaakt en dat 
beloofde al veel goeds. Om onge-
veer half één arriveerden de twintig 
gasten met drie begeleiders bij de 
school en kon worden aangescho-
ven aan de prachtig gedekte tafels 
die in carrouselvorm waren opge-
steld. Een groot voordeel van een 
dergelijke opstelling is dat iedereen 
die aanwezig is een goed overzicht 
heeft over de gehele tafel en elkaar 
ook goed kan zien. Het eetfeest kon 
beginnen. En het moet gezegd wor-
den de lekkernijen die tijdens de 
High Tea werden geserveerd za-
gen er niet alleen lekker uit, maar 
ze smaakten ook voortreffelijk. Alles 
zelf gemaakt door de leerlingen en 

leerkrachten van deze school. Ook 
de bediening van de gasten door de 
leerlingen was prima verzorgd. De 
gasten van de Zonnebloem die door 
een fysieke beperking vaak min of 
meer aan huis zijn gebonden en 
niet zelfstandig in de gelegenheid 
zijn om uitstapjes te maken geno-
ten met volle teugen. Om ongeveer 
half drie werd het weer tijd huis-
waarts te keren. De chauffeurs, die 
de gasten eerst naar de school had-
den vervoerd, waren weer aanwe-
zig om de gasten weer naar huis te 
brengen. Het bestuur van De Zon-
nebloem is heel erg blij met de sa-
menwerking die zij met De Prak-
tijkschool heeft. Voor de paasda-
gen hebben leerkrachten en leerlin-
gen van de school ook weer gehol-
pen bij het bezorgen van de paas-
pakketten van de RIKI Stichting. Een 
woord van dank is hier zeker op zijn 
plaats en ook aan de chauffeurs die 
de gasten weer hebben vervoerd.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
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U denkt misschien:
Wat nu weer?
Hoezo oerwoudvrij.....?

Dat zit zo. Veevoer, voor groot-
schalige kippenfarms en voor on-
ze andere landbouw huisdieren, 
zoals koeien, varkens etc. , wordt 
krachtvoer gemaakt van soja. 
Voor het verbouwen van veevoer 
heeft Nederland wel 60 keer het 
oppervlak van eigen land nodig. 
Dat is heel veel. Die soja wordt 
geïmporteerd uit Zuid Ameri-
ka en voor deze soja voor vee-
voer wordt grootschalig oerwoud 
gekapt. Oerwoud, een complex 
kostbaar ecosysteem en ook 
nog eens de longen van de aar-
de, wordt opgeofferd om veevoer 
te kunnen verbouwen. Alleen al 
voor Nederland wordt in Brazilië 
een gebied van 1 miljoen voetbal-
velden in gebruik genomen om 
soja te verbouwen. In het Brazi-
liaanse Amazonegebied wordt 
elk jaar 600.000 hectare oerwoud 
door middel van grootschali-
ge ontbossing veranderd in soja 
landbouw gebied. Met alle ellen-
de van dien voor de lokale boeren 

die hun land en daarmee hun in-
komsten verliezen en met alle el-
lende van dien voor de natuur.
In het oerwoud leven de prachtig-
ste vogels, zoals allerlei verschil-
lende fel gekleurde papegaaien, 
de prachtigste aapjes en ga zo 
maar door. De grootschalige ont-
bossing is sociale ellende en eco-
logische ellende. De boeren in 
de soja landen verliezen niet al-
leen hun land maar ook de mo-
gelijkheid om voedsel voor de ei-
gen bevolking te produceren. Bo-
vendien raakt de bodem in Zuid 
Amerika uitgeput en zitten we in 
Nederland met mestoverschot-
ten. Terwijl soja heel goed in Ne-
derland kan worden verbouwd. 
Wat heeft dit alles met natuur 
dichtbij te maken? Als je de agra-
rische gebieden, zoals onze pol-
ders met koeien maar ook met de 
prachtige weidevogels, als natuur 
wilt beschouwen , ja dan gaat dit 
stukje wel over natuur dichtbij. 
Er zijn acties gaande om oer-
woudvrije producten zoals eieren 
en kaas in de schappen van de 
supermarkten te krijgen.
De dieren die voor deze produc-
ten zorgen worden niet gevoerd 
met soja dat over de hele planeet 
is gesleept maar met krachtvoer 
van eigen bodem. Haalbaar en 
duurzaam! Oerwoudvrije kaas is 
via het internet te koop en is een 
pure heerlijke kaas. 
Laten we stoppen met grondstof-
fen en eindproducten die van heel 
ver hierheen worden getranspor-
teerd: laten we lokaal verbouwen 
en consumeren. Ik ga die oer-
woudvrije kaas meteen proberen!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Oerwoudvrije producten

Viribus Unitis wint Advies op Maat
Wilnis - Het Prins Bernhard Cultuur 
fonds en de provincie Utrecht heb-
ben samen de handen in een ge-
slagen om in samenwerking met de 
Sesam Academie uit Utrecht cul-
turele instellingen en verenigingen 
te helpen. Niet met geld, maar met 
kennis. 
Muziekvereniging Viribus Unitis uit 
Wilnis was één van de 20 gelukki-
ge winnaars van ‘Advies op Maat’. 
Woensdag 8 april kregen zij een 
cheque overhandigd van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor vijf 
dagdelen advies van adviseurs van 
de Sesam Academie. Dit komt zeer 
goed van pas. Vrijwilligers van Vi-
ribus Unitis zullen binnenkort ge-
traind gaan worden op het gebied 
van ledenwerving, public relations 
en communicatie, en fondsenwer-
ving. Hiermee hoopt de verenging 
door een frisse blik van buitenaf en 
een vernieuwende kijk de toekomst 
positief tegemoet kan gaan.

Start verkoop Blijdrecht 
in Mijdrecht
Mijdrecht – Op zaterdag 11 april 
2015 is de verkoop van het nieuw-
bouwproject Blijdrecht in Mijdrecht 
van start gegaan. Op de locatie van 
het oude zwembad Blijdrecht, aan 
de Doctor J. van der Haarlaan te 
Mijdrecht, wordt een nieuwe, klein-
schalige woonwijk gerealiseerd. 
De start verkoop vond plaats in de 
Meijert te Mijdrecht van 11.00 tot 
14.00 uur. Tijdens de verkoopmani-
festatie was er grote belangstelling 
voor de verschillende woningen.
Het project Blijdrecht bestaat uit 
twintig ruime eengezinswoningen, 
verdeeld over twee rijen van ze-
ven woningen met een woonop-
pervlakte van 125 m2 en twee blok-
ken van drie-onder-één-kapwonin-
gen met een woonoppervlakte van 
155 m2. Iedere woning beschikt 
over een riante tuin. De woningen 
zijn inclusief keuken en sanitair en 

verkrijgbaar vanaf 245.000,- V.O.N.. 
Blijdrecht wordt een frisse, nieuwe 
buurt met veel groen en ruimte om 
te wonen en te leven. De wijk be-
vindt zich dichtbij alle voorzienin-
gen van Mijdrecht, met de natuur 
van de Ronde Venen overal om je 
heen. Daarnaast bent u binnen 30 
minuten in steden als Amsterdam 
en Utrecht.Blijdrecht is een project 
van Vink Bouw, een bouwbedrijf uit 
Nieuwkoop dat het project heeft 
ontwikkeld. De verkoop zal worden 
verzorgd door Koop Lenstra Make-
laars uit Uithoorn.
Inschrijven? Download het inschrijf-
formulier op www.blijdrecht.nl en 
lever het vóór 20 april 2015 12.00 
uur in bij Koop Lenstra Makelaars 
uit Uithoorn. Like de Facebookpagi-
na www.facebook.nl/blijdrecht voor 
uptodate informatie en leuke tips en 
weetjes.

Stichting Paraplu presenteert 
nieuw programma
De Ronde Venen - Afgelopen 
week heeft de Stichting ‘Paraplu’ 
haar geheel vernieuwde en aange-
paste activiteiten-programma ge-
presenteerd voor het komende sei-
zoen 2015-2016 dat begin septem-
ber a.s. begint. Het nieuwe pro-
gramma is gepresenteerd middels 
een nieuw Activiteitenprogramma-
boekje en via haar modern aange-
paste website.

Programma 2015-2016
De Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Ve-
nen stelt zich ten doel om ieder in 
de gelegenheid te stellen, de no-
dige kennis en/of sociaal-, maat-
schappelijke vaardigheden aan te 
leren om te kunnen (blijven) deel-
nemen aan de maatschappij, en/of 
om invulling te geven aan een zin-
volle vrijetijdsbesteding. De stich-
ting doet dit door middel van een 
breed aanbod van activiteiten op re-
creatief, educatief en cultureel ge-
bied tegen lage inschrijfkosten, zo-
dat ook juist de minder draagkrach-
tigen kunnen deelnemen. Het pro-
grammaboekje bevat alle activitei-
ten voor het komende seizoen ver-
deeld in acht groepen. Activiteiten, 
die zowel op de dag als op de avond 
worden gehouden in het gebouw 
van de Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis. 
In tijdsduur variëren zij van een tot 
meerdere dagdelen gedurende het 
seizoen, dat loopt van september tot 

en met april. Daarnaast organiseert 
de Stichting ook een paar culture-
le uitstapjes in de vorm van dag-
tochten. De activiteiten vinden in 
een ontspannen en gezellige sfeer 
plaats, zodat ieder zich thuis voelt 
en worden geleid door een spellei-
der of docent. Gastvrouwen en gast-
heren bieden ondersteuning tijdens 
de activiteiten en dragen ertoe bij 
dat alles wat nodig is rond en tijdens 
de activiteiten op een plezierige wij-
ze verloopt. Ook voor het nieuwe 
seizoen heeft de stichting weer een 
breed aanbod samengesteld met: 
Creatieve cursussen, Digitale cur-
sussen, Moderne talen, Spiritue-
le cursussen, Workshops, Ontspan-
ningsactiviteiten en Dagtochten.

Inschrijven
Via de website www.stichtingpara-
plu.nl kan men zich informeren en 
rechtstreeks inschrijven voor een 
activiteit. Dat kan ook door mid-
del van een inschrijfformulier dat 
men in het programmaboekje vindt, 
dat kan telefonisch worden besteld 
(0297 283908), via email info@stich-
tingparaplu.nl of worden afgehaald 
op elke donderdagmiddag Pieter-
Joostenlaan 28 te Wilnis. Tijdens de 
jaarlijkse open-inschrijf-dag op za-
terdag 29 augustus 2014, kan men 
zich eveneens laten informeren over 
alle cursussen en activiteiten en 
zich tevens inschrijven.

Goud in je wijk, voor 
Twistvlied en Wickelhof

Musical “Hartsvrienden”
Regio - U kunt door het kopen van 
een theaterkaart voor de musical 
Hartsvrienden op 24 april a.s. een 
bijdrage leveren aan KWF ten be-
hoeve van onderzoeksprojecten. Het 
Crown Theater heeft in overleg met 
de producent Van Lambaart Thea-
terproducties besloten dat 50% van 
de opbrengst van kaartjes die van-
af heden worden gekocht ten gun-
ste komt van Ride for the Roses, 
editie Aalsmeer 2015. Hartsvrien-
den is een eigentijdse Nederland-
se vertaling van de musical Blood 
Brothers. Blood Brothers is al ja-
ren een ongelooflijk succes in on-
der andere het Verenigd Koninkrijk 
en Amerika, met meer dan 15 mil-
joen bezoekers. De musical ontving 
vele prijzen, waaronder drie Olivier 
Awards. In deze Nederlandse ver-
sie spelen Vera Mann, Maaike Boer-
dam, Jim Bakkum, Yes-R en Guido 

Spek de hoofdrollen. Ride for the 
Roses is een landelijke fietsevene-
ment, waarmee geld wordt ingeza-
meld voor onderzoeksprojecten van 
KWF Kankerbestrijding. Voor de 18e 
editie is Aalsmeer gastheer en de 
routes starten en eindigen bij Flora-
Holland. De 25, 50 en 100 km toch-
ten wordt door ruim 11.000 deelne-
mers gefietst op zondag 6 septem-
ber 2015. Hartsvrienden speelt op 
zaterdag 24 april in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur. 
Kaartprijs 39,50 (50% gaat naar Ri-
de for the Roses). Kaarten voor de 
musical zijn te koop via de websi-
te: www.crowntheateraalsmeer.nl 
en tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15.

Bingo bij 
O.K.K.

Mijdrecht - Dinsdagavond 21 april 
is er weer bingo bij toneelvereniging 
O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen met als hoofdprijs een BBQ 

met daarbij een waardebon van de 
keurslager. U komt toch ook gezel-
lig een avondje bingo spelen? De 
bingo zal gehouden worden in het 

veenweidebad, Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.





Uithoorn/Regio - Al vaker is het in 
deze krant aan de orde geweest: het 
doortrekken van de tramlijn vanuit 
Amstelveen-West naar Uithoorn. In-
tussen blijken er verdere stappen te 
zijn gezet binnen de planvorming 
om hieraan gestalte te geven. Eén 
en ander werd tijdens een perspre-
sentatie in het gemeentehuis toege-
licht door wethouder Marvin Polak 
(Verkeer & Vervoer) en vertegen-
woordigers van de Stadsregio Am-
sterdam, Jet van Rijnsbergen en Pe-
ter van Halteren. Om al te veel en-
thousiasme meteen (enigszins) te 
temperen: de trambaan ligt er vol-
gend jaar nog niet! Als alles bin-
nen het overleg tussen de partijen 
op rolletjes gaat, de studies worden 
afgerond en men er ook financieel 
uit is, wordt in het eerste kwartaal 
van 2016 besloten of men al dan 
niet overgaat tot de aanleg van de 
Uithoornlijn. Bij een ‘go’ zou de lijn 
in 2020 klaar zijn en in gebruik wor-
den genomen. Bij dit project werken 
de gemeenten Amstelveen en Uit-
hoorn, de Provincie Noord-Holland 
en Stadsregio Amsterdam nauw sa-
men. De tram rijdt vanaf dat ogen-

blik dan vanuit Amstelveen-West-
wijk over de nog altijd aanwezig 
spoorbaan van de voormalige Haar-
lemmermeerlijn naar Uithoorn. Als 
eindstation staat daarbij het bus-
station aan het Cort van der Lin-
denplein in het vizier of het Oude 
Spoorhuis aan de Stationsstraat. Er-
go: het centrum van Uithoorn. Ou-
de tijden in een modern jasje herle-
ven zou je kunnen zeggen. Dat de-
ze vorm van openbaar vervoer on-
gelofelijke voordelen biedt voor zo-
wel bewoners, bedrijfsleven, horeca, 
winkels, recreatie en noem maar op, 
laat zich raden. Zelfs voor inwoners 
van De Ronde Venen (Amstelhoek!) 
zal het een prettige gewaarwording 
zijn. Maar de plannen moeten alle-
maal nog naar de werkelijke aanleg 
van de lijn worden vertaald.
De infrastructuur ligt er echter en 
kan worden aangepast. Het over-
zichtskaartje van de Stadsregio Am-
sterdam bij dit artikel geeft voldoen-
de stof tot houvast, maar ook tot na-
denken, zoals de kruising met de 
nieuwe N201 en de onderdoorgang 
voor de bus bij de Zijdelweg. Men 
kan zich afvragen waarom die niet 
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Sneeuwwitje
De leukste familiemusical 
van het land
Regio - Zondagmiddag 19 april 
speelt om 14:30 uur in Crown The-
ater Aalsmeer de familiemusical 
Sneeuwwitje. Iedereen kent natuur-
lijk wel het sprookje over de mooie 
prinses, die door de jager in het bos 
wordt achtergelaten. Dit in opdracht 
van de boze koningin die van de be-
toverde spiegel te horen heeft ge-
kregen dat zij nu niet meer de mooi-
ste van het land is, maar Sneeuw-
witje. Wat zou er nu met haar gaan 
gebeuren? En zouden de bewoners 
van dat kleine huisje in het bos haar 
misschien kunnen helpen?

Bart Mijnster speelt in de musical 
één van de dwergen. Afgelopen vrij-
dag gaf hij een interview op radio 
Aalsmeer in het radio programma 
“Let’s go to the disco”. Op de vraag 
waarom iedereen naar de voorstel-
ling moest komen antwoordde hij: 
“Het is een ontzettend leuke voor-
stelling voor de hele familie en ge-
schikt voor kinderen vanaf ca. 3/4 
jaar. De voorstelling duurt 1 uur en 

een kwartier, zonder pauze. Er zitten 
vrolijke liedjes in, je kunt meedan-
sen en er zit veel humor is. Ook vol-
wassen zullen enorm genieten om-
dat er een dubbele humorlaag in zit. 
Na afloop komen alle acteurs naar 
de foyer en kan iedereen met ze op 
de foto.” Verder gaf hij als tip: “Kom 
je verkleed in sprookjes-stijl dan 
kun je je opgeven voor de sprook-
jes-modeshow na afloop van de 
voorstelling.”

Kaarten kopen?
Kaarten zijn te koop via de websi-
te: www.crowntheateraalsmeer.nl 
en tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
De reguliere prijs is 9,50. De familie-
prijs (voor 4 personen) is 70,00. Bo-
vendien ontvang je bij aankoop van 
4 kaarten een gratis cd van de voor-
stelling. 

Plannen doortrekken Uithoorn-
lijn nemen vastere vorm aan

De trambaan kan op de bestaande spoorbaan verder worden doorgetrokken naar Uithoorn

Toekomstig tracé van de tramlijn van Amstelveen-West naar Uithoorn bus-
station

Amstelveenlijn naar Uithoorn ver-
der te onderzoeken. Uit eerde-
re studies bleek dat dit voor reizi-
gers uit dit deel van de regio voor-
delen biedt. “De gemeenteraden en 
de colleges van Amstelveen en Uit-
hoorn hebben begin dit jaar hun fiat 
gegeven aan de voortgang van dit 
project zodat het ook politiek gedra-
gen wordt,” laat Peter van Halteren 
weten. “Wij willen een betrouwbaar 
en goed functionerend netwerk van 
openbaar vervoer realiseren. Daar-
in zijn knooppunten belangrijk. Niet 
elke tram en bus gaat straks meer 
naar het centraal station. Knoop-
punt Amsterdam-Zuid wordt voor 
reizigers die vanuit de regio zuid ko-
men belangrijker. Wel wordt de di-
recte buslijn Amsterdam-Schiphol 
v.v. gehandhaafd. De Uithoornlijn 
maakt onderdeel uit van de HOV-
verbinding in het gebied Amstel-
land-Meerlanden.”

Het onderzoek van de Uithoornlijn 
richt zich op twee onderdelen: in-
passing van de tramlijn in de om-
geving en de kwaliteit van de open-
baar vervoerverbindingen. De afge-
lopen maanden is gewerkt aan de 
uitwerking van de onderzoeksvra-
gen van de Uithoornlijn. Daarnaast 
is ook een opzet gemaakt voor het 
communicatie- en participatie-
traject, “Vooral voor inwoners van 
Uithoorn is dat van belang omdat 
het te onderzoeken tracé voor de 
tramlijn door bestaande woonwij-
ken loopt,” geeft Jet van Rijnsber-
gen aan. “Daarom worden bewo-
ners, scholen, bedrijven en instan-
ties uit de omgeving bij het onder-
zoek betrokken. Verder willen we 
een klankbordgroep in het leven 
roepen. Op korte termijn willen we 

daarmee beginnen. Tijdens het on-
derzoek moet ook duidelijk worden 
wat de gevolgen van de verlenging 
van de tramlijn zijn voor het totale 
openbaar (bus)vervoer in en rond 
Uithoorn.” Een zorgvuldige inpas-
sing is immers belangrijk voor de 
leefbaarheid van de mensen die in 
de buurt van het tracé wonen en de 
veiligheid voor andere weggebrui-
kers bij kruisingen. Voor een duide-
lijke en toegankelijke communica-
tie wil men het onderzoek verrich-
ten in kleine groepen, bijvoorbeeld 
voor direct aanwonenden met ge-
sprekken ‘aan de keukentafel’. Op 
andere momenten tijdens inloopbij-
eenkomsten voor bijvoorbeeld be-
woners van aangrenzende woon-
wijken.

Ook naar Mijdrecht?
‘Tramlijnen zijn minder gevoelig voor 
files dan een bus; ze zijn voordeliger 
én toekomstvaster. Ze worden min-
der snel opgeheven of aangepast’, 
zo weet men bij de Stadsregio. Het 
onderzoek van de Uithoornlijn richt 
zich op twee onderdelen. Ten eer-
ste op het ontwerp van de trambaan 
en de haltes op het tracé van de ou-
de spoorbaan en de huidige bus-
baan (HOV Aalsmeer – Mijdrecht). 
Hierbij zijn twee mogelijke eind-
haltes in Uithoorn: Busstation Uit-
hoorn of Dorpscentrum bij het ou-
de spoorhuis. Tijdens de presentatie 
kwam eveneens ter sprake of – als 
de lijn er toch komt – deze eventu-
eel kan worden doorgetrokken naar 
Mijdrecht. De busbrug over de Am-
stel is een voormalige spoorbrug en 
het bustracé naar Mijdrecht is even-
eens een oude spoorbaan. Zou dus 
kunnen… Gewezen werd op Rand-
stadrail in de Randstad, de tramlij-

nen vanuit Utrecht naar de Uithof 
en omliggen plaatsen en die in Rot-
terdam naar Hoogvliet en Spijkenis-
se. Voorbeelden waar het is gelukt. 
Hoewel het idee in goede aarde viel 
kon hierop geen concreet antwoord 
worden gegeven. Het is tenslotte 
een andere provincie waar Stadsre-
gio Amsterdam geen zeggenschap 
heeft.

Gevolgen voor openbaar vervoer
Al doende richt het onderzoek zich 
ook op de gevolgen van de verlen-
ging van de tramlijn voor het tota-
le openbaar vervoer in en rond Uit-
hoorn. Uitgezocht wordt welk aan-
vullend openbaar vervoer nodig is 
op het moment dat de tramlijn in-
derdaad naar Uithoorn wordt door-
getrokken.
In het onderzoek wordt de tramlijn 
ook vergeleken met (toekomstig) 
openbaar busvervoer voor het geval 
er besloten wordt de tramlijn niet 
aan te leggen. In een enquête kun-
nen bewoners van Uithoorn aange-
ven wat zij belangrijk vinden in hun 
gebruik van het openbaar vervoer. 
Deze digitale enquête wordt nog 
deze maand gehouden.
Ook tussentijds informeert de 
stadsregio over de voortgang. Op 
www.stadsregioamsterdam.nl/uit-
hoornlijn staat meer informatie over 
het onderzoek.
Voorts komt er een digitale nieuws-
brief. Belangstellenden kunnen zich 
daarvoor aanmelden via uithoorn-
lijn@stadsregioamsterdam.nl of te-
lefonisch op nummer 06-23997145.
Via dit telefoonnummer kan de 
nieuwsbrief ook op papier wor-
den aangevraagd. Meer informatie 
over de Uithoorn/Amstelveenlijn is 
te vinden op www.amstelveenlijn.nl.

Prinselijk Proeven een 
‘delicate winkel’

Mijdrecht - Prinselijk Proeven in de 
Dorpsstraat 44 profileert zich steeds 
meer als een bijzondere delicates-
senwinkel. Het aanbod is verfijnd en 
zorgvuldig samengesteld door Vivi-
enne en Jochem Prins en kan zich 
beroepen op een hoogwaardige 
kwaliteit.
Daarnaast blijft het ook nog betaal-
baar. Niet ‘van alles wat’ maar eer-
der een verdiept en overzichtelijk 
assortiment van producten en mer-
ken waar liefhebbers graag op af 
komen.
De winkel is bovendien bijzon-
der aantrekkelijk ingericht. Prinse-
lijk Proeven doet zijn naam eer aan 
want in voorkomende gevallen kun-

nen producten ook geproefd wor-
den om uw smaak en keus te be-
palen. De winkel geniet onder meer 
bekendheid door het brede aanbod 
aan koffie en thee. Men kan kie-
zen uit 15 verschillende soorten kof-
fie en ongeveer 75(!) theemelanges. 
Voor unieke theesoorten bent u hier 
aan het juiste adres. Heel bijzon-
dere thee is er van het (Russische) 
merk Kusmi wat niet bitter wordt tij-
dens het theezetten. “De Kusmi thee 
is momenteel heel populair en het 
gaat ook erg hard met de verkoop in 
de winkel. We zijn trots dat we het in 
het assortiment hebben,” geeft Jo-
chem aan. Aan de hand van kleine 
afsluitbare geurpotjes kunnen lief-

hebbers de geur van de theeblaad-
jes in zich opnemen alvorens een 
melange te kopen. De thee wordt 
verkocht in zakjes van 100 gram. 

Maand van de koffie
Behalve thee is er een mooi assor-
timent pittige koffies, koffiemelan-
ges en mooie klassieke landenkof-
fies, 100 procent Arabica. De kof-
fie is verkrijgbaar in bonen of ge-
malen, naar keuze per half pond of 
pond. U kunt de koffie thuis in nor-
male filterapparaten gebruiken. Jo-
chem: “We hebben altijd een koffie 
van de maand en dit keer is het de 
maand van de koffie geworden om 
de verschillende soorten koffie die 

we hebben meer bekendheid te ge-
ven en er kennis mee te maken. Als 
actie bieden we drie pakjes van 250 
gram aan van verschillende koffie-
soorten tegen een speciale prijs.
De koffie kunnen we hier in de win-
kel malen als het voor filterkoffie 
moet zijn of voor het ‘mokka-potje’. 
Tevens zijn er meer acties met pro-
ducten die met koffie te maken heb-
ben, zoals dubbelwandig glaswerk, 
siroopjes, mokka-potjes, snoepjes, 
cappucino-strooisel en noem maar 
op. Bijzondere koffiesoorten vra-
gen vaak ook om échte koffiema-
chines om heerlijke (espresso) kof-
fie te zetten. Wij hebben die in huis 
van de merken Quick Mill en Nivo-
na. Het is koffiezetapparatuur voor 
thuisgebruik in het ‘hogere seg-
ment’ en ontwikkeld door mensen 
die verstand van koffiezetten heb-
ben en ervaring met de midde-
len waarmee dat gebeurt. Al met al 
staat Prinselijk Proeven deze maand 
in het teken van koffie.”

Eyecatcher
Maar er is meer. Zoals een verras-
send assortiment wijnen waarmee 
Prinselijk Proeven u een bijzonder 
glas wijn laat schenken, waaron-
der ook lekkere zomerse wijnen (Li-
monsecco). De van oorsprong Ita-
liaanse wijnen staan bij hen ove-
rigens hoog in het vaandel en dat 
vormt het overgrote deel van het 
assortiment. Maar ook wijnen van 
ander landen mogen er zijn. Unie-
ke Franse wijnen liggen in de ge-
conditioneerde wijnkast, waaron-
der Pauillac, Margaux en Saint Emi-
lion. Voorts zijn er portwijnen en er 
is een wijn van de maand in de aan-
bieding. Nog een eyecatcher zijn de 
cadeauartikelen en relatiegeschen-
ken die in eigen beheer worden sa-
mengesteld. Sinds enige tijd is er 
ook een uitgebreid aanbod aan ‘oil 
& vinegar’ (olie en azijn). Prinselijk 
Proeven presenteert hiervan een 
origineel assortiment echte olijfolie 
van superieure merken. De olijfolie 
wordt op fles uit het vat getapt. Er 
zijn naast de basisolie ook allerlei 
versies met verschillende smaken, 
puur natuur, zoals basilicum, knof-
look, chili, clementine, citroen, wal-

noot, truffel, etc. Het bijbehoren-
de product bestaat uit talloze soor-
ten bijzondere vruchtenazijn op fles, 
bijvoorbeeld mango-azijn, frambo-
zenazijn, vijgen- en dadelazijn, Bal-
samico, Thiase basilicum en rode 
wijnazijn, gemaakt van één druiven-
soort, om er maar enkele te noe-
men. Het zijn producten met een in-
tense volle smaak. Net zoals de olies 
kunt u ook de soorten azijn vooraf 
proeven. Zoals bij koffie en wijn is er 
ook steeds een ‘olie van de maand’ 
in de aanbieding. Tevens zijn er di-
verse soorten Pesto en andere har-
tige delicatessen, zoals paté, risotto 
enz. Tot slot, maar niet in de laatste 
plaats moeten worden genoemd de 
handgemaakt bonbons in diverse 
variaties en verpakkingen van het 
merk Visser Chocolade, bekend om 

zijn uitzonderlijke kwaliteit. In feite 
mini-gerechtjes die een bijzonde-
re beleving genereren. Bij Prinselijk 
Proeven vindt u het. Het is echt een 
‘delicate winkel’.

Meer weten en zien van 
de diverse producten?
Bezoek de website 
www.prinselijkproeven.nl.

U kunt zich ook inschrijven op de 
nieuwsbrief en gebruik maken van 
het aanbod uit de webshop. Ope-
ningstijden van de winkel: ma 
13.00-18.00 u; di t/m do 09.30-18.00 
u; vrij 09.30-21.00 u en za 09.30-
17.00 u. Op zondag tijdens de zon-
dagsopening en dan geldende tij-
den. Tel. 0297-274750. E-mail: info@
prinselijkproeven.nl.

eerder in de plannen zijn meegeno-
men. Zo zal er een kruising met de 
nieuwe N201 moeten komen; wordt 
dat een viaduct of een tunnel? Ook 
de onderdoorgang van de buslijn bij 
de Zijdelweg zal vermoedelijk aan-
gepast moeten worden, want het 
is de vraag of de tram veilig onder 
de huidige opening door kan rij-
den (bovenleiding!). Dat gaat alle-
maal weer het nodige kosten en is 
dat geld er dan? Ondanks de ‘jubel-
stemming’ toch vragen die duidelijk 
beantwoord moeten worden alvo-
rens het jawoord kan volgen. Maar 
dat zal dit jaar ongetwijfeld nog aan 
de orde komen.

Eindstation Amsterdam-Zuid
Voornaamste aanleiding voor de 
toch wel serieuze aanpak en de 
(versnelde) planvorming om de 
tramlijn naar Uithoorn door te trek-
ken is de komst van de Noord/Zuid 
(metro)lijn. Die loopt van Amster-
dam-Noord naar het eindpunt, het 
bovengronds gelegen station Am-
sterdam-Zuid. Veel tramlijnen en 
treinen zullen hier gaan samenko-
men, waaronder de hogesnelheids-
lijn (HSL). Ook komt er een regio-
naal busstation. Naar verwachting 
van Stadsregio Amsterdam zullen 
per dag 75.000 passagiers van sta-
tion Zuid gebruikmaken. Door de 
komst van de Noord/Zuidlijn gaat 
het lijnennet van het openbaar ver-
voer in en rond Amsterdam veran-
deren. Daarbij zal het streekvervoer 
zich meer op de OV-knooppunten 
rond de stad concentreren. Daarom 
zijn goede knooppunten belangrijk. 
Hier kunnen reizigers straks mak-
kelijk en snel overstappen op me-
tro’s, trams, treinen en bussen. Sta-
tion Amsterdam-Zuid wordt daar-
om een belangrijk knooppunt voor 
reizigers uit de regio ten zuiden van 
Amsterdam. De bedoeling is dat 
ook de ‘Uithoornlijn’ hierop aantakt. 
In dat licht gezien wil men de huidi-
ge metrolijn 51 van Amsterdam naar 
Amstelveen-Westwijk ‘ombouwen’ 
tot een betrouwbare, veilige, snelle 
tramlijn met minder haltes en nieu-
we, moderne trams. Voor deze trams 
zijn geen hoge perrons nodig. De 
eindhalte voor de Uithoorn/Amstel-
veenlijn wordt dan Station Amster-
dam-Zuid. Een tweede aanleiding 
om de tram door te trekken was dat 
men halverwege het tramtracé in de 
polder een opstelstation wil gaan 
realiseren. Dat leidde tot de vraag-
stelling: waarom dan ook niet de lijn 
doortrekken naar Uithoorn?

Trambaan en omgeving
In oktober 2014 besloot het dage-
lijks bestuur van de Stadsregio Am-
sterdam het doortrekken van de 





De Eendracht meiden en jongens 
schoolvoetbalkampioen
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De Ronde Venen - Woensdag 8 
april kan de boeken in als een stra-

lende lentedag die voor OBS De 
Eendracht niet meer stuk kan! Op 

deze heerlijke schoolvoetbalmid-
dag worden zowel de jongens van 

CSW D2 nu al kampioen
Wilnis - Zaterdag 11 April ruim voor 
het einde van het voetbalseizoen, 

kon de D2 van CSW al kampioen 
worden. Dit moest gebeuren in een 

uitwedstrijd tegen de D2 van Ne-
derhorst den Berg. De hele selectie 
was gebrand op een overwinning, 
daar wij nog 2 punten nodig had-
den om het kampioenschap veilig 

te stellen. CSW liet er dan ook geen 
gras over groeien, en de tegenstan-
der had geen schijn van kans tegen 
onze ontketende jongens, in de 1e 
helft, met een zware tegenwind, was 
het moeilijk om de tegenstander on-
der druk te zetten.
Toch zagen de boys van Wilnis kans, 
mede dankzij de goede verdediging 
om de aanval te kiezen wat al bin-
nen het kwartier het eerste doel-
punt opleverde. Voor de rust kwa-
men er, na een goed combinatie-
spel van CSW, nog 2 doelpunten bij, 
waarna ze konden gaan rusten met 
een 0-3 stand op het scorebord. In 
de 2e helft was het de bedoeling om 
de tegenpartij weg te spelen. Dit 
ging een stuk gemakkelijker met de 
wind in de rug. Het regende toen 
niet alleen pijpenstelen, maar ook 
doelpunten.
Uiteindelijk resulteerde dit voetbal 
in een mooie 0-7 overwinning. Er 
is geen twijfel meer mogelijk de D2 
van CSW is de terechte kampioen. 
Na thuiskomst was het feest com-
pleet wat iedereen ontzettend kon 
waarderen.

Hertha E3 wint van Victoria
Vinkeveen – De Hertha E3 moest 
deze week uit bij Victoria. Het bal-
letje rolde en de eerste 10 minuten 
gingen in redelijk Vinkeveens over-
wicht voorbij. Maar daar was op-
eens Victoria die de bal achter kee-
per Kevin wist te krijgen tegen de 
verhouding in 0-1. Dat hadden we 

niet afgesproken, sterker nog er 
moest gewonnen worden, temeer 
omdat coach Snoeren vandaag 
verjaarde en de ploeg de overwin-
ning als cadeau aan Maarten be-
loofd had. Gelukkig was Corné weer 
eens ouderwets op dreef. Waar de 
meeste mensen denken “nu is hij 

ook nog een traktatie dus ja, onze 
helden trokken weer ten strijde. Een 
aanval over links van Thijs Stroet die 
een tegenstander voorbij ging of dat 
hij er niet stond, deed de bal met 
een mooie steekpass bij Sander van 
Senten belanden die met zijn “cho-
colade” linkerbeen de keeper wist 
te passeren, 2-2. 
Men zegt wel eens; “het mooiste 
bewaren we voor het laatst” nou, 
dat was bij de E3 dus ook vandaag. 
Hertha is balbezit in de persoon van 
Wouter Bakker en stoomt op via het 
middenveld, speelt vervolgens Cor-
né Huijbreghs aan, die over rechts 
Thijs Stroet diep ziet gaan. Thijs legt 
de bal terug op de doorgelopen 
Wouter, die inmiddels vrij voor de 
keeper staat en beheerst de 3-2 bin-
nen schiet. Wat een aanval! Compli-
menten mannen! In de tweede helft 
een aanvallend Hertha en Victoria 
wat er af en toe gevaarlijk uitkomt, 
maar ja, wij hebben Kevin Buiten-
dam in het ‘hok” staan hé. Daarvoor 
hadden we, zonder iemand te kort 
te doen, vandaag de man van de 
wedstrijd Matthijs Kok, die een su-
per wedstrijd speelde. Neem daar-
bij Niels van der Maat, Wouter Bak-
ker, Zenno Zoomer en Sander van 
Senten, Tygo Woudstra, Thijs Stroet 
en super sub Marvin Buitendam. 
Helaas vielen er geen doelpunten 
meer, en konden er 3 punten bijge-
schreven worden. Lekker!

De Hoeftrappers in het nieuw
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag 10 April was het dan zover. De 
vriendenfietsclub De Hoeftrappers 
uit De Hoef kregen na 5 jaar weer 
nieuwe kleding. Wat in deze tijd van 
beknibbelen en bezuinigen niet de 
gewoonste zaak van de wereld is . 
Maar dankzij een negen tal spon-
sors is dit toch weer gelukt. Fa. de 
Rooij zand, grind en grondhandel, 
Kees Bakker administratiekantoor, 
Autobedrijf Van Bemmelen, René 
Elenbaas Tandtechnisch Laborato-
rium, Gerard v. Scheppingen open 

haarden, kachels en schouwen, De 
Strooppot, feesten, drinken en eten, 
Jan Janmaat Advies in Techniek, In-
ter Sport Duo en Kandelaar Green 
Energie. Zonder deze sponsors zou 
dit zeker niet mogelijk zijn. De spon-
sors werden alle bedankt met een 
mooie bos bloemen. Het bleef nog 
lang gezellig in het mooie verbouw-
de dorpshuis De springbok van de 
Hoef. De volgende dag is door een 
flink aantal fietsers de kleding al in-
gewijd tijdens de klassieker Vee-
nendaal – Veenendaal 

Siem Vianen is pupil van 
de week bij CSW
Mijdrecht - Op 11 april mocht Siem 
Vianen als pupil van de week een 
middag met het eerste elftal van 
CSW doorbrengen. Dat vond hij reu-
ze leuk, want hij is gek op voetbal-
len. Hij heeft zelfs het pleisterwerk 
van zijn plafond in zijn slaapkamer 
naar beneden geschoten. In zijn ei-
gen CSW F3-team is hij meest-
al verdediger. Met zijn schoolvoet-
bal team werd hij poule-winnaar 
afgelopen woensdag. Siem mocht 
met ‘het eerste’ starten met de war-

ming up en leerde een paar voet-
bal trucjes. De aftrap mocht hij ook 
verzorgen. Er stond een harde wind 
en er vielen een paar stevige bui-
en. Maar dat deerde CSW niet. Ze 
wonnen met 4-0 van Odysseus, wat 
Siem vanuit de duck out van dicht-
bij heeft kunnen meemaken. In de 
kleedkamer heeft hij ze kunnen fe-
liciteren en daarna ging hij met een 
gesigneerde bal, een zak patat en 
een grote glimlach naar huis.
Foto: sportinbeeld.com

Argon in tweede helft 
langs UVV
Mijdrecht - De eerste helft bleef 
doelpuntloos in Utrecht, Argon 
kreeg wel een paar goede moge-
lijkheden maar het was allemaal 
net niet of bijna. Pas in de tweede 
helft met storm er regen scoorde 
Argon twee maal. De eerste schiet-
kans was voor Johan van Wijk van 
UVV maar vloog hoog over en daar-
na mocht Argon het een paar maal 
proberen. Een afstandsschot van 
Stefan Tichelaar had doelman Dylan 
te Niet niet klem maar de wegstui-
terende bal kon niet door een Ar-
gonaut worden beroerd. Een paar 
combinaties tussen, Kraemer en 
Morrison leverde ook niets op. Via 
een verdediger werd de inzet van 
Morrison tot hoekschop verwerkt, 
en de afwerking van Kraemer stierf 
in schoonheid. Tien minuten voor 
rust produceerde UVV het eerste 
schot tussen de palen, maar doel-
man Romero Antonioli stond op de 
goede plaats. In deze fase moest 
Stefan Tichelaar geblesseerd afha-
ken, Ian van Otterlo verving hem. 
In de laatste minuut voor rust pro-
duceerde UVV twee hoekschop-
pen die er gevaarlijk uitzagen. An-
tonioli bracht met de vuist uitkomst. 
Bij de hervatting maakte Jesse van 
Nieuwkerk zijn opwachting, Floris 

Mulder bleef in de kleedkamer ach-
ter. Argon speelde nu wel beter en 
ging volop in de aanval, eerst ging 
een omhaal van Wilco Krimp nog 
over maar na tien minuten werd 
dan toch de score geopend, Jes-
se van Nieuwkerk ontving een bal 
uit het achterveld en scoorde daar-
na bekeken de 0-1. Daarna leek het 
of Argon nog even aan het feestvie-
ren was want het moest twee hoek-
schoppen en een vrije trap toestaan. 
Van Nieuwkerk leverde nog enkele 
assists, eerst bediende hij Ian van 
Otterlo die de bal ineens afdrukte, 
maar doelman Dylan te Niet verrich-
te de redding van zijn leven.
Even later ontving Epi Kraemer de 
bal, maar in de stromende regen 
gleed hij onderuit. Vervolgens kreeg 
Argon een vrije trap te nemen van-
wege terugspelen op de doelman, 
binnen het strafschopgebied scoor-
de Wilco Krimp door het ‘muurtje’ 
en een woud van benen 0-2. Met 
Lorenzo Zorn voor Soner Gedik ging 
Argon de slotfase in, er viel alleen 
nog een mogelijkheid voor Kraemer 
te noteren maar zijn inzet werd ge-
blokt.
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis te-
gen Woudenberg.
Foto: sportinbeeld.com

Bridgeclub ABC
Regio - Op 2 april j.l. hebben de 
ABC leden de Paasdrive gespeeld. 
De zaal was in  Paas sfeer gehuld en 
de paashaas zorgde voor een lek-
kere traktatie voor bij de koffie. We 
speelden voor mooie prijzen, maar 
de uitslag kon niet worden voorge-
lezen en hebben we de loopbrief-
jes in de hoge hoed gedaan en de 
nieuwe dames trokken om beurten 
de paren eruit en die gingen met 
een prijs naar huis. Een hele goede 
oplossing voor een geweldige leu-
ke ochtend. Op 9 april hebben we 
weer de 3e ronde van de 4e cyclus 
gespeeld. Het weer doet de vreug-
de altijd goed, de zon scheen volop 
de zaal in en iedereen heeft daar-
door dubbel zin om er weer goed te-
gen aan te gaan. Gelukkig was Cor 

in ons midden die samen met Lucas, 
nauwlettend de kastjes in de gaten 
hielden zodat er weer een juiste 
stand bekent gemaakt kon worden.
In de A lijn werden de heren Aja en 
John  eerste met een prachtige sco-
re van  67,08% op de tweede plaats 
zijn geëindigd Addie en Jannet met  
57,92% ook niet slecht en op de der-
de plaats  Ria en Joop die er ietsjes 
onder zaten met 56,67%.
In de B lijn werden verrassend eer-
ste  Lyda en Jan met 60,00%. Twee-
de zijn geworden Greet en Nel met 
57,50%, ook mooi en derde werden 
Coby en Joop met 53,75%,  goed ge-
daan.
Volgende week gaan we er weer 
flink tegen aan en ik wens ons allen 
weer veel succes.

Bowlingverening Mijdrecht
Regio - Kinderen van de basisscho-
len uit De Ronde Venen hebben 
kennis kunnen maken met verschil-
lende sporten. 24 Kinderen hadden 
zich opgegeven voor bowlen. Dat is 
de afgelopen 3 weken gebeurd op 
dinsdag en woensdag. Ze zijn bezig 
geweest om de bowlingbeginselen 
onder de knie te krijgen. Het moei-
lijkste vonden ze toch wel om de bal 
op de baan te houden.
Maar na 3 weken lukte het aardig. 
Ook met de aanloop hadden som-
migen  wel een probleem. En dan de 
bal keuze.  De jongens wilden altijd 
wel een zwaardere bal nemen. Maar 
na een paar worpen zagen ze toch 
wel in dat ze beter een lichtere kon-
den nemen.
Leuke bijkomstigheid, 1 jongen van 
de Pijlstaartschool had meegedaan 
aan schoolbowlen. Hij vond het zo 

leuk dat hij zich ook nog had opge-
geven voor bowlen en voetbal.
Maar als dit tegelijk zou zijn dan 
koos hij voor bowlen. In het nieu-
we seizoen hopen we hem te be-
groeten. Op de derde dag werd er 
eerst nog even ingegooid en daar-
na werd er een game gegooid. Alle 
kinderen hebben een folder meege-
kregen en voor allemaal was er een 
beker. Enkele jongens hebben on-
derling al afgesproken dat ze zeker 
op de terugkomdag aanwezig zullen 
zijn. Voor de terugkomdag zullen al-
le spelers worden uitgenodigd in de 
laatste week van augustus. Het sei-
zoen voor de jeugd begint op 2 sep-
tember. Ben je enthousiast en wil je 
kennismaken met onze vereniging 
kijk dan op onze website www.bv-
mijdrecht.nl of neem contact op met 
mariska@bvmijdrecht.nl

groep 6 als de meisjes van groep 
8a schoolvoetbalkampioen! Beide 
teams spelen prachtige en over-
tuigende partijen voetbal waarbij 
sportiviteit en teamspirit hoog in het 
vaandel staan! Gefeliciteerd dames 
en heren van OBS De Eendracht, 
geweldig gedaan!

hem kwijt”, speelde Corné nog een 
tegenstander uit, en schoof de bal 
in de verre hoek naast de keeper, 
1-1. Helaas kon er maar kort geno-
ten worden van de gelijkmaker, de 
1-2 van Victoria lag snel weer in het 
mandje bij keeper Kevin, die daar-
bij geen enkele blaam trof. Een 1 te-
gen 3 situatie is bijna niet te winnen 
tenslotte. Maar ja, Maarten was ja-
rig vandaag, en bij winst was daar 
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Na 4-0 overwinning rest 
CSW nog 4 finales
Wilnis - Na een zonovergoten vrij-
dag werden de spelers en toe-
schouwers afgelopen zaterdag on-
aangenaam verrast met honden-
weer. De toeschouwers op de tribu-
ne waren blij dat de wind in de rug 
blies. De spelers hadden er meer 
last van. Of dit ook enige invloed op 
het spelbeeld heeft gehad laat uw 
verslaggever even in het midden. 
CSW trad aan met de van blessures 
teruggekeerde Elroy Baas en Mike 
Cornelissen in de basis. Dit keer wa-
ren Terence van der Linden en Nick 
van Asselen afwezig door blessure-
leed. Odysseus deed ondanks de la-
ge stand op de ranglijst in het be-
gin niet voor CSW onder. Het ver-
schil tussen beide teams was wel 
af te zien aan het aantal kansen; 
CSW vele tegen Odysseus geen en-
kele. Nadat de broers Mike en Da-
ve Cornelissen en spits Vincent van 
Hellemondt al een paar keer dicht-
bij waren geweest, duurde het tot 
de 28e minuut alvorens CSW op 
voorsprong kwam. Sander Kunke-
ler liep het strafschopgebied binnen 
en door twee prachtige kapbewe-
gingen stuurde hij twee verdedigers 
het bos in en tikte de bal beheerst in 
de korte hoek, 1-0. Na een kort op-
onthoud omdat de grensrechter van 
Odysseus niet verder kon, vergroot-
te CSW meteen daarna de voor-
sprong tot 2-0 toen Sander Kunkeler 
Vincent van Hellemondt aanspeel-
de, die als een echte spits de bal op 
de borst controleerde, wegdraaide 
en in de verre hoek inschoot. Om-
dat Mike Cornelissen twee kansen 
onbenut liet zochten de spelers de 
kleedkamer op met een verdiende 
2-0 voorsprong. Zoals eerder aan-
gegeven was het slechte weer in de 
tweede helft de grootste spelbreker. 
De steeds natter wordende hoofd-
rolspelers op het kunstgrasveld le-
ken de wedstrijd plichtmatig uit te 
spelen. 

Eerste kwartier
De kansjes die CSW in het eerste 
kwartier van de tweede helft kreeg 
waren niet besteed aan Dave Corne-

lissen, Sander Kunkeler en de deze 
wedstrijd niet fortuinlijke Bram Bo-
de. De gele kaart die Berry Kramer 
incasseerde was onnodig en onte-
recht. Het betekent wel dat hij de 
aankomende wedstrijd tegen Zee-
wolde door een schorsing zal ont-
breken. Jay Klaas Wijngaarden ver-
ving in de 67e minuut Dave Corne-
lissen en gaf een paar minuten la-
ter een mooie voorzet op Mike Cor-
nelissen. Zijn kopbal werd tot cor-
ner verwerkt, wat wel gevaar, maar 
geen doelpunt opleverde. In de 80e 
minuut kreeg Odysseus hun eer-
ste echte scoringskans vanuit een 
vrije trap op 20 meter van het doel. 
De spelverdeler schoot naast. Twee 
minuten later werd de overwin-
ning definitief veiliggesteld. De naar 
links uitgeweken Sander Kunke-
ler dribbelde weer het strafschop-
gebied binnen, waarna zijn voorzet 
door Jay Klaas Wijngaarden slim in-
getikt werd, 3-0. Ook Berry Kramer 
dreigde het strafschopgebied in te 
dribbelen, maar werd vlak daar-
voor gestuit door een overtreding. 
Elroy Baas joeg met meewind de 
vrije trap hard in de touwen, waar-
mee de eindstand op 4-0 uitkwam. 
Marciano Kastoredjo werd nog ver-
vangen door Matthijs Uytewaal. De 
aanvoerdersband ging de laatste 
paar minuten om de arm van Vin-
cent van Hellemondt. Een bijna za-
kelijk te noemen overwinning van 
CSW tegen de nummer laatst op de 
ranglijst. Met nog vier wedstrijden 
te spelen in de competitie kunnen 
deze allemaal als finale beschouwd 
worden gezien de tweestrijd met 
buurman Argon. Beide clubs heb-
ben evenveel punten verzameld 
door een identiek aantal gewon-
nen duels, gelijke spelen en verlo-
ren wedstrijden. CSW is leider van-
wege een gunstiger doelsaldo van 
+6 ten opzichte van Argon. Num-
mer drie Veensche Boys lijkt voor-
lopig afgehaakt met 5 punten ach-
terstand. De komende weken zul-
len uitwijzen wie het beste met de 
spanning omgaat.
Foto: sportinbeeld.com

CSW MD4 overtuigd bij KDO
Wilnis/De Kwakel - De meiden 
van CSW MD4 zijn inmiddels aardig 
gewend aan het grote veld waar ze 
op spelen. De eerste maanden wer-
den de wedstrijden regelmatig met 
ruime cijfers verloren. Na de winter-
stop gaat het echter stukken beter 
en zijn er al vele punten gepakt. 
Zaterdag ging de reis naar De Kwa-
kel om wederom tegen KDO MD1 
aan te treden. Enkele maanden ge-
leden werd tegen hetzelfde team 
nog met 8-0 verloren.
Op het mooie complex mochten we 
aantreden op het hoofdveld. Het be-
gin ging aardig gelijk maar echte 
kansen waren er niet. Na 10 minu-
ten besefte CSW dat er wat te ha-
len viel met meer power. Al snel re-
sulteerde dat in een doelpunt voor 
CSW. Vanaf dat moment was er 
maar één ploeg op jacht naar doel-
punten. Bij rust stond de teller op al 
op 2. Na rust was ook de wind in het 
voordeel van de meiden uit Wilnis. 

KDO probeerde nog van alles, maar 
de verdediging met Romy, Nina, Ga-
brielle, Anne en Rozemarijn was zo 
sterk dat er geen enkele hoop was, 
CSW denderde door. Alle meiden 
zijn eerste jaars, dus de meeste te-
genstanders zijn vaak wat groter en 
sterker. Daar bleek nu echter niets 
van. Het middenveld met Jo-Lin, Lu-
na, Dirkje, Lynn en Sofie was opper-
machtig. Aanvallers Joy, Amy, Va-
lerie en Dewi brachten de kwake-
laars vaak in verlegenheid. Keep-
ster Janey nam zo goed aan dat ze 
zelf nauwelijks in actie hoefde te ko-
men. Aan het einde van de wedstrijd 
stond een verdiende 0-8 op het sco-
rebord door hattricks van Dewi en 
Rozemarijn en doelpunten van Luna 
en Lynn. De 3 punten gingen mee 
naar Wilnis. Deze uitslag geeft ook 
aan dat deze meiden zich dit sei-
zoen sterk ontwikkelen. Vol vertrou-
wen kijken de meiden uit naar de 
komende wedstrijden.

TTC de Merel fietst de 
Bloesemtocht
De Ronde Venen - Op 19 april a.s. 
zal TTC de Merel haar 2e groeps-
toertocht van het jaar rijden. Deze 
klassieker naar de fruitbomen gaat 
via Harmelen en IJsselstein naar Vi-
anen. Via Hagestein en Asperen rij-
den we verder langs de zuidkant van 
de Linge door o.a. Rumpt, de fruit-
stad Geldermalsen en Buren waar 
de koffiestop is. Onderweg zien we 
overal fruitbomen die hopelijk volop 
in de bloesem staan. Na de koffie 
vervolgen we de route via Zoelmond 
en Ravenswaaij naar de pont bij 
Wijk bij Duurstede (0,80 voor eigen 
rekening). Via ‘t Goy, Houten, Bun-
nik en Utrecht rijden we weer rich-
ting Café de Schans in Vinkeveen. 
De rit is 148 kilometer lang en staat 
onder leiding van ervaren voorrij-
ders. Mogelijk dat dit jaar vanwe-
ge het warmer wordende weer de 
bloesem aanwezig is. Bij de late 
fruitbomen zal de bloesem er mo-
gelijk nog niet zijn. De kortere ver-
sie van 100 km rijden we via Har-

melen, De Meern, Nieuwegein, Tull 
en `t Waal naar de koffiestop in Wijk 
bij Duursteden. Na de koffiestop 
vervolgen we onze weg via ‘t Goy, 
Houten en Nieuwegein weer terug 
naar Café de Schans in Vinkeveen. 
Net als bij de langere versie staat de 
kortere versie onder leiding van er-
varen voorrijders. Alle leden, maar 
uiteraard ook niet-leden zijn hier-
bij uitgenodigd aan deze rit deel te 
nemen. Er zal worden gereden in 2 
groepen. De korte afstand met een 
snelheid van maximaal 27 km op 
de teller, de lange met een snel-
heid van maximaal 30 op de teller. 
Natuurlijk wordt de snelheid aan-
gepast aan de weersomstandighe-
den. Er wordt gestart om 08.30 uur 
bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen. 
Het meerijden van deze rit kost voor 
niet-Merelleden 3,00. NTFU leden 
krijgen 1,00 korting. Het dragen 
van een valhelm is verplicht. Kijk op  
www.ttcdemerel.nl voor meer infor-
matie.

En toen waren er nog twee
De Ronde Venen - De 2e divisie 
is inmiddels klaar met de competi-
tie en dus speelde afgelopen week 
alleen de teams in de 1e divisie. In-
zet? Het kampioenschap, degrada-
tie en vermijden van de nacompeti-
tie. Een team, DIO, was vrij en mocht 
toekijken wat de andere teams de-
den. Dat pakte voor hen helaas niet 
goed uit. Zij hadden nog kans op de 
titel maar dan moesten de Merel/
Heerenlux 3 en de Springbok 1 punt 
laten liggen. Er bleven wel wat pun-
ten liggen. Daar kom ik straks op 
terug. Maar onvoldoende voor DIO 
om nog zicht op de titel te houden 
en dus blijven er nog twee titelkan-
didaten over! Tussen die twee zal 
het ook spannend blijven. De win-
naar van de competitie zal pas op de 
laatste speeldagen bekend worden, 
opnieuw een spannend slot van de 
competitie. Wat gebeurde er om het 
zo spannend te maken. De Spring-
bok 1 stond 2e en moest, om zicht 
te houden op de titel, eigenlijk met 
9-0 winnen en dan moest de Me-
rel/Heerenlux 3 ook nog eens pun-
ten verliezen.
De Springbok 1 speelde thuis tegen 
de Merel/Heerenlux 1. Geen makkie 
maar de titel lonkt(e) nog steeds en 
geconcentreerd en met solide spel 
werd partij na partij gewonnen en 
aan het eind van de avond stond er 
de noodzakelijke 9-0 op het bord. 
De Merel/Heerenlux 3 ontving de 
nummer laatst, de Paddestoel 2. De 
laatste wil niet degraderen en heeft 
dus alle punten nodig. Jamal Ban-
mousa snoepte twee punten van 
Dorus van de Meer af en Carolien 
van Wijk haalde er 1 tegen Wim 
Berkelaar. Dat waren dan 3 voor de 
Paddestoel en zo bleven er 6 voor 
de Merel/Heerenlux 3 over. Daar-
door loopt de Springbok 13 punten 
in op de koploper en is het verschil, 
met voor beide teams nog een wed-
strijd te spelen, nog maar een punt 
in het voordeel van de Merel! Bei-
de teams hebben nog een week op 
zich op hun laatste wedstrijd voor te 
bereiden en vanaf deze plek wens 
ik beide teams succes in hun laat-
ste wedstrijd. Dan de degradatie en 
nacompetitie. De Paddestoel 2 pak-
te weliswaar 3 punten, maar dat was 
niet voldoende om zicht te houden 
op de nacompetitie en degrada-
tie is helaas voor hen nu definitief. 
De Merel/Heerenlux 2 haalde uit bij 
de Schans/Lutis ventilatietechniek 
slechts 2 punten en staan daarmee 
op een na de laatste plaats. Stie-
va/Aalsmeer speelde uit tegen Bar 

Adelhof 2 en alleen Lucia Burger 
kon daar 2 punten binnenhalen. De 
andere 7 waren voor Bar Adelhof 2. 
Daarmee staat Stieva/Aalsmeer sa-
men met de Merel/Heerenlux 1, dat 
geen punten haalde, 4 punten bo-
ven de Merel/Heerenlux 2. De Kui-
per/Stee Inn ontving Bar Adelhof 
1, dat zijn laatste wedstrijd speel-
de. Aangezien de andere teams 
nog een wedstrijd te spelen hebben 
was winnen voor Bar Adelhof 1 dan 
ook noodzaak. Kees de Zwart (Kui-
per/Stee Inn) speelde, met 19 beur-
ten, de kortste partij van de week en 
won daarmee van Richard Schreurs. 
Richard maakte in deze partij, met 
24 caramboles (24%), de hoogste 
serie van de week. Helaas was dit 
het enige wapenfeit van de Kuiper/
Stee Inn in deze wedstrijd, de ande-
re 7 punten waren voor Bar Adel-
hof 1. Hiermee staat Bar Adelhof 
1 slecht 1 punt boven Stieva en de 
Merel/Heerenlux 1 en moeten zij in 
de laatste week afwachten wat de 
concurrenten doen. Er werden ook 
nog twee inhaalwedstrijden ge-
speeld. De laatste wedstrijd van de 
2e divisie, Bar Adelhof 3 tegen CenS 
1 werd met 2-7 door CenS 1 gewon-
nen. Daarmee is CenS 1 tweede ge-
worden in de eindstand. DIO had 
nog een bekerwedstrijd tegen CenS 
2 te spelen. Dat werd een gedegen 
9-0 overwinning voor DIO. Na enig 
rekenwerk is daarmee ook duidelijk 
geworden dat, ondanks deze fraaie 
overwinning, het gat met de num-
mer 1 in de bekercompetitie niet 
meer te dichten is. Daarmee is de 
Schans/Lutis ventilatietechniek, die 
zelf niet meer hoeven te spelen in 
de bekercompetitie, bekerwinnaar 
2014-2015. Van harte gefeliciteerd 
met de titel!

Regio - Aanstaande zaterdag 18 
april kan iedereen kennis komen 
maken met de roei-, kano- en kano-
polosport tijdens de open dag van 
Michiel de Ruyter. Er liggen roei-
boten en kano’s klaar om zelf uit te 
proberen of deze watersporten bij je 
passen. De aanwezige leden kun-
nen alles vertellen over hoe mooi 
het is om op de Amstel te varen.
Daarnaast zie je ook meer ervaren 
kanoërs en roeiers op het water. Zo 
komen gedurende de dag deelne-
mers aan de roeimarathon De Hart 

van Holland langs de vereniging. 
Zij roeien die dag 90 km als wed-
strijdtocht of in estafettevorm. Voor 
de 19de keer wordt de route vanuit 
Utrecht langs Breukelen, Uithoorn, 
Abcoude en via Breukelen weer te-
rug naar Utrecht afgelegd in boten 
voor 2 of 4 roeiers.
De open dag duurt van 10 tot 14 
uur. Meer informatie over de ver-
eniging is te vinden op www.mdr.nu. 
Het clubgebouw van de vereniging 
is te vinden op Amsteldijk-Zuid 253 
in Uithoorn.

Open dag Roei- en 
Kanovereniging

Michiel de Ruyter

Maarten Dulmus drie-
bandenkoning toernooi
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in cafe de Merel 
te Vinkeveen de strijdt aangegaan 
wie er als winnaar van het Regio-
naal driebanden toernooi (64 deel-
nemers !) van biljartclub D.I.O. van 
de tafel met het groene laken met 
de meeste punten en de hoofdprijs ,
een tv naar huis zal gaan. Na de za-
terdag stond 1 man aan de leiding 
nl. Maarten Dulmus met 6 pun-
ten uit 4 wedstrijden en als twee-
de Carlos van Oosterom met 5 pun-
ten uit 4 wedstrijden, gevolgd door 
Paul Schuurman, Rob Gels, Frank 
Bijlhouwer en Jan Eijsker op 4 pun-
ten,.Frank van Schaik had na de za-
terdag 3 punten en Mees Brouwer 
2 punten. Dus nog van alles mo-
gelijk op de zondag. Na de laatste 
wedstrijd was de stand als volgd. De 
laatste plaats was voor met 6 pun-
ten Carlos van Oosterom alles mis-
lukte deze dagen bij Carlos, 7de 
werd Rob Gels met 6 punten, en 
met 7 punten 6e en niet goed ge-
speeld, Frank Bijlhouwer, 5de met 

7 punten Frank van Schaik die dus 
niet in de gewenste vorm was om de 
titel te pakken, vierde met 8 punten 
werd Jan Eijsker die de laatste wed-
strijd moest winnen om kampioen 
te worden maar verloor verrassend 
van Paul Schuurman. Als prima der-
de Paul Schuurman ook met 8 pun-
ten, als tweede Mees Brouwer met 
ook 8 punten die zijn inhaal race te 
laat inzette om Maarten Dulmus van 
de eerste plaats af te houden ook 
dus met punten de beste door een 
beter moyenne.
Al met al was Maarten dus de al-
lerbeste van het toernooi van Bil-
jartclub D.I.O. van het jaar 2015, 
slechts drie partijen verloren en 
over het hele toernooi een moyen-
ne gespeeld te hebben van 0,683. 
De kortste partij in het toernooi nl 
10 caramboles in 9 beurten was van 
Carlos van Oosterom ook Frank Bijl-
houwer speelde een korte partij nl. 
9 caramboles in 9 beurten en de 
hoogste serie maakte Paul Schuur-
man en Jan Eijsker nl.6 caramboles. 

Eerste en Tweede plaats 
GVM jongens
Mijdrecht - Zaterdag 11 april stond 
in het teken van de finale 3/4 kamp 
voor de recreatie jongens & meisjes 
van GVM’79 en tegelijkertijd vonden 
de clubkampioenschappen van on-
ze vereniging plaats.
’s Ochtends  om 9:00 uur waren de 2 
jongens teams aan de beurt voor de 
3 kamp. Team GVM7 beet om 9:00 
uur het spits af. De jongens wa-
ren een beetje onzeker omdat in de 
middag de clubkampioenschappen 
met andere oefenstof geturnd zou-
den worden. Ze waren bang dat ze 
de oefeningen door elkaar zouden 
halen. Na de lange mat was de kop 
ervan af en ging het heel goed. In 
de tweede ronde was team GVM6 
aan de beurt. De jongens waren 
net zo onzeker als GVM7, maar ook 
hier was na het eerste onderdeel de 
mat geen sprake meer van onzeker-
heid en werden zeer nette oefenin-
gen geturnd. Daarna lang in span-
ning tot het eind van de ochtend 
voor de prijsuitreiking. GVM7 werd 
beloond met een fantastische eer-
ste plaats en GVM6 mocht één tree-
tje lager staan en eindigde op een 
hele knappe tweede plaats. Onwijs 
goed en heel blij om daarna snel 
van Soest naar Mijdrecht te racen 
om deel te nemen aan de clubkam-
pioenschappen. 

Finale
Aan het eind van de middag vond 
het omgekeerde plaats voor de 
meisjes groep GVM4. De meiden 
hadden ’s ochtends eerst de club-
kampioenschappen geturnd en in 
de middag stonden ze in de start-
blokken voor de finale 4 kamp. 
Ook hier speelden de zenuwen op 

aan het begin, maar de meisjes lie-
ten hele mooie oefeningen zien met 
een schitterende vijfde plaats (van 
de tien) tot resultaat. Zeer goed ge-
daan meiden. Dankzij de hulp van 
het Rayon hebben wij de planning 
van de finale ¾-kamp en de club-
kampioenschappen op elkaar af 
kunnen stemmen. Want zo’n gezel-
lige verenigingsdag willen de kin-
deren niet missen. Alle jongens en 
meisjes van de vereniging mochten 
mee doen om te strijden tegen el-
kaar en tegelijk veel plezier te heb-
ben met elkaar. Ondertussen zat de 
tribune vol met enthousiaste ouders, 
opa’s en oma’s en bekenden om alle 
kinderen aan te moedigen. Zij geno-
ten van de knappe oefeningen van 
de kinderen en de gezelligheid op 
de tribune of in het sportcafé Cens. 
Tijdens het uitrekenen van de cijfers 
lieten de meisjes van de selectie een 
leuke demonstratie zien op de tum-
blingbaan, dit is een opblaasbare 
baan waarbij de Arabier flikflak en 
salto’s je om de oren vliegen.
Ook onze allerkleinsten kwamen in 
actie om hun Beweegdiploma te ha-
len. Hiervoor werden alle onderde-
len die de kinderen moeten beheer-
sen in een parcourtje uitgezet. Ver-
volgens kregen de kinderen aan de 
hand van de uitslagen van onze lie-
ve juryleden hun Beweegdiploma 
of Beweegcertificaat. Dit diploma 
wordt landelijk gedragen door de 
KNGU en zal in de toekomst net zo 
belangrijk zijn als het zwemdiploma! 
Mede dankzij de gemeente de Ron-
de Venen kunnen wij dit program-
ma voor alle kinderen van 3 t/m 6 
jaar aanbieden. Kijk hiervoor op on-
ze website: www.gvm79.nl
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Twintigste editie Amstel 
schaaktoernooi weer 

groot succes
Regio - Ruim 40 schakers waren er 
op zaterdag 11 april in basisschool 
‘t Startnest om mee te doen aan het 
Amstel schaaktoernooi, dat dit jaar 
alweer voor de 20e keer gehouden 
werd. Met 28 jeugdspelers en 14 se-
nioren ging iets na 12 uur het toer-
nooi van start. De kinderen speel-
den beneden in de aula en de seni-
oren konden in alle rust op de eerste 
verdieping hun partijen spelen. De 
bar werd evenals vorig jaar vakkun-
dig gerund door Daniëlle en Hei-
di. Bij de senioren werd Piet Geert-
sema met een fraaie score van 6 uit 
7 toernooiwinnaar.

Na zijn eerdere overwinningen in 
1998, 2000 en 2006 komt zijn naam 
dus voor de vierde keer op de wis-
selbeker. Hij komt hiermee op gelij-
ke hoogte met Henk Elserman, die 
overigens deze editie op de derde 
plaats eindigde met een score van 
4.5 uit 7. Daar tussenin eindigde Pim 
Ydo met 5.5 punt. Bij de jeugd werd 
het toernooi evenals vorig jaar ge-
wonnen door Sipke de Boer.Hij was 
duidelijk een maatje te groot voor 
de rest en behaalde met 9 uit 9 een 
100% score. De tweede plaats ging 
naar Marijn Vree van schaakver-
eniging Denk en Zet uit Vinkeveen, 
die evenals Nick Strubbe een sco-
re van 7 uit 9 behaalde, maar Nick 
op weerstandspunten voor bleef. Bij 
de jeugd waren er ook nog prijzen 
per leeftijdsgroep te behalen. Groep 
A (12 t/m 15 jaar) werd overtuigend 
gewonnen door Jorn Weber, die met 
6 uit 9 zijn achtervolgers een punt 

voorbleef. Calvin Kikken werd twee-
de en de derde prijs in deze groep 
was voor Dylan Prins.  
In groep B (10 en 11 jaar) was de 
eerste prijs voor Sem van de Ridder 
met een score van 5.5 uit 9 en dat 
was maar een half puntje meer dan 
de nummers twee en drie. Twee-
de werd Romke de Boer en de der-
de prijs was voor Pratyush Anil. In 
groep C (9 jaar) was Puck van Thie-
nen onbetwist de sterkste. Met een 
score van 6 uit 9 werd hij zelfs 4e 
in de totaalstand en deze score was 
uiteraard ruim voldoende voor de 
eerste prijs in deze groep.De tweede 
en derde prijs in deze groep gingen 
naar kinderen niet nog niet zo lang 
schaken. Pelle van Sijll werd tweede 
met 4.5 punten en Jorrit Vossepoel 
derde met een puntje minder. In 
groep D speelden de jongste deel-
nemers (7 en 8 jaar) en hier was het 
Romayn Brandsma die met een sco-
re van 5.5 punten de eerste prijs be-
haalde. Hij was dus niet voor niets 
helemaal uit Purmerend gekomen 
om mee te kunnen doen! De twee-
de prijs ging naar Kjeld Losekoot die 
een puntje minder haalde dan Ro-
mayn en derde werd Rami el Fattahi, 
die Zoiye van Leeuwen net een half 
punt voorbleef. De troostprijs was 
voor Charlotte Wijfje, die als belo-
ning een lekkere doos celebrations 
mee naar huis mocht nemen. Het 
was weer een mooie schaakmiddag, 
die mogelijk werd gemaakt door de 
gastvrijheid van basisschool ‘t Start-
nest, de inzet van vele vrijwilligers 
en onze geheime sponsor.

Eerste pupillencompetitiewedstrijd bij 
AKU groot succes
Regio - Zaterdag 11 april, organi-
seerde AKU de eerste van de drie 
regionale wedstrijden van de pupil-
lencompetitie. Er waren 6 verenigin-
gen uitgenodigd om bij AKU deel te 
nemen aan deze wedstrijd en waar 
in de afgelopen jaren gemiddeld 
200 atleten aan de eerste wedstrijd 
meedoen, hadden de verenigingen 
dit jaar bijna 300 pupillen afgevaar-
digd naar deze wedstrijd. Dat AKU 
een bloeiende en groeiende vereni-

ging is met een grote jeugdafdeling 
bleek wel uit het feit dat 60 AKU-
pupillen aan deze wedstrijd mee 
hebben gedaan.

Complimenten voor 
de organisatie
Het grote aantal deelnemers bete-
kende voor het organiserende AKU 
een enorme uitdaging om alle wed-
strijdonderdelen nauwkeurig te 
plannen en op elkaar af te stemmen

De wedstrijdcommissie die de he-
le voorbereiding heeft gedaan mag 
trots zijn, zij ontvingen van alle kan-
ten complimenten voor de goede 
organisatie en zij hebben ervoor ge-
zorgd dat de wedstrijd zonder pro-
blemen verliep. Daarnaast extra 
dank voor alle vrijwilligers die op 
deze klaar stonden om te meten, te 
harken, uitslagen te verwerken, kof-
fie en broodjes te verzorgen, etc. 
Naast de vele ouders die hand- en 

spandiensten verrichtten, waren er 
ook veel jonge junioren die assi-
steerden bij de verschillende onder-
delen, goed om te zien dat de ver-
eniging op hen kan bouwen.

Regen en wind
Tot nu toe waren de weergoden ons 
altijd gunstig gezind tijdens de pu-
pillencompetitie, maar dit jaar was 
dat helaas niet het geval. Terwijl 
op vrijdag en zondag de zon vol-
op scheen, zagen we nu de hele 
dag wolken waar af en toe regen uit 
kwam en door de toenemende wind 
werd het ook steeds kouder. Dat 
verhinderde niet dat alle kinderen 
tot het laatste moment enthousiast 
waren en het hele programma met 
een kleine aanpassing afgewerkt 
kon worden. Veel ouders en oma’s 
en opa’s waren aanwezig om hun 
(klein-)kinderen aan te moedigen.
De jonge atleten van AKU, sommi-
gen pas 6 jaar en nog maar enke-
le maanden/weken lid, zetten hun 
beste beentje voor. Verschillende 
AKU-pupillen eindigden vooraan en 
wonnen een mooie medaille, maar 
bij atletiek geldt vooral toch de ei-
gen prestatie die je neerzet en doe 
je je best om je eigen prestatie een 
volgende keer te verbeteren. 
Op de foto is het enthousiasme 
van de groep jongste AKU-pupillen 
goed te zien.
We kunnen terugzien op een prach-
tige wedstrijd en verheugen ons op 
de volgende wedstrijd die AKU mag 
organiseren, een landelijke 3e divi-
siewedstrijd voor senioren mannen 
en vrouwen op zondag 7 juni.

Gymvereniging Atalante 
straalt in regiofinale
Wilnis - Op zaterdag 11 april was 
het zover. Nadat twee groepjes zich 
in januari in Wilnis hadden geplaatst 
voor de regiofinale van de vierkamp 
in Soest, werd er wekelijks enthou-
siast geoefend. Vandaag moest het 
dan echt gaan gebeuren. Met een 
gezonde spanning waren de meis-
jes van 6 t/m 8 jaar als eerste aan 
de beurt om hun kunsten te verto-
nen op de brug, de balk, de mat en 
de trampoline. Vaders, moeders en 
andere fans keken trots toe van-

af de tribune hoe de meisjes straal-
den in hun prachtige nieuwe pak-
jes. Daarna werd hun geduld op de 
proef gesteld tot aan de prijsuitrei-
king. De meiden van 9 t/m 11 jaar 
waren even later aan de beurt en 
ook zei doorliepen vol overgave en 
enthousiasme hun vier onderde-
len. De trotse toeschouwers zagen 
hun meiden alles geven. Nu was het 
wachten op de uiteindelijke punten-
telling.
De oudste meiden grepen helaas 

BMX TOP competitie 
Valkenswaard!
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
de allereerste Topcompetitie van dit 
seizoen verreden en ditmaal op de 
vernieuwde baan in Valkenswaard. 
22 rijders van UWTC hadden zich 
ingeschreven bij blok 1; de boys 
7-12 en de cruiser categorie, om de 
strijd met de rest van Nederland aan 
te gaan. Klokslag tien uur begon de 
wedstrijd mooi op tijd met een heer-
lijk zonnetje over de baan. Prima 
weer om een prima prestatie neer te 
zetten. Bij de boys 9 deed Jur de Beij 
zijn uiterste best om in de manches 
bij de eerste vier te eindigen, dit luk-
te helaas niet het hield voor hem op 
na de manches. Bij de Boys 10 jaar 7 
rijders van UWTC aan de start maar 
gelukkig allemaal in een andere 
bak. Jessy Soede reed netjes drie-
maal naar plek 3 ook Rens Gröm-
mel, Alec van der Mast, Joël Rijne-
ker en Daan Corts lukte dit op naar 
de kwartfinale! Voor de andere twee 
Giovanni de Haan en Jordi Maijen-
burg hield het op na de manches. 

Bij de boys 12 jaar ook een plaats 
in de kwartfinale voor Max de Beij 
en Brian Boomkens. Voor Brian was 
het nog heel spannend hij moest in 
de laatste manche minimaal bij de 
eerste twee eindigen om zo zeker te 
zijn van een plek in de kwartfinale. 
Na een uitstekende start en een pri-
ma race lukte dit en was zo zeker 
van zijn plaats in de kwartfinale. Bij 
de cruisers deed Roberto Blom uit-
stekende zaken hij reed driemaal bij 
de eerste vier en kan daardoor ge-
lijk doorstromen naar de “grande fi-
nale”. 

Nieuwelingen
Na wat problemen met de lijsten 
door computerstoringen kon men 
eindelijk beginnen met de kwartfi-
nales. In totaal 16 kwartfinales, bij 
de boys 10 reed Daan Corts naar de 
6e plaats ook Joël Rijneker werd 6e 
de andere drie rijders Rens Gröm-
mel, Jessy Soede en Alec van der 
Mast deden het iets beter zij wer-

De duiven vliegen weer
Regio - “Het had weinig gescheeld 
of de duiven van de duivenliefheb-
bers uit de Uithoornse regio hadden 
hun heil moeten zoeken in andere 
regio’s zoals Aalsmeer, Bovenkerk 
of Ouderkerk a/d Amstel. Dank-
zij een goedwillende duivenlief-
hebber uit Uithoorn, die belangen-
loos zijn bedrijfsruimte 1 jaar be-
schikbaar stelt kunnen de duiven-
liefhebbers hun mooie hobby tijde-
lijk voortzetten”, aldus Hans Half van 
de duivenvereniging. Hij vervolgt: 
“Als het aan de Gemeente Uithoorn 
had gelegen hadden ze de duiven-
sport de nek omgedraaid omdat de 
ambtenaren het nodig vonden dat 
ons prachtige clubhuis P.V. Rond 
de Amstel aan de Amsterdamse-
weg in Uithoorn hoognodig met de 
grond gelijk gemaakt moest wor-
den. Waarom? Om de zgn. “voor-
uitgang” wat de Gemeente propo-
gandeerd. Als dat moet gaan over 
de rug van de duivensport Uithoorn 
met 25 leden, in hoofdzaak gepen-
sioneerden, is dat toch wel zeer be-
denkelijk. De Gemeente heeft plan-
nen in de toekomst voor deze plek. 
Met het mes op de keel moesten wij 
vertrekken zodat ons mooie club-
gebouw gesloopt kon worden. Toch 
wel zeer bedenkelijk. Zoals gebrui-
kelijk willen de ambtenaren scoren, 
zelfs over de ruggen van hobbyisten 
die hun clubhuis eigenhandig ruim 
50 jaar geleden hebben gebouwd. 
De club is hier wel tegenin gegaan, 
wat ons een hoop geld heeft gekost 
maar tegen zo’n groot orgaan zijn 
wij niet opgewassen en bleken wij 
geen enkel recht te hebben.
En het meest teleurstellend is dat de 
Gemeente ons geen enkel redelijk 
alternatief biedt en deze vereniging 
aan hun lot overlaat. Onvoorstelbaar 
anno 2015 waarin grote projecten 
wel mogelijk blijken, neem als voor-
beeld het Aquaduct onder de Am-
stel. Een oplossing voor een groep 
fanatieke duivensportliefhebbers is 
niet mogelijk! Een schande vinden 
wij. De duivensportvereniging hoopt 
dan ook, en doet een noodkreet/op-
roep aan de Gemeente om met een 
nieuwe locatie een doorstart te kun-
nen maken en nieuw leven ingebla-
zen kan worden en vooral dat onze 

vereniging weer een toekomst heeft!
Mocht u, dit gelezen hebbende, een 
locatie voor ons weten dan kunt u 
zich aanmelden bij de voorzitter 
dhr. Ton Duivenvoorde, tel. Nr. 06-
55723640. Financiële ondersteuning 
en/of sponsoring is ook zeer wel-
kom. Op deze manier kunnen mis-
schien in de toekomst veel liefheb-
bers (w.o. veel gepensioneerden) 
nog heel veel plezier beleven aan 
deze mooi hobby”.

Eerste vlucht
Toch was er dan die eerste vlucht 
van het nieuwe seizoen 2015. De-
ze had als losplaats het Belgische 
Meer, gelegen op ruim 80 km vanuit 
onze regio. Deze vlucht is de eerste 
vlucht die meetelt voor de Vitesse 
Competitie. Dit zijn 7 vluchten met 
afstanden die variëren van 80 tot 
300 km. De duiven werden om 08:10 
uur ’s morgens gelost bij een zwak-
ke zuidwesten wind. Dat de duiven 
er weer zin in hadden bleek wel uit 
de snelheid van boven de 100 km. 
p/uur waarmee ze naar huis vlogen.
Het was Hennie Pothuizen in Vin-
keveen die als eerste een duif op 
zijn hok zag landen om 08:56:30 
uur, gevolgd door een duif van Mar-
tin v.d. Hoort die zijn eerste duif om 
08:58:02 thuis had. De derde duif 
viel om 08:58:25 uur bij Hans Half 
op het hok in Amstelhoek. In rayon 
F stonden 3086 duiven aan de start. 
Hier werd Hennie 10e, Martin 26e 
en Hans 43e.

Met deze prestaties hebben de dui-
venliefhebbers uit onze regio weer 
een mooie start van het nieuwe sei-
zoen gemaakt.

1 Hennie Pothuizen, Vinkeveen 
2 Martin v.d. Hoort, Uithoorn 
3 Hans Half, Amstelhoek 
4 Ton Duivenvoorde, De Hoef 
5 Kees Roelofsen, Breukelen 
6 Theo Kuylenburg, Amstelhoek 
7 Piet van Schaik, Uithoorn
8. Ron den Boer, Uithoorn
9. Peter Bosse, Uithoorn
10. Harry Hendriks, Vinkeveen
11. Johan Hendriks,Vinkeveen
12. Theo Vlasman, Uithoorn
13. Theo Fiege, Uithoorn

Uniek kampioenschap Argon Basketball 
J20 in eerste klassse
Mijdrecht - Voor het eerst in de 
geschiedenis van Argon Basketball 
heeft een ploeg het kampioenschap 
in de eerste Rayon klasse behaald. 
Afgelopen zaterdag werd namelijk 
het succesvolle Jongens onder de 
20 team van Argon kampioen door 
een 40-52 winst op Cady uit Capelle 
aan de IJssel. Met slechts één ver-
lies wedstrijd (tegen Jumpers uit 
Den Haag) wisten de jonge hon-
den van Argon in deze competitie 
14 punten uit 8 wedstrijden te ha-
len. Een knappe prestatie gezien het 
feit dat deze ploeg voor het eerst in 

deze klasse speelt en tevens tegen 
maar liefst drie oudere J22 tegen-
standers moest spelen. 
Promotie naar de eredivisie lijkt 
hierdoor logisch maar is op dit mo-
ment nog een te grote stap en der-
halve te ambitieus voor deze talent-
volle jongens van Argon.

De wedstrijd tegen Cady was eigen-
lijk een formaliteit gezien de thuis 
en uit winst van Argon op de be-
langrijkste concurrent Binnenland 
uit Barendrecht eerder in Maart. Bij 
verlies kon Binnenland nog op gelij-

ke hoogte komen maar door het on-
derlinge resultaat zou Argon alsnog 
kampioen zijn. De druk was er der-
halve een beetje af afgelopen za-
terdag ondanks de doelstelling om 
overtuigend te winnen en een te-
recht kampioenschap te vieren. 
Daardoor was de scherpte in het 
spel ook ver te zoeken en kon Cady 
in het begin van de wedstrijd goed 
bij blijven bij de niet efficient spe-
lende Argonauten. Halverwege het 
tweede kwart was de stand nog 20-
23 en vooral de slechte passing bij 
Argon zorgde voor de matige sco-

re aan de Mijdrechtse zijde. Nadat 
de scherpte terug was aan het ein-
de van het tweede kwart wist Koen 
de Koning in de laatste seconde 
met een fraaie drie-punter een 20-
33 ruststand op het bord te zetten. 
Deze voorsprong werd in het der-
de kwart door Argon goed verde-
digd maar aanvallend was er wel 
moeite met de wisselingen tussen 
zone en man-to-man verdediging 
bij Cady. De 25-43 voorsprong aan 
het begin van het vierde kwart was 
echter ruim genoeg om in de laat-
ste minuten van de wedstrijd vrij-
uit te gaan spelen. Hierdoor konden 
de jonge spelers al spelend terecht 
realiseren dat ze een uniek kampi-
oenschap aan het neerzetten wa-
ren. Na het slotsignaal en een eind-
stand van 40-52 was het kampioen-
schap definitief een feit en werden 
de champagne flessen knallend ge-
opend. Alle tien de spelers van Ar-
gon J20 maar ook de coaches en 
trainsters Liljan van der Wilt, Linda 
de Jong en Caspar Mascini genoten 
van deze ontlading en kunnen te-
rugkijken op een uniek maar voor-
al succesvol seizoen in deze eerste 
klasse. De topscorer van deze wed-
strijd was (zoals wel vaker dit sei-
zoen) Dennis Tolboom met 13 pun-
ten. De verwachting is dat deze 
ploeg na de zomer grotendeels on-
gewijzigd blijft en volgend seizoen 
wederom een serieuze rol kan spe-
len in de eerste klasse van het Ray-
on West.

net náást een medaille met een 
prachtige vierde plek en de jong-
ste groep behaalde een prachtige 
tweede plaats en nam trots hun zil-

veren beker in ontvangst! Een pri-
ma resultaat op deze druilerige za-
terdagmiddag! Op naar de onderlin-
ge wedstrijden eind juni.

den alle drie 5e maar dit was niet 
genoeg voor een plek in de halve 
finale. Bij de boys 12 lukte dit ook 
Max de Beij en Brian Boomkens niet 
zij werden respectievelijk 5e en 6e 
in hun kwartfinale. Bij de finale van 
de cruisers reed Roberto Blom naar 
de 6e plaats!

’s Middags de eer aan blok 2; de 
boys/girls 13,14, nieuwelingen jon-
gens, sportklasse 25+ en de Eli-
te man en Woman. Hierin ook een 
aantal rijders van UWTC aan de 
start; Wiljan Brouwer reed in zijn 
klasse alleen de manches hij werd 
namelijk 3x 5e.Tom Brouwer, Mats 
de Bruin wisten het te redden tot 
de achtste finales hierin werden zij 
6e en 8e. Roberto Blom ’s morgens 
nog de finale gehaald bij de crui-
sers reed ’s middags op zijn “gewo-
ne” fiets weer keihard in de rondte, 
hij wist ook de achtste finale te ha-
len hij werd hierin 5e. Bij de boys 13 
deed Izar van Vliet goede zaken hij 
wist de halve finale te halen waarin 
hij een 5e plaats wist te behalen net 
niet genoeg voor de finale. Bij de 
Boys 14 reed Kevin Boomkens ook 
een halve finale, hij werd 7e. Voor 
Joey Nap bij de “nieuwelingen” rij-

dend was de baan in de halve finale 
15 cm te kort hij werd nipt 5e. Bart 
van Bemmelen rijdend bij de boys 
14 deed verleden week in Zolder bij 
de Europese rondes al hele goede 
zaken door daarin op zaterdag en 
zondag de finale te behalen. Hij ver-
keert op dit moment dus in uitste-
kende vorm en dat liet hij ook weer 
zien op de baan in Valkenswaard. In 
de finale reed hij zeer sterk naar de 
eerste plaats,een uitstekende pres-
tatie! De volgende wedstrijd zal vol-
gende week zondag zijn op de BMX 
baan in Baarn weer een strijd in de 
WEST-competitie.





Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is 
gespoeld, tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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Breng zaterdag Goud in 
uw wijk!
De Ronde Venen - Honderden in-
woners gaan aanstaande zaterdag 
aan de slag om hun buurt nog groe-
ner en gezelliger te maken. Met bij-
na veertig initiatieven is deze vier-
de editie bij voorbaat al de groot-
ste. Goud in je wijk focust dit jaar op 
groen, duurzaam en gezond. 
In Abcoude, Amstelhoek, Mijdrecht 
en Wilnis adopteren bewoners han-
ging baskets aan lantaarnpalen in 
de straat. Samen met buren teke-
nen zij tijdens kleine buurtfeestjes 
en andere groenactiviteiten adop-
tie-overeenkomsten. Na IJsheiligen 
gaan ze de baskets samen vullen 
voor fleurige Rondeveense straten 
deze zomer.
Ook dankzij andere initiatieven 
wordt De Ronde Venen een stuk 
groener. In Abcoude leggen bewo-
ners van Dorpszicht een irrigatiesy-
steem aan voor de binnentuin van 
de Angstelborgh en aan Koppelland 

worden fruitbomen geplant. In Vin-
keveen krijgen twee groenstroken 
aan Conincksmeer beplanting en 
start de Dodaarslaan met jaar twee 
van een eigen moestuin. 

Activiteiten
Gouden partner NME-centrum De 
Woudreus in Wilnis organiseert tus-
sen 10:00 en 13:00 uur diverse na-
tuuractiviteiten in het naast gelegen 
Speelwoud. Ga op excursie, plant 
zomerbollen, aai bijen onder lei-
ding van een imker, proef zijn verse 
honing en test flammkuchen (een 
soort Duitse pizza) uit een oven die 
speciaal voor Goud in je wijk wordt 
opgestookt. Alle activiteiten zijn 
gratis.
Op vrijdag 17 april gaan verschil-
lende scholen al voor groen goud. 
Kinderen van onder andere de Pi-
usschool, Vlinderbosschool en CNS 
starten een moestuin bij hun school 

Royal concert brassband Concordia
Vinkeveen - Op zaterdagavond 18 
april geeft Brassband Concordia 
een voorjaarsconcert in Sociaal Cul-
tureel centrum ‘de Boei’, Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Natuurlijk wordt deze 
avond geopend door een optreden 
van het leerlingenorkest en de blok-
fluiters, de toekomst van onze ver-
eniging, onder leiding van Berna-
dette de Bree en Stephan Koppe-
laar. Deze avond zal geheel in teken 
staan van het 200 jaar bestaan van 
ons Koninkrijk. De Brassband opent 
het concert met ‘Laudate Regem’, 
een nummer speciaal geschreven 
ter ere van de inhuldiging van Ko-
ning Willem-Alexander. Na een kor-
te beginfanfare volgt een prachtige 
gedragen melodie waarin even mu-
zikaal verwezen wordt naar het Wil-
helmus. Met dit werk is het altijd 
weer even opnieuw 30 april 2013!
Daarna kunt u luisteren naar het 

prachtige Schindler’s List, uit de ge-
lijknamige film, een film over het le-
ven van Oskar Schindler, die tijdens 
de oorlog meer dan 1100 Joden red-
de van de dood In Auschwitz. Waar-
mee willen we de verschrikkelij-
ke oorlogen die hebben plaatsge-
vonden tijdens het 200 jaar Konink-
rijk herdenken. Het werk ‘Van Oran-
je’ wat hierna volgt is geschreven 
in opdracht van het comité 200 jaar 
koninkrijk en voor het eerst in de 
Ridderzaal en Den Haag opgevoerd 
in aanwezigheid van Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima.
Om te laten horen dat het Wilhel-
mus nog echt wel van deze tijd is, 
speelt Concordia een swingen-
de versie van het Volkslied, waar-
in verschillende elementen als een 
wervelwind voorbijtrekken, waarbij 
het moeilijk wordt om op uw stoel 
te blijven zitten. Na de pauze speelt 

Concordia onder andere een prach-
tige suite van Händel, ‘Music for the 
Royal Fireworks, wat geschreven 
is in opdracht van de Engelse ko-
ning George II. Als klapstuk van de 
avond willen we u trakteren op de 
Rogier van Otterloo Medley, waar-
in onder andere de muziek van ‘Sol-
daat van oranje’ een grote rol speelt.
We willen dit Royal concert afslui-
ten met het prachtige Adiós Noni-
no, wat gespeeld werd tijdens het 
huwelijk van Maxima en Willem-
Alexander in 2002. De entree voor 
dit concert is voor kinderen en do-
nateurs 5,- en voor volwassenen 
10,- euro.

We hopen u deze avond te mogen 
begroeten, zodat u met ons mee 
kunt genieten van de mooie, ont-
roerende en swingende muziek die 
Concordia ten gehore zal brengen.

Gezellige drukte rondom 
Scouting Eliboe Vinkeveen
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
was het weer een gezellige drukte 
in en rondom het gebouw van Scou-
ting Eliboe in Vinkeveen. Op vrij-
dagavond speelden de Vrijdagwel-
pen de gehele avond buiten aller-
lei spellen; van trefbal tot slagbal en 
Britse buldog. De Scouts hebben de 

spullen ingepakt voor de Regiona-
le Scouting Wedstrijden, dat aanko-
mend weekend gaat plaatsvinden. 
Ook de Stam was vrijdagavond ac-
tief en hebben de keeltjes gesmeerd 
en karaoke gezongen. Op zaterdag 
zijn de Zaterdagwelpen druk ge-
weest met een verzamelspel, poort-

bal en een uitdagende estafette. De 
Afdeling heeft zich vermaakt met 
kaartspellen, zoals Cards Against 
Humanity en De Weerwolven van 
Wakkerdam. Heb je ook een keer zin 
om geheel vrijblijvend te komen kij-
ken? Neem dan eens een kijkje op 
www.eliboe.nl.

Kindermoestuin van start
De Ronde Venen – Volgende week 
woensdag 22 april start het nieuwe 
moestuinseizoen in de kindermoes-
tuin ‘de Wondertuin’ van NME-cen-
trum De Woudreus. Wekelijks op 
woensdagmiddag tussen 13.30 en 
15.00 uur wordt er met de tuinclub 
getuinierd in ieders eigen (of ge-
deelde) stukje moestuin. Met een 
eigen tas met tuingereedschap-
pen gaan de kinderen aan de slag 

met zaaien, planten, de tuin verzor-
gen en later in het jaar ook oogs-
ten. Soms gaat de oogst mee naar 
huis, soms wordt er samen wat van 
gemaakt. Naast het tuinieren zijn 
er veel andere klussen in de tuin te 
doen, zoals het maken van insec-
tenhotels, het verder bouwen aan 
de wilgentunnel, wormen zoeken, 
en het konijn verzorgen en nog veel 
meer.

Niets is te gek bij van 
Kreuningen
Mijdrecht - World of living, helpt 
thuiskomen, jouw wereld te cre-
eren in stijl en gevoel. Een nieuwe 
meubellijn, een trendy collectie ook 
voor jongeren. World of living staat 
voor kwaliteit, maatwerk en advies. 
Het ademt een enorme veelzijdig-
heid en creativiteit uit. Grote lounge 
banken met losse componenten, zo-
dat hoekbanken deelbaar zijn. Gro-
ve stiksels en biezen voor een stoer 
resultaat. De houten meubelen zijn 

bijvoorbeeld uitgevoerd in massief 
eiken maar kunnen in elke gewens-
te finish worden afgeleverd. De in-
deling van de wandmeubel of kast 
is naar jouw keuze, op maat gele-
verd. Er zijn banken en stoelen in 
deze lijn, welke je naar jouw wens 
kunt laten aanpassen, een hoge of 
lage rugleuning, in materiaal keuze 
van stof of leer, de poten zijn in kleur 
of materiaal te kiezen. Ook het zit-
comfort kan aangepast worden. Zit 

of poten bijenminnende zomerbol-
len in een nabijgelegen park. 
Naast de groene acties worden 
speeltoestellen opgeknapt, zwerfaf-
val opgeruimd, picknickbanken ge-
plaatst en veel meer. Alles in combi-
natie met vele koffiekannen en lek-
kere hapjes onder de partytent en 
met een springkussen in de buurt. 
U bent van harte uitgenodigd aan 
te haken bij één van de activiteiten. 
Een compleet overzicht vindt u op 
goudinjewijk.nl
Goud in je wijk wordt mede mo-
gelijk gemaakt door gemeente De 
Ronde Venen, NME-centrum De 
Woudreus, GroenWest en Stich-
ting Tympaan De Baat met financi-
ele ondersteuning van de gemeente 
en GroenWest. Voor meer informa-
tie en inspiratie: www.goudinjewijk.
nl, www.facebook.com/goudinje-
wijk, @goudinjewijk en goudinje-
wijk@derondevenen.nl

je hard of liever zacht, ben je klein of 
groot dan kun je zelfs de (schuif)zit-
tingen verstellen. 
Ook verschillende breedte in arm-
leuningen, hoger of tot op de grond, 
vallen binnen de mogelijkheden. 
Met het zitprogramma kun je het zo 
creëren dat het helemaal naar jouw 
wens is. Je moet wel slagen bij van 
Woninginrichting van kreuningen, 
Industrieweg 42, Mijdrecht 0297-
283113, www.kreuningen.nl

Wil je meedoen? Geef je op voor 
woensdag 22 april: telefonisch 
0297-273692 of per mail nmederon-
devenen@odru.nl. 
De tuinclub is voor kinderen van 6 
jaar en ouder. Deelname kost 20,-
- voor het hele seizoen (april t/m 
september). Vriendjes en vriendin-
nen zijn welkom mee te komen hel-
pen. Hiervoor vragen we een bijdra-
ge van 2,50 per middag.

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is 
gespoeld, tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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Mede mogelijk gemaakt door: Van Kouwen • Autobedrijf Co Peek • James Auto & Service Mijdrecht 
• Carteam Catsman • Rovemij • Autobedrijf van Yperen • Bakker automobiel- en schadebedrijf • 
Toyota Van Ekris • Autobedrijf Vossestein • Autobedrijf Nieuwendijk • BMW van Poelgeest • Ford de Hartog

AUTO bijlage



Van 17 t/m 26 april 2015 staat de AutoRAI in Amsterdam 
RAI weer op de agenda, het grootste auto-evenement van 
Nederland, met deze editie meer merken dan tevoren! 
Alle grote merken zijn aanwezig, waardoor AutoRAI de 
plek is om je goed te oriënteren. Daarnaast is wegdromen 
bij exclusieve merken als Ferrari, Bentley, Lamborghini, 
Porsche, Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Corvette, 
Morgan, Lotus, Caterham, Zenos, Noble en meer, alleen op 
de AutoRAI mogelijk! Kijk op autorai.nl voor het volledige 
overzicht!

In het Innovation LAB vind 
je alle nieuwe technieken en 
snufjes op autogebied. Een 
vliegende auto, het dash-
board van de toekomst, een 

tegenwind auto, moderne 
brandstoffen, hoogwaardi-
ge composieten, coopera-
tive adaptive cruise control 
en nog veel meer...

Praktische 
informatie
Datum & locatie:  
17 t/m 26 april 2015: 

in Amsterdam RAI

Openingstijden:

Doordeweeks
17 en 20 t/m 24 april: 

11.00-22.00 uur.

Weekend
18, 19, 25 en 26 april: 

10.00-17.00 uur.

 

Toegangsprijzen:
Koop je kaartje met korting 

bij Primera of op autorai.nl. 

Je betaalt dan slechts 

€ 14,50 i.p.v. € 18,- 

aan de kassa.

Kinderen (onder begeleiding)

t/m 14 jaar gratis.

Meer informatie is te vinden 

op www.autorai.nl of 

facebook.com/autorai.

Niet alleen voor jong, maar 
ook voor oud: de Hot Wheels 
Play Zone. In deze zone 
kunnen vaders en kinderen 

naar hartenlust spelen, 
met de gaafste, stoerste en 
snelste Hot Wheels. Ook 
kun je er filmpjes kijken, Hot 

Wheels games spelen en de 
nieuwste collectie bekijken 
en zelfs kopen.

Met een supercar vol gas 
scheuren in een hal van Am-
sterdam RAI en driftend de 
bocht door? Ook dat kan op 

AutoRAI 2015! Neem plaats 
naast de beste coureurs en 
ervaar een lekker stukje gum-
men! Of probeer een van de 

hydraulische Formule 1 of 
World Rally Car simulatoren 
en neem een kijkje in de pit 
lane.

Haal je hart op in de speciale 
klassiekerhal. Bekijk de mooi-
ste designiconen, maar ook 
de ‘gewone’ auto’s van de 
vorige eeuw. 
Wat dacht je van de Volks-
wagen Kever (1950), Jaguar 
Mark 2 (1959), BMW 1500 

(1963), Opel Manta (1970), 
Audi Quattro (1980), Porsche 
Boxter (1996) en nog veel 
meer prachtige exemplaren! 
Ook staan er verschillende 
voertuigen van de Rijkspoli-
tie van vroeger en de Ferrari 
van wijlen Prins Bernhard.

Op het buitenterrein van 
AutoRAI 2015 is van alles te 
zien en te beleven! 
Leer controle over je auto te 
houden op de Continental 

slipbaan, maak testritten 
met innovatieve auto’s op 
het verkeersplein van de toe-
komst of probeer het MyJiny 
dubbeldek rijden: 

twee op elkaar gelaste 
auto’s, waarbij iemand on-
derin gas geeft en iemand 
anders bovenin stuurt!

Altijd al zelf een auto willen 
bouwen? In de Discovery 
Garage kan dit! Daarnaast 
strijden in de Motorblok 

Battle Arena bezoekers van 
AutoRAI tegen elkaar om zo 
snel mogelijk een motorblok 
in elkaar te zetten.

AutoRAI 2015

Het grootste auto-evenement van Nederland

INNoVAtIoN LAB

testRItteN IN het BuIteNPARK

teRug IN De tIjD BIj AutoRAI KLAssIeK

Bouw Mee IN De ‘DIsCoVeRy gARAge’

RACehAL VooR De sNeLheIDsDuIVeLs

Bestel bij de online aankoop van je entreekaart een 

NS-dagretour voor slechts € 18,00 per persoon. 

Geldig vanaf elk NS-station in Nederland 

naar station Amsterdam RAI.

hot wheeLs PLAy ZoNe





Tijdens de AutoRAI zijn alle 
ogen gericht op de wereld-
première van een nieuwe 
Opel Adam variant. Na de 
introductie van Adam in 2013 
volgden de Adam Rocks, een 
Easytronic 3.0 transmissie en 
de Adam S met 150 pk. Recent 
introduceerde Opel ook de ge-
heel nieuwe familie compacte 
turbomotoren met 90 en 115 pk. 

Opel KARL
De Opel KARL is een veelbe-
lovende nieuwkomer in de 
compacte klasse. Het is de 
ideale auto voor prijsbewuste 
automobilisten die niet willen 
inleveren op ruimte, kwaliteit 
en functionaliteit. De slimme 
Opel KARL is slechts 3.68 
meter lang, maar biedt toch 
plaats aan vijf inzittenden. Hij is 
voorzien van vijf portieren, een 
bagageruimte van maximaal 
940 liter en een reeks veilig-
heids- en comfortvoorzieningen 
die ongebruikelijk is in deze 
prijsklasse, waaronder Hill 
Start Assist. De 1.0 ecoFLEX 
driecilinder benzinemotor met 
55 kW (75 pk) is speciaal voor 
dit model ontworpen en staat 
garant voor lage verbruikscij-
fers en levendige prestaties. 
Opel benadrukt dat bij de Karl 
extra aandacht is besteed aan 
kwaliteit en hoogwaardige 
techniek. Naar wens kan de 
auto worden uitgerust met een 
rijstrookassistent, parkeersen-
soren en een verwarmbaar 

Opel presenteert vier primeurs 
op de AutoRAI

De geheel nieuwe Hyundai 
Tucson moet een van de 
belangrijkste modellen worden 
van Hyundai in Europa: het 
crossover- en SUV-segment 
was in 2014 goed voor 22 pro-
cent van de totale omzet. Sinds 
de introductie van de Hyundai 
Santa Fe in 2001 in Europa, 
heeft Hyundai Motor al meer 
dan een miljoen crossovers 
afgeleverd aan Europese 
kopers.

Gedurfd en sportief 
exterieur
De vooruitstrevende visie is 
terug te vinden in het design 

Geheel nieuwe Hyundai Tucson: 
Gedurfd statement door 
design en technologie

Hyundai maakt een grote stap voorwaarts met de 
lancering van de geheel nieuwe Hyundai Tucson. Deze 
gedurfde crossover combineert een geweldig design met 
geavanceerde technologieën. Daarmee heeft het model alles 
in zich om de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Opel presenteert op de AutoRAI zijn meest complete aanbod 
van compacte modellen ooit. Daarvan zijn er drie voor het 
eerst in Nederland te bewonderen. Het zijn de hagelnieuwe 
Opel KARL en Corsa OPC. Een nieuw Opel Adam model 
beleeft zelfs zijn wereldpremière. Tevens kunnen bezoekers 
kennismaken met Opel OnStar, de nieuwste ontwikkeling in 
connectiviteit in Europa.

Ford presenteert 
op AutoRAI vier 
Nederlandse primeurs

AutoRAI
Ford Nederland is blij dat de 
AutoRAI weer op de tentoon-
stellingskalender is verschenen. 
“Uiteraard is het promotie- en 
presentatielandschap in 
de autobranche de laatste 
jaren enorm geëvolueerd 
dankzij social media en digitale 
informatieverstrekking. Maar 
als bij weinig andere producten 
vormen ook ‘look and feel’ bij 
auto’s een belangrijk aankoop-
motief. Zeker voor de privérij-
der die bij de aanschaf van een 
nieuwe auto gevoelsbeleving 
ook een rol laat spelen naast 
‘value for money’. Dan is een 
autoshow zoals de AutoRAI een 
uitstekende plek om een idee 
te krijgen voor de aanschaf van 
een nieuwe auto,” aldus Gerard 
Bolder, Managing Director van 
Ford Nederland B.V. “Door de 
nieuwe opzet is de aantrek-
kingskracht van de AutoRAI 
aanzienlijk vergroot, niet alleen 
vanwege de mogelijkheid om 
diverse modellen met elkaar te 
kunnen vergelijken en proefrit-
ten in een mogelijke nieuwe 
auto te maken. Maar ook om 
weg te dromen bij exclusieve 
modellen zoals de nieuwe Ford 
Mustang en kennis te maken 
met innovatieve technologieën 
die nu al verkrijgbaar zijn, zeker 
bij Ford.”

Nederlandse primeurs
Ford toont op haar stand vier 
Nederlandse primeurs: de 
nieuwe Focus RS, de nieuwe 
C-MAX, de nieuwe S-MAX en 
de nieuwe Edge.
De nieuwe Focus RS, een 
high-performance straat-
auto, heeft inmiddels veel 
opzien gebaard onder de 
internationale autopers, en 
deze opzienbarende Focus is 
nu voor het eerst in Nederland 
te zien, op de AutoRAI. In 
deze nieuwste RS beleeft het 
innovatieve Ford Performance 
All-Wheel-Drive zijn debuut. 
Dit geavanceerde systeem 
maakt ongekende bochtsnel-
heden mogelijk en zorgt voor 
ongeëvenaard rijplezier. De 
Focus RS wordt aangedreven 
door de befaamde 2.3-liter 
EcoBoost-motor die speciaal 
voor de RS is doorontwikkeld 
met technische aanpassingen 
en goed is voor meer dan 320 
pk. Het opvallende design zorgt 
voor een betere aerodynamica 
en koeling, en baart opzien op 
de openbare weg.
De nieuwe Ford C-MAX heeft 
een nog gestroomlijnder 
exterieur dat is voorzien van de 
karakteristieke grille in de vorm 
van een omgekeerd trapezium, 
nieuw vormgegeven koplam-
pen en langere, rechthoekige 
mistlampen. De nieuwe C-MAX 
en Grand C-MAX zijn leverbaar 
met innovatieve technologieën 

zoals de handsfree bedienbare 
achterklep en Ford SYNC 2. De 
C-MAX is voor het eerst ook le-
verbaar met de nieuwe 1.5-liter 
Ford EcoBoost-benzinemotor 
en de 1.5-liter TDCi ECOnetic-
dieselmotor met een vermogen 
van 105 pk en een CO2-uitstoot 
van slechts 99 g/km.
De nieuwe S-MAX blijft 
trouw aan de uitstraling van 
de oorspronkelijke versie en 
biedt een stijlvol uiterlijk, veel 
rijplezier en innovatieve techno-
logieën zonder in te boeten aan 
ruimte, flexibiliteit en een laag 
brandstofverbruik. De S-MAX 
is als eerste model uitgerust 
met Ford Adaptive Steering. Op 
basis van de snelheid verandert 
dit systeem continu de verhou-
ding tussen stuurgedrag en de 
wielen. Het resultaat is puur 
rijplezier op bochtige wegen. 
Voor de aandrijving zijn een 
reeks nieuwe, krachtbronnen 
beschikbaar, waaronder de 
nieuwe 160 pk sterke 1.5-liter 
en de 240 pk sterke 2.0-liter 
EcoBoost-motoren. Diesel-
rijders kunnen kiezen uit een 
120 pk en herziene versies van 
de 150 pk en de 180 pk sterke 
2.0-liter TDCi-motor. Voor het 
eerst is nu voor de S-MAX ook 
Ford Intelligent All-Wheel Drive 
leverbaar. De nieuwe S-MAX 
biedt 32 mogelijkheden voor 
het indelen van de zitplaatsen 
en de laadruimte. 
De nieuwe Edge completeert 
het ruime SUV aanbod van 
Ford in Europa dat voldoet aan 
de toenemende vraag vanuit dit 
snelstgroeiende marktsegment. 
De Edge is uitgerust met Adap-
tive Steering, waardoor de auto 
makkelijker manoeuvreerbaar 
is en meer rijcomfort biedt. 
De Edge biedt daarnaast twee 
andere nieuwe technologieën: 
Active Noise Cancellation en 
Front Split View Camera. In 
Europa levert Ford de Edge met 
twee versies van de 2.0-liter 
Duratorq TDCi-dieselmotor: 
een 180 pk sterke versie met 
een koppel van 400 Nm en een 
handgeschakelde transmissie 
met zes versnellingen, en 
een 210 pk sterke versie met 
een koppel van 450 Nm en 
een automatische PowerShift 
transmissie met zes versnel-
lingen en schakelpaddles. De 
technologisch geavanceerde 
Edge wordt het vlaggenschip 
van het Europese Ford 
SUV-assortiment, naast de mid-
delgrote Kuga en de compacte 
EcoSport.

Andere modellen op de 
Ford-stand zijn: Fiesta, B-MAX, 
C-MAX Plug-in Hybrid, Focus 
5drs, Focus Wagon, Mondeo 
5drs, Mondeo Wagon, Eco-
Sport, Kuga en Mustang.

www.forddehartog.nl

Na enkele jaren van afwezigheid vindt van 17 t/m 26 april 
in Neerlands grootste beursgebouw, de RAI in Amsterdam, 
wederom de AutoRAI plaats. Traditioneel het belangrijkste 
en grootste auto-evenement van Nederland. Ford is – 
uiteraard – aanwezig en presenteert in Amsterdam naast de 
gangbare modellen maar liefst vier Nederlandse primeurs. 
Tevens kunnen de bezoekers zowel op de Ford-stand als op 
het buitenterrein (Buitenpark) kennismaken met diverse 
geavanceerde technologieën en bestaat de mogelijkheid 
een proefrit te maken in een C-MAX Plug-In Hybrid en een 
Mondeo Hybrid. 

benadrukt met de Corsa OPC 
van de nieuwste generatie. 
Deze zeer opvallende en uiterst 
dynamische uitvoering biedt 
topprestaties dankzij hoog-
waardige techniek. De 1,6-liter 
OPC-turbomotor levert 152 
kW (207 pk) vermogen en een 
maximumkoppel van 245 Nm 
(280 Nm in overboost-functie), 
goed voor een sprint van 0-100 
km/u in 6,8 seconden en een 
topsnelheid van 230 km/u. 
Het onderstel met innovatieve 
dempers van Koni zorgt ervoor 
dat de Corsa OPC zowel spor-
tief als voldoende comfortabel 
is. Het optionele Performance 
Package bestaat uit onder meer 
een mechanisch sperdifferen-
tieel en een nog sportiever 
onderstel. Het nieuwste lid van 
het Opel Performance Center 
is leverbaar vanaf € 32.995,- en 
wordt op de AutoRAI vergezeld 
door de Insignia OPC en de 
Astra OPC.

Opel OnStar

OnStar is de nieuwste 
ontwikkeling in connectiviteit 
in Europa. Opel introduceert 
deze zeer complete online as-
sistentiedienst vanaf komende 
zomer voor de personenauto’s. 
OnStar schakelt bijvoorbeeld 
automatisch hulpdiensten in 
na een ongeval en bij diefstal 
is de auto via de app direct 
te traceren en op afstand te 
vergrendelen. Met OnStar 
is elke Opel bovendien een 
krachtige, mobiele Wi-Fi 
hotspot. Tot wel zeven mobiele 
apparaten kunnen tegelijkertijd 
worden gekoppeld, zodat de 
passagiers continu online 
zijn. Ook handig is de Vehicle 
Diagnostics-functie die op ieder 
gewenst moment een rapport 
met de belangrijkste gegevens 
en informatie over het voertuig 
opstelt.

Verder is op de AutoRAI 
aandacht voor de nieuwe 
generatie Opel Van Kouwen. 
www.opel-vankouwen.nl

lederen stuurwiel.
Ook op het gebied van con-
nectiviteit en infotainment staat 
de Opel Karl zijn mannetje. Het 
veelzijdige IntelliLink-multime-
diasysteem met touchscreen 
verbindt snel en eenvoudig met 
Apple- en Android-toestellen 
en biedt optimale connectiviteit 
dankzij apps en Bluetooth.
Voor het exterieur zijn tien ver-
schillende carrosseriekleuren 
beschikbaar en er is keuze uit 
diverse typen (lichtmetalen) 
wielen van 14 tot 16 inch. Naar 
verwachting krijgt de Karl een 
vanafprijs rond de 10.000 euro.

Opel Corsa OPC
Het sportieve karakter van Opel 
wordt op de AutoRAI extra 

geplaatst, waardoor deze los-
komt van de lange motorkap. 
Het geeft de auto een bijzonder 
slank voorkomen – uniek voor 
een crossover.

Gebruiksgemak afgestemd 
op klantbehoefte
De geheel nieuwe Hyundai 
Tucson biedt volop rijcomfort, 
mede dankzij de verwarmbare 
en geventileerde voorstoelen. 
Ook is de crossover als eerste 
Hyundai-model in Europa le-
verbaar met het Smart Parking 
Assist System (SPAS). Het 
navigatiesysteem is meer dan 
drie keer zo snel als de versie 
in zijn voorganger, de Hyundai 
ix35.

Uitgebreid veiligheidspakket
Op het gebied van veiligheid 
is de nieuwe Hyundai Tucson 

van de geheel nieuwe 
Hyundai Tucson. De opvolger 
van de Hyundai ix35 heeft 
een gedurfde en sportieve 
uitstraling, mede door zijn 
verfijnde, gestroomlijnde 
vlakken, robuuste afmetingen 
en scherpe lijnen. En natuurlijk 
door de nieuwe zeshoekige 
grille; ons familiegezicht’, aldus 
Peter Schreyer, President en 
Chief Design Officer van de 
Hyundai Motor Group. De 
voorzijde van de geheel nieuwe 
Hyundai Tucson valt op door de 
vleugelvormige voorbumper 
en de LED-dagrijverlichting. De 
A-stijl is meer naar achteren 

een van de meest compleet 
uitgeruste voertuigen in zijn 
segment. De crossover is 
bijvoorbeeld te voorzien van 
Autonomous Emergency 
Braking (AEB), wat ervoor zorgt 
dat de auto automatisch remt 
als er plotseling een persoon of 
voertuig aan de voorzijde wordt 
gesignaleerd – ongeacht de 
rijsnelheid. Ook leverbaar zijn 
veiligheidssystemen als Lane 
Keeping Assist System (LKAS), 
Rear Traffic Cross Alert (RTCA), 
Blind Spot Detection (BSD), 
Speed Limit Identification 
Function (SLIF), dat onder meer 
verkeersborden scant en waar-
schuwingen geeft, en het Active 
Hood System (AHS), dat de 
motorkap iets omhoog brengt 
in geval van een aanrijding 
met een voetganger, om zo de 
kans op ernstig letsel van de 
voetganger te verkleinen.

Ruime keuze aan efficiënte 
motoren
De Hyundai Tucson wordt 
verkrijgbaar met een van de 
breedste motorengamma’s in 
zijn klasse. De range omvat 
twee benzine- en drie diesel-
motoren. Nieuw is de 1.6-liter 
T-GDI turbomotor met 129,4 kW 
(176 pk), die naar keuze is te 
combineren met een handge-
schakelde zesversnellingsbak 
of een zeventraps automaat 
met dubbele koppeling. Alle 
motorvarianten zijn bovendien 
verbeterd wat betreft rijeigen-
schappen, hebben een laag 
brandstofverbruik en voldoen 
aan de strenge Euro 6-emis-
sienormen.









Allesbehalve schattig:
De nieuwe Opel Adam Rocks S

De krachtige 1.4 Turbo-motor 
van 110 kW/150 pk met Start/
Stop-technologie neemt 
genoegen met slechts 5,9 liter 
benzine per 100 kilometer in 
de gecombineerde cyclus en 
stoot 139 g/km CO2 uit. De 
krachtbron is gekoppeld aan 
een kort schakelende zesver-
snellingsbak. De Adam Rocks 
S biedt de acceleratie van een 
compacte sportauto - vanuit 
stilstand tot 100 km/u in 8,5 
seconden – en daarbij maakt 
vooral zijn enorme souplesse 
indruk: in de vijfde versnelling 

sprint hij van 80 tot 120 km/u in 
slechts 7,9 seconden. De maxi-
mumsnelheid bedraagt 210 
km/u. De Adam Rocks S heeft 
dus de capaciteiten in huis voor 
snel en sportief rijden. Een 
speciaal sportonderstel, dat 15 
mm lager is dan bij de Adam 
Rocks, en een directe, sportieve 
besturing maken het rijplezier 
op kronkelige plattelandswegen 
helemaal compleet. Een zeer 
krachtig remsysteem en een 
uitschakelbaar ESP-systeem 
bieden ambitieuze bestuurders 
de mogelijkheid het uiterste uit 

Allesbehalve schattig en zeker niet ingetogen – dat is 
de gloednieuwe Opel Adam Rocks S. Die beleeft zijn 
wereldpremière op de AutoRAI 2015, van 17 tot en met 26 
april in Amsterdam. Met zijn stoere, gespierde uiterlijk, 
stoffen Swing Top-dak en krachtige 1,4-liter Turbo-motor, 
is de 3,75 meter lange Adam Rocks S de droomauto voor 
wie een sportief rijgedrag wil combineren met avontuurlijke 
looks, het vrije gevoel van open rijden en uitgesproken 
design.

Nieuwe generatie Nissan
Nu met gratis automaat of 
hoge korting

In Nederland beleefde Nissan 
in 2014 een elektrisch topjaar: 
510 LEAFs, 471 e-NV200’s en 
190 e-NV200 Evalia’s vonden 
de weg naar een koper. Met in 
totaal 1.171 afgeleverde elektri-
sche voertuigen was vorig jaar 
ruim tien procent van alle in 
Nederland verkochte Nissans 
volledig elektrisch.

Voorjaarskorting!
Wie meer geïnteresseerd is in 
de ‘gewone’ Nissanmodellen 
kan zich een ritje naar Am-
sterdam besparen en binnen 
stappen bij Nissan Nieuwendijk 
aan de Zijdelweg in Uithoorn. 
Hier staan de eigenwijze Micra, 
ruime Pulsar en Note, stoere 
Juke en populaire Qashqai, 
praktische NV-200 in vol ornaat 
te glimmen. U kunt ze bewon-

Nissan zal zich tijdens de AutoRai profileren als koploper in 
elektrisch rijden. Nissan ziet de AutoRAI als hét podium om 
de succesvolle honderd procent elektrische modellen aan 
een breed publiek te tonen en ze zo de aandacht te geven 
die ze verdienen. 

Daarnaast is hij ruim, zuinig 
(verbruik gemiddeld 1 op 25) 
en uitermate veilig. Mitsubishi 
dealer Van Yperen in Mijdrecht 
en Aalsmeer heeft met de 
nieuwe Mitsubishi een hyper-
moderne auto in huis die jong 
en oud aanspreekt. Een nieuwe 
auto hoeft geen vermogen te 
kosten, de nieuwe Mitsubishi 
Space Star is daarvan het 
tastbare bewijs. Deze ruime 
en veilige auto is er met zijn 
standaard vijf deuren en 
uitgebreide standaarduitrusting 
nu vanaf een zeer aantrek-
kelijke € 8.990,-. Dankzij de 
in carrosseriekleur gespoten 
bumpers heeft de auto een 
mooie, rijke uitstraling. Op vei-
ligheidsgebied heeft Mitsubishi 
de zaken ook goed voor elkaar. 
Elke Space Star heeft ABS, 
stabiliteits- en tractiecontrole, 
remkrachtverdeling en maar 
liefst zes airbags.

Bright
Wilt u meer dan de standaard 
versie? Dan kan dat natuurlijk. 

Mitsubishi heeft met de Space Star een uitermate aantrekkelijke en succesvolle 
auto geïntroduceerd. Hij is er in diverse uitvoeringen en welke u ook kiest, de 
standaarduitrusting is opvallend uitgebreid. 

Wie jarig is, trakteert!

Alweer tien jaar geleden werd Dacia onderdeel van de Renault Groep en maakte met de Logan zijn entree op de Europese 
markt. In het afgelopen decennium veroverde het merk een sterke positie. Het aantal verkochte auto’s passeerde zelfs de 
drie miljoen. 

Dacia grijpt de AutoRAI 2015 
aan om dit te vieren. De stand 
staat nagenoeg volledig in het 
teken van het tienjarig jubileum 
van Dacia op de Europese 
markt. Dat betekent ook een 
primeur voor de bezoekers 
van de grootste autobeurs 
van Nederland, want Dacia 
introduceert de extra compleet 
uitgeruste 10th Anniversary 
modellen, die voor het eerst in 
Nederland zijn te zien. 
De nieuwe 10th Anniversary 
modellen van Dacia maakten 
onlangs hun werelddebuut op 
de Autosalon van Genève en 
zijn nu te zien op AutoRAI 2015. 
De bezoeker kan ze door hun 
speciale lak Bleu Cosmos direct 
onderscheiden. Wie jarig is, 
trakteert en dus zijn de 10th An-
niversary modellen standaard 
extra compleet uitgerust met 
onder meer airconditioning, 
cruise control en centrale 
portiervergrendeling met af-

standsbediening. Behalve de 
feestelijke jubileummodellen 
van de Sandero, Logan MCV, 
Lodgy, Duster en Dokker, toont 
Dacia op de AutoRAI 2015 de 
stoere Sandero Stepway en 
de Logan MCV en Duster in 
de meeste luxe uitvoering 
Prestige. Voor een ieder die 
geen bezoek zal brengen aan 
de AutoRAI, de jubileummodel-
len zijn nu ook te bewonderen 
in één van de showrooms van 
Nieuwendijk.

www.dacia-nieuwendijk.nl

deze stoere compact-crossover 
te halen. Bestaat uit een 
lagere achterbumper met een 
uitsparing voor de sportief 
ogende uitlaat en een unieke 
achterspoiler op het dak. Het 
is mogelijk de Adam Rocks S 
naar eigen smaak in te kleuren 
dankzij keuze uit in totaal elf 
carrosseriekleuren. Die zijn 
te combineren met diverse 
dakkleuren, zoals het nieuwe, 
levendige ‘Red ‘n’ Roll’. Deze 
kleur is exclusief voor de S-
modellen van de Adam-familie 
verkrijgbaar. Als optie kan de 
kleur ‘Red ‘n’ Roll’ ook een 
hoofdrol spelen in het spor-
tieve interieur en samen met 
de optionele lederen bekleding 
met stoel- en stuurverwarming 
levert dit een bijzonder en 
exclusief voorkomen op. Dit 
wordt nog extra benadrukt 
door de leverbare Recaro 
sportstoelen.

deren én natuurlijk testen. De 
enthousiaste verkopers Mike, 
Sjaak en Bram helpen u met 
veel plezier de auto te vinden 
die bij u past. Wie in de maand 
april kiest voor een nieuwe 
Nissan krijgt een innovatieve 
X-tronic automatische versnel-
lingsbak cadeau. 
Liever handgeschakeld rijden? 
Dan gelden er deze maand 
hoge kortingen van tussen de 
1000 en 2000 euro. Een goede 
reden dus om binnenkort een 
bezoek te brengen aan Nissan 
Nieuwendijk!

www.nissan-nieuwendijk.nl

De volgende stap in het 
Space Star-programma biedt 
nog meer luxe met onder 
meer climate control, 14” 
lichtmetalen velgen, radio 
met cd/mp3 speler, elektrisch 
bedienbare ramen vóór en 
achter en privacy glass. Er is 
nu vanaf € 10.990,- de Space 
Star Bright (met automaat voor 
slechts 1500 euro meer). De 
Space Star is dus zuinig, zeer 
milieu bewust en betaalbaar. 
Echt een auto van deze tijd.

5 jaar garantie
Mitsubishi staat al jaren 
bekend om zijn kwalitatief uit-
stekende auto’s die vele jaren 
zorgeloos rijplezier bieden.  
De Space Star vormt daarop 
geen uitzondering. Mitsubishi 
geeft maar liefst 5 jaar 
fabrieksgarantie. 
Dat betekent 
dat er in elk 
geval 5 jaar 
lang zonder 

noemenswaardige kosten 
zorgeloos kan worden gereden. 
Mitsubishi heeft vertrouwen in 
zijn producten en laat u daar 
graag van profiteren.

Proefrit
Kennismaken met de nieuwe 
Space Star kan bij Van Yperen 
in Mijdrecht en Aalsmeer. Een 
uitgebreide proefrit behoort na-
tuurlijk ook tot de mogelijkhe-
den bij Van Yperen aan de Pont-
weg 4 in Aalsmeer of aan de 
Constructieweg 2 in Mijdrecht. 
Komt u dus gerust langs voor 
een nadere kennismaking 
of bel ons op 0297-324380 / 
0297-284610. Graag tot ziens in 
een van onze showrooms.

Zuinig én voordelig (automaat) 
rijden bij Mitsubishi
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