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GEZOCHT!
Wie heeft onze kater 
gevonden of gezien?

Hij luistert naar de naam 
"Chico"
 
Graag contact opnemen met 
Fam. de Bruijn
Zorggras 74 Wilnis
Tel: 0612793226

 

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze man/
vrouw of jongeman/jongedame, die op woensdag-

middag onze krant wil bezorgen op het
 MIJDRECHTSE INDUSTRIETERREIN

Het is een pittige wijk, die heel serieus gelopen moet 
worden.  De verdiensten zijn heel goed.

Voor meer info of je aanmelden bel tijdens kantooruren:

0251-674433
vraag naar Rogier of Marco

BEZORGER GEZOCHT

Wilnis – Twee jaar geleden was 
er nogal wat te doen rond de ver-
koop van een perceel grond aan de 
Mijdrechtsedwarsweg 6 in Wilnis. In 
diverse kranten sprak men al over 
een soap. Nu twee jaar later blijkt 
dat aan deze soap nog geen einde 
is, nee, het begint weer.
Even terug naar 2009. Iemand wil-
de een perceel kopen aan de 
Mijdrechtsedwarsweg 6 in Wilnis. 
Een prachtige stukje grond, midden 
in het landelijk gebied en als alle 
plannen van de overheid doorgaan, 
straks gelegen in het prachtige na-
tuurpark Marickenland.
Het ging om een perceel van 3000 
m2 zo werd bekendgemaakt en de 
prijs was 180 euro de m2.
Niets aan de hand zou je zeggen: 
toch niet helemaal waar toen aan 
het licht kwam dat het gekochte 
perceel geen 3000 m2 maar 4000 
m2 was. Wat nu? Dat scheelt nog-
al wat. Wethouder Ingrid Lambregts 
en wethouder Bram Rosendaal za-
ten er niet zo mee. “Dom, er is dui-
delijk verkeerd ingemeten. We heb-
ben met de nieuwe eigenaar ge-
sproken en hij koopt nu die 1000 m2 
extra voor 3 euro vijftig per m2.

Bouwgrond?
Als we tijdens een persbijeenkomst 
aan wethouder Rosendaal vragen 
waarom deze 1000 m2 maar 3,50 

kost en geen 180 per m2 begrijpt hij 
deze vraag niet: “Natuurlijk betaalt 
hij geen 180 euro per m2. Het is al 
netjes dat hij 3,50 per m2 wil beta-
len. Het is onze fout, niet zijn fout. 
Wat heeft hij nou aan die grond.  
Hij krijgt er ongewild een lap tuin 
bij. Dat geeft zo’n man alleen maar 
meer werk. Deze man dacht 3000 
m2 bouwgrond te kopen. Nu zit hij 
nog eens met 1000 m2 waar hij niets 
op mag doen”, aldus de wethouder.
Volgens onze inlichtingen echter 
heeft die 1000 m2 na een zienswijze 
van de koper, die door de gemeente 
gegrond is verklaard, reeds in maart 
2009 de bestemming wonen ge-
kregen (bouwvlak). Dus kan de ko-
per gewoon op deze grond bouwen 
met bijgebouwen. Wij gaven in ons 
krantenartikel van maart 2009 al als 
voorbeeld: garage, zwembad, paar-
denstal, paardenbak, enz. Maar nie-
mand van de raad scheen er op dat 
moment angst voor te hebben, dan 
alleen toenmalig raadslid Palm.

Paardenbak
En nu gebeurt het. De eigenaar van 
Mijdrechtsedwarsweg 6 heeft een 
bouwplan ingediend voor de bouw 
van een paardenbak op die 1000 
m2 en de gemeente heeft hier-
voor vergunning verleend. De frac-
tie van Ronde Venen Belang heeft 
dit ontdekt en stelt nu het college 

een waslijst met vragen over hoe dit 
toch mogelijk is.
In de brief aan het college staat 
o.a: “Op 5 januari 2011 (zie bijlage) 
heeft het college een omgevings-
vergunning, activiteit: bouwen (!), 
nr. W-2010-2021, verleend voor het 
realiseren van een paardenbak op 
de locatie Mijdrechtsedwarsweg 6.
In een interview met de Nieuwe 
Meerbode heeft de toenmalige por-
tefeuillehouder, wethouder Rosen-
daal, verklaard dat hij op de 1.000 
m² ‘niks mag doen’. Tevens stelde 
wethouder Rosendaal in dit inter-
view: ‘het is tuin, alleen maar meer 
werk’.
Ook wethouder Lambregts ver-
klaarde destijds in de RTG van 10 
februari 2009 dat de bouwmoge-
lijkheden niet zijn vergroot, zij heeft 
namelijk in deze RTG het volgende 
aangegeven: ‘Na gunning bleek de 
verkooptekening niet juist te zijn. 
Daarom is besloten de 1000 m² te 
verkopen tegen de agrarische waar-
de. Hierdoor zijn de bouwmogelijk-
heden niet vergroot.’
 
Hoe kan dat
- Hoe is het mogelijk dat destijds 2 

wethouders, te weten wethouder 
Rosendaal en wethouder Lamb-
regts, hebben verklaard dat de 
koper van Mijdrechtsedwars-
weg 6 niets mocht bouwen op de 

Wat gebeurt er toch allemaal met de Mijdrechtsedwarsweg 6

Wordt agrarische grond weer 
omgetoverd tot bouwgrond?

Vinkev een - Het heeft even ge-
duurd, maar nu kunnen de bewo-
ners aan de Uitweg in Vinkeveen 
zich weer verheugen in een goe-
de toegangsweg. Afgelopen vrijdag 
werd aan de Uitweg de laatste hand 
gelegd. Er is een compleet nieuwe 
en dikke laag asfalt aangebracht, 
nadat de oude noodlaag was verwij-
derd. Die heeft er een aantal weken 
gelegen om de weg begaanbaar te 
houden naar huizen van bewoners 
en aanliggende bedrijven. Daar-

vóór waren die nagenoeg onbereik-
baar door de middeleeuwse toe-
stand waarin de weg zich bevond. 
De kersvers gekozen wethouder 
Pieter Palm (VVD), met in zijn por-
tefeuille Openbare Werken, liet zich 
na het zien van de slechte beelden 
in deze krant van zijn goede kant 
zien en ondernam direct actie. Dat 
resulteerde enkele dagen later in 
een noodweg en nu in een defini-
tieve afronding, op enkele details en 
de belijning na. 

De Uitweg ziet er tot vreugde van de 
bewoners, bedrijfsvoerders, maar 
ook passanten weer perfect uit. 
Ook de aansluitingen van de diver-
se woonerven op de weg zijn naad-
loos uitgevoerd. 
Het kan dus allemaal snel gaan als 
de wil er maar is. 
Wethouder: bedankt voor uw snelle 
reactie en inspanning. 
Ook een woord van dank voor de 
wegenbouwers die professioneel 
werk hebben afgeleverd!

De Uitweg ligt er weer strak bij

aangekochte 1.000 m² en er ver-
volgens in januari 2011 op deze 
locatie een omgevingsvergun-
ning voor bouwen is verleend?

- Zijn er ondanks de meegedeelde 
verklaring dat er niet gebouwd 
mocht worden naast de paar-
denhoek nog meer bouwmoge-
lijkheden aanwezig? Zo ja, wat 
zijn de bouwmogelijkheden?

-  Op basis van verkregen infor-
matie hebben wij vraagtekens of 
de verkoop van 1.000 m², en no-
ta bene slechts tegen een agra-
rische grondprijs, wel gerecht-
vaardigd is. Derhalve willen wij 
van het college vernemen hoe de 
verkoop van 1.000 m² op de lo-
catie Mijdrechtsedwarsweg 6 te-
gen agrarische waarde (3,50 eu-
ro per m2, totaal 3.500,- euro) nu 
als bouwgrond blijkt te zijn ver-
kocht.  

- Tevens heeft wethouder Lamb-
regts in het Witte Weekblad van 
19 maart 2009 aangegeven dat 
de koper in feite extra heeft be-
taald voor grond die hij al ge-
kocht dacht te hebben. Dit is 
naar onze mening niet juist, de 
verkoopbrochure en leverings-
akte stellen duidelijk een ver-
koop van ca. 3.056 m² aan, én 
geven middels tekening aan dat 
een perceel van ca. 50 x 60 m is 
verkocht. Derhalve eisen wij als 
raad een schriftelijke verklaring 
van het college inzake de uit-
spraak van wethouder Lambreg-
ts in de plaatselijke pers dat de 
koper betaald zou hebben voor 
grond die hij al had gekocht, 
maar blijkens de leveringsakte 
feitelijk niet had gekocht.” Aldus 
Ronde Venen Belang. 

Twistvliedschool blij met haar artsen
Mijd recht - Na de vakantie lag pop 
Liesje in groep 1. Ze had een wond 
op haar hoofd en een zeer been, 
want zij was gevallen met skiën. 
De kinderen hebben haar met de 
ambulance naar het Twistvliedzie-
kenhuis gebracht. Dokter Bob con-
stateerde een gebroken been. 
De kinderen hebben van alles ge-
leerd over het ziekenhuis: röntgen-

foto, gips, medicijnen, enz. Na het 
maken van een dokterstas met in-
houd waren de kinderen klaar om 
zelf hun eigen zieke pop of knuffel 
beter te maken. 
Onder toeziend oog van kinderarts 
Frea Kruisinga van het Emma Kin-
derziekenhuis/AMC lieten de kin-
deren zien al als echte artsen aan 
het werk te kunnen.

Raadhuisstraat 11 | 3648 AR Wilnis

LIFE HAS ITS MOMENTS.. .

. . .MAKE THEM UNFORGETTABLE . . .MAKE THEM UNFORGETTABLE 

*DEZE AANBIEDING BETREFT 1 ZILVEREN PANDORA ARMBAND MET PANDORA SLUITING TWV € 62,- & 1 ZILVEREN BEDEL TWV € 22,-

Zilveren Pandora armband met 
Pandora sluiting en 1 zilveren bedel € 59,-*

Zaterdag 19 maartZaterdag 19 maart

ALLE PANDORA’S

€19,- per stuk

UIT VOORRAAD
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Renovatie Winkelcentrum 
Zijdelwaard stap dichterbij
Uithoorn - Na elf jaar praten, onder-
handelen en plannen maken lijkt het 
er nu toch eindelijk van te komen. 
Winkelcentrum Zijdelwaard gaat 
binnen afzienbare tijd op de schop. 
Tenminste, als de plannen zoals die 
donderdag 10 maart werden gepre-
senteerd, in daad worden omgezet. 
De eigenaar van het winkelcentrum 
Zijdelwaard, Delta Lloyd, beheerder 
WPM Retail uit ’s Hertogenbosch, 
de gemeente Uithoorn en niet in de 
laatste plaats de Winkeliersvereni-
ging en de Klankbordgroep van Om-
wonenden, hebben elkaar uitein-
delijk gevonden in het voorstel het 
winkelcentrum uitgebreid te gaan 
renoveren. Een definitief plan, noch 
een impressie van hoe het eruit zal 
gaan zien, was voorhanden tijdens 
de informatiebijeenkomst die de ge-
meente boven de Trekpleister in het 
winkelcentrum voor belangstellen-
de winkeliers, de locale pers en ver-
tegenwoordigers van de Klankbord-
groep organiseerde. Wél werden de 
plannen ontvouwd wat men voor 
ogen heeft. Na een korte introduc-
tie van wethouder Jeroen Verheijen 
en Edwin de Roos van Delta Lloyd, 
kreeg directeur Pieter Affourtit van 

de WPM Retail Groep het woord. Hij 
was blij te kunnen meedelen dat het 
college van B&W Uithoorn besloten 
had medewerking te gaan verlenen 
aan een uitbreiding en herinrichting 
van het winkelcentrum Zijdelwaard. 
“Het college is van mening dat het 
plan past binnen de in de Economi-
sche Visie 2020 geformuleerde am-
bities voor de ontwikkeling van het 
Zijdelwaardplein”, zo zei hij. “Het 
nog niet in detail uitgewerkte plan 
voorziet in een renovatie van het be-
staande winkelcentrum met tevens 
een uitbreiding van 2.000 vierkante 
meter. Die uitbreiding wordt gevon-
den door het parkeerterrein tussen 
het winkelcentrum en de Zijdelrij op 
te offeren ten faveure van meer win-
kelruimte. Dat wordt geheel over-
dekt uitgevoerd met een parkeerdek 
op het dak”, laat Pieter Affourtit we-
ten. “De bedoeling is de sector van 
de dagelijkse behoefte aan bood-
schappen meer ruimte te bieden, de 
supers kunnen daardoor groter wor-
den. Anderzijds zal er wellicht ‘ge-
schoven’ gaan worden met winkel-
ruimte om zo efficiënt mogelijk in-
vulling te geven aan de te verdelen 
ruimte. Met de intentie dat eigenlijk 

elke winkelier er op vooruit gaat en 
niet te vergeten de consument, want 
die heeft straks meer keus. Het ver-
nieuwde winkelcentrum krijgt, zoals 
de ideeën er nu zijn, drie entrees.”

Geen nieuwbouw
Het doel is niet om een geheel nieuw 
winkelcentrum neer te zetten met in 
die tussentijd noodwinkels. Ook zal 
er geen betaald parkeren worden in-
gevoerd, hoogstens een blauwe zo-
ne. Verder wordt niet voorzien in een 
ondergrondse parkeergarage. Het is 
louter uitbreiden en renoveren van 
het bestaande winkelcentrum waar-
bij het uitgangspunt wel is dat er 
samenhang komt tussen de nu af-
zonderlijke gedeelten, dus winkel-
centrum en Zijdelrij. “Op de plaats 
waar nu het parkeerterrein is tus-
sen de winkels, willen we een cen-
traal (overdekt) winkelplein realise-
ren”, vervolgt Affourtit. “Het grote 
parkeerterrein voor het winkelcen-
trum blijft zo, evenals de bestaande 
groenvoorzieningen rond het win-
kelcentrum. Samen met het parkeer-
dek wordt het aantal parkeerplaat-
sen per saldo wel wat meer. Bevoor-
rading van de winkels zal voorname-
lijk via de Heijermanslaan gebeuren. 
Hoe we dat aan de steel zullen ste-
ken voor de centraal gelegen win-
kels wordt nog verder uitgewerkt. 
Behalve voor auto’s komen er ook 
voorzieningen om op een fatsoen-
lijke manier je fiets kwijt te kunnen 
voor degenen die op de fiets bood-
schappen gaan doen.” Affourtit wijst 
er ten slotte op dat het financieel al-
lemaal maar net haalbaar is. Het 
idee om winkels te combineren met 
een woninglaag erboven om het ge-
heel te financieren is volgens hem 
een achterhaald systeem en vindt in 
Nederland nog maar nauwelijks ge-
hoor. Ook al omdat daardoor de par-
keerdruk ontoelaatbaar toeneemt en 
je maar moet afwachten of de wo-
ningen verkocht worden. Verder is 
een ondergrondse parkeergarage 
niet alleen onbetaalbaar, maar waar 
wil je tijdens de bouw in de dicht-

Het parkeerterrein tussen de winkels verdwijnt. Dit wordt winkelruimte. Hierboven komt een parkeerdek waardoor het 
winkelcentrum helemaal overdekt wordt uitgevoerd

Nu nog de hoofdingang van het winkelcentrum, na de renovatie op een an-
dere plaats?

bevolkte wijk al die auto’s kwijt van 
winkelende mensen?
Hoewel het winkelcentrum primair 
een wijkfunctie wordt toebedeeld, 
moet het vernieuwde winkelcentrum 
ook aantrekkingskracht uitoefenen 
op inwoners uit de andere wijken en 
(nabije)omtrek.

Met een schuin oog wordt naar de 
voortgang van de provinciale weg 
N201 gekeken die – eenmaal ge-
reed – twee aansluitingen biedt naar 
het winkelcentrum; een via de Zij-
delweg, de andere langs de Amster-
damseweg/Wiegerbruinlaan. Samen 
met het winkelcentrum Amstelplein 
en te zijner tijd de versterking van 
het Dorpscentrum, wil men voor-
komen dat de koopkracht afvloeit 
naar omliggende gemeenten. Uit-
hoorn moet ‘the place to be’ worden 
waar iedereen graag naartoe gaat 
om boodschappen te doen en om te 
gaan winkelen. Dat is een belang-
rijk uitgangspunt om winkelcen-
trum Zijdelwaardplein te gaan re-
noveren en uitbreiden. Over verde-
re uitwerking, uitvoering, planning 
en procedurele afhandeling van het 
plan treden Delta Lloyd, WPM Re-
tail en gemeente nog nader met el-
kaar in overleg. De winkeliers en de 

klankbordgroep worden hierbij be-
trokken. Verder zullen er gesprek-
ken komen met directies van be-
staande winkels en banken aan de 
Zijdelrij, zoals de Mediq Apotheek, 
de Trekpleister, de Rabobank en 
de ABN-AMRO, om er maar enke-
le te noemen. Die panden zullen im-
mers in de plannen worden geïnte-
greerd, vooropgesteld als hierover 
overeenstemming wordt bereikt. Dat 
moet allemaal nog! Nog voor de zo-
mer willen partijen met een sluitend 
verhaal en een uitgewerkt plan naar 
buiten treden. Als het allemaal aan-
sluit met de tijdslimiet zoals men 
zich die voor ogen heeft, moet er in 
2014 een geheel vernieuwd winkel-
centrum staan dat klaar is voor de 
toekomst.

Blije voorzitter
De voorzitter van de winkeliers-
vereniging van het winkelcentrum, 
Hans Reurings van supermarkt 
C1000, oogt als een blij mens en 
met hem meer ondernemers. Einde-
lijk zien zij hun wensen in vervulling 
gaan. “Nu hebben we een C1000 die 
duizend vierkante meter groot is en 
ik zou graag het dubbele zien als dat 
mogelijk is,“ merkt Hans op die zijn 
eigen toko even centraal stelt. “Dan 

kunnen we het assortiment groots 
uitbreiden, bijvoorbeeld met streek-
producten of andere exclusiviteiten. 
Dat kan je alleen doen als je ruim-
te hebt en zelfstandig ondernemer 
bent. Als de collega’s dat ook doen 
omdat die nu ook meer ruimte krij-
gen, kun je samen iets bijzonders 
aanbieden in het winkelcentrum en 
is het geen eenheidsworst. Op de 
manier onderscheiden we ons van 
anderen.

Dat is prettig voor de onderne-
mer, maar zowieso voor onze klan-
ten. Uiteindelijk moeten die profite-
ren van deze hele gang van zaken. 
En het is de laatste kans om wat van 
het winkelcentrum te maken. Als we 
nu niet doorpakken gebeurt het he-
lemaal niet meer en dat zou zonde 
zijn.” Aldus Hans Reurings die en 
passant opmerkt dat hij met het ge-
motiveerde team van medewerkers 
zijn super C1000 straks als een ech-
te ‘super’markt kan presenteren aan 
zijn klanten. Hij kan de dag niet af-
wachten dat het zover is. En velen 
met hem!
Vanzelfsprekend houden wij u op de 
hoogte van de komende ontwikke-
lingen rond winkelcentrum Zijdel-
waardplein.

Groep 3 Hoflandschool op 
bezoek bij dansschool Nicole
Mijdrecht - Donderdag 10 maart 
zijn de kinderen van groep 3 van de 
Hoflandschool naar danschool Ni-
cole geweest, voor een bewegings-
les van kunst centraal. De kinderen 

kregen een dansles van Nicole zelf 
en vonden het erg leuk. Na een uur-
tje lekker swingen gingen de kinde-
ren met een leuke ervaring weer te-
rug naar school.

Hizi Hair’ s metamorfose
Mijdrecht - De derde succesvol-
le metamorfoseavond bij kapsa-
lon Hizi Hair was wederom een 
feestje. In de kerstbijlage afgelo-
pen jaar kon iedereen die dat wil-
de een metamorfose winnen bij 
Hizi Hair. De winnaars kregen be-
richt en kwamen zoals afgespro-
ken naar de kapsalon om 18.30 
uur waar een heerlijk kopje kof-
fie klaarstond.
Na een kleurenanalyse te hebben 
gedaan, werden de wensen van 
de winnaars besproken.
Hiermee brachten zij in kaart wat 
men niet wilde en wat men wel 
wilde met kleur en coupe.
De kleurenanalyse geeft heel 
duidelijk aan wat voor een soort 
kleur er goed bij de consument 
staat doordat er gebruik wordt 
gemaakt van speciale sjaals een 
huidpigment naar voren komt die 
je positief kan benadrukken door 
de juiste kleur te kiezen.
Hiermee versterk je je positieve 
uitstraling.
Na enig brainstormwerk van het 
Hizi Hairteam, werden er mooie 
kleurcombinaties bedacht en uit-
gevoerd.
Tussendoor was het ook tijd voor 
een hapje en een drankje.
Brigitte, die al jaren de make-up 
verzorgt bij Hizi Hair, was uiter-
aard weer van de partij met haar 
make-upspullen.
Brigitte verrichte op deze avond 
weer een betoverende make-up 
bij de winnaars en gaf ook zeer 
deskundige en praktische tips.

Zeer blij
De winnaars waren zeer blij en 

het Hizi Hair-team uiteraard ook. 
Bij Hizi Hair kunt u zich laten ver-
rassen!
Denk aan de massagestoel tij-
dens het wassen met een spe-
ciale shampoo van Kérastase en 
een heerlijke hoofdhuidmassa-
ge, een ruime keuze aan diverse 
soorten koffie en thee, deskun-
dig advies van de haarstylisten 
wat betreft uw haarkleur, een ad-
viesmodel en een hoofdhuidana-
lyse. Hizi Hair maakt ook gebruik 
van een speciale camera die tot 
wel 300x vergroot, daarmee zien 
zij de conditie van uw haar en uw 
hoofdhuid en geven u vrijblijvend 
gepast advies.

De Hizi Hair Card (9,95 euro per 
jaar) is zeer speciaal voor haar 
klanten, deze kaart geeft 10% 
korting op al uw behandelingen 
en 20% korting op al uw produc-
ten van L’Oréal en Kérastase. Na 
enkele bezoeken heeft u deze 
kaart weer terugverdiend.
Tevens maakt Hizi Hair eerst een 
prijsafspraak voordat zij aan uw 
wensen gaan voldoen, geen ver-
rassingen achteraf.

Zo maken de medewerkers uw 
bezoek aan Hizi Hair zeer aange-
naam!
Het gaat tenslotte om uw bele-
ving!
Wilt u meer advies, loop dan even 
binnen en de medewerkers staan 
u graag te woord. Hizi Hair is 6 
dagen in de week open en werkt 
zonder afspraak, u wordt gehol-
pen wanneer het u uitkomt, 
You and Hizi Hair, a perfect pair!

Passage afdeling Mijdrecht
De Ronde Venen - Het thema van 
de ledenavond van de Christelijk-
Maatschappelijke Vrouwenbeweging 
Passage afdeling Mijdrecht voor don-
derdag 24 maart is: “Goudse glazen-
Lijdenstijd en Pasen”. De heer Mau-
rits Tompot, al 30 jaar koster van de St 
Jan kerk in Gouda met zijn prachtige 
gebrandschilderde ramen, neemt u 
deze avond mee op weg naar Pasen.

Hij is naast koster ook schilder en 
schrijver en zal u ongetwijfeld veel 
kunnen vertellen en laten zien over 
zijn werk. Het belooft een interessan-
te avond te worden waar naast de le-
den ook belangstellenden van harte 
welkom zijn. De avond wordt gehou-
den in gebouw Irene naast de Jans-
kerk en begint om 20.00 uur.
De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

W.I.K. speelt zaterdag 19 en 26 maart:

‘Hondenhotel de blaffende 
hond’  in ‘t Oude Spoorhuis
Mijdrecht - Wat is er gezelliger dan 
een avondje ontspanning waarbij 
men kan lachen, vrienden en ken-
nissen ontmoet en vooral kan ge-
nieten van een geweldig leuk to-
neelstuk. Zo een avond biedt W.I.K. 
al vele jaren. W.I.K. staat bekend 
in de regio als een zeer professio-
nele toneelvereniging. De vereni-
ging telt op dit moment 15 enthou-
siaste leden die met zeer veel inzet 
en overtuiging blijspelen en kluch-
ten uitvoert. Het uiteindelijk op de 
planken kunnen brengen van een 
klucht is niet iets wat zo maar even-
tjes wordt gedaan. Er wordt drie à 
vier maanden lang wekelijks ge-
repeteerd, teksten moeten uit het 
hoofd worden geleerd, decors ont-
worpen en gebouwd worden. En dit 
alles om twee kluchten of blijspelen 
per jaar voor u op te kunnen voeren. 
Dit keer spelen de leden van W.I.K 
het blijspel ”Hondenhotel”de blaf-
fende hond”geschreven door Peter 
Damen. 

Korte inhoud
Regina is het beu om nodeloos thuis 
te zitten. Ze heeft bedacht om een 
eigen zaak te beginnen. En dan ook 
nog iets met dieren. Ze begint daar-
om een hondenhotel. Dat ze niet 
goed beseft wat dat allemaal in-
houdt blijkt wel uit het feit dat ze 
even vergeet dat haar man aller-
gisch is voor honden. Bovendien ko-
men er bezoekers van allerlei plui-
mage over de vloer. Wat te denken 
van een dame die maar geen af-

scheid kan nemen van haar lieveling 
of van die geheimzinnige dame die 
heel veel belangstelling heeft voor 
het hondenhotel, maar misschien 
nog wel meer voor de man van Re-
gina? Tot overmaat van ramp komt 
ook nog eens de moeder van Regina 
logeren, omdat het verzorgingshuis 
wordt verbouwd. En dan loopt er 
ook nog een handige manusje van 
alles rond. Alleen jammer dat hij zo 
nieuwsgierig is. Kortom: allerlei pe-
rikelen in het nieuwe hondenhotel.
Nieuwsgierig? U kunt dit zien op za-
terdag 19 en 26 maart in het Ou-
de Parochiehuis aan Bozenhoven 
152 in Mijdrecht. De opvoeringen 
beginnen om 20.15 uur. De spelers 
van W.I.K hebben al veel lol gehad 
tijdens de repetities van dit stuk. 
De regie is in handen van Ton Rap 
en de grime wordt verzorgd door 
Theo Linssen. Toegangskaarten à 
7,50 euro zijn te bestellen bij Hen-
nie Breewel, tel. 0297-283979. Bent 
u nog geen donateur? Voor slechts 
10 euro per persoon per jaar krijgt 
u de kaarten voor de W.I.K opvoe-
ringen in maart en november thuis-
bezorgd.Toneelvereniging W.I.K. is 
ook op zoek naar jongens, meis-
jes, mannen en vrouwen die toneel 
willen spelen. Lijkt dat je wat, kom 
dan eens geheel vrijblijvend kijken 
bij een van de repetities op de dins-
dagavond of bij een van de opvoe-
ringen. Wilt u meer informatie heb-
ben over de vereniging bel dan met 
Nico van Leeuwen, tel. 0297–284425 
of kijk op www.wiktheater.nl



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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Kerkplein 7 Realiseren van reclame,  Reclame W-2011-0128 17-2-2011
 een terras en zonwering Bouwen
  Monument  
Oldenhoff 22 Plaatsen van een dakkapel voorgevel Bouwen W-2011-0113 16-2-2011
Sandbergstraat 1 Uitbreiden en aanpassen  Bouwen W-2011-0136 9-3-2011
 van een bestaande woning Slopen
Starnheim 14 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0130 7-3-2011

Amstelhoek
Amstelkade 104 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0133 8-3-2011
Baambrugge
Rijksstraatweg 1 Brandveilig gebruiken  Bouwwerk W-2011-0125 4-3-2011
 van een kinderdagverblijf brandveilig 
  gebruik 

mijdrecht 
C. Beerninckstraat 77 Slopen van een asbest rioolbuis Slopen W-2011-0129 2-3-2011
Genieweg 30 Wijzigen van het bestemmingsplan Afwijken  W-2011-0127 11-2-2011
  bestemming 
Mijdrechtse Zuwe 3 Uitbreiden van de bedrijfsruimte Bouwen W-2011-0134 9-3-2011
Penning 9 Plaatsen van een schuur Bouwen W-2011-0124 4-3-2011
Ringdijk 2e Bedijking 21 Renoveren van een schuur Bouwen W-2011-0123 4-3-2011

Vinkeveen
Bloemhaven 50 Plaatsen van een opbouw op garage Bouwen W-2011-0138 9-3-2011
Bloemhaven 51 Plaatsen van een opbouw op garage Bouwen W-2011-0137 9-3-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevings-
vergunning kunt u nog niet inzien. 
Rectificatie: 
In De Ronde Vener en VAR van 9 maart 2011 stond vermeld bij aanvragen omgevingsvergunning: Baambrugse 
Zuwe 149a , Plaatsen bootlift, nr. W-2011-0120. Dit moet zijn Baambrugse Zuwe 149 in Vinkeveen.

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat.  
    vergunning

mijdrecht
Rendementsweg 9 Vergroten van kantoor- en archiefruimte 2010/0584 7-3-2011

wilnis
Margrietstraat 14 Vergroten van de woning met een aanbouw  2010/0582 8-3-2011
 aan de achtergevel  

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belang-
hebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/wIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Molenwiek 15 Wijzigen indeling en vernieuwen dakkapellen 2010/0548 3-2-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

KoopzonDAGen In ABcouDe en BAAmBRuGGe
Het gemeentebestuur heeft de eerste zes zondagen vanaf 1 april van ieder kalenderjaar met uitzondering van 
Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag aangewezen als koopzondagen voor de winkels in de kernen Abcoude 
en Baambrugge. Voor dit jaar betekent dit: 3, 10 en 17 april en 1, 8 en 15 mei 2011. Ook is Hemelvaartsdag 
van ieder kalenderjaar (2 juni 2011) aangewezen als koopzondag voor de winkels in de kernen Abcoude en 
Baambrugge onder de voorwaarde dat de winkels op de eerste zes zondagen vanaf 1 april en Hemelvaartsdag 
van 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur voor publiek geopend mogen zijn. 

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein Zuid 16 Maken van een koykarper vijver in Bouwen HZ-WABO-  8-3-2011
 de sloot met twee overloop dammen  Vellen van 2010-038
 en het vellen van houtopstand houtopstand
  Aanleggen

mijdrecht
J.v. Lichtenbergstraat 1 Vergroten van een woning  Bouwen W-2011-0026 8-3-2011
 met een aanbouw 
Viergang 104 Realiseren van een aanbouw aan  Bouwen W-2011-0002 3-3-2011
 achterzijde en opbouw op 
 voormalig garage 
Viergang 139 en 141 Vergroten van twee dakkapellen Bouwen W-2011-0007 8-3-2011
Waterhoen 30 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0018 3-3-2011

Vinkeveen
Groenlandsekade 103 Oprichten van een hekwerk Bouwen W-2011-0027 3-3-2011
  Afwijken 
  bestemming 

wilnis
Waterlelie 19 Vervangen van een woonschip Afwijken W-2011-0009 8-3-2011 
  bestemming 

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

InRIchtInG tIjDelIjKe BouwplAAts AAn De hoofDweG In mIjDRecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 maart 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Schreutelkamp Bouw 
B.V. vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Dit 
in verband met de renovatie werkzaamheden in opdracht van Westhoek Wonen aan de Hoofdweg 8 t/m 38 
in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 21 maart 2011 tot en met 13 juni 2011. Het werkadres is 
Hoofdweg 8 tot en met 38, 3641 PS Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Hoofdweg 32 tot en 
met 38, 3641 PS Mijdrecht. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 
zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur-
gemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.  

wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van: 
-  VOF Stal Bos - Treur voor het uitbreiden/wijzigen van de veestapel bij een melkrundveehouderij, op het 

adres Westerlandweg 10, 3641 PX Mijdrecht.
2.  zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen 

van:
-  Albert Heijn (J.B. Dreijer) voor het oprichten van een supermarkt, op het adres Herenweg 73, 3645 DG Vin-

keveen;
-  Van der Ham Service Mijdrecht voor het oprichten van een garagebedrijf, op het adres Energieweg 9, 3641 

RT Mijdrecht;
-  Bowling Mijdrecht B.V. voor het oprichten van een bowlingcentrum met restaurant, op het adres Ontspan-

ningsweg 1A, 3641 SV Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stuk-
ken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
 

VeRGADeRInG commIssIe AlGemeen BestuuRlIjKe zAKen / fInAncIën 17 mAARt
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 maart 2011
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Overige punten 
a. Bezwaar en beroep op website
 Op 3 februari 2011 hebben de fracties van Ronde Venen Belang / Lijst 8 / SVAB een motie ingediend over het 

plaatsen van informatie over bezwaar en beroep op de gemeentelijke website. Strekking van de motie is, dat 
de drempel voor het instellen van bezwaar of beroep wordt verlaagd door meer informatie hierover te ver-
strekken. In een memo van het college wordt aangegeven, dat op dit moment voldoende informatie beschik-
baar is over de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De memo wordt met de commissieleden besproken.

b. Deregulering van de APV
 Op 3 januari 2011 heeft de gemeenteraad de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) De 

Ronde Venen 2011 vastgesteld. Tijdens de behandeling van het voorstel is de vraag geopperd of het schrap-
pen van bepaalde verbodsartikelen wel een verbetering betekent voor de inwoners. In een memo wordt aan-
gegeven, dat aanpassing van de APV niet nodig is. Hierover wordt met de commissieleden verder van gedach-
ten gewisseld.

5. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder

GemeentelIjKe BeKenDmAKInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloKet 
YouRhome en 
seRVIcepunten

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

24,95Gegarandeerd10 jaar levensduurwww.brandwonden.nl/winkel

Ga naar de website 
of bel 0800 - 1936

Bestel nu uw rookmelder!

20 woningbranden per dag… - 1.153 slachtoffers per jaar

100% meer overlevingskans met een rookmelder
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MijDREcHt, WilNis, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
ViNkEVEEN, WAVERVEEN, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERboDE.Nl

sinds 1888

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Sara Schoch
Wie is zij? Sara Schoch is een jonge jeugdwerkster die door de Stich-
ting Welzijn Wajir als vrijwilligster is uitgezonden naar Wajir om daar 
te werken met de oudere jeugd. Deze jongeren hebben na de basis-
school of de middelbare school weinig perspectief op werk of verde-
re studie en vaak ontbreekt het hen aan zelfvertrouwen en een zinvol-
le invulling van hun bestaan. Vorig jaar was Sara voor een kennisma-
kingsbezoek in Wajir, waar ze direct al aansluiting vond bij de jonge-
ren. Ze ontmoette de jeugdgroep die gestart is met het magazine voor 
jongeren WAJIR LIVE, waar we al eerder over vertelden. Zij werkte met 
hen aan de verbetering van de opzet van het blad, waarvan intussen al 
meerdere edities zijn uitgekomen. Ook wist ze tijdens haar eerste be-
zoek andere jongeren te mobiliseren, zowel jongens als meisjes. Re-
gelmatig deed ze enthousiast verslag van haar ervaringen en het was 
geweldig om te zien hoe zij in korte tijd zich zo kon inleven in de pro-
blematiek van de jongeren en als gelijke met hen op kon trekken. Sa-
men met hen ontwikkelde ze plannen, die ze bij terugkomst in Ne-
derland verder uitwerkte. Intussen hield ze contact met de jongeren-
groep. In overleg met het bestuur van onze Stichting (SWW) werd be-
sloten om begin 2011 een concreet project aan te pakken. Dit werd het 
plasticafvalproject, dat door de jongeren zelf was aangedragen als een 
groot probleem in Wajir. Op dit moment is Sara weer in Wajir, nu voor 
een periode van enkele maanden. Zij hebben een start gemaakt met 
het plasticafvalproject, dat door de jongeren zelf als een groot pro-
bleem werd aangedragen. Intussen heeft Sara de weg naar de loka-
le autoriteiten gevonden en ook bij hen weet ze zaken voor elkaar te 
krijgen en de jonge-
ren een stem te ge-
ven. Sara organi-
seerde een work-
shop van een aan-
tal dagen onder lei-
ding van een des-
kundige uit Nairobi 
over het verzamelen 
en verwerken van 
het plasticafval tot 
bruikbare artikelen 
als paaltjes en ge-
vochten manden. 
De eerste afnemer 
van 20 paaltjes is al 
gevonden! Het mag 
duidelijk zijn dat we 
ontzettend blij en 
trots zijn met wat 
Sara in Wajir doet.

Elly Thuring

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
-  P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder  
 het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.  
 Haar naam is Kikky.
- Zorggras in Wilnis, grote grijze kater. Hij heet Chico en is 14 jaar oud. 

Gevonden
-  A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, rode kater met witte bef en witte strepen
 in zijn staart.
- Grauwe Gans in Uithoorn, zwarte kater met wit befje en wit aan
 pootjes.
- Molenland in Mijdrecht, rood/wit/zwart cyperse poes. Zwart/wit bij 

rechteroog uitlopend naar neus. Witte buik. Grijs/wit/zwart gestreepte 
staart.

Atelier De Kromme Mijdrecht
Voorjaarsexpositie leden 
in gezondheidscentrum
Mijdrecht – Onlangs is de per-
manente expositie van Atelier De 
Kromme Mijdrecht in het Gezond-
heidscentrum aan de Hoofdweg 1-3 
in Mijdrecht weer vernieuwd. De ex-
positie biedt een gevarieerd over-
zicht van het werk van de leden van 
het atelier. Het werk van een tweetal 
leden staat centraal. Daarnaast wor-
den nog werken van een tiental an-
dere leden geëxposeerd. De kunst-
werken zijn elke werkdag tussen 
09.00 en 16.00 uur te bekijken. De 
huidige expositie duurt tot half juni 
2011. In de expositie is een centrale 
plaats ingeruimd voor het werk van 
Frans Lek en Berry Schoenmaker, 
die beiden een vijftiental werken la-
ten zien. Frans Lek is er met bloem-
stillevens, kinderportretten en ‘droe-
dels’. Dat zijn abstracte, sterk grafi-
sche tekeningen. Het werk van Berry 
Schoemaker bestaat deels uit kleur-
rijke abstracte landschappen en en-
kele realistische stukken. Naast de 
twee hoofdexposanten is er werk 
te zien van een tiental leden van 
Atelier De Kromme Mijdrecht. Ate-
lier De Kromme Mijdrecht (AKM) is 
een vereniging van amateurkunste-
naars. AKM verzorgt cursussen en 
workshops onder deskundige lei-
ding van professionele kunstenaars. 

Dagelijks wordt er zowel geduren-
de de ochtenden, de middagen als 
ook ’s avonds gewerkt in het atelier 
dat gevestigd is aan de Energieweg 
107 in Mijdrecht. Meer informatie 
over de activiteiten van AKM vindt 
men op de site www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl. Daar kan men ook 
terecht voor informatie over het lid-
maatschap en de mogelijkheden om 
cursussen te volgen. De kunstwer-
ken die thans door Atelier De Krom-
me Mijdrecht in het gezondheids-
centrum worden geëxposeerd zijn 
ook te bekijken op de site www.ate-
lierdekrommemijdrecht.exposeert.
com. Ook de twee vorige exposities 
zijn hier nog te zien. Deze site is ge-
maakt door Mainport Art Producti-
ons. Professionele en amateur kun-
stenaars kunnen hier ook een gratis 
eigen site aanvragen.

Twistvliedschool oefent EHBO
Mijdrecht - De afgelopen 2 weken 
hebben de kinderen van groep 1 
van de Twistvliedschool veel geleerd 
over het ziekenhuis. Zo konden zij 
groep 8 goed helpen. Deze oudsten 
van de school doen een EHBO cur-
sus en moeten leren hoe ze mensen 

moeten verbinden. Daarom moch-
ten ze de kinderen van groep 1 op 
allerlei manieren verbinden.

De kleuters keken kritisch of ze het 
allemaal wel goed deden. Zo zie je 
maar: oud kan ook van jong leren!

Nieuw! DonderdagmiddagFilm
Regio - Vanaf deze week organi-
seert AnnexCinema in Woerden el-
ke week op donderdag de Donder-
dagmiddagFilm.
Elke week worden er vier films ver-
toond uit het lopende program-
ma. De films beginnen rond 14.00 
uur (zie voor juiste tijden het actu-
ele programma). Kosten zijn slechts 
7,50 euro incl. een kop koffie of kop-
je thee voor aanvang van de film. 

Heeft u ’s avonds geen zin of geen 
tijd, kom nu naar de Donderdag-
middagFilm en geniet gelijk van het 
voordeel. Deze week: aanvang Son-
ny Boy en Black Swan om 14.00 uur, 
Gooische vrouwen en The King’s 
Speech beginnen om 14.15 uur. 
Reserveren kan via de site www.
annexcinema.nl of telefonisch via 
0348-436510. Zie ook de wekelijk-
se advertentie in deze krant.
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Stichting Koopcentrum 
Mijdrecht gaat van start!
Mijdrecht - Nu het winkelgebied 
in het centrum van Mijdrecht van-
af begin dit jaar gebruik kan maken 
van een Ondernemersfonds, is hier 
maandagavond 14 maart verder ge-
stalte aan gegeven door presenta-
tie van de nieuwe naam, het beeld-
merk (logo), de bebording en de 
bijbehorende website. Een en an-
der wordt gedekt door de organisa-
tie in een nieuw jasje te steken. Zo 
blijft de bekende Handelsvereniging 
Mijdrecht (HVM) voorlopig bestaan, 
maar wordt het Ondernemersfonds 
vertegenwoordigd door de stich-
ting Koopcentrum Mijdrecht. Onder 
die naam zullen promotionele acti-
viteiten en de evenementen voort-
aan worden uitgevoerd. De bedoe-
ling is te zijner tijd de HVM in de 
stichting te laten opgaan. Een 25-tal 
ondernemers en winkeliers van het 
Mijdrechtse winkelcentrum woonde 

de presentatie in het Parochiehuis 
op Bozenhoven bij. Het bestuur van 
de stichting was zichtbaar blij met 
het feit dat het Ondernemersfonds 
Mijdrecht er nu staat. Dat bestuur 
bestaat uit dezelfde mensen als die 
van de HVM, zijnde Hans Rensink 
(voorzitter), Lilian van der Schaaf 
(secretaris) en Gerard Menkveld 
(penningmeester). Als vice-voorzit-
ter treedt op Gerrit Verweij. Achter 
de bestuurstafel namen ook plaats 
de bestuursleden Jan Faber, Jac-
queline Smit, Han Franke en Paul 
Reurings.
Wethouder Pieter Palm was even-
eens aanwezig op deze avond en fe-
liciteerde het bestuur met deze stap 
voorwaarts. Hij prees het initiatief 
en de activiteiten die de bestuursle-
den aan de dag leggen. Anderzijds 
wees hij op de bezuinigingen die de 
gemeente de komende jaren moet 

gaan doorvoeren. Dat betekent wei-
nig of geen hulp in financiële zin en 
de noodzaak tot samenwerken om 
het goede ondernemersklimaat in 
stand te houden. “Er zal meer dan 
ooit een beroep worden gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid van 
de ondernemer”, zo formuleerde de 
wethouder.

Aanslag
Waar er nog wel eens een gebrek 
aan financiële middelen was als 
de HVM een of meerdere activitei-
ten wilde promoten of jaarlijks een 
aantal evenementen wilde organi-
seren, is dat nu verleden tijd. Im-
mers, alle ondernemers in het koop-
centrum betalen er nu aan mee, ook 
al zijn sommige winkeliers daar niet 
blij mee. Die waren immers geen lid 
van de Handelsvereniging en be-
taalden derhalve ook niets, maar 

Presentatie van de nieuwe huisstijl door vicevoorzitter van stichting Koopcentrum Mijdrecht Gerrit Verweij

Het nieuwe logo van de stichting Koopcentrum Mijdrecht

profiteerden wel van de facilitei-
ten en de meerwaarde door grote-
re toeloop van winkelend publiek. 
Nu krijgen zij een ‘aanslag’ in de 
vorm van een ‘ondernemersbelas-
ting’ die henzelf overigens weer ten 
goede komt. De aanslagen worden 
door de gemeente geheven over de 
WOZ-waarde van de winkel. Kleine 
en middelgrote ondernemers beta-
len nu minder, de grote onderne-
mers moeten echter wat dieper in 
de buidel tasten.

‘Stadse winkels’
“De winkeliers krijgen er wel wat 
voor terug”, zo sprak Paul Reu-
rings die in grote lijnen de doelstel-
ling van de stichting schetste. De-
ze wijkt niet veel af van die wel-
ke de HVM voor ogen had. “Ons 
doel is meer consumenten naar het 
koopcentrum van Mijdrecht te krij-
gen. Een koopcentrum dat gezel-
ligheid dient uit te stralen, op ge-
zette tijden een feestelijk aanzien 
moet krijgen en bezoekers het ge-
voel geeft dat het in Mijdrecht veilig 
winkelen is. Bijvoorbeeld door meer 
zichtbare bewaking. Elk evenement 
krijgt een extra budget toebedeeld 
om zich nog beter en ruimer te pro-
fileren. Daarnaast willen we con-
sumenten uit de aangrenzende re-
gio’s ervan overtuigen dat Koop-
centrum Mijdrecht datgene is waar 
men moet zijn. Dat willen we doen 
door drie keer per jaar een krant uit 
te brengen om die in de betreffen-
de regio’s te verspreiden. Winkeliers 
kunnen er gratis in adverteren. Het 
idee is in te haken op thema’s als 
mode, interieur, lichaamsverzorging, 
woninginrichting, keukens en doe-
het-zelf, om maar wat te noemen. 
Daarbij willen we bijvoorbeeld ook 
bedrijven uit het industriegebied la-
ten meedoen. Dit allemaal onder de 
noemer ‘Koopcentrum Mijdrecht’. 

Kortom, wij willen de consument 
van binnen en buiten De Ronde 
Venen laten kennismaken met het 
unieke van Mijdrecht, namelijk waar 
men stadse winkels aantreft in een 
dorpse sfeer”, aldus Paul Reurings.
Het bestuur werkte voor de pauze 
de officiële vergadering af en bood 
vervolgens vicevoorzitter Verweij de 
gelegenheid de talrijke evenemen-
ten van dit jaar voor het voetlicht te 
brengen (zie daarvoor 
www.handelsverenigingmijdrecht.
nl). Aansluitend de nieuwe huis-
stijl in de vorm van het nieuwe lo-
go, bebording, banieren, briefpapier 
en verder promotiemateriaal aan de 
aanwezigen te presenteren. Verweij 
wees erop dat tevens meer gebruik 
zal worden gemaakt van de moder-
ne social media (Hyves en Twitter). 
Na de pauze voerde Hans van Veen 
een (ludiek) thema over dit onder-
werp op met als titel ‘Kansen en 
(on)mogelijkheden van de nieuwe 
social media’.

Regionaal centrum?
HVM- en stichtingsvoorzitter Hans 
Rensink liep vorige week wel erg 
hard van stapel door in de me-
dia Koopcentrum Mijdrecht met-
een maar als het beste koopcen-
trum van de regio uit te dragen. Hij 
liet daarbij doorschemeren dat niet 
alleen klanten vanuit De Ronde Ve-
nen in Koopcentrum Mijdrecht van 
harte welkom zijn, maar ook die 
uit de regio Aalsmeer, Uithoorn en 
Woerden. Rensink ziet Mijdrecht 
nu eenmaal graag als een regio-
naal centrum waar het goed win-
kelen is. Zijn goed recht natuurlijk. 
Gemakshalve gaat hij er echter aan 
voorbij dat plaatsen als Aalsmeer 
en met name Uithoorn zelf uitste-
kende winkelvoorzieningen heb-
ben met meestal onbetaald parke-
ren, Woerden uitgezonderd. Bewo-

ners uit die plaatsen en omliggen-
de kernen maken ruimschoots ge-
bruik van die voorzieningen omdat 
het winkelbestand er in de mees-
te gevallen een stuk uitgebreider is 
en dus meer te bieden heeft. Am-
stelhoekers, maar ook veel Ron-
deveners, bezoeken veelvuldig het 
winkelcentrum Amstelplein (vooral 
door de zondagmiddagopenstelling 
van AH Jos van den Berg) en het 
Zijdelwaardplein in Uithoorn, ook 
al zullen ze Mijdrecht in hun dage-
lijkse boodschappen niet overslaan. 
Bekend is dat talloze consumenten 
uit De Ronde Venen daar regelmatig 
gesignaleerd worden en zelfs naar 
Amstelveen en Hoofddorp gaan om 
te winkelen.
In de nabije toekomst wordt dat nog 
aantrekkelijker als de N201 is om-
gelegd. Verder is het zo dat sommi-
ge winkelcentra daar op het punt 
staan te worden gerenoveerd en 
uitgebreid (Zijdelwaardplein!). In-
woners uit Abcoude gaan veelal in 
Amstelveen en Amsterdam (ZO) 
winkelen, die van Breukelen en 
Loenen in Maarssen en Utrecht. Zij 
gaan niet naar Mijdrecht omdat dit 
niet in hun ‘optische route’ ligt en in 
hun ogen nét te weinig te bieden 
heeft. Dit onverlet het feit dat Koop-
centrum Mijdrecht best aantrekke-
lijk kan worden genoemd, ook voor 
consumenten buiten de regio. Voor-
al als het gespecialiseerde winkels 
betreft die artikelen van bepaalde 
merken aanbieden.
Wie weet krijgt Rensink wel gelijk 
als er dankzij het Ondernemers-
fonds meer promotie kan worden 
gemaakt om Mijdrecht regionaal als 
hét koopcentrum op de kaart te zet-
ten.
Niks mis mee, maar of het voldoen-
de is om consumenten uit andere 
regio hier naartoe te trekken blijft 
vooralsnog de vraag.

Gezellige carnavalsmiddag 
op de Twistvliedschool
Mijdrecht - Dinsdag 8 maart was 
er een gezellige carnavalsmiddag 
op de Twistvliedschool.
Kinderen en leerkrachten kwamen 
verkleed naar school. Na het hos-
sen op het schoolplein gingen al-
le groepen verschillende activitei-

ten doen; eierkoek versieren, kara-
oke, sjoelen en het beroemde spel 
minute to win it! 
Voor de groepen 1 t/m 4 was er een 
echte disco, verzorgd door hun ei-
gen DJ Nick uit groep 4. Het was 
een leuke happening!

Arjan van Dijk de grote winnaar 
van playbackshow Soos De Cirkel

Mijdrecht - Vrijdag 11 maart was 
het tweejaarlijkse feest van de Play-
backshow van Soos De Cirkel (Soos 
voor verstandelijk gehandicapten) 
in de Meijert. Er waren maar liefst 
16 optredens van de leden van de 
Soos De Cirkel. 

De leden komen elke week op dins-
dagavond in de Willesstee bij el-
kaar voor diverse gezellige activitei-
ten. De afgelopen weken is er, on-
der de bezielende begeleiding van 
vrijwilligers van de soos, veel geoe-
fend voor de optredens. Het thema 

van de playbackshow was dit jaar: 
Songfestivalhits.
De volle zaal werd vanaf het be-
gin verrast met sprankelende optre-
dens. Het begon met Teach In. De-
ze ding a dong klonk als een klok, 
waarbij Janneke, Hans, Jeroen, 
Vincente en vooral drummer By-
an zich helemaal lieten gaan. Rudi 
Carell werd vertolkt door Piet. Ont-
spannen, alsof hij dit optreden we-
kelijks doet, deed hij ook nog een 
dansje. Ook Vicky Leandros (Jenny) 
kreeg veel applaus voor haar optre-
den. Haar playback was zo goed, 
dat het leek alsof ze echt zong. Na 
de vioolact van Jeffery die Alexan-
der Rybak deed, was het de beurt 
aan Mouth en MacNeal. Ik zie een 
ster, werd gedaan door twee sterren 
Dick en Annemiek. Verliefd werd 
iedereen in de volle zaal op Chris-
ta in haar rode stippenjurk, die Sie-
neke deed vergeten. Een optreden 
van Udo Jurgens, vertolkt door Her-
man, bracht weer even rust in de 
zaal. Het prachtige optreden van 
het showballet van Nicole deed ie-
dereen even wegdromen. Voor de 
pauze kwamen de Toppers( Dion, 
Dennis, Barry en Jannick) in gillend 
glimmende jasjes hun shine doen.

Kuslippen
Na de pauze ging het program-
ma verder met de Brotherhood of 

Man. Hierin deden heel veel leden 
mee die, met T-shirts met kuslippen, 
het lied Save all your kisses brach-
ten. De vele kushandjes deed de 
zaal dansen. Onder de indruk kwam 
iedereen door Maaike, die op een 
zeer gevoelige wijze Cigliola Cin-
quetti vertolkte. Het ritme kwam er 
weer in door Frizzle Sizzle. Vooral 
het dansje van Sharissa, Miranda, 
Jolanda en Bettina maakte veel in-
druk. Arjan bracht met zijn uitvoe-
ring van Cliff Richard de zaal op de 
stoelen. Hij nam zelfs een stukje van 
de presentator Hans van Veen over! 
Als een echte kotomisi bracht Mar-
ja Milly Scott op het toneel. Ontroe-
rend was het optreden Tom-Paul 
en Ben met het liedje Katinka, dat 
opgedragen werd aan het nicht-
je. Frank had er de kracht voor om 
Gerard Joling neer te zetten. Zijn 
danspassen en timing waren per-
fect. Met ABBA, door Hein, San-
der, Katie en Margo, kwam er een 
swingend einde aan de avond. Een 
moeilijke taak voor de jury, bestaan-
de uit Peter van Rossum, Riek en 
Arie, om uit deze fantastische op-
tredens de winnaars een te wijzen. 
De derde prijs ging naar Frizzle Sizz-
le, de tweede prijs naar Teach In. De 
absolute winnaar was Cliff Richard. 

Volle zaal
Een avond om niet te vergeten. 
Vooral als je bedenkt dat de deelne-
mers, ondanks hun handicaps, het 
aandurven voor een volle zaal hun 
kunsten te vertonen. Natuurlijk kan 
zo’n avond alleen slagen door het 
medewerken van de eigenaar van 
de Meijert, die belangeloos de zaal 
ter beschikking stelt, Café Cens die 
de bekers en medailles geeft voor 
de prijswinnaars, Hans van Veen die 
als geen ander de avond kan pre-
senteren, de techniekers Patrick en 
Dave, Take five voor de aankleding 
van het podium en niet te vergeten 
de meiden van dansschool Nico-
le, die weer, net als de voorafgaan-
de jaren, voor een prachtige omlijs-
ting van het geheel zorgden. Na-
dat iedereen na een staande ova-
tie bedankt werd, kijkt iedereen uit 
naar de volgende Playbackshow 
over twee jaar. Dat wordt dan wel 
een bijzondere, omdat die samen-
valt met het 25-jarig bestaan van 
Soos de Cirkel. Voor dit feest zijn ze 
al aan het sparen. Een gift op bank-
rekeningnummer. 13.52.18.640 t.n.v. 
Vrieden van de Soos, zal het feest 
zeker een extra glas geven.

Baby in bad bij Duimelot
Mijdrecht - Deze weken zijn de 
peutertjes van VVE-peuterspeelzaal 
Duimelot druk bezig met de badka-
mer. Er wordt geverfd op badkamer-
tegels en gezongen over spetters 
en nat worden. Er is een badkamer-
hoek waar de poppen in bad kun-
nen en in elke groep komt een moe-
der met baby op visite en die baby 

gaat lekker in bad. De peuters vin-
den het geweldig, zo’n echt kind dat 
in bad gaat een waarbij je ook nog 
een klein beetje mag helpen. Buiten 
dat het heel leuk is, is het ook heel 
erg leerzaam om de dingen uit de 
dagelijkse praktijk spelenderwijs te 
bezingen en te benoemen. De peu-
ters genieten dan ook volop.



Uithoorn - De langverwachte Mo-
torheadavond in The Mix bleek ook 
een geslaagde! De avond stond ge-
heel in het teken van de Engelse 
band Motörhead.
Als eerste live-act verscheen de tri-
bute-band Snaggletooth op het po-
dium en het publiek ging meteen 
los! Achteraf zei zanger JFK dat hij 
dit nog nooit eerder had meege-
maakt! Qua ‘looks’ en spelen be-
naderde de band de echte, en dat 
tot groot genoegen van de fanatie-
ke aanhangers! Ook de verkoop van 
gadgets ging uitstekend en de dj 
zweepte het publiek nog meer op!
Als tweede band kwam Gunslin-
ger de buhne op met in hun mid-
den icoon Alan Davey. Deze vijftiger 
speelde in de 70-er jaren in de band 
Hawkwind, de band die Lemmy ver-
liet voor zijn Motörhead!!
Een uitermate goede show volgde. 
Zeker opvallend was de vrouwelijke 
drummer CAT die hoge ogen gooi-
de bij de aanwezigen in de volge-

stroomde The Mix. Na de derde toe-
gift vond de band het welletjes en 
konden de aanwezigen verder ge-
nieten van de muziek van DJ Tim, 
hoe kan het anders, ”Motörhead” 
Wolvetang!
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OnS LESpROGRAMMA

Aanmelden voor computerlessen 
Voor mensen, die overwegen thuis een computer 
aan te schaffen of die er pas een hebben gekocht of 
gekregen, organiseren we al een tijdje gratis work-
shops onder de naam ‘kennismaking met de com-
puter’. Daarvoor bestaat zoveel belangstelling dat 
we besloten hebben ermee door te gaan. Datzelfde 
geldt voor de gratis workshop ‘computerbeveiliging’ 
Probleem is dat veel mensen zich telefonisch aan-
melden op tijden dat er in het leslokaal niemand 
aanwezig is of dat er wordt lesgegeven. Deze aan-
meldingen worden dan ingesproken. Vorige week 
dertien. Maar als wij dan terugbellen hebben wordt 
er vaak niet opgenomen. En dat zelfs na herhaald 
proberen. Vandaar dat we nogmaals de nadruk 
leggen op het volgende: 
Aanmeldingen voor computerles alleen telefonisch 
op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 en 12 
uur. Het leercentrum houdt op die ochtenden open 
huis voor iedereen die vragen of problemen heeft 
over of met de computer of zich voor een cursus of 
workshop wil aanmelden. 
Verder hanteren we op dit moment de regel dat een 
cursus of workshop pas doorgaat bij vijf of meer 
deelnemers. In de praktijk blijkt echter dat er men-
sen zijn die, zonder afmelding vooraf, gewoon niet 
komen opdagen. Dat is niet leuk want dan moeten 
we een docent bereid zien te vinden om twee uur les 
te geven aan een handvol cursisten. Voor betaalde 
cursussen is vooraf betalen dan de enige oplossing. 
In dat geval vervalt de hierboven genoemde regel. 
Nog even iets over onze basiscursus Windows. Die 
is gebaseerd op het besturingsprogramma Win-
dows versie 7, Internet Explorer versie 8 en het 
emailprogramma Windows Live mail versie 2011. 
Cursisten die thuis met Vista draaien, krijgen in ons 
leercentrum te maken met Windows Vista, Internet 
Explorer versie 7 en het emailprogramma Vista 
Mail. Gebruikers van XP daarentegen zien Internet 
Explorer versie 8 en Outlook Express versie 6. 

De ontwikkelingen op computergebied blijven maar 
doorgaan en dwingen ons daarop in te spelen. Laat 
ons daarom vooraf weten waar u thuis mee werkt. 
Het gaat dan om de versie van Windows, die van 
Internet Explorer en de naam van het door u ge-
bruikte emailprogramma. Bij het lesgeven houden 
wij daar dan rekening mee. 

Kennismaken met de computer
Gratis workshop van twee uur op 
vrijdagmorgen 8 april. Bijna vol! 
Basiscursus Windows voor beginners 
Acht lessen, weer te beginnen eind augustus. 
Vervolgcursus Internet en Email
Zeven lessen, weer te beginnen eind augustus 
Cursus Fotobewerken
Acht lessen, weer te beginnen eind augustus.
Opfriscursus Windows 
Vier lessen te beginnen op donderdagmiddag 
28 april. Nog drie plaatsen open!
Computerbeveiliging 
Gratis workshop van twee uur op 
vrijdagmorgen 25 maart. 
Internetbankieren 
Gratis workshop van twee uur voor 
rekeninghouders Rabobank. Meldt u aan. 
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meld u aan voor datum. 

Aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch 
naar ons leercentrum 0297- 272720 of per email op 
seniorwebdrv@gmail.com
De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur en worden gegeven in het leercentrum 
aan de Energieweg 107 te Mijdrecht. 

De Middeleeuwen komen 
naar de Vlinderbos toe!
Wilnis - Het is 2011, of toch 1415? 
De kinderen van basisschool ‘Vlin-
derbos’ sprongen even terug in de 
tijd toen een stel ridders en boog-
schutters wat kwamen vertellen over 
de wapens uit die tijd. In het kader 
van het project ‘de Middeleeuwen’ 
waren een paar leden van de Bre-
diusschutters te Woerden uitgeno-
digd om in een veilige omgeving wat 
te komen vertellen over deze tijd en 
de wapens die men toen gebruikte. 
Bobby, Steven & Vincent kwamen 
de leerlingen van Vlinderbos wat la-
ten zien over de wapens uit deze tijd. 
Deze jongens zijn al sinds geruime 
tijd in hun vrije tijd bezig met de-
ze wapens en vonden het leuk even 
wat te laten zien. In de aula van de 
school werden eerst even de zwaar-
den gedemonstreerd. Steven & Bob-
by lieten zien hoe dat in zijn werk 
ging, hoe staat iemand? Hoe ga je 
ermee om? Is zo’n helm nou echt 
stevig? Een harde knal maar geen 
enkel krasje!

Ridders
Maar voordat de ridders elkaar met 
een zwaard te lijf gingen gebruikten 
ze de boog op afstand. Hoe ziet zo’n 
boog er nou uit? De meeste kinde-
ren hadden wel eens geschoten en 
deelden hun ervaringen. Even snel 
een pijl rond laten gaan en er mocht 
zelfs op de helm van Bobby getikt 
worden. Naast het vertellen over de 
wapens gaven de jongens ook nog 
een kleine demonstratie. Steven & 

Bobby lieten op het plein zien hoe 
gemakkelijk je met een zwaard door 
een gevuld melkpak heenslaat. Voor 
de groepen 5 t/m 8 werd zelfs nog 
een kleine demonstratie gegeven 
met de bogen. Hoe laat je nou zien 
dat zo’n boog een enorme kracht 
bezit? Je schiet er een computer 
mee aan flarden natuurlijk! Zonder 
enige moeite boorden de pijlen zich 
door de dikke kast van de compu-
ter heen. De kinderen stonden net-
jes op een veilige afstand en von-

den het prachtig. Een luid applaus 
en de show was voorbij. De Bredi-
usschutters kunnen met zekerheid 
zeggen dat ze terugkijken op een 
mooie dag. De kinderen vonden het 
geweldig en zij hopen dan ook dat 
ze deze dag zullen onthouden. Voor 
andere basisscholen: de leden van 
de Brediusschutters vinden het leuk 
om ook bij u op school wat te laten 
zien en te vertellen. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u mailen naar: 
veenschutters@hotmail.nl

Wilnis - Ook dit jaar waren er weer 
cultuurmiddagen op Jenaplanba-
sisschool Vlinderbos. Tijdens de-
ze middagen mochten de kinderen 
kiezen uit verschillende culturele en 
kunstzinnige activiteiten. Zo konden 
de kinderen van groep 1 t/m 4 on-
der andere kiezen uit een workshop 
dans, kennismaken met verschil-
lende instrumenten, sleutelhangers 
maken en meubels van de kring-
loopwinkel pimpen. Groep 5 t/m 8 
mocht beeldhouwen, theaterspor-
ten, drummen, de Wilnisse molen 
bezoeken en nog veel meer. Voor 
deze middagen heeft de school pro-
fessionals gevonden die deze lessen 
wilden verzorgen, ook waren er veel 
ouders actief om bij verschillende 
onderdelen te assisteren. Deze mid-
dagen waren wederom een groot 
succes en behouden zeker een vas-
te plek binnen de school.

Cultuurmiddagen op Jenaplan 
basisschool Vlinderbos

Een beter milieu begint bij jezelf!
Vinkeveen - Zaterdag 12 maart 
was de landelijke schoonmaakdag.
Op deze dag is het de bedoeling 
om met elkaar de eigen woonwijk 
schoon te maken. Een aantal kin-
deren op de Turelurenlaan trok vol 
goede moed op pad om afval te ra-
pen. Sanne, Justin, Josh en Suzan-
ne ruimden alle hofjes op de Turelu-
renlaan op en ook de speeltuintjes 
bij de Snippenlaan/Turelurenlaan 
en Plevierenlaan. Hoewel het nu 
weer netjes is vonden de vier kin-
deren het heel erg dat er zoveel af-
val in de bosjes ligt! Blikjes, plastic, 
zakken chips... het is een vreselijke 
puinhoop. Eigenlijk is 1 keer per jaar 
opruimen te weinig! Sanne schreef 
zelf een gedichtje hierover:

Vuilnis maken? 
Ik zeg: hou eens op!!

Ruim alles op!!
Vuilnis achterlaten 
moet je niet doen!
Anders vind ik je 

echt een oene meloen!
Dus ruim Op!

Het resultaat van deze opruimactie 
was 6 volle zakken afval en een em-
mer vol plastic flessen. De kinderen 
hopen dat mensen hun afval in de 
afvalbak gooien zodat ze volgend 
jaar niet zoveel zakken afval kunnen 
verzamelen!

Blijspel in ‘De Schakel’
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk in Wilnis speelt op 
vrijdagavond 25 en zaterdagavond 
26 maart het (k)luchtige blijspel ‘Dat 
zullen we nog wel eens zien’ in De 
Schakel aan de Dorpsstraat 20. De 
aanvang is om 20.00 uur.
Het stuk is geschreven door Rien 
Bakker, en speelt ten huize van me-
vrouw Geertruida Kroonenburg. 
Zij is zojuist thuisgekomen na een 

heupoperatie en zou wel wat hulp 
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld van 
de kinderen.
Maar dat valt nogal tegen. U maakt 
onder anderen kennis met een op 
geldbeluste dochter, een ‘zweve-
rige’ en in haar eigen wereldje le-
vende schoondochter, een volkse 
thuishulp met het hart op de tong, 
en haar wat jaloerse maar uiterst 
goedige echtgenoot, een kamer-

huurster, nog maar net onder moe-
ders plak vandaan, en dus een beet-
je wereldvreemd, een alsmaar door-
ratelende maatschappelijk werkster, 
en een slome duikelaar (zeg maar 
gerust dooie diender) van een ma-
kelaar!
Kaarten voor beide voorstellingen 
zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel 
van Harberden aan de Herenweg 48 
in Wilnis. 
De prijs is 7,50 euro p.p. Overgeble-
ven kaarten worden nog verkocht 
aan de zaal vanaf 19.30 uur.

Geslaagde Motörheadavond 
in Jongerencentrum The Mix!
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Groep 8 Veenzijdeschool
viert nog eenmaal carnaval
Wilnis - Dinsdag 8 maart hebben 
de kinderen van groep 8 van de 
Veenzijdeschool carnaval gevierd.
Nog eenmaal werden alle registers 
opengetrokken. Al voor de voor-
jaarsvakantie was het idee geop-
perd om praalwagens te gaan ma-
ken. Van meester Frank kregen de 
kinderen de opdracht om voor skel-
ters te zorgen.
Daarnaast werden ook onderlin-
ge afspraken gemaakt om ande-
re materialen mee te nemen. Enke-
le kinderen hadden, vlaggetjeslij-
nen en ballonnen meegenomen om 
aan de praalwagens te hangen. An-
deren hadden tie-raps en gereed-
schap meegenomen. Milo was naar 

de grootste klusmarkt geweest om 
PVC-pijpen en tape te kopen, zodat 
iedereen aan het karwei kon begin-
nen.
s’Ochtends hebben de kinderen 
in de klas hun praalwagens opge-
bouwd en s’middags is een heuse 
optocht van wel 3 wagens gehou-
den door Wilnis Veenzijde. Het zui-
den des lands was er niets bij. Niet 
alle wagens waren kwalitatief even 
goed gebouwd, waardoor de op-
tocht na enige tijd weer beëindigd 
moest worden. Eenmaal terug op 
school werden enkele wagens weer 
afgebroken. Zo kwam er een ge-
slaagd einde aan de carnavalshisto-
rie van de Veenzijdeschool in Wilnis.

Cheque voor de bewoners 
van Gerardus Majella
Mijdrecht - De kinderen van de 
Driehuisschool hadden een gro-
te verrassing voor de bewoners van 
het tegenoverliggende zorgcen-
trum Gerardus Majella. Rond koffie-
tijd kwamen zij met enkele lerares-
sen een cheque van 925 euro over-
handigen aan de bewoners. Deze 
cheque was de opbrengst van hun 
’s maandags georganiseerde High 
Tea op school. De kinderen zijn be-
kend bij het zorgcentrum, omdat 
zij regelmatig op bezoek komen 
om spelletjes te doen of te knutse-

len met de bewoners. Maar dit keer 
kwamen zij de bewoners verrassen 
met een mooie cheque. En dat was 
een groot feest! Onder luid gejuich 
van de kinderen kregen twee bewo-
ners de cheque overhandigd.  Van 
het geld gaat het zorgcentrum bord-
spellen aanschaffen, speciaal ge-
schikt voor de bewoners. En de be-
woners zijn apetrots op hun kinde-
ren van de Driehuisschool, omdat zij 
zoveel geld hebben opgehaald voor 
Gerardus Majella. Kinderen: nog-
maals hartstikke bedankt!

Antoniusschool bezoekt  
Nieuwe Kerk in Amsterdam
De Hoef - Op maandag 14 maart 
bezochten leerlingen van de An-
toniusschool uit De Hoef De Nieu-
we Kerk in Amsterdam. De kids zijn 
naar de tentoonstelling ‘3 geloven 
op 1 kussen’ in De Nieuwe Kerk in 
Amsterdam geweest. 

In de klas is er van te voren in drie 
lessen aandacht besteed aan de Is-
lam. Er is een quiz gedaan en zij we-
ten nu alles over de verschillende 
gebruiken, personen en begrippen. 
Ook is er aandacht besteed aan de 
Islamitische kunst. Ze hebben af-

beeldingen bekeken, zelf een af-
beelding getekend en de kinderen 
hebben een presentatie gegeven 
over een voorwerp uit de Islamiti-
sche kunst. De tentoonstelling in De 
Nieuwe Kerk was erg indrukwek-
kend en leerzaam. Een gids leidde 

Feest op de Proostdijschool
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het feest op de Proostdijschool. On-
der de noemer “Pret op de Proostdij” 
waren er met hulp van ouders en 
leerkrachten verschillende activitei-
ten georganiseerd voor de kinderen. 
De kinderen konden aan verschil-
lende spelletjes meedoen. Zo kon-
den zij ‘eendje vissen’, ezeltje prik 
op het digitale schoolbord doen, 
het schijvenspel (een soort sjoelbak 
op zijn kant), een wedstrijdje domi-
nostenen neerzetten en omgooien, 
mep je muis en wie kon het langst 
blijven zitten op een rodeostier.
Voor ieder gespeeld spel kregen de 

kinderen een letter op hun stempel-
kaart waarmee het woord envelop 
gevormd werd. Hadden zij alle let-
ters op hun kaart verzameld, dan 
mochten zij een prijsenvelop trek-
ken en wonnen daarmee een prijsje.
Verder konden de kids zich laten 
schminken, nagels laten lakken of 
een tattoo laten zetten. Voor de jon-
gere kinderen was er een spring-
kussen aanwezig. 
Ook aan de ouders was gedacht 
want die konden in de speelzaal 
gezellig wat eten en drinken. Een 
drukbezochte en geslaagde avond 
die best herhaald mag worden.

Sing-Along van R.K. koor
Progression zeer geslaagd

en zelfs sommige liedjes even door-
gezongen. 
De viering begon om 19.00 uur en 
alles ging gelukkig goed. Ieder-
een had er zin in en dit was te ho-
ren ook. Als toegift is “I will follow 
him” gezongen, bekend uit Sister 
Act, en deze knalde er geweldig lek-
ker uit. Een heerlijk swingend num-
mer om een prachtige viering mee 
af te sluiten. Na de viering was er 
nog tijd om gezellig een bakje kof-
fie of thee te drinken en met elkaar 
na te praten over deze dag. Vanuit 
de kerk kwamen vele positieve re-
acties, men vond het zeker de moei-
te waard en absoluut voor herhaling 
vatbaar. 

Geweldig
Het jongerenkoor Progression wil 
iedereen nog eens hartelijk bedan-
ken voor deze geweldige dag: De di-
rigent, het combo, de leden van Pro-
gression en natuurlijk de gastzan-
gers: met deze samenwerking heb-
ben ze met elkaar iets moois neer-
gezet. Ook nog een woord van dank 
naar de locatieraad van Mijdrecht/ 
Wilnis, die deze dag financieel mo-
gelijk heeft gemaakt. 
Koor Progression repeteert el-
ke dinsdagavond van 19.45 uur 
tot 21.45 uur in de R.K. kerk van 
Mijdrecht/ Wilnis aan Driehuis-
plein 3. Dus mocht u interesse heb-
ben om te komen zingen, u bent van 
harte uitgenodigd! Heeft u vragen 
over dit koor, dan kunt u contact op-
nemen met Anja Pauw, tel. 287530 
of mail: jongerenkoorprogression@
gmail.com
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REACTIE VAN EEN LEZER

Het wordt lente!
In plaats van het gebruikelij-
ke maandelijkse bezoek op don-
derdagavond ging ik vandaag op 
vrijdagavond richting mevrouw 
Bril. Mevrouw Bril is een zeer in-
telligente vrouw en was voorheen 
getrouwd met de heer Lees. Op 
mijn fiets door de Demmerik in 
een heerlijke maarts zonnetje. 
Plots zie ik een nieuw gebouwde 
villa aan het begin van de Dem-
merik. Het woord vreselijk komt 
direct in mijn gedachte. Hoe kan 
een welstandscommissie hier 
ooit toestemming voor verlenen? 
Hoe kan de gemeente hier een 
vergunning voor verlenen? De-
ze villa past voor geen cent in de 
sfeer van het landelijk gebied. Al-
weer een uiting van vreselijke ar-
chitectuur. Gaan al die architec-
ten om met Youri van Gelder of 
zijn ze al gedaald tot het niveau 
van Lady Gaga.

Fiets
Nog ontstemd reed ik met mijn 
fiets enige tijd later de oprijlaan 
op van mevrouw Bril. Ik zag twee 
tortelduiven op het dak van het 
huis zitten, die naar lieve lust za-
ten te koeren. Het wordt lente en 
de liefde zit in de lucht. In dit ge-
val op het dak. Toen ik eenmaal 
aangebeld had was de begroe-

ting van mevrouw Bril niet zo vro-
lijk als ik anders gewend was. 
In de woonkamer aangekomen 
werd dat mij gelijk duidelijk. Me-
vrouw Bril was niet alleen, maar 
was in gezelschap van een goed-
uitziende man van ongeveer ge-
lijke leeftijd van mevrouw Bril. 
Heeft mevrouw Bril een vriend of 
iets dergelijks dacht ik. Ik kreeg 
uit beleefdheid een kopje kof-
fie en die dronk ik met veel ple-
zier en snel op. Het werd mij al 
snel duidelijk. Ik was op dat mo-
ment het derde wiel (of de der-
de duif) aan de wagen. De ma-
nier hoe mevrouw Bril die man 
aankeek gaf mij duidelijkheid, er 
is hier niet alleen sprake van lief-
de op het dak maar ook daaron-
der. Met een smoesje verliet ik 
na een half uur het huis en reed 
in een fijn zonnetje de oprijlaan 
af. Ik zie een merel al druk bezig 
met zijn nest. Ik zie twee bijen en 
hoor de ene bij tegen de ande-
re bij zeggen: ‘zullen we vrijen?’. 
‘Ja’, zegt de andere bij ‘ik ben zó 
bij je’. Mijn stemming wordt van 
al deze indrukken al weer posi-
tiever. Het wordt lente.

AH
Op de weg terug wordt mijn be-
langstelling gewekt door de 

drukke werkzaamheden van de 
nieuwe supermarkt in het dorp 
van Vinkeveen.
Om een en ander even te volgen 
ben ik op een muurtje gaan zit-
ten om te aanschouwen hoe je 
van een leeg pand een super-
markt maakt.

Ik had toch de tijd, want het be-
zoekje aan mevrouw Bril was 
aanmerkelijk korter dan gepland. 
Zittend in het zonnetje begin ik 
te dagdromen. Ik zie de ouderen 
van het Vinkeveense dorp zon-
der of met rollator de winkel in-
gaan. Ik zie de toeristen met hun 
boodschappen goedgehumeurd 
de winkel verlaten. En dat maar 
om één ding.

Ze hoeven de Cauberg niet meer 
op en af te gaan. Wat zijn dagdro-
men toch leuk.
Wat een jaar geleden nog ‘de 
bouwval’ van Vinkeveen was, 
wordt nu het kloppend hart. Een 
mooie winkel en prachtig aange-
legde parkeerplaatsen.

Het ziet er keurig uit. Ik spreek 
nogmaals mijn waardering uit 
voor degenen die hiervoor hun 
nek hebben uitgestoken. Het is 
immers een lange weg voor jul-

lie geweest. Rechtszaken, com-
missie en raadsvergaderingen bij 
de gemeente. Dan weer wel, dan 
weer niet. Alleen Bram Moszko-
wicz heb ik niet gezien en als er 
toch wat aan de hand is, is hij er 
altijd als de kippen bij.

Droom
Eenmaal uit mijn droom na on-
geveer een uurtje stapte ik ietwat 
stram op mijn fiets.

De zon is ondergegaan en van 
Jan Pelleboer heb ik dan altijd 
begrepen dat de temperatuur 
snel daalt. Ik fiets naar huis met 
een bijzonder gevoel. Vinkeveen 
wordt een mooi dorp.
Een tweede supermarkt en de 
rest komt wel. Misschien wel 
weer een fietsenzaak? Daar be-
gon immers jaren geleden mijn 
frustratie, of beter gezegd die van 
mijn vrouw. 

Eenmaal thuis aangekomen zie ik 
twee tortelduiven op het dak zit-
ten. Zij koeren nog harder dan 
die twee op het huis van me-
vrouw Bril. Met een goed gevoel 
begroet ik mijn vrouw: ‘Hoi schat, 
het wordt lente.’

Carl Pothuizen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle 
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en 
zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews wor-
den gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst 
of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing 
door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

hen rond langs de vele kunstwer-
ken die uitgestald waren in de kerk. 
Tapijten, vazen, sieraden, afbeeldin-
gen, de Koran, ze hebben het alle-
maal van dichtbij mogen bekijken. 
Veel van deze kunstwerken zijn be-
schreven met sierlijke kalligrafielet-
ters. Ook zij hebben hun naam in 
het Arabisch mogen opschrijven. 
Aan het eind van de rondleiding is 
met de groep nog even een rond-
je over de Dam gemaakt. Dat is na-
tuurlijk heel indrukwekkend als 
je uit een klein dorpje als De Hoef 
komt!

De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het zover: de Sing-
Along. Na vele voorbereidingen 
ging het koor om 13.30 uur van start 
met 63 personen van verschillende 
koren uit de regio, een geweldige 
opkomst.

Om te beginnen hebben zijmet zijn 
allen ingezongen, om vervolgens 
echt aan de repetitie te beginnen. 
Na ruim een uur was er een pau-

ze ingelast om de vochthuishouding 
op peil te houden en de inwendige 
mens te voeden. Kortom, koffie, thee 
en vlaai. De overheerlijke vlaaien 
waren gesponsord door de HEMA. 
Na deze korte onderbreking gingen 
de koorleden weer vlug de kerk in 
om verder te repeteren, ditmaal da-
mes en heren gesplitst om bepaal-
de partijen goed onder de knie te 
krijgen. Aan het eind van de mid-
dag vond er een generale repetitie 

plaats waarbij ze alle nummers nog 
eens hebben doorgenomen. 

Eten
Om ongeveer 17.30 uur was het tijd 
om te gaan eten. Een heerlijk soepje 
vooraf en overheerlijke gevarieerde 
samengestelde broodjes als hoofd-
gerecht. Tijdens deze maaltijd was 
er genoeg tijd om verhalen en er-
varingen met elkaar uit te wisselen. 
Ook werd elkaars koormap bekeken 



Regio - Aanstaande zaterdag 19 
maart organiseert de Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude een bijzonder 
concert in de dorpskerk van Ab-
coude. Drie leden van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest treden be-
langeloos voor u op. Emily Beynon 

(fluit), Petra van der Heide (harp) en 
Michael Gieler (altviool), topsolis-
ten uit het orkest, spelen werken van 
o.a. Debussy, Saint-Saëns en Britten.
Het wordt een fascinerend program-
ma met subtiele composities, waar-
bij de musici in verschillende sa-
menstellingen zullen optreden. 
In de pauze en na afloop van het 
concert kunt u genieten van een lek-
ker glas wijn, geserveerd met heerlij-
ke hapjes van Anna Haen.
Deze sfeervolle avond kunt u bijwo-
nen voor 30, euro inclusief wijn en 
amuses. De toegangsprijs komt ge-
heel ten goede aan de Stichting Kin-
dertehuizen Bulgarije en de wereld-
wijde actie van Rotary ‘Polio de we-
reld uit’.
Kaarten zijn te bestellen bij June 
Prins in Abcoude: tel. 0294-286894 
of 06-24656651
Voorafgaand aan het concert kunt u 
gebruik maken van een aantrekke-
lijk diner-arrangement bij restaurant 
De Wakende Haan aan Kerkplein 9 
in Abcoude. Voor de prijs van 32,50 
euro krijgt u een driegangenme-
nu met een glas wijn aangeboden. 
Voor het arrangement kunt u recht-

streeks reserveren bij het restaurant 
(tel. 0294-281271).

Stichting Kindertehuizen 
Bulgarije ‘Geloof, 
Hoop en Liefde’
De kindertehuizen in Bulgarije huis-
vesten 15.000 kinderen die onder 
zeer erbarmelijke omstandigheden 
leven. Het overgrote deel van de be-
volking gaat gebukt onder grote ar-
moede. Uit pure ellende staan de 
ouders hun kinderen met of zon-
der een lichamelijke beperking af. 
De verloederde tehuizen zijn gro-
tendeels weggestopt in afgelegen 
dorpjes, waar nauwelijks medische 
en geestelijke zorg te vinden is. De 
Stichting Kindertehuizen Bulgarije 
‘Geloof, Hoop en Liefde’ steunt een 
vijftal kindertehuizen, met in totaal 
400 kinderen, in de omgeving van 
Sofia. Rotaryclub Vinkeveen-Ab-
coude steunt het zogenaamde ‘Ba-
baproject’, waarbij gepensioneerde 
vrouwen op individuele basis lief-
de, aandacht en begeleiding geven 
aan de kinderen, als waren zij éch-
te oma’s.

Actie ‘Polio de wereld uit’
Sinds 1988 heeft de wereldwijde Ro-
taryorganisatie samen met de Bill 
& Melinda Gates Foundation en de 
Wereldgezondheidsorganisatie ge-
werkt aan het inenten van kinderen 
tegen polio om deze ziekte de we-
reld uit te krijgen.
Dit is voor 99% gelukt, maar ook de 
laatste poliohaarden moeten nog 
worden aangepakt. Pas dan is polio 
beheersbaar en behoren epidemie-
en tot het verleden.
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College stelt concept-beleidsplan 
vast en vraagt inwoners te reageren
De Ronde Venen - De vorming 
van een vitale Groene Hartgemeen-
te met een gezonde financiële posi-
tie en levendige kernen is een van 
de belangrijkste doelen die het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders de komende periode nastreeft. 
Dat blijkt uit het concept-beleids-
plan dat 8 maart door het college is 
vastgesteld. In het concept-beleids-
plan staat welke doelen het colle-
ge tot 2014 wil bereiken en welke 
acties worden ondernomen om die 
doelen te realiseren. Het college wil 
graag horen wat gemeenteraad, in-
woners en organisaties van het con-
cept-beleidsplan vinden voordat er 
een definitieve versie van het be-
leidsplan wordt gemaakt. 

Tien hoofdstukken
In het concept-beleidsplan staat in 
tien hoofdstukken puntsgewijs be-
schreven wat de visie van het colle-
ge is op onderwerpen als veiligheid, 
verkeer, onderwijs, sociale zaken en 
ruimtelijke ordening. Per hoofdstuk 
geeft het college aan wat het als be-
langrijke doelen ziet en welke acties 
worden ondernomen om die doelen 
te bereiken. Als kerntaak ziet het 
college het leefbaar houden van de 
gemeente door te zorgen voor een 

schone en veilige omgeving waar 
kwetsbaren worden beschermd. 
Het college wil nadrukkelijk samen 
met inwoners, ondernemers en or-
ganisaties de verantwoordelijkheid 
delen om te zorgen voor vitale ker-
nen door de samenhang in de ker-
nen te stimuleren en initiatieven te 
ondersteunen. 
De Ronde Venen wordt getroffen 
door economische tegenwind, de 
gemeentelijke begroting sluit niet 
en de reserves nemen af. Het colle-
ge geeft daarom de hoogste priori-
teit aan het weer gezond maken van 
de financiën. Realiteitszin over de fi-
nanciën betekent dat de gemeen-
te niet meer alles op zich kan ne-
men. Het college wil daarom inwo-
ners, ondernemers en organisaties 
nadrukkelijk gaan aanspreken op 
hun eigen verantwoordelijkheid. Het 
college vraagt van hen een actieve-
re houding en een participerende of 
risicodragende rol op te pakken in 
de samenleving. Het complete con-
cept-beleidsplan is te vinden op de 
gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl

Denk mee
Vanavond, woensdag 16 maart, pre-
senteert het college het concept-

beleidsplan aan de gemeenteraad. 
Tijdens deze bijeenkomst worden 
raadsleden uitgenodigd hun eerste 
reactie te geven. Het college wil ook 
graag van inwoners horen wat zij 
van het concept vinden dat nu voor-
ligt. Vinden zij het een goed plan of 
ontbreken er juist zaken? Zo ja, wel-
ke doelen en acties moeten dan in 
het plan opgenomen worden? 
Om inwoners de mogelijkheid te ge-
ven te reageren op het concept-be-
leidsplan, belegt het college komen-
de weken in alle kernen van de ge-
meente een avond die in het teken 
staat van het concept-beleidsplan. 
Tijdens de avonden geven de bur-
gemeester en de wethouders een 
korte toelichting op het plan om ver-
volgens te horen wat inwoners er-
van vinden. Inwoners worden daar-
om van harte uitgenodigd een van 
de avonden te bezoeken. Alle bij-
eenkomsten beginnen om 19.30 uur 
en duren tot ongeveer 21.45 uur. Ze 
vinden plaats op de volgende data 
en locaties: 22 maart Amstelhoek 
(Ons Streven); 23 maart Abcoude 
(Piet Mondriaangebouw); 25 maart 
De Hoef (Springbok); 29 maart Wa-
verveen (Poldertrots); 30 maart 
Baambrugge (De Vijf Bogen); 5 april 
Mijdrecht (Gemeentehuis); 6 april 

Vinkeveen (De Boei); 7 april Wilnis 
(De Willisstee)

Per mail
Naast het bezoeken van een bijeen-
komst, kunnen inwoners ook reage-
ren via de website van de gemeente, 
www.derondevenen.nl. Op de web-
site is een forum geopend waar in-
woners hun reactie op het con-
cept-beleidsplan kunnen geven. In-
woners wordt verzocht hun reac-
tie voor 15 april via de website in 
te dienen. Het schriftelijk indienen 
van een reactie kan ook: Gemeente 
De Ronde Venen, Reactie concept-
beleidsplan, Postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Het college neemt alle 
ingediende reacties serieus. In een 
aparte Nota van Antwoord, die te-
gelijkertijd met het definitieve be-
leidsplan aan de gemeenteraad 
wordt aangeboden, zal staan welke 
reacties zijn binnengekomen, wat 
ermee gebeurt en waarom het wel 
of niet in het definitieve beleidsplan 
is opgenomen. Indieners van een 
reactie krijgen deze nota na vast-
stelling door het college in mei toe-
gestuurd. De gemeenteraad zal het 
definitieve beleidsplan en de Nota 
van Antwoord behandelen in haar 
vergadering van 30 juni. 

Sint Jozefschool leeft zich 
uit tijdens het carnaval
Vinkeveen - Afgelopen dinsdag 8 
maart hebben de leerlingen van de 
St. Jozefschool zich weer behoorlijk 
uit kunnen leven tijdens de Carna-
valsviering.
Alle kinderen, juffen en meesters 
hadden zich mooi verkleed en uit-
gedost in thema Jungle of anders. 
De school was prachtig versierd en 

er hingen verschillende knutselwer-
ken die met het thema van doen 
hadden.
Iedereen heeft zich prima vermaakt 
tijdens verschillende spellen op 
school en in de gymzaal. Als klap 
op de vuurpijl mochten de kids een 
half uur heerlijk dansen in een ech-
te discotheek met DJ. 

Beschilderen papier-maché 
koe bij het Cursusproject
De Ronde Venen - Ook zo’n zin in 
de zon en het voorjaar? Bij deze cur-
sus gaat u een koe van papier-ma-
ché beschilderen met acrylverf. Het 
schilderen met acrylverf geeft je het 
gevoel van voorjaar en Pasen. Maar 
deze koe doet het ook goed als hip-

pe interieurkoe. Een gezellige och-
tend waarbij uiteraard eerst inspiratie 
wordt opgedaan in de koeienstal op 
19 maart van 10.00 tot 13.00 uur aan 
de Demmeriksekade 17 in Vinkeveen. 
Kosten: 30 euro. Inschrijven via: www.
cususproject.nl of bellen 0297261849.

Staart van een duikende potvis in Trinity Bay, Newfoundland.

Expositie over Newfoundland 
in Hofland Medisch Centrum
Mijdrecht - Newfoundland is over-
donderend, vele malen groter dan 
Nederland, 500.000 gastvrije inwo-
ners en een fantastische natuur. 
Schitterende landschappen, im-
posante fauna en een grotendeels 
ongerepte flora. Newfoundland in 
twaalf beelden is dan ook onmo-
gelijk. In de zomer van 2010 ver-
bleef Wim Stolwerk, freelance fo-
tograaf en lid van de Fotoworkshop 
De Ronde Venen, enige tijd in New-
foundland. Deze expositie geeft een 
kleine impressie van landschap-
pen en dieren die hij daar voor de 
lens kreeg. Wim Stolwerk: “Een der-
gelijke trip vergt nogal wat voorbe-
reidingen, welke apparatuur wel, 
wat niet, vervoer, gidsen, schippers 
om walvissen te zoeken, etc. Het is 
meer dan de moeite waard geweest. 
Newfoundland is magisch en de er-
varingen om bijvoorbeeld walvis-
sen echt naast je rubberboot te krij-

gen, blijven voor altijd in je geheu-
gen gegrift staan. Iedereen die dat 
een keer meegemaakt heeft, kent 
dat gevoel: emotie en kippenvel. De 
verscheidenheid aan zeevogels is 
ook enorm, met de papegaaiduiker 
als absolute superster. Op sommige 
plaatsen hebben we, mede dank-
zij onze gids, heel veel geluk gehad 
en unieke dieren in het wild kunnen 
fotograferen. Je weet van tevoren 
natuurlijk ook dat je nooit alle pla-
ten waar je van droomt, mee terug 
brengt en dat is ook zo. We moe-
ten dus terug. Mede gelet op de ge-
sloten vriendschappen, liefst zo snel 
mogelijk!”
De expositie omvat o.a. foto’s van 
landschappen, walvissen, sneeuw-
uil, zeearend en papegaaiduiker.

Het Hofland Medisch Centrum aan 
Hofland 48-56 in Mijdrecht is dage-
lijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Bezoek van leden Koninklijk 
Concertgebouworkest

Jeroen Zijlstra vrijdag met 
‘zoute liedjes’ in De Boei
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 
18 maart treedt Jeroen Zijlstra op in 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen met zijn programma ’Lief-
de en Dorpsgevoel’ Het concert be-
gint om 20.30 uur. Na 15 jaar geva-
ren te hebben op de vissersvloot van 
Den Oever wijdde Zijlstra zich full-
time aan de muziek. Hij formeerde 
de band Zijlstra en sinds 1999 zijn 
diverse CD’s verschenen. Zijn lied-
jes zijn het best te omschrijven als 
jazzy popsongs en puur Hollandse 
blues. Zijlstra toert met zijn andere 
bandleden, Pieter Jan Cramer–toet-
senist en Nout IngenHousz-drums 

langs diverse theaters in Nederland 
en is op 18 maart in De Boei te be-
wonderen. De toegangsprijs be-
draagt 10 euro, jongeren betalen 
op vertoon van studie- of school-
pas 5 euro. Kaarten zijn tot 3 da-
gen voor het concert te reserveren 
op www.cultura-drv.nl, in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij boekhan-
del Mondria in winkelcentrum De 
Lindeboom in Mijdrecht en drogis-
terij De Bree aan de Herenweg 12 
in Vinkeveen. Indien voorradig een 
half uur voor aanvang aan de zaal. 
Informatie is eveneens te vinden op  
www.cultura-drv.nl 

Zaterdag ruilen of kopen 
op Verzamelaarsbeurs 
Regio - Komende zaterdag 19 
maart is in Mijdrecht de Verzame-
laarsmarkt van Verzamelaarsvereni-
ging De Ronde Venen. De toegang 
is helemaal gratis. Er zijn handela-
ren aanwezig met postzegels, mun-
ten, ansichtkaarten en telefoon-
kaarten. Duur hoeft u het niet te 
maken, want er zijn ook ruiltafels 

met zogenoemde ‘stuiverboeken’, 
waaruit je postzegels kunt kopen 
van 5 cent per stuk. Ook is er de mo-
gelijkheid om winkelwagenmuntjes 
en markclips te ruilen.U bent zater-
dag van 09.30 tot 13.00 uur welkom 
op de verzamelaarsbeurs in De Me-
ijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 
in Mijdrecht. De toegang is gratis.

Museumweekend 2 en 3 april:

Uitstekend werk…!
Vinkeveen - 2011, het jaar van de 
veensteekmachine, begint uitste-
kend bij Museum De Ronde Ve-
nen. Traditiegetrouw opent zij 2 en 
3 april haar deuren weer voor be-
zoek tijdens het 30e Nationale Mu-
seumweekend. Ook dit jaar wordt 
de aftrap van het nieuwe museum-
seizoen gegeven middels een nieu-
we tijdelijke tentoonstelling. En de-
ze gaat, hoe kan het ook anders tij-
dens het jaar van de veensteekma-
chine, over het topstuk van het mu-
seum; de veensteekmachine. 

De unieke veensteekmachine is de 
laatste volledig in tact gebleven van 
zijn soort in Nederland. Van 1895 
tot 1975 is hij gebruikt voor het ste-
ken en baggeren van laagveen ten 
behoeve van de productie van turf. 
De metershoge en krachtige machi-
ne hapte met enorme messen grote 
stukken veen weg, tot wel zes meter 

diepte. Waar de machine het veen 
heeft weggehaald, is water overge-
bleven. Zo zijn de Vinkeveense plas-
sen ontstaan. Nu is de machine de 
laatste representant van de 800 jaar 
durende turftijd in Vinkeveen en 
omstreken. De veensteekmachine 
bekleedt als zodanig niet alleen een 
sleutelpositie in de lokale en regio-
nale geschiedenis, maar ook in de 
nationale cultuurgeschiedenis. “Uit-
stekend werk… Diepgravende ex-
positie over de laatste veensteek-
machine van Nederland” vanaf april 
te zien in Museum De Ronde Venen. 
Openingstijden: woensdag, don-
derdag en zaterdag van 14.00 
tot 17.00 uur. In juli en augus-
tus ook op zondag geopend.  Mu-
seum De Ronde Venen is geves-
tigd aan de Herenweg 240 in Vin-
keveen. Tel. 0297-262223. E-mail: 
info@museumderondevenen.nl  
www.museumderondevenen.nl

Zomers dancefeest The Mix
Regio - Zaterdag 19 maart is er in 
jongerencentrum The Mix “Wha-
tever”, een dancefeest met een zo-
mers tintje.
Het jongerenwerk van Stichting 
Cardanus geeft zaterdag in samen-
werking met “Wat is je passie” en Si-
fe een beachparty.
DJ’s Macha en Wessa zullen hun set 

laten horen welke ondersteund zal 
worden door een live-percussionist. 
De avond begint om 21.00 uur.

Na afloop zal er in het centrum van 
Uithoorn nog een afterparty zijn.
De entree is gratis. Toegang vanaf 
16 jaar. U vindt de Mix aan de van
Seumerenlaan 1 in Uithoorn

De Christenvrouw
De Ronde Venen - Vereniging “de 
Christenvrouw”, afdeling De Ronde 
Venen, hoopt op D.V. donderdag 24 
maart weer bijeen te komen in ge-
bouw ’t Kruispunt van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk in Mijdrecht 
aan de Koningin Julianalaan 22. 
Mevrouw Jopie Koole uit Zwart-
sluis komt spreken over het onder-

werp “Vergeving”. Een woord dat 
zo gemakkelijk wordt uitgesproken 
maar soms ook zo moeilijk is uit te 
voeren. Allemaal hebben we, in het 
groot of in het klein, hiermee te ma-
ken. Boeiend en leerzaam dus.

Komt u gerust eens een keer een 
avond met de leden meemaken.
Aanvang 20.00 uur en de koffie 
staat om 19.45 uur klaar!
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Kruising Provincialeweg/Herenweg in Vinkeveen

toen

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

NU

Twee keer carnaval voor 
leerlingen Driehuisschool
Mijdrecht - Eindelijk was het zo-
ver: carnaval op de Driehuisschool. 
Iedereen kwam mooi verkleed op 
school, Spaanse danseressen, cow-
boys, tijgers, superhelden, prinses-
sen, enz. Zelfs de poppetjes van het 
logo van de school waren aanwezig!
Eerst hield elke groep een mode-
show in de eigen klas. Alle moei-
te om er mooi uit te zien kon door 
ouders en kinderen worden be-
wonderd. Vervolgens werd bespro-
ken wat carnaval precies betekent: 
Waarom vieren we eigenlijk Carna-
val. De ouderraad verzorgde een 
hapje en een drankje en de kinde-
ren gingen spelletjes doen en mas-
kers knutselen. De prachtigste mas-
kers werden gecreëerd. Nog even 
hossen door de hele school en de 
ochtend was voorbij. Voor groep 5 

tot en met 8 ging het feest nog even 
door. Eerst op school eten en ver-
volgens gingen de kinderen nog 
even buiten spelen en spelletjes in 
de groep.
De dinsdag erna mochten de kinde-
ren van groep 1 en 2 van de Drie-
huisschool carnaval vieren, samen 
met de bewoners van verzorgings-
tehuis Gerardus Majella. In optocht 
gingen de kinderen naar de over-
kant toe waar ze hartelijk ontvangen 
werden. Eerst een paar rondjes rond 
de tafels lopen om hun mooie car-
navalskleren goed te laten zien aan 
de bewoners. Vervolgens mochten 
de kinderen in groepjes naar voren 
komen en tot slot nog de polonaise 
met live accordeonmuziek. Het was 
een gezellige middag voor de bewo-
ners en de kleuters.

Albert Heijn Vinkeveen 
opent deze week!
Vinkeveen - Hoewel een tiental 
bouwers en installateurs afgelopen 
vrijdag binnen en buiten de laatste 
hand legde aan de nieuwe winkel 
van Albert Heijn aan de Herenweg 
71-73 in Vinkeveen, was het toch al 
een heel klein beetje feest. Rond 12 
uur kreeg supermarktmanager Frits 
van Zanten van de projectleider AH 
vestigingen namelijk de sleutel van 
de voordeur overhandigd. Hij deed 
dat in het bijzijn van enkele van de 
rond zeventig medewerkers die de-
ze AH inzet om de nieuwe winkel 
op en top uit te rusten en naar te-
vredenheid van de klanten te laten 
draaien. Deze AH is een franchise 
uitvoering. Johan Dreijer is de on-
dernemer die de kar gaat trekken, 
vanzelfsprekend met een enthousi-
ast team van medewerk(st)ers. Blije 
gezichten rondom de nog in het af-
werkstadium verkerende winkel-
ruimte. Maar niet alleen bij het per-
soneel, ook veel inwoners van Vin-
keveen steken hun vreugde niet on-
der stoelen of banken met de nieu-
we supermarkt die naast de al be-
staande in winkelcentrum Zuider-

waard, zorgt voor nog meer keu-
ze bij het doen van de dagelijkse 
boodschappen. Prettig ook voor wa-
tertoeristen die met hun boot kun-
nen afmeren naast het viaduct bij de 
N201/Herenweg en 200 meter ver-
derop een supermarkt vinden waar 
ze uitgebreid proviand kunnen in-
slaan.
Vanavond, woensdag 16 maart, is 
er ter gelegenheid van de opening 
van 17.00 tot 19.30 uur een feeste-
lijk Open Huis, waar eenieder van 
harte welkom is om de nieuwe su-
permarkt te komen bekijken. Wie 
komt zal onder andere getrakteerd 
worden op lekkere hapjes, waaron-
der ook die welke bereid zijn door 
niemand anders dan Ron Blaauw, 
de bekende kok en eigenaar van 
Brasserie Paardenburg in Ouder-
kerk a/d Amstel. Vanzelfsprekend 
geserveerd met een lekker drank-
je erbij. Morgenochtend, donder-
dag 17 maart om 08.00 uur, opent 
de nieuwe AH haar deuren voor de 
consument die van maandag tot en 
met zaterdag vanaf dat tijdstip tot ’s 
avonds 22.00 uur terecht kan.

In actie tegen kinderkanker
PK Sport organiseert voor 
Villa Joep een mooi festijn!
Vinkeveen – De grootste actie voor 
het goede doel in Vinkeveen vindt 
plaats komende zaterdag 19 maart 
onder het motto “Spin/Sport for 
Life”. Tussen 14.00 en 17.00 uur vormt 
PK Sport het decor van een bijzon-
der festijn, waarbij sportieve presta-
ties én het goede doel hand in hand 
gaan.
Meer dan 150 deelnemers gaan zich 
tijdens deze sportmarathon letterlijk 
in het zweet sporten voor het goede 
doel: Villa Joep, een stichting die zich 
ten doel stelt om kinderen te gene-
zen van neuroblastoom kanker. Voor 
het onderzoek is veel geld nodig. PK 
Sport is één van de 75 VES sport-
centra (Vereniging Exclusieve Sport-
centra) die zich hiervoor gaat inzet-
ten. Al maandenlang is een enthou-
siaste groep vrijwilligers druk bezig 
om dit unieke evenement vorm te 
geven. Het leuke is dat het door zo-
wel personeel als leden van PK Sport 
wordt georganiseerd en dat ook veel 
locale bedrijven erbij betrokken zijn 
en zorgen voor sponsorgelden. 

Goede doelen
De goede doelen actie bij PK Sport 
is qua opbrengst de grootste actie in 
Vinkeveen. In 2010 werd maar liefst 
8000,-euro bij elkaar gesport voor 
Villa Joep. 
Villa Joep draagt de naam van Joep 
Steijn uit Voorschoten. Hij overleed 
zeven jaar geleden aan neuroblas-
toom kinderkanker. Joep is maar 4 
jaar oud geworden. Direct na zijn 
overlijden richtten zijn ouders Vil-
la Joep op om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar geneesmidde-
len voor deze ziekte. Elk jaar krijgen 
zo’n 25 kinderen deze ziekte, van wie 
zo’n 80% overlijdt. Dat is een schrik-
barend hoog percentage. Voor het 

5e jaar is Villa Joep het goede doel 
van Spin for Life. Diverse onderzoe-
ken die tot op heden door de acties 
is mogelijk gemaakt, laten hoopge-
vende resultaten zien. 

Spinning
Hoewel spinning op LIVE MUSIC de 
hoofdmoot vormt – zijn er nog veel 
meer sportieve activiteiten waar men 
aan mee kan doen. Squash-toernooi, 
prestatieloop van 6 en 10 KM, XCO 
Walking, Combat workout, judotoer-
nooi enz. Ook niet-leden van PK 
Sport kunnen uiteraard meedoen! 
Voor meer informatie of aanmelden, 
bel 0297-264666.
Iedereen bruist van energie om er 
opnieuw een groot succes van te 
maken. Wilt u ook dit fantastische 
evenement meebeleven en de sfeer 
proeven? Kom kijken op zaterdag 19 
maart aanvang 14.00 uur. U bent van 
harte welkom. 

Halve prijzen dagen bij 
Opel-dealer Van Kouwen
Regio - De aanschaf van een nieu-
we Opel is nu aantrekkelijker dan 
ooit. Wie overweegt een nieuwe au-
to te kopen, profiteert tijdens de Hal-
ve prijzen dagen bij Opel-dealer Van 
Kouwen namelijk van ‘halve prijzen’. 
In aanvulling op de 50/50-deal krijgt 
de klant tijdens de actieperiode, van 
woensdag 9 tot en met zaterdag 19 
maart, ook 50 procent korting op alle 
opties van showroommodellen. 
Tijdens de Opel Halve prijzen dagen 
kan het voordeel oplopen tot dui-
zenden euro’s. Wie nu kiest voor een 
nieuwe Opel, betaalt slechts de helft 
van het aankoopbedrag. De klant 
betaalt de andere 50 procent pas 
over twee jaar, geheel rentevrij. Daar 
bovenop doet Opel-dealer Van Kou-
wen kopers een royaal inruilvoorstel 
voor de huidige auto. De waarde van 
de in te ruilen auto brengt Opel-dea-
ler Van Kouwen vervolgens direct in 
mindering op de eerste helft van 
de totaalprijs van de nieuwe Opel, 

waardoor het bij te betalen bedrag 
in veel gevallen minimaal is.

Aantrekkelijk
Het wordt nóg aantrekkelijker om in 
een luxe, nieuwe Opel te stappen, 
want klanten betalen tijdens de Opel 
Halve prijzen dagen van woensdag 9 
tot en met zaterdag 19 maart slechts 
de helft van de nieuwprijs voor de 
opties van showroommodellen. Dat 
betekent dus 50 procent korting op 
bijvoorbeeld metallic lak, een geïn-
tegreerd navigatiesysteem en licht-
metalen velgen.
Het actuele aanbod van alle show-
roommodellen die tijdens de Opel 
Halve prijzen dagen in de schijnwer-
pers staan, is te vinden op de websi-
te van Van Kouwen 
www.vankouwen.nl . Daar worden 
de Opel-modellen gedetailleerd aan 
de bezoeker voorgesteld. Voor meer 
info zie advertentie elders in deze 
krant

Fotopresentatie Paul Raps 
Onderwaterfotografie
Regio - Met veel succes heeft De 
Groene Venen het jaar 2010 afge-
sloten. Naast interessante en goed-
bezochte excursies is er veel tijd ge-
stoken in overleg met de gemeen-
te over uiteenlopende onderwer-
pen. De plassen zijn tijdens een 
schouw onder leiding van het be-
stuur van De Groene Venen beke-
ken door medewerkers van het Re-
creatieschap, politie, wethouders, 
staatsbosbeheer, jachthaven- en 
horeca exploitanten. Er zijn afspra-
ken gemaakt over de aanpak van 
de verloedering op de Vinkeveen-
se Plassen, de vele illegale bouw-
werken en het onderhoud van le-
gakkers. Bouwontwikkelingen, de 
doorvaart bij De Heul, het weidevo-
gelbeheer in de Demmerikse Polder, 
Marickenland en het bomenkapbe-
leid heeft het bestuur van De Groe-
ne Venen het afgelopen jaar ook da-
nig bezig gehouden. 

Start
Allemaal onderwerpen waarmee 

2011 een vliegende start heeft ge-
kregen. Zo zal op donderdag 24 
maart a.s. de Algemene Ledenver-
gadering plaatsvinden. U bent van-
af 20.00 uur van harte welkom in 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
32 in Vinkeveen. Paul Raps, Neder-
lands Kampioen Onderwaterfoto-
grafie zal de avond een spranke-
lende start geven door een lezing 
en fotopresentatie over zijn groot-
ste passie: natuurfotografie onder 
water.

Alle activiteiten rondom de ge-
noemde onderwerpen worden toe-
gelicht in het jaarverslag dat inmid-
dels beschikbaar is. Het jaarverslag 
zal binnenkort ook op de website 
staan: www.degroenevenen.eu. Ge-
interesseerden kunnen het jaarver-
slag opvragen of zich aanmelding 
voor de Algemene Ledenvergade-
ring en lezing van Paul Raps via e-
mail: degroenevenen@hetnet.nl of 
met een telefoontje naar het secre-
tariaat: 0297 261576. 

Teus van Soest dertig jaar bij 
de Brandweer Amsterdam
Wilnis – Teus van Soest, dertig jaar 
chauffeur en pompbediende bij de 
vrijwillige brandweer in Wilnis, werd 
vorige week tijdens de jaarsverga-

dering van de brandweer De Ronde 
Venen hiervoor in het zonnetje ge-
zet. Teus ontving onder een spon-
taan applaus een oorkonde.
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Open dag Zorgcentra 
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op zaterdag 19 maart 
zijn inwoners van De Ronde Venen 
van 10 tot 15 uur van harte wel-
kom op de open dag van Zorgcen-
tra Zuwe Maria-Oord. Voor de be-
zoekers staat de koffie klaar. Er wor-
den rondleidingen gegeven, onder 
andere door de kliniek voor revali-
datie en de kleinschalige woningen 
voor dementerenden. 

Informatie en activiteiten
Naast de rondleidingen zijn er ook 
kramen aanwezig met informatie. 
Bezoekers kunnen hier tevens te-

recht als ze aan de slag willen als 
leerling, medewerker of vrijwilliger. 
Natuurlijk zijn geïnteresseerden die 
alleen een kijkje komen nemen ook 
van harte welkom. Voor kinderen is 
een kinderhoekje ingericht met di-
verse activiteiten, dus breng (klein)
kinderen gerust mee.

Iedereen die nieuwsgierig is ge-
worden, is van harte welkom op 19 
maart. Het adres is Herenweg 69, 
Vinkeveen (naast de RK kerk). Op 
www.zuwezorg.nl/opendag is alle 
informatie beschikbaar.

Landelijke campagne 
De ‘Open Dag van de Zorg’ is een 
landelijk open dag van zorg- en wel-
zijnsorganisaties. Deze dag is be-
stemd voor iedereen die kennis wil 
maken met de zorg. Van jong tot 
oud, iedereen is van harte welkom. 

De open dag wordt georganiseerd 
door arbeidsmarktorganisaties en 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van VWS. Het belang-
rijkste aspect van de open dag is 
kennismaken met de zorg in al haar 
facetten.

Atlantis D1 zaalkampioen 
geworden in 1e klasse
Mijdrecht - Na het kampioenschap 
op het veld, is Atlantis D1, gespon-
sord door Bos meubelstoffeerde-
rij, ook in de zaalkampioen gewor-
den in de 1e klasse. De tegenstan-
der was Velocitas D1 uit Leiderdorp. 
De eerdere ontmoeting was in Lei-
derdorp begin januari en de uit-
slag was 8-8. Atlantis was toen be-
ter maar had het zelf weggegeven. 
Atlantis was gebrand op revanche. 
Atlantis stond op de eerste plaats 
met 1 punt voorsprong op Veloci-

tas, die op een tweede plek stonden 
met een wedstrijd minder gespeeld. 
Er moest dus gewonnen worden om 
het kampioenschap binnen te halen. 
Dat is zeker gelukt, er werd overtui-
gend gewonnen met 12 – 6.

Atlantis begon in de aanval met: 
Sander van Diemen, Sven van Put-
ten, Yara van Es en Lynn Loman. Ze 
speelden goed rond en er werden 
leuke aanvallen opgezet. Dit leidde 
al snel tot de 1- 0 voorsprong door 

Sander van Diemen met een door-
loopbal. Atlantis was de ploeg die 
scherper begon en de kansen af-
maakte. Lynn Loman maakte de 2 
– 0 met een afstandsschot. De ver-
dediging stond heel goed werk te 
verrichten. Ze ontregelde het aan-
valsspel van Velocitas zodat ze bij-
na niet tot aanvallen konden komen.

Dit vak bestond uit: Rick Kuijlen-
burg, Kevin Keijman, Amy Loman 
en Joëlle Bakker. Na 121/2 minuut 

mochten zij gaan aanvallen. Ook dit 
vak draaide goed en zocht naar de 
juiste kansen. Amy Loman wist de 
ploeg met drie doelpunten op een 7 
– 1 voorsprong te brengen. Dit was 
de ruststand.

Scoorden
In de rust kwam Saskia Veenboer 
in het veld voor Lynn Loman. Atlan-
tis liet zien dat zij de ware kampi-
oenen waren. Maar dan moesten ze 
dan wel vasthouden in de 2e helft. 
Ze waren er nog niet. Er mocht niet 
verslapt worden (wat in Leiderdorp 
wel gebeurde en zo de winst werd 
weggegeven).
Sander van Diemen en Yara van Es 
lieten dit niet gebeuren en scoor-
den binnen tien minuten drie mooie 
doelpunten wat de stand op 10 – 1 
bracht.
Hierna schoot Velocitas er een mooi 
afstandsschot in. Sven van Put-
ten maakte 30 seconden voor de 
vakwissel nog een doelpunt en de 
stand was 11 – 2. Velocitas kwam 
wat meer in hun spel maar kon niet 
op tegen Atlantis. Toch wisten ze 
twee keer achter elkaar te scoren. 
Het laatste doelpunt voor Atlantis 
werd gemaakt door Rick Kuijlen-
burg. Er stonden nog vijf minuten op 
het scorebord en Atlantis wist het al. 
We zijn kampioen! Elise van Walra-
ven kwam nog in het veld voor Amy 
Loman. Velocitas scoorde nog twee 
keer maar Atlantis kon niet meer in-
gehaald worden. De scheidsrech-
ter floot af en de spelers van Atlan-
tis sprongen een gat in de lucht. Het 
was ze weer gelukt.
Atlantis bedankte het publiek en het 
publiek gaf de spelers een groot ap-
plaus en zongen: ‘Kampioenen!’
Na twee mooie kampioenschappen 
in de 1e klasse op het veld en in de 
zaal mag het door Bos meubelstof-
feerderij gesponsorde Atlantis D1 in 
de gewenningsklasse gaan spelen 
op het veld. Dit is een stapje hoger. 
Ze mogen gaan aantreden tegen: 
BEP D1, ZKC’31 D1 en SDO (K) D1.

Atlantis E1 kampioen!
Mijdrecht - Wat hebben ze het 
spannend gemaakt na vorige week. 
Uitgerekend bij hun kampioens-
wedstrijd vorige week zaterdag wa-
ren er veel zieken en mensen die, 
na blessures, nog niet konden spe-
len. Door deze omstandigheden en 
de spanning ging het helaas niet 
goed. De E1 verloor en was nog 
geen kampioen. Zaterdag 12 maart 
ging de DHIM equipe richting Am-
sterdam om tegen Sporting West 
alsnog alleen kampioen te worden. 

Dan moest wel gewonnen worden, 
maar dat gaf niet want dat kan het 
team super goed. De vorige wed-
strijd tegen Sporting West was im-
mers ook al gewonnen. Vooraf had-
den de coaches Wouter en Serge 
aangegeven dat ze moesten genie-
ten en doen wat ze zo goed kunnen: 
KORFBALLEN.

Spanningen
De wedstrijd begon met de ge-
bruikelijke spanningen, maar ge-

lukkig speelde de E1 wel goed sa-
men en werd er goed voor elkaar 
gewerkt.  De aangeef en de afvang 
werd goed klaargezet zodat het 
team goed konden aanvallen. Via 
een mooie doorloopbal werd het 1-0 
voor Atlantis. Alleen kwam Spor-
ting West jammer genoeg weer te-
rug in de wedstrijd en werd het 1-1. 
Dus moest er weer opnieuw begon-
nen worden. Nu mocht het andere 
vak laten zien wat ze konden. Ook 
de 2-1 was weer een mooie door-

loopbal, maar weer kwam Sporting 
West terug in de wedstrijd: 2-2. Het 
werd echt spannend gemaakt voor 
de coaches en het meegereisde pu-
bliek. Toch rechtte de door de DHIM 
gesponsorde ploeg weer zijn rug 
en werd de 3-2 gemaakt. Weder-
om een doorloopbal na een prach-
tige schijnbeweging. En dat terwijl 
dit team dit seizoen juist uitblonk 
door de vele afstandschoten. Weer 
kwam de tegenstander terug in de 
wedstrijd, maar vlak voor de rust 
werd het mooiste teamdoelpunt ge-
scoord. De bal kwam binnen in het 
vak, werd zijwaarts gespeeld en ge-
lijk rechtdoor gelopen richting de 
korf en via een prachtige dieptebal 
kon er een prachtige doorloopbal 
gescoord worden. Hierdoor kon er 
gerust worden met een voorsprong 
van 4-3.

Rust
Na de rust ging de ploeg verder met 
het goede spel en werd er defini-
tief afstand genomen van de tegen-
stander. Weer een mooie doorloop-
bal, maar wat nog mooier was de 
actie vooraf. Er was veel getraind op 
rechtdoor lopen en voor je tegen-
stander stappen. Dit werd perfect 
uitgevoerd en dat is altijd heel leuk 
voor de coaches. Hierna werd er 
een mooie actie gemaakt waar een 
strafworp mee verdiend werd. Deze 
werd prachtig uitgevoerd waardoor 
er een voorsprong genomen werd 
van 6-3. De tegenstander deed nog 
wat terug, maar Atlantis scoorde het 
laatste doelpunt via een mooi af-
standschot, waardoor de wedstrijd 
gewonnen werd met 7-4. Wat heel 
knap was dat ze zich ook nog con-
centreerden op de strafworpen. Ook 
in deze competitie staat Atlantis E1 
bovenaan met een prachtig gemid-
delde. De strafworpen werden ge-
wonnen met 13-10 waardoor ze de-
ze competitie ook hebben gewon-
nen. De E1 kan de strafworpcompe-
titie zelfs winnen van alle poules in 
de regio, maar dat is nog niet be-
kend. De coaches Wouter en Serge 
zijn ontzettend trots op deze prach-
tige groep. De E1 spelers en speel-
sters zijn: Marc, Sam, Jurjen, Robin, 
Jennifer, Fay, Iris en Ilona.

Districtwedstrijd voor 
GVM’79 acrogym
Mijdrecht - Zaterdag 5 maart ging 
het acrogymseizoen dan eindelijk 
van start. De acrobaten in het E t/m 
C niveau moesten in actie komen 
in Beverwijk op de districtwedstrijd 
van Midwest. Voor GVM’79 kwamen 
er 7 teams in actie. Voor veel team 
gold dat dit de eerste acrowedstrijd 
samen was, dus spannend hoe het 
zou uitpakken. Helaas bleek de mu-
ziek te weigeren en moest het eer-
ste team de oefening zonder mu-
ziek draaien. Gelukkig hadden de 
heren stalen zenuwen en maakten 
er een prachtige oefening van. Mart 
en Stephan lieten een mooie toss 
streksprong zien en mochten aan 
het eind van de ochtend een gou-
den medaille mee naar huis nemen. 
Met wat kunst en vliegwerk heb-
ben de volgende teams hun oefe-
ning met muziek kunnen uitvoe-
ren. Kelly en Bibienne kwamen uit 
in het pupil niveau en hebben een 
mooie rustige oefening. De salto v.o. 
ging erg hoog en ook Kelly en Bibi-
enne mochten met de gouden me-
daille naar huis. Bij de damesparen 
op C-niveau kwamen Sanne en Vera 
voor GVM’79 uit. Ook zij zijn dit jaar 
voor het eerst samen en moeten ook 
al 2 oefeningen laten zien. De moei-
lijkheid van de oefeningen is nog 
net geen 10 punten, maar met de 
elementen die ze nu uitvoeren la-
ten ze hele mooie oefeningen zien, 
waar ook de dans goed tot zijn recht 
komt. Met 47,500pnt kwamen de da-
mes op een mooie 5e plaats in een 
sterk deelnemersveld van 10 teams. 
In de middag was het de beurt aan 
Pibbe en Kim in het Ejunior niveau. 

Streksprong
De oefening ging erg goed, maar na 
de toss streksprong waren de da-
mes even de weg kwijt en verga-
ten de koprol. Ook was de jury erg 

streng en keurde het tweede tempo 
element af. Hierdoor waren de pun-
ten wat lager dan verwacht en kwa-
men de dames op de 6e plek. 
In het D-niveau damesparen waren 
er weer veel deelnemers, 24 in to-
taal. Emma en Chanel hadden een 
goede oefening, waar in de toss-up 
erg goed ging. Ook de andere ele-
menten gingen erg mooi. Helaas 
was er bij de individuele elemen-
ten een val, wat de dames veel pun-
ten heeft gekost. Met 23 pnt werden 
Emma en Chanel uiteindelijk 16e.

Als laatste waren de damesgroepen 
op C-niveau aan de beurt. Hier heeft 
GVM’79 twee teams in de strijd. 
Voor Dana, Sabine en Tessa was het 
de eerste wedstrijd op C-niveau sa-
men. De dames hadden hard ge-
werkt om er twee mooie oefeningen 
van te maken, en lieten moeilijke 
elementen zien. Helaas in beide oe-
feningen een val, wat er voor zorgde 
dat ze met 49,950pnt net buiten het 
podium vielen. Voor Fleur, Ulijn en 
Florine was het het tweede jaar in 
het C-niveau. Bij hen stortte de hoge 
toren in, wat tot 0,9pnt aftrek leidde. 
In de tempo-oefening kwamen de 
dames ijzersterk terug en kwamen 
met een totaal van 50,100pnten op 
de derde plek. Al met al prima resul-
taten voor de eerste acrowedstrijd. 
Alle teams zijn doorgestroomd naar 
de districtfinale, die over twee we-
ken zal plaatsvinden. Hier hopen ze 
natuurlijk nog beter te presteren, 
zodat ze zich kunnen plaatsen voor 
de landelijke halve finale.
Bij de acrogym-groep is nog vol-
doende ruimte voor nieuwe acro-
baten. Mocht je het leuk vinden om 
een keertje mee te doen, kom dan 
op donderdag om 16:00 naar gym-
zaal de BRUG, van Wassenaarstraat 
in Mijdrecht.

Hertha E3 wint
van Roda 46

Vinkeveen – Dit weekend 
was er geen geen competitie 
wedstrijd omdat Loosdrecht 
uit de competitie is.

Dus maar een vriendschappelijk 
potje geregeld tegen Roda 46 E9 
uit Leusden. Zij spelen ook 4e 
klasse en hadden net als Hertha 
ook geen wedstrijd. Wouter deed 
vandaag niet mee.We begonnen 
met Eric en Jeffrey als reserve, 
en met Dani, Ivar en Calvin in 
de voorhoede. De leiders had-
den afgesproken om zeker de 
eerste helft niets te zeggen. Het 
begon vrij goed, en er werd lek-
ker overgespeeld. Ook gaven de 
jongens elkaar aanwijzingen in 
het veld, wat zeker het spel ten 
goede kwam. Het wachten was 
alleen op de 1-0 die gemaakt 
werd door Ivar. Na al een paar 

keer op goal geschoten te heb-
ben was het met een goed schot 
ook raak voor Dani, die daar-
mee zijn 1e doelpunt scoorde!! 
2-0. We gingen de rust in met 
een 5-0 voorsprong door doel-
punten van Eric en 2 x Ivar. In de 
2e helft weer wat geschoven in 
de opstelling, en Jeffrey en Eric 
rechts en linksachter gezet, en 
Jason in de spits. Jason scoorde 
gelijk de 6-0 en een foutje van 
Jeffrey zorgde voor de 6-1. Spor-
tief Jeffrey. Leuk voor de tegen-
stander zo’n goaltje. Het werd 
ook nog 6-2, maar toen waren 
de Herthanen oppermachtig en 
liepen ze gemakkelijk uit naar 
10-2 door 3 doelpunten van Eric, 
waarvan 1 met het hoofd en nog 
een keer Jason. Al met al een 
zeer nuttige wedstrijd met het 
oog op de kraker tegen SDO. 
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Achttien GVM/Atalanta turnsters 
plaatsten zich voor de Regio Finale!
Mijdrecht - Op zaterdag 5 en 12 
maart werden de laatste twee-
de voorronden geturnd voor plaat-
sing naar de Regio finalen. In divi-
sie 6 turnden er 4 GVM senioren 
meisjes in NTS niveau 7. Nadia van 
Senten turnde voor het eerst tijdens 
een wedstrijd een keurige radslag 
en losse rol op de balk, onderdelen 
waar zij heel hard op getraind had. 
Met een punten totaal van 36,800 
behaalde Nadia de 16de plaats. 
Sophie van Geest turnde een goede 
sprong en vloer helaas ging het op 
balk en brug net iets minder, maar 
toch een 13de plaats met een pun-
ten totaal van 39,100. Demi Aars-
man en Suzanne van der Velden 
turnden beide een goede wedstrijd 
zonder grote fouten en zij eindigden 
dan ook na elkaar in het eindklasse-
ment. Suzanne werd 7de met 39,850 
punten en Demi bleef Suzanne nipt 
voor met 40,250 punten. In de ca-
tegorie jeugd NTS niveau 9 turn-
den Caressa van der Galiën en Joli-
ne Twaalfhoven. Beide dames turn-
den een iets minder stabiele wed-
strijd dan dat zij in de eerste voor-
ronde deden, maar toch werd Joli-
ne met een punten totaal van 46,750 
6de en Caressa pakte het zilver met 
een score van 48,700. Ruby Hartsink 
en Kelly Klinkhamer deden mee bij 
de pupillen 2 NTS niveau 10. Kel-
ly bleef ook deze wedstrijd proble-
men houden met de sprong, jam-
mer want niet springen kost je heel 
veel punten. Met een totaal van 
35,220 werd zij 35ste. Ruby eindig-
de met 47,550 op de 12de plaats. Bij 

de pupillen 1 NTS niveau 11, deden 
Tess Geerts en Lucia Roos mee. Lu-
cia en Tess deden het in deze twee-
de voorronde net zo goed als in de 
eerste en Lucia werd wederom 5de 
met 50,900 punten en Tess werd 3de 
met een score van 52,200  In divi-
sie 6 hebben de volgende turnsters 
zich geplaatst Regio finale: Demi 
Aarsman, Sophie van Geest, Suzan-
ne van der Velden, Joline Twaalfho-
ven, Caressa van der Galiën, Ruby 
Hartsink, Lucia Roos en Tess Geerts. 

Divisie 5
De allerjongste meisjes deden mee 
in de categorie Pre-instap, NTS ni-
vaeu 12. Voor deze meisjes is dit het 
eerste jaar dat zij mee doen met de-
ze officiële KNGU wedstrijden. Voor 
deze jongste turnsters zijn er al-
leen twee voorwedstrijden en nog 
geen Regio finale. In een groep van 
maar liefst 26 turnsters werd Valle-
rie Veenendaal heel knap 9de met 
een punten totaal van 47,800. Dj-
eena Warrels had het hoogste cij-
fer op sprong, 12,450, en behaalde 
een keurige 5de plaats met 48,950 
punten. Door niet van de balk te val-
len en het hoogste cijfer op brug 
te turnen, 12,700, was er een zilve-
ren medaille voor Madelief Voorbij. 
Haar totaal score was 51,000,. Pri-
ma prestaties van deze drie jon-
ge GVM turnsters! Quinn Hartsink 
en Lisa van Nobelen deden mee 
bij de instap NTS niveau 11. Li-
sa was deze dag niet in haar goe-
de doen maar behaalde in de grote 
groep van 37 tunsters toch nog een 

15de plaats met een puntentotaal 
van 47,750. De tweede plaats was 
voor Quinn Hartsink. Quinn heeft 
hier hard voor getraind en we wa-
ren dan ook heel blij met de zilve-
ren medaille en de mooie score van 
51,700. Bij de pupillen 1 NTS niveau 
10 deden er 3 GVM turnsters mee. 
Elise Kop zat deze zaterdag niet lek-
ker in de wedstrijd, jammer want op 
de trainingen laat zij zien dat zij alles 
wel beheerst. Elise werd 16de met 
een puntentotaal van 46,050. Maai-
ke van Schaick, die dit jaar voor het 
eerste in de selectie uitkomt, deed 
het heel goed. Aan de sprong moet 
nog wel gewerkt worden maar met 
een score van 46,300 werd Maai-
ke keurig 14de. Een heel erg ver-
diende 2de plaats was er voor Lai-
sa Hartong. Met de hoogste score 
op sprong, 13,00, en een totaal van 
49,700 was het zilver voor Laisa!Bij 
de pupillen NTS niveau 9 turnde 
Marjolein Werkhoven. Marjolein zat 
deze dag niet goed in de wedstrijd, 
dit uitte zich met name op vloer en 
balk. Nu moet er bij vermeld worden 
dat het ook niet mee valt als je op de 
balk moet turnen en op de vloer was 
op hetzelfde moment je zus bezig 
met haar vloeroefening op muziek, 
de concentratie was dan ook ver te 
zoeken bij de balk. Gelukkig ging 
het op sprong en brug wel goed. 
Marjolein behaalde de 25ste plaats 
met een totaal van 36,650 punten.
Drie GVM turnsters deden mee bij 
jeugd NTS niveau 8. In een hele gro-
te groep, 40 turnsters, werd Melissa 
Oudhoff 30ste met een punten to-

taal van 35,200, de 15de plaats was 
voor Lisanne Helmer met een pun-
tentotaal van 39,150 en een mega 
score op brug van 11,300! Romy de 
Kuijer turnde een super wedstrijd en 
behaalde dan ook met een mooie 
score van 43,850 de eerste plaats ! 
Hard werken werd beloond. Bij de 
junioren NTS niveau 7 waren het 
Manoek Ottevanger en Safa Asafi-
ati die uit kwamen voor GVM. Ma-
noek turnde prima op vloer, sprong 
en brug maar op de balk ging het 
mis. Na een vervelende val van de 
balk kwam Manoek niet meer in 
balans en dat was heel jammer. 
Toch nog een 11de plaats met een 
puntentotaal van 36,600. Safa zat 
goed in de wedstrijd, turnde op 
brug de hoogste score en behaal-
de een mooie 2de plaats. In de ca-
tegorie senior NTS niveau 6 was het 
de beurt aan Owefa Asafiati. Owe-
fa turnde een goede vloer, balk kon 
beter en de brug, waarin zij normaal 
net zo goed is als haar zusje Safa, 
kon ook beter. De kip was even he-
lemaal weg en dit element moet 2 
keer in haar oefening geturnd wor-
den, jammer maar gelukkig was 
haar sprong fantastisch en leverde 
de hoogste score op. Met een to-
taal van 39,500 punten was de 9de 
plaats voor Owefa. 

In divisie 5 gaan door 
naar de Regio finale:
Lisa van Nobelen, Quinn Hartsink, 
Laisa Hartong,Romy de Kuijer, Ma-
noek Ottevanger, Safa Asafiati en 
Owefa Asafiati.

Divisie 4
Divisie 4, is de hoogste divisie waar-
in er bij GVM geturnd wordt op dit 
moment. Deze meisjes turnen op 
jonge leeftijd al in de hogere ni-
veaus, toppertjes dus. Eva Vergeer 
kwam uit in de categorie instap NTS 
niveau 10. Eva begon haar wedstrijd 
op balk met een super strakke oefe-
ning en het hoogste cijfer was op dit 
onderdeel was dan ook voor haar: 
12,800! En dat een goed begin het 
halve werk is bewees zij door de-
ze tweede voorronde te winnen met 
een totaal score van 49,550, een 
heel punt hoger dan nummer twee.
Bij de pupillen NTS niveau 9 deed 
Babette Veenbrink mee. Voor haar 
een oefening op muziek com-

pleet met arabier flick-flack! Babet-
te turnde een goede wedstrijd, had 
het even moeilijk bij sprong maar 
werd keurig 3de met een totaal sco-
re van 45,700. Twee GVM turnsters 
deden mee bij jeugd NTS niveau 7. 
Florien Werkhoven turnde zich naar 
de 13de plaats met een score van 
38,400 en Saki Kato werd 7de met 
een score van 41,000. Beide meis-
jes zijn eerstejaars jeugd en turnden 
deze tweede voorronde vele malen 
beter dan de eerste voorronde, pri-
ma gedaan dus!  In divisie 4 gaan 
door naar de Regio finale: Eva Ver-
geer, Babette Veenbrink en Saki Ka-
to. De trainsters van GVM felicite-
ren alle turnsters met hun plaats in 
de Regio finale!

Argon laat Baronie niet 
ontsnappen
Mijdrecht - De uitwedstrijd te-
gen rode lantaarndrager Baronie 
heeft Argon de volle buit opgele-
verd. Op het sfeerarme sportcom-
plex de Blauwe Kei trok de enclave 
van scheidend trainer Marcel Kei-
zer met 3-4 aan het langste eind.  
Op het slechte veld in Breda liet Ar-
gon direct zien de punten mee naar 
Mijdrecht te willen nemen. Na een 
kleine tien minuten spelen kon Jos-
hua Patrick een goede steekpass 
van Anton den Haan niet bereiken 
en zag uit de daarop volgende cor-
ner dat Patrick Lokken zijn kopbal 
niet genoeg vaart kon meegeven 
waardoor Baronie keeper Van Sant 
simpel kon opvangen. Vijf minuten 
later kon Lokken zijn hoofd weer te-
gen de bal krijgen toen Thabiso van 
Zeijl op de rechterflank Joshua Pa-
trick wist te bereiken en de snel-
le aanvaller een perfecte voorzet 
op Lokken afleverde. De spits kop-
te goed tegendraads in maar zag 
zijn bal door verdediger Schrier van 
de lijn gehaald worden. Na twintig 
minuten spelen kon het eerste seri-
euze gevaar van Baronie genoteerd 
worden toen de behendige Tiago 
Faria da Silva door de Argon verde-
diging soleerde en maar ternauwer-
nood door Rory van Gulik afgestopt 
kon worden. De afvallende bal viel 
voor de voeten van aanvoerder Re-
vy Rosalia maar hij wist Kevin Rijn-
vis niet te verrassen. Vlak voor de 

theepauze etaleerde Thabiso van 
Zeijl zijn individuele klasse toen hij 
op een grote afstand van het vijan-
delijk doel de bal in de voeten ge-
speeld kreeg, handig wegdraaide bij 
zijn bewaker en vervolgens een ge-
weldige solo langs een aantal Baro-
nie verdedigers aflegde. Alleen voor 
keeper Van Sant bleef hij koelbloe-
dig en zette Argon op voorsprong: 
0-1.

Voorsprong
De voorsprong had Argon duidelijk 
goed gedaan want de ploeg kwam 
sterk uit de kleedkamer en het veld-
overwicht werd ook in de stand tot 
uitdrukking gebracht toen een vloei-
ende aanval via Thabiso van Zeijl bij 
Lorenzo Lassooy kwam. De rech-
termiddenvelder behield uitstekend 
het overzicht en stelde Joshua Pa-
trick in staat de 0-2 aan te tekenen. 
Na een uur kreeg Lassooy de kans 
de wedstrijd definitief te beslissen 
toen weer een goede aanval door 
aanvalsleider Lokken slim werd 
breed gelegd, maar zijn schot net 
over de dwarsligger vloog. Baronie 
kwam terug in de wedstrijd toen een 
van de eerste vlotlopende aanvallen 
van de gastheren voor de voeten 
van Benjamin van Wanrooij beland-
de. Zijn schot was hard en zuiver en 
liet Rijnvis kansloos: 1-2. De thuis-
ploeg kreeg na de aansluitings-
treffer hoop op een goed resultaat 

maar de hoop vervloog deels toen 
een lange bal van Rijnvis het straf-
schopgebied van Baronie in stuiter-
de en Lokken vol overgave het kop-
duel van doelman Van Sant won 
waardoor hij zijn ploeg op een 1-3 
voorsprong zette. 

Hoofdrol
Deze veilige marge wist Argon twee 
minuten vol te houden. Na zijn 
hoofdrol bij de derde Argon goal 
was ook nu een hoofdrol weggelegd 
voor doelman Rijnvis. Een houdbaar 
schot van Emile Linkers werd door 
hem totaal verkeerd beoordeeld 
waardoor hij net als tegen Hollandia 
vorige week onnodig de gang naar 
het net moest maken.  Tien minuten 
voor tijd zag de ongelukkige Argon 
doelman tot zijn opluchting dat de 
hardwerkende spits Lokken een re-
bound na een vrije trap van Verbiest 
wist te benutten en het verschil weer 
op twee bracht: 2-4. De vijf minuten 
blessuretijd die scheidsrechter Me-
ijers bijtelde werden nog spannend 
omdat Argon bij het ingaan van die 
minuten laks verdedigde en Da Sil-
va de 3-4 achter Rijnvis schoot. In 
de resterende minuten probeerde 
Baronie met man en macht de ge-
lijkmaker te forceren maar echt ge-
vaar wist de ploeg niet meer te creë-
ren.  De overwinning op staartploeg 
Baronie was voor Argon na de ne-
derlagen tegen Achilles’29 en Hol-
landia zeer welkom, terwijl de Bre-
danaars het wel heel lastig zullen 
krijgen om zich te behouden voor de 
Topklasse. Volgende week speelt Ar-
gon thuis tegen Haaglandia, de uit-
wedstrijd in Rijswijk eindigde in een 
2-3 overwinning voor Argon. 

Atlantis 1 verliest ook 
laatste wedstrij d
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 een wedstrijd tegen 
DOS 1. Atlantis moest punten uit de-
ze wedstrijd halen om niet te degra-
deren. Maar een team vol strijdlust 
en vijftien doelpunten mochten niet 
baten, want Atlantis verloor met 20-
15. Ondanks een voorbespreking 
waarin werd gesproken over een fel 
en geconcentreerd begin, gebeur-

de dit aan de kant van Atlantis niet. 
Hierdoor stond ze binnen tien minu-
ten achter met een stand van 6-0. 
Hiernaast kampte een speler met 
een blessure, waardoor al vroeg in 
de wedstrijd een wissel nodig was. 
Daarna werd de wedstrijd opgepakt 
met fanatisme en felheid. Hieruit 
ontstonden betere aanvallen en kon 
nog teruggekomen worden tot 9-5 in 
de rust. Na de rust geloofde Atlantis 

in een goed resultaat en kwam door 
mooie kansen terug tot 12-10. He-
laas liep DOS weer verder uit. Om 
toch nog te proberen een punt uit de 
wedstrijd te halen werden er enkele 
wissels gemaakt, wat resulteerde in 
nog een extra paar doelpunten. Ook 
dit kon er niet voor zorgen dat Atlan-
tis meer dan de tegenstander scoor-
de en verloor het team met 20-15. 
Toch is er nog een kans dat Atlan-
tis niet hoeft te degraderen door een 
fusie van andere verenigingen. Het 
team gaat zich nu voorbereiden op 
de tweede helft van het buitensei-
zoen, waar ze nog een goede kans 
hebben op het kampioenschap.

Ongeslagen score voor 
Atlantis A1
Mijdrecht - Ook in de laatste zaal-
wedstrijd is de door Van Dam be-
drijfsdiensten gesponsorde Atlantis 
A1 winnend uit de strijd gekomen 
en heeft het hiermee een unieke 
score bereikt door het winnen van 
alle wedstrijden.
In Leiderdorp trof de ploeg het on-
deraanstaande Velocitas waar thuis 
destijds met 20-10 van werd gewon-
nen. In de basisopstelling twee wij-
zigingen, Reinout Molenaar speelde 
op de plek van Robin van ‘t Schip en
Lusanne Meints verving de gebles-
seerde Megan van Aken. Het was 
Atlantis dat direct liet zien wat de 
plannen waren; vandaag “winnen”. 
Jeroen Korver verschalkte zijn te-

genstander bij de korf en opende 
de score 0-1, met uitzondering van 
de 0-0 kwam Velocitas slechts een-
maal naast Atlantis, namelijk bij 1-1. 
Daarna draaide de Atlantismachi-
ne weer op volle toeren, met treffers 
van Goof van Straaten(2x), Jeroen 
Korver, Reinout Molenaar en Sop-
hia van der Horst werd het 1-6. Vlak 
voor rust wist Velocitas uit Leider-
dorp de tweede treffer op het sco-
rebord te zetten.

Tweede helft
Marijke Pauw en Arie Zaal compli-
menteerden het team met het ver-
toonde spel, er werd hier duidelijk 
aan klantenbinding gedaan. Aan het 

begin van de tweede helft weder-
om een wijziging in de opstelling; 
Kristian Geerdinck mocht zijn laat-
ste kunstjes vertonen in de A-jeugd. 
Ook in de tweede helft was het een 
genot om te zien hoe de spelers el-
kaar steeds beter wisten te vinden 
en waren er de mooiste acties te be-
wonderen.
Via gedegen en geslepen korfbal 
werden de gastheren veelal voor 
schut gezet en waren ze na afloop 
blij dat de eindstand in hun ogen 
nog een draaglijke stand was. Het 
werd uiteindelijk 7-14. Doelpunten 
in de 2e helft kwamen van Goof van 
Straaten(3x), Jeroen Korver(2x), Ti-
mo Jongerling, Sophia van der
Horst en Kristian Geerdinck. Atlan-
tis A1/Van Dam gaat zich nu voor-
bereiden op de tweede helft van het 
veldseizoen alwaar het hard moet 
knokken om uit de degradatiezone 
te blijven in de 1e klasse.

Zwaar bevochten winst meiden C1
Vinkeveen - Vandaag moesten we 
naar Hoogland. Iedereen was wat 
gespannen, want Hoogland stond 
3e met 2 punten achterstand op 
Hertha. Volgende week speelt Hert-
ha niet, dus was het zaak om van-
daag te winnen, want dan blijven we 
volgende week als we niet spelen 
gewoon 2e staan. Om 15.15 moes-
ten we voetballen, dus de meiden 
konden uitslapen. Om 13.30 verza-
melen bij Hertha, want Danny had 
nog een appeltaart te verdelen die 
hij had verloren met penalty schie-
ten op de keeper van de C1.
Toen snel vertrokken, maar door dat 
de A1 en de A27 waren afgesloten 
werd het een race tegen de klok. In 
de auto geregeld dat Hoogland wist 
dat we wat later kwamen, zodat dit 
geen probleem opleverde. In Hoog-
land heel snel omkleden, warmlo-
pen en het veld op. We hadden weer 
wat gewijzigd in de opstelling, om-
dat we wel eens wilde weten hoe 
bepaalde speelsters op een ande-
re plek zouden voetballen. Het bleek 
al snel dat Hoogland niet de tegen-
stander was om wat bij uit te pro-
beren wat er werd goed partij ge-
geven. Mede ook doordat Hertha te 

veel ruimte gaf aan Hoogland. Gelijk 
maar weer voor wat zekerheid ge-
kozen door Isabelle weer voorstop-
per te zetten en Isra rechtsback. Dit 
scheelde gelijk al. Want Hoogland 
kreeg het een stuk moeilijker om 
aanvallen op te zetten zodat Hert-
ha wat meer overwicht kreeg en nu 
meer pressie voetbal kon spelen. 

Blessure
Het ging er stevig aan toe, want Am-
ber Riechelman moest even gebles-
seerd wisselen en Kiana verstapte 
zich zelf en heeft waarschijnlijk een 
hanstring blessure. We gingen rus-
ten met 0-0,en hoewel er goed ge-
werkt was waren er nog geen noe-
menswaardige kansen geweest. Dit 
werd de 2e helft anders, want net 
als tegen ’s-Graveland zetten on-
ze meiden een tandje bij en werd 
Hoogland sterk in de verdediging 
gedrukt. Hier werd de leider van 
Hoogland waarschijnlijk een beet-
je zenuwachtig van, want hij be-
gon steeds meer te schreeuwen en 
schelden tegen de scheidsrechter, 
die hem op een gegeven moment 
weg stuurde. Dit was natuurlijk niet 
in het voordeel van Hoogland en er 

volgden nu ook zowaar goed uitge-
speelde kansen van Hertha. Clai-
re, Danitsja, Nanou en Amber Rie-
chelman schoten goed op het doel, 
maar helaas voor Hertha stond de 
keeper van Hoogland heel goed te 
keepen. Toch maakte de keeper een 
slippertje bij een schot van Claire. 
Ze stapte verkeerd in, waardoor ze 
de bal wel raakte, maar niet goed 
genoeg weg tikte, waar door de bal 
tergend langzaam in het doel rolde. 
0-1 voor Hertha. Toen was het zaak 
om de voorsprong vast te houden, 
want Hoogland zette alles op alles 
en probeerde voor de gelijkmaker 
te gaan. Door ontzettend goed ver-
dedigen van onder andere Isabelle, 
Imke,Denise, Amber, Jessica en Is-
ra ( speelde werkelijk een fantasti-
sche wedstrijd) en het rustige kee-
pen van Rosanne werd de 0 vastge-
houden. Met het laatste fluitsignaal 
was de vreugde dus groot. Zwaar 
bevochten maar een heel verdiende 
overwinning, waar door de meiden 
goed mee blijven doen om het kam-
pioenschap. Thuis wachtte nog een 
grotere verassing, want VOP heeft 
0-1 verloren van ’s-Graveland. De 
competitie is nog lang niet beslist!!
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Jolanda van Beek met drie 
dansgroepen in de prijzen 
Regio - Tijdens de danswedstrijd Show Meets Street die zondag jl. werd gehouden in Schouwburg de Meerse in Hoofd-
dorp is Dance Centre Jolanda van Beek met 3 groepen in de prijzen gevallen. 1x de 3e plaats en 2x de 1e plaats! Een 
prachtig resultaat, helemaal gezien het feit dat er 3 categorieën waren en ze dus in elke categorie een prijs hebben!

Regio - Vrijdag 4 maart was een 
heugelijke dag voor de Uithoorn-
se Wieler Trainings Club. In de Uit-
hoornse vestiging van de Rabobank 
werden de nieuwe sponsorcontrac-
ten voor de jaren 2011 t/m 2013 ge-
tekend. In een korte toespraak van 
de voorzitter werd uiteraard nog 
even gememoreerd naar UWTC-lid 
Dennis Looy (Wilnis), die in de ach-
terliggende december maand tot 
tweemaal toe kampioen van Ne-
derland wist te worden op de baan. 
Dennis behaalde zijn titels op de 
sprint en keirin. Bij dit laatste on-
derdeel maakte Thijs Leijgraaf (De 
Hoef) het succes van UWTC com-
pleet door het zilver voor zich op te 
eisen. Na de toespraak werd over-
gegaan op het tekenen van de nieu-
we driejarige sponsorcontracten. 
Als eerste werd het contract met 
de hoofdsponsor, de Rabobank, ge-
tekend door de heer Ron Leegwa-
ter (manager communicatie voor de 
regio Schiphol) en de heer Ronald 
Meijer (vestigingsdirecteur van Ra-
bobank kantoor te Mijdrecht). De 
heer Meijer gaf in zijn toespraak aan 
dat hij het, namens Rabobank, een 
eer vindt deze 75-jarige wielerclub, 
met veel renners en rensters uit Uit-
hoorn en De Ronde Venen, financi-
eel te ondersteunen. Daarna volg-
de de ondertekeningen door de kle-
dingsponsoren. Alexander Looy (na-
mens Sloopbedrijf Kroon te Wilnis), 
de heer Bèr Braams (namens Hoog-
endoorn Profile Tyre Centre te Uit-
hoorn) en mevrouw Henriette van 
Brussel namens Abdominissport 
(evenementen en sportbegeleiding 
te Zevenhoven). De heer Van Eijk 
van fietsspecialist van Eijk uit Ter 
Aar, die jammer genoeg niet aan-
wezig kon zijn, had in de week voor-
afgaande aan de ploegenvoorstel-
ling reeds het contract getekend. 
De heer Treur van autobedrijf Rové-
mij in Mijdrecht zal op korte termijn 
zijn handtekening onder het nieuwe 
contract zetten. 
Met de verlening van deze spon-
sorcontracten is de UWTC voor de 
komende 3 jaar verzekerd van een 
solide, financiële basis, zodat door 
de vereniging verder gebouwd kan 
worden aan een succesvolle en 
sportieve toekomst voor al haar le-

den. De UWTC is haar sponsoren 
hiervoor bijzonder dankbaar. Daar-
na werden de UWTC-ploegen, van 
de jeugdleden van 8 t/m 14 jaar tot 
de 60+ masters, met in hun mid-
den het oudste wielrennende lid 
Theo Oudshoorn, 75 jaar, op profes-
sionele wijze aan de vele aanwezi-
gen voorgesteld. Na dit officiële ge-
deelte volgde nog een ongedwon-
gen samen zijn, wat mede door de 
uitstekende catering van de Rabo-
bank, tot vele wielerverhalen leidde.     
 
Jeugd
Op zondag 6 maart stond het Kam-
pioenschap van Haarlemmermeer 
op het programma bij de Bataaf in 
Zwanenburg. De Bataaf heeft voor 
het publiek een lekker overzichte-
lijk parcours, omdat ongeveer drie-
kwart van het parcours kan worden 
overzien vanaf de start/finish loca-
tie. Het parcours was rondom start/
finish ongeveer 2 meter breder ge-
maakt, zodat de renners meer ruim-
te hadden bij de start. Het was wel 
fris weer, maar het zonnetje kwam 
er regelmatig door, dus het was een 
stuk aangenamer dan de week er-
voor bij het eigen kampioenschap in 
Uithoorn.

Bij categorie 1-2 stonden twee 
UWTC rijders aan start in de groep 
van 8 deelnemers. Voor Brit Buijs 
was het een heus debuut. Tristan 
Geleijn reed goed mee voorin. Brit 
moest de snellere renners laten 
gaan, maar reed onverstoorbaar 
in haar eigen tempo de rondes uit. 
Tristan wist in een mooie sprint om 
de derde plaats deze plaats voor 
zich op te eisen en kon dus even la-
ter het podium op. Met een mooie 
medaille en een bos tulpen kon hij 
naar huis. In categorie 3-4 stond 
Owen Geleijn aan start in een groep 
van 17 renners. Owen kon goed in 
de kopgroep blijven. Bob Markus 
(Bataaf) ging er halverwege van-
door en won met overmacht. De 
sprint ging iets te snel voor Owen 
maar met een mooie 6e plaats kon 
hij erg tevreden zijn. 
 
Categorie 5-6 en 7 hadden de voor-
gaande wedstrijden samen gere-
den, maar door de vele deelne-

mers werden deze groepen nu ge-
splitst. Ruim 30 deelnemers stonden 
aan start bij categorie 5-6. Douwe 
van Seijst, Daniel Wiegmans, Jeroen 
van Goor, Leon Buijs en Wesley van 
Dijk stonden namens de UWTC aan 
start. Er werd fel gereden in de kop-
groep en demarrage na demarra-
ge werd geplaatst, zonder dat er ie-
mand echt weg kon komen. Met een 
15e plaats kwam Douwe als eerste 
UWTC-er over de finish. In catego-
rie 7 stonden 13 rijders aan start. 
Bart de Veer namens de UWTC. Bart 
was erg gebrand om te proberen 
aansluiting te houden met het pe-
loton. Na een kopstart lukte het in-
derdaad om in zijn derde wegwed-
strijd de hele wedstrijd in de kop-
groep van 11 man te blijven. Dat hij 
als 11de over de finish kwam kon de 
pret niet drukken, hij was zeer te-
vreden. Op weg naar de auto zagen 
we bij de nieuwelingenwedstrijd 
net Etienne Lenting met nog 2 an-
dere renners wegrijden uit het pe-
loton. Er werd gelijk een behoorlijk 
gat geslagen, dus dat zag er goed 
uit. Dat blijkt ook wel uit de uitslag, 
een tweede plaats voor Etienne. On-
derweg naar huis kwamen we nog 
een groep UWTC renners tegen, op 
weg naar de wedstrijd. Deze kwa-
men vast goed warm gereden aan. 
 
Amateurs 
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart 
heeft UWTC-er John Oudshoorn tij-
dens het regiokampioenschap van 
Amsterdam een zeer sterke pres-
tatie geleverd. Het is John gelukt 
om tijdens drie verschillende wed-
strijden het podium te behalen. Dit 
kampioenschap is verdeeld over 2 
dagen. Op zaterdag stonden de 40+ 
aan de start, hierbij haalde John een 
2e plek. Na de 40+ was het de buurt 
aan de sportklasse, John besloot 
hier ook aan mee te doen en haalde 
hier een 3e plek.

Op zondag reden de elite/belofte/
amateurrenners. Voor UWTC ston-
den Bas de Bruin, Gerben van der 
Knaap, Edwin de Graaff, Henk de 
Jong, Nicky Vis, Robin Leijgraaff 
en John Oudshoorn aan de start.  
Er werd hard gereden en er waren 
meerdere ontsnapping waarbij al-
tijd een UWTC-er bij zat. Vijf ronden 
voor tijd reed een groep van zeven 
man weg, hierbij zaten De Graaff, 
Van der Knaap en De Jong.

Dit leek de beslissende slag te zijn, 
maar een ronde voor tijd werd de-
ze groep toch bijgehaald. Men kon 
zich opmaken voor een eindsprint. 
Dit bleek te voorbarig, want er wist 
zich iemand toch nog los te ma-
ken van het peloton en behaalde de 
overwinning.
John Oudshoorn sprintte naar zijn 
derde podium van het weekend en 
werd 2e. Bas de Bruin, miste net het 
podium en werd 4e. 
UWTC kan weer terugkijken op een 
zeer geslaagd en succesvol week-
end.

Sponsorcontracten en 
podiumplaatsen voor uwtc

technisch Handelsbureau Pappot 
sponsort zwemploeg De Amstel 
Uithoorn - Afgelopen dinsdag-
avond werd de voltallige wedstrijd-
zwemploeg van zwem- en polover-
eniging De Amstel uitgenodigd om 
na de training in het Veenweidebad 
in Mijdrecht even te blijven wachten 
op “dat wat er komen ging”. Even la-
ter verschenen de trainers en coa-
ches in het bad met een aantal wel 
heel grote dozen. De ploeg werd bij-
gestaan door de ouders van Anouk 
-één van de wedstrijdzwemmers-: 
Carlo en Anne-Marie Pappot van 

het gelijknamige technisch handels-
bureau in Mijdrecht. Zij wilden wat 
extra’s voor de zwemploeg doen en 
vonden dat de uitrusting wel aange-
vuld kon worden met een sporttas in 
de geel/blauwe huisstijl. Zo gezegd, 
zo gedaan.
De uitreiking van de tassen aan de 
allerkleinsten verliep wat hilarisch 
omdat de tas dusdanig ruimte bood, 
dat zij er zelf in plaats konden ne-
men. Via de Meerbode wil De Am-
stelde Firma Pappot heel hartelijk 

bedanken voor deze zeer sportie-
ve geste. Mocht u, tijdens het lezen 
van dit artikel, geïnteresseerd raken 
in sponsoring van één van de wed-
strijdteams van zwemmen of water-
polo, dan kunt u contact opnemen 
met 
gerard.visser@zpv-de-amstel.nl 
Wilt u zien wat de Amstel u te bie-
den heeft, kijk dan op hun website: 
www.zpv-de-amstel.nl.
Benieuwd wat Technisch Handels-
bureau Pappot doet: www.t-h-p.nl.

Op de foto Carlo Pappot met de voltallige wedstrijdzwemploeg

Kevin Amsterdams kampioen
Mijdrecht - Kevin Regelink van IJs-
club Nooit Gedacht uit Wilnis is af-
gelopen woensdag eerste gewor-
den in de laatste wedstrijd van het 
marathonseizoen op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. Er werd met al-
le categorieën tegelijk gestart, zo’ n 
zeventig rijders, en dat noemen ze 
het Amsterdams Kampioenschap.
De wedstrijd gaat over 75 ronden, 
met veel tussensprints voor mooie 
prijzen. Na een tiental ronden was 
er een kopgroep van zo’n twintig rij-
ders. Halverwege reden er twee rij-
ders weg uit de kopgroep en een 
paar ronden later ging Kevin er al-
leen achteraan. Zo’n twee/drie-
tal ronden later sloot Kevin bij de-
ze twee aan. Een paar ronden ver-
der viel één van de twee weg uit de 
kop en gingen de andere twee ver-
der om een ronde voorsprong te 
pakken op het peloton. Dat duurde 
toch nog een behoorlijk aantal ron-
den lang. Uiteindelijk pakte ze, met 
veel inspanning van Kevin, een ron-
de voorsprong op de rest. Twee ron-
den voor het einde sprintte het pelo-
ton af en moesten de twee vluchters 
in twee ronden tijd uitmaken wie de 

winnaar zou worden. Voor de laatste 
bocht ging Kevin vol op snelheid de 
sprint aan en won met overmacht. 
Een mooie afsluiting van zijn eerste 
marathonseizoen. 
Later op de avond was in het restau-
rant de Scheve Schaats de prijsuit-
reiking en tevens ook voor het club-
klassement van alle marathons dit 
seizoen. Wat al verwacht werd ging 

IJsclub Nooit Gedacht met de eer-
ste prijs er vandoor. Bestuurslid en 
rijder van de Masters 3, Cor Ouds-
hoorn, nam de 1e prijs in ontvangst. 
Het bestuur gaat bedenken waar de 
500,00 euro aan besteed gaat wor-
den. De vereniging hoopt dat er vol-
gend seizoen weer volop gereden 
gaat worden aan de marathonwed-
strijden, vooral door de jeugd!

Zondagvoetbal
Legmeervogels pakt een 
verdiend punt in slotfase
Uithoorn - Thuis op sportpark 
Randhoorn heeft Legmeervogels al-
tijd moeite om tegen HBC uit Heem-
stede aan de goede kant van de 
score te blijven. Gelukkig is het de-
ze keer geen nederlaag geworden 
maar een gelijkspel, 1-1. 

Duidelijk was te zien dat de bezoe-
kers voor minimaal een punt naar 
de Vogels waren gekomen en met 
een beetje geluk wel voor meer.

Eerste helft
Daarin stelde Legmeervogels de 
aanhangers toch wel teleur. Het leek 
wel of er een deken over de spelers 
was gelegd en zij heel veel moeite   
hadden om daar onderuit te komen.

Er was weinig inzet, er zat geen be-
leving in en als je dan ook nog een 
tegenstander hebt die ook niet is 
gekomen om te voetballen dan heb 
je al snel een matige wedstrijd. Nee, 
de eerste 45 minuten was niets te 
zien van het sambavoetbal dat Leg-
meervogels wel eens kan laten zien 
op de grasmat. Het hoogtepunt in 

deze eerst 45 minuten was het feit 
dat de scheidsrechter wel erg mak-
kelijk meegaat op het vlagsignaal 
van de assistent-scheidsrechter van 
HBC. Ook als er duidelijk geen spra-
ke is van buitenspel gaat de vlag om 
hoog, gevolgd door het fluitsignaal 
van de scheidsrechter. Maar verder 
floot deze scheidsrechter een goe-
de pot.

Tweede helft
Legmeervogels begint voortvarend 
de 2e helft en zet HBC goed vast op 
eigen helft en het krijgt zowaar een 
aantal kansjes. Legmeervogels kan 
het toch wel!

Als je ziet dat de tegenstander moei-
te heeft als het tempo wordt ver-
hoogd dan is het niet wenselijk om 
te gaan lopen met de bal in plaats 
van deze snel te spelen. In de 52ste 
minuut denkt Roy v.d. Roest  dan 
wel te kunnen gaan lopen met de 
bal. Hij verspeelt de bal geheel on-
nodig met als gevolg dat er een heel 
gat zit in de verdediging van Leg-
meervogels. Daar weet HBC handig 

gebruik van te maken en even la-
ter heeft Patrick Brouwer het nakij-
ken en staat Legmeervogels tegen 
de spelverhouding van dat moment 
in tegen een 0-1 achterstand aan te 
kijken.

Even is het onrustig bij Legmeervo-
gels, maar gelukkig pakt het elftal 
de draad weer op en gaat op zoek 
naar minimaal de gelijkmaker. De 
gelijkmaker komt er dan toch. Dit 
gebeurt een minuut of 5 voor tijd. 
Het is A-junior Jordy de Groot, in de 
80ste minuut in het elftal gekomen 
voor Mels Bos, die van dicht bij wel 
het net weet te vinden, 1-1.

Dan ziet Legmeervogels toch wel 
dat HBC er even duidelijk doorheen 
zit en gaat op jacht naar meer: een 
overwinning.
Helaas is dan de tijd te kort en blijft 
het gewoon 1-1. Toch was er winst 
voor Legmeervogels. Deze winst be-
staat uit het feit dat er niet is ver-
loren. 

Opstelling Legmeervogels: Patrick 
Brouwer, Rigi Graanoogst, Stefan 
van Grieken (16 Roy v.d.Roest), Fran-
klin Meijerhoven, Bart v.d.Tol, Yan-
nick v.d.Akker (46 Nick van Schaik), 
Mels Bos (80 Jordi de Groot), Ro-
wan Hogenboom, Rinse Verkerk, 
Stefan van Pierre, Robin Ousso-
ren.  Gele kaart: 0.  Rode kaarten 0.  
Doelpunt: Jordi de Groot 1.
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Een eerste winst voor de 
CSW F2 voetbalmeisjes
Wilnis - Zaterdag speelden de 
meisjes van de F2 van CSW voor 
het eerst dit seizoen tegen een an-
der team van alleen maar meisjes. 
Alle andere wedstrijden waren altijd 
tegen jongens maar nu niet. De te-
genstanders waren allemaal meisjes 
en ze kwamen uit het Gooi. Echte 
Gooise meiden dus maar deze kon-
den wel goed voetballen.
CSW had er veel zin in en ging met-
een goed van start en in de aan-
val. En al snel konden ze het eerste 
doelpunt scoren. En al snel daarna 

het tweede. Daarna begin ’t Gooi 
terug te komen en werd het span-
nend. Maar toen CSW het derde 
en vierde doelpunt maakte was het 
duidelijk wie er ging winnen van-
daag.
Ook in de tweede helft bleef CSW 
goed voetballen en konden ze sco-
ren. De eindstand was 7 -0 voor 
CSW en daar waren de meiden heel 
blij mee. Het was de eerste keer dat 
CSW had gewonnen deze en dat 
willen we nu elke week weer gaan 
doen.

Voetbaljongens van Argon 
krijgen loon naar werken
Mijdrecht - Tegen de nummer twee 
op de ranglijst TOV uit Baarn heeft 
Argon met veel strijd en inzet de 
wedstrijd winnend afgesloten. Vlak 
voor rust kwam Argon op 1-0, tien 
minuten voor het eindsignaal kwam 
TOV terug in de wedstrijd, met nog 
drie minuten op de klok sloeg Argon 
alsnog toe.
Het eerste kwartier kwam Argon er 
eigenlijk niet aan te pas, maar echt 
gevaarlijk werd het eigenlijk niet. 
De gasten uit Baarn kregen wel een 
goede mogelijkheid, een poging van 
Jeroen Hoogendoorn werd door Ar-
gondoelman Bas Moort tot hoek-
schop verwerkt. De hoekschop werd 
door TOV niet benut, de bal beland-
de uiteindelijk op het dak van het 
clubhuis. Veel gevaarlijke situaties 
waren er van beide kanten voorals-
nog niet te melden. Bij Argon waren 
er de vrije trappen die het spel be-
paalden, eerst zagen we een schot 
van Albert Mens maar die kwam in 
handen van keeper Jeroen Hoop, 
ook een vrije trap van Youri van 
Adrichem kon door keeper Hoop 
onschadelijk worden gemaakt ten 
koste van een hoekschop. Daarna 
probeerde Stefan Tichelaar het van-
af de zestien meter maar het bleef 
allemaal erg vrijblijvend. 

Laatste minuut
In de laatste minuut voor rust sloeg 
Argon toe. Eerst zagen we een ac-
tie van Lesley Groenen waarbij de 
keeper al uit z’n doel was, maar zijn 
doelpoging werd door een speler 
onschadelijk gemaakt. In dezelfde 
minuut zag Alan Doorson zijn hard 
werken beloond, op links ging hij op 
snelheid goed door om vervolgens 

naar binnen draaiend hard en dia-
gonaal de bal onhoudbaar in de ver-
re hoek te schieten. 1-0.
De tweede helft probeerde de ploeg 
uit Baarn de aansluiting te forceren, 
met name Erik Kool was gevaarlijk, 
z’n eerste schot werd door de Ar-
gondoelman gekeerd, en minuten 
later kreeg Kool een vrije schietkans 
maar hij schoot naast. Ook Argon 
kreeg weer z’n vrije trap mee maar 
Tichelaar mikte op keeper Hoop. 
Vervolgens probeerde Groenen op 
25 meter nabij de zijlijn het ook eens 
met een vrije trap. De bal verdween 
laag in de verre hoek via de vinger-
toppen van keeper Hoop in het net. 
De overigens goedleidende arbi-
ter Tjong A Hung keerde het doel-
punt af. Even daarna scoorde TOV 
de aansluitingstreffer, invaller Mar-
co Kaasjager profiteerde vrijstaand 
van dichtbij 1-1. Gelegenheids-
coach Marcel Keizer, hij verving de 
zieke Jack Honsbeek, bracht daarna 
Rudi Zaal in voor de moegestreden 
Doorson. De beste mogelijkheden 
in de slotfase waren voor Argon, 
eerste knalde Tichelaar op de kee-
per en enkele minuten later bereik-
te een voorzet van Tichelaar aanval-
ler Groenen maar voordat hij uit kon 
halen plukte keeper Jeroen Hoop 
de bal van z’n schoen. Met nog vijf 
minuten zette coach Keizer Bas de 
Graaff in voor Groenen en dat bleek 
even later de ‘gouden’ wissel. Goed 
doorgaan op links van Bas de Graaf 
resulteerde in een voorzet op maat 
die door Rudi Zaal werd verzilverd 
waardoor de eindstand verdiend 
voor Argon op 2-1 kwam.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
De Meer in Amsterdam. 

Vrijdag prijsklaverjassen 
in Café de Merel

laatst gespeelde prijsklaverjasavond:
1 Wim Hofsteatter 7124 pnt 
2 Rob Veraar 6981 pnt
3 Kees Kooyman 6685 pnt
4 Corry van Bemmelen 6627 pnt
5 Annelies v. Scheppingen 6589 pnt
De poedelprijs was deze avond voor: 
Greet Koot 5016 pnt 
De volgende data is er ook prijskla-
verjassen tot aan de vakanties, dus 18 
maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 
10 en 24 juni en 8 juli. Deze zijn alle 
op de vrijdag.

De Vinken E1 stunt en gaat 
voor het kampioenschap
Vinkeveen - Erop of eronder. Dat 
was de situatie voor De Vinken E1 
in de wedstrijd tegen OVVO E1. De-
ze ploeg was al kampioen en slechts 
bij winst kan De Vinken volgende 
week nog op gelijke hoogte komen. 
De wedstrijd was ietwat beladen. 
OVVO heeft een goede ploeg, ze-
ker aan de dameskant. Dat onder-
vond De Vinken in de eerste wed-
strijd, waarin met 8-3 werd verloren.
Maar de ploeg uit Maarssen staat 
ook bekend om de luidruchtige sup-
porters en de zeer fanatieke manier 
van coaching. Eentje waar op haar 
minst vraagtekens bij gezet kan 
worden. Ook afgelopen zaterdag liet 
de kant van OVVO zich weer veel-
vuldig (negatief) horen. Niet alleen 
ten opzichte van de scheidsrechter 
en tegenstander maar ook tegen-
over de eigen spelers(!). 
De Vinkenploeg had goed getraind 
op de sterke punten (diepteballen) 
van OVVO. Gespannen betrad de 
Vinkenploeg, gestoken in de nieu-
we Jumbo-shirtjes, het speelveld. 
Nog voordat het publiek goed en 
wel op haar plek zat, scoorde Zoë 
van Dasler. Van flinke afstand zet-
te zij de thuisploeg op een 1-0 voor-
sprong. In de derde minuut van de 
wedstrijd kreeg de ploeg een mooie 
kans om de voorsprong te vergro-
ten, maar de verkregen strafworp 
werd helaas gemist. Maar de thuis-
club, met in de aanval Finn Kroon, 
Zoë van Dasler, Ilse Bosch en Chiara 
Breedijk bleef gevaarlijk. Een slim-
me bal van Finn Kroon betekende 
de 2-0. Na de 3-0 een minuut later 
van wederom Zoë van Dasler leek 
een stunt in de lucht. Want hoewel 
OVVO eigenlijk de iets betere ploeg 
was, stond de Vinken wel op een 
mooie voorsprong.
Maar OVVO liet zien dat ze niet voor 
niets al kampioen waren. Een prima 
dieptebal werd vakkundig afgerond. 
En even later werd bij eenzelfde bal 
een strafworp verkregen. Deze werd 
benut (3-2) en de ploeg uit Maars-
sen was weer in de wedstrijd. Ster-
ker nog, de bezoekers namen nog 
meer het heft in handen. De gelijk-
maker kon eigenlijk niet uitblijven. 
Daarvoor kreeg OVVO teveel kans-

jes. Dat gebeurde dan ook. Met nog 
vijf minuten te gaan werd het 3-3 en 
vlak voor rust werd het zelfs 3-4. In 
de laatste seconde voor rust was er 
nog een mooie kans op de gelijk-
maker, maar de prima spelende Ra-
vi Brockhoff miste op een haartje.
In de rust wezen de coaches Ingrid 
Hagenaars en Brenda Breedijk nog-
maals op het gevaar van de diepte-
ballen. Daar moest nog beter op ge-
let worden. Ondanks de aanwijzin-
gen bleef OVVO de betere ploeg. 
Vooral hun eerste aanval was zeer 
gevaarlijk, maar zij lieten het na om 
te scoren. Finn Kroon daarentegen 
benutte één van de Vinkenkans-
jes wel en bracht de ploegen weer 
op gelijke hoogte: 4-4. De spanning 
liep behoorlijk op en ook het publiek 
begon zich meer en meer te roeren. 
Met Meike Rijdes voor Niké van der 
Mars ging De Vinken op jacht naar 
de overwinning. Aan een gelijkspel 
had de ploeg niets, dus er moest 
nog minstens eenmaal gescoord 
worden.
Niet veel later gebeurde dat. Een 
prima dieptebal van Ravi Brockhoff 
op Tom Vis die uit de draai schoot en 
scoorde betekende wederom een 
voorsprong voor De Vinken: 5-4. 
Zenuwslopende minuten braken 
aan. De OVVO-aanhang dweepte 
de ploeg op. Maar de Vinkenploeg, 
waarvan een aantal spelers aanga-
ven dat ze toch wel een beetje bang 
van ‘die coach’ werden, hielden 
stand. Het leek wel een ‘Champi-
ons League’ duel met alles erop en 
eraan, zo spannend was het. Maar 
de kinderen hielden het koppie erbij 
en de uiteindelijke beloning was er. 
Na het laatste fluitsignaal een meer 
dan dolblije Vinkenploeg. De prima 
werklust was beloond en het (ge-
deelde) kampioenschap is nog bin-
nen handbereik. Daarvoor dient nog 
wel de laatste wedstrijd gewonnen 
te worden. Tegenstander is dan TOP 
uit Sassenheim. Op zich moet het 
kunnen, want de vorige ontmoeting 
eindigde in een duidelijk 11-1 over-
winning voor de Vinkeveners. Maar 
de ploeg mag niet te vroeg juichen, 
er moet nog wel eerst gewonnen 
worden!

Nieuwe Springbokken 
maken ferme sprongen
De Hoef - De nieuwe Springbok-
teams uit De Hoef maakten deze 
afgelopen week flinke sprongen. 
Team 2 won met een maximale winst 
van APK-Mijdrecht 3, 9-0 dus. Kop-
man Jan van Veen was in slechts 
15 beurten uit, wat goed was voor 
de titel “kortste partij van de week”. 
Gast Ramon Alblas kwam slechts 1 
luttel puntje tekort op Cees Hemmer 
maar noteerde wel een hoogste se-
rie van 13 caramboles op de score, 
hetgeen goed was voor de procen-
tuele hoogste serie van de week. De 
Springbok 1 won met 6-3 van Dio 1, 
Peter Stam kwam tegen Eric Brand-
steder in de nabeurt tot remise. 
Koos Zwerver van Dio viel met suc-
ces in, want hij won in 24 beurten 
van Peter Mayenburg. Voor de rang-
schikking in de B-poule staat Cens 
2 bovenaan, ze verloren deze week 
met 7-2 van De Merel-Heerenlux 4. 
Cens 2 heeft 32 punten, De Spring-
bok 2; 31, De Merel-Heerenlux 3; 30 
en De Kromme Mijdrecht 2; 29 pun-
ten. In de A-poule staat De Padde-
stoel 2 riant bovenaan, op enige af-
stand volgt De Schans. Cens 1 ver-
loor met 4-5 van De Vrijheid-Biljart-
makers. Bobs Bar won met 5-4 van 
De Merel-Heerenlux 1. Rinchard 
van Kolck en Werk Spiering deden 
het voor Bob en Kees Griffioen en 
Walter van Kouwen voor De Merel. 
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7 
van koploper De Paddestoel 2. Cor 
Ultee van APK vierde een feestje, 
want hij won in slechts 20 beurten 
van de kersverse 2-ster libre-kam-
pioen Jim van Zwieten. Robert Daal-
huizen behaalde die avond met 17 
beurten de kortste partij in huis. De 
Paddestoel 3 won met 5-4 van Stie-
va-Aalsmeer. Michel Bak was dicht 
bij de overwinning tegen Ton Bocxe. 
De nabeurt werd voor Michel fa-

taal, want Ton wist met een legen-
darische 13 caramboles de remise 
te bereiken. De jarige Wil Bouweriks 
van Stieva won in 35 beurten over-
tuigend van Hans Bak. Ralph won 
van Rek en Jonathan van Lucia. 

Veilig
Dio 2 won met 7-2 van De Padde-
stoel 1. Alan Knightly redde voor 
De Paddestoel de eer, want Hen-
ny van ’t Hul, Ton Brantsema en 
Pieter Stokhof eisten de andere 3 
partijen voor Dio 2 op. De Krom-
me Mijdrecht 1 won met 7-2 van 
De Schans. Dirk van Yperen red-
de de eer voor De Schans en John 
Oldersma, Kees Westkamp en Ron 
Schoonhoven trokken het treintje 
van De Kromme Mijdrecht naar een 
veilige plaats. De Kromme Mijdrecht 
2 won met 7-2 van APK-Mijdrecht 2. 
Gerrit Schuurman won in slechts 18 
beurten van Bobby de Boer, Antho-
nie Schuurman won in 27 beurten. 
Ook Egon van der Heijden droeg 
zijn steentje bij tot die winst. Voor 
APK was Jan Lindhout degene die 
2 puntjes mee huiswaarts nam. De 
Kuiper-van Wijk won met 7-2 van 
De Merel-Heerenlux 2. Loco-kop-
man Nico Koster kwam tegen Dorus 
van de Meer in 33 beurten tot winst. 
Martien Heijman en Michael de Kui-
per volgden Nico getrouw naar de 
overwinning. Peter Marsen wist er 
een stokje (keu) tussen te steken, 
zodat de gastploeg toch nog 2 punt-
jes meekreeg.
De finale 3- sterklasse libre staat 
gepland voor het aankomende 
weekend van 18, 19 en 20 maart. De 
aanvang is op vrijdag 19.30 uur en 
voor zaterdag en zondag om 11.00 
uur. Acht finalisten zijn dit weekend 
bij De Springbok in De Hoef volle-
dig onderdak.

Turnsters Muriel, Annique 
en Eva heel blij met medaille
De Ronde Venen - Zaterdag 12 
maart gingen de tunsters weer 
vroeg op weg naar de tweede voor-
ronde turnen voorgeschreven oe-
fenstof. De vorige wedstrijd was 
goed gepresteerd, dus was ieder-
een benieuwd hoe ze met de druk 
zouden omgaan.
Amber Verkaik was als eerste aan 
de beurt. Helaas was Kimberly Moe-
liker er niet bij vanwege een gebro-
ken pink.
Amber begon op vloer. Het begin 
was goed, ze turnde een mooie oe-
fening en werd tweede op dit toe-
stel. Ook de sprong en brug gin-
gen goed, geen vuiltje aan de lucht. 
Maar toen de balk! Amber had al 
gezegd ‘volgens mij ga ik eraf vallen’ 
en dat gebeurde dan ook wel twee 
keer helaas met ophurken. Ze ver-
gat ook nog eens een onderdeel en 
ja, dan is ook je medaille weg. Am-
ber werd toch nog keurig 7de .

Tweede ronde
In de tweede ronde moesten Eva 
Turk, Janiek Hooijman en Julie Post-
ma. Eva en Janiek begonnen met 
een mooie oefening op brug. Al-
les lukte, ook de voeten op de leg-
ger met tegenspreiden af. Dus al 
een beter begin dan de vorige wed-
strijd. Op balk liet Eva iedereen een 
poepie ruiken en werd eerste op dit 
toestel. Helaas ging Janiek eraf met 
ophurken. Op naar de vloer. Hier 
voor beiden strakke oefeningen. 
Op sprong lukte het ook bij Janiek 
weer, met twee mooie handstand 
platvallen besloten ze de wedstrijd. 
Eva viel in de medailles: een mooie 
4de plaats en Janiek werd 28ste, 
ook Julie turnde op de andere baan 
een mooie oefening op vloer. He-
laas even een handje aan de grond 
met de overslag. Op sprong nog een 
beetje kromme benen maar op brug 
turnde ze een hele mooie oefening 
en ook op balk bleef ze keurig staan 
met de handstand. A]lleen met de 
koprol ging het mis. Julie behaalde 
een mooie 17de plaats. 

Derde ronde
Een half uur eerder dan gepland 
konden de meiden beginnen met de 
derde ronde. Annique Herngreen, 
Isa Groenendaal en Cato van Zijl 
kwamen voor Veenland in de baan. 
Ook voor Annoque en Isa was de 
druk groot. De vorige wedstrijd wa-
ren ze een en twee. Ze waren dan 
ook behoorlijk zenuwachtig. Op de 
brug ging het best goed, wel hier 
en daar een paar slordigheden. Op 
naar de balk. Ook hier kon je de ze-
nuwen zien. Het ging wel goed maar 
niet zo strak als de eerste wedstrijd. 
Op vloer zagen men voor alledrie 
prachtige oefeningen en ook de 
sprong ging heel goed. Bij de prijs-
uitreiking was Annique 3de, Isa 6de 
en Cato 7de.
De wedstrijd was inmiddels een uur 
ingelopen en dat betekent dat ze 
een half uur eerder mogen begin-
nen. Gelukkig waren Muriel Cop-
pens en Kimberly Bouman op tijd. 
Muriel begon met een mooie ho-
ge zweefrol en ook dit keer ging het 
op brug helemaal goed. Op naar de 
balk. Muriel ging niet nadenken zei 
ze: ‘want dan gaat het niet goed’, 
Dat heeft ze denkelijk ook niet ge-
daan, want het ging goed. 

Slordig
Helaas op de vloer had ze een kaart-
je gekocht voor de sneltrein. Ze ging 
veel te snel waardoor het hier en 
daar slordig was.

Kimberly begon op balk. Haar spron-
gen waren niet zo hoog en dat kost 
punten. Op vloer liet ze een mooie 
overslag zien en dat gaf haar vleu-
gels, want de rest was prima. Met 
een kaarsrechte overslag en een 
mooie brugoefening behaalde Kim-
berly de 6de plaats. Net geen me-
daille dit keer. Maar voor Muriel was 
er een verrassing, ze behaalde een 
medaille met de 4de plaats. Weer 
een prima wedstrijd voor de Veen-
land turnsters en iedereen wacht af 
wie er door is naar de finale.

Vinkeveen - Komende vrijdag 18 
maart is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43 in Vinke-
veen, tel. 0297-263562. U dient om 
20.00 uur aanwezig te zijn en uiter-
lijk om 20.15 wordt gestart met kaar-
ten, dit op veelvuldig verzoek. Er zul-
len vier maal zestien giffies gespeeld 
worden, de punten worden bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van de 



Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
moesten de A-side mannen van 
Atalante weer aantreden. Thuis 
in De Boei namen ze het op te-
gen de nummer 3 uit de compe-
titie Sovoco uit Soest.

Atalante stond op dat moment op 
de 5e plek in de competitie met 3 
punten achter op Sovoco. Op voor-
hand was dit voor Atalante een leu-
ke en spannende pot volleybal. So-
voco was er op gebrand om te win-
nen aangezien wij eerder het sei-
zoen in Soest hadden gewonnen 
met 2-3. Het Vinkeveense team 
moest het zonder Sven Pothuizen 
doen vanwege zijn vakantie en had 
dus een wissel Ton Plomp uit het 2e 
paraat op de bank zitten. 
Sovoco is een team met veel jon-
ge jongens die zeer gretig zijn maar 
ook soms wel een beetje onge-
controleerd. Wij moesten die jon-
gens proberen onder druk te krij-
gen en daardoor het spel naar onze 
hand proberen te zetten. Het begin 
van de eerste set was voor Atalante, 
de passing en het sterke aanvallen 
daar had Sovoco geen antwoord op 
en de punten werden makkelijk ge-
scoord. Sovoco had het nakijken en 
kwam er eigenlijk niet aan te pas en 
met name door de zeer goede ser-
vicedruk werd de eerste set makke-
lijk gewonnen met 25-18. 
Voor het begin van de 2e set zeiden 

we al tegen elkaar dat het niet zo 
makkelijk zou gaan als in de eerste 
set, maar het tegendeel bleek waar: 
de 2e set werd nog makkelijker ge-
wonnen met 25-11. Dan zou er wel 
wat gaan veranderen in de 3e set 
aangezien ze toch met 10 man aan-
wezig waren. De 3e set is meest-
al de lastigste van allemaal. Het te-
gendeel bleek wederom. Ondanks 
een dipje bij de thuisploeg halver-
wege de set kreeg Sovoco daardoor 
alleen een paar extra punten maar 
niet meer dan 19 punten. Deze 3e 
set werd ook ingerekend met 25-19. 
Dan misschien nog wat tegenstand 
van Sovoco in de 4e set. Maar niets 
leek erop dat de ploeg uit Soest ook 
maar met enig punt uit Vinkeveen 
vandaan zou gaan. De servicedruk 
bleef erg goed en ook de passing 
was sterk waardoor de aanvallers 
makkelijk konden scoren. De ver-
dediging van Sovoco had het nakij-
ken en kon niet anders dan met red-
dingswerk de bal terugspelen. De 
4e set werd ook weer makkelijk ge-
wonnen met 25-18. Een dik verdien-
de 4-0 winst voor de Atalante A-si-
de mannen.
 De Vinkeveense equipe staat nu 3e 
in de competitie met 2 punten voor 
op de nummer 4 V.I.P. H1 uit Purme-
rend. Dat is ook de volgende tegen-
stander voor Atalante aanstaande 
vrijdag in Purmerend om 21.30 uur 
in sporthal de Karekiet.
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HVM meisjes D1 pakken 
de volle winst!
Mijdrecht - Twee weken geleden is 
het hockey seizoen voor de meisjes 
D1 van HVM begonnen. Een zwaar 
seizoen omdat het team uitkomt in 
de topklasse B. Vooraf wist niemand 
hoe het zou zijn om in deze klasse uit 
te komen. Zouden de tegenstanders 
echt zo sterk zijn of zou het meeval-
len? Vorige week zaterdag speelden 
de meiden van HVM de eerste wed-
strijd in Bennebroek. Deze wedstrijd 
liep niet slecht voor HVM, maar het 
ging nog niet helemaal zoals het 
zou moeten gaan. Hierdoor bleef de 
stand op 3 – 3. Iedereen in het team 
wist dat het beter kon. Na een week 
van extra hard trainen stond afge-
lopen zaterdag de wedstrijd tegen 
Alliance op het programma. Geluk-
kig was het mooi weer en de beide 
teams hadden er veel zin in. Al di-
rect vanaf de start bleek HVM de-
ze dag het betere team. En al na en-
kele minuten viel het eerste doel-

punt voor Mijdrecht. En in de eerste 
helft wist Mijdrecht nog driemaal te 
scoren zodat er met een 4 -0 voor-
sprong gerust kon worden. 
Na de rust kwam Alliance wat meer 
in het spel en werd het lastiger 
voor Mijdrecht om te scoren. Maar 
na een paar mooie aanvallen luk-
te het weer wel en kwam de stand 
op 5 – 0. Daarna probeerde Alliance 
nog wel om een doelpunt te maken 
maar de verdediging van Mijdrecht 
gaf niet toe en wist, samen met de 
keeper, het doel leeg te houden. De 
eindstand bleef dan ook op een zeer 
verdiende 5 – 0 voor Mijdrecht. Door 
deze stand staat Mijdrecht hoog op 
de lijst in de competitie, en dat is 
een prima prestatie van het team. 
Maar de competitie duurt nog lang 
en er komen nog genoeg sterke te-
genstanders dus het blijft span-
nend. Maar het begin is er en het 
ziet er goed uit voor de meiden. 

Twee weken rust doet 
dames 1 V.V. Atalante goed
Vinkeveen - Het eerste dames-
team van V.V. Atalante, gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame, heeft de afgelopen 
twee weken geen wedstrijden hoe-
ven spelen. Er was dus alle tijd voor 
trainer/coach Sjaak Immerzeel om 
het team weer op de goede weg te 
krijgen. Afgelopen vrijdag stond de 
rode lantaarndrager Lovoc uit Loos-
drecht op het programma. Coach 
Immerzeel had de beschikking over 
acht fitte speelsters; alleen Suzan 
Heijne ontbrak in de selectie 
In de eerste set, na een waarschu-
wing niet te makkelijk over de te-
genstander te denken, werd er ge-
start met Irma Schouten op spelver-
deling en Loes Kuijper op de diago-
naal, Mirjam van der Strate en Ca-
rin van Kouwen op de buitenkant 
en Jana Chatrnuchova en Daniëlle 
van der Horst completeerde het ba-
sis zestal op het midden. Met Irma 
aan service werd er direct een gro-
te voorsprong genomen. Het stond 
al 2-9 toen Lovoc voor het eerst iets 
terugdeed. Lovoc bewees direct ook 
over een sterke service te beschik-
ken en liep binnen no-time in en 
direct ook uit. Bij 15-9 kwam Mar-
leen Sondermeijer binnen de lij-
nen voor Jana om voor iets meer 
aanvalskracht en variatie te kun-
nen zorgen. Dit betaalde zich uit en 
Atalante herpakte zich. Met name 
Loes Kuijper profileerde zich meer-
dere malen door goede passes en 
een mooie drie-meteraanval. Tot het 
eind van de set bleef het gelijk op-
gaan en coach Immerzeel wisselde 
Nancy Lijten voor Carin. Het team 
gaf nog even gas en dit was net aan 
voldoende om de eerste set met 23-
25 te winnen.

Tweede set
De tweede set werd er gestart zoals 
de eerste set geëindigd was. Deze 
set was er werkelijk geen foutje aan 
de lucht. De pass kwam mooi aan bij 
Irma, die naar hartenlust het midden 
kon bedienen. Zowel Daniëlle als 
Marleen profiteerden hier zichtbaar 
van, want ze scoorden punt na punt. 
Aanvallend kwam Lovoc er deze set 
niet aan te pas, doordat de verde-
diging van Atalante stond als een 
huis. Het was wederom Loes Kuij-
per die uitblonk, met een fantasti-
sche servicebeurt liep Atalante uit 
naar een riante voorsprong. Nancy 
zette met een harde aanval de eind-
stand op 19-27, omdat haar smash 

via de handen van de tegenstander 
in de basket 

Derde set belandde.
De derde set kwam Jana binnen de 
lijnen voor Daniëlle en Carin voor 
Mirjam. Helaas had dit niet het be-
oogde resultaat. Atalante speelde 
slordig en ongeduldig en stapelde 
fout op fout. Lovoc, dat overigens 
prima stond te verdedigen, rook 
haar kans en pakte die ook. Mede 
door de goede aanvallen op het mid-
den en de veelscorende buitenaan-
valster liep Lovoc uit naar een gro-
te voorsprong. Deze set was al snel 
duidelijk dat er niks meer te redden 
viel en de derde set ging dan ook 
geheel terecht naar Lovoc met 25-
14. Atalante wist dat het nu moest 
gebeuren en het was dit seizoen al 
te vaak voorgekomen dat de grip op 
de wedstrijd verloren ging. Met de 
basis van set 2 startte Atalante iet-
wat aangeslagen aan de vierde set. 
Het vertrouwen had een kleine deuk 
opgelopen en dit was zichtbaar in 
de eerste onzekere ballen van set 4. 
Lovoc bleef goed gebruikmaken van 
haar sterke punten, maar het was 
nu Atalante dat verdedigend zeer 
goed werk liet zien. Mirjam van der 
Strate gooide er een paar listige bal-
len in aan het net en als dat niet luk-
te sloeg ze de bal hoog in de blok-
kering. Doordat er een goede blok-
afdekking was, kon Atalante dan 
opnieuw bouwen wat veelal resul-
teerde in een gewonnen rally. Toch 
sloop er richting einde set weer een 
aantal foutjes in bij Atalante en het 
was Lovoc dat als eerste op setpunt 
kwam. Bij 24-21 kwam echter Irma 
weer aan service; met bijna drie di-
recte punten was het gelijk en Ata-
lante stoomde direct door. Met 24-
26 ging de vierde set en dus ook de 
wedstrijd gewonnen. Een hele op-
luchting voor het eerste damesteam.
Door deze overwinning klimmen 
de dames naar de vierde plaats en 
staan ze op het einde van het sei-
zoen op een plek waar ze thuisho-
ren. Met nog drie thuis- en twee uit-
wedstrijden te gaan tegen veelal la-
gere teams ziet de toekomst er zon-
nig uit. Aanstaande vrijdag speelt 
het team om 21.00 uur thuis tegen 
S.V.U. uit Amsterdam. Dit team be-
kleedt de zevende plaats, maar staat 
slechts op enkele punten achter-
stand. Het belooft dus een mooie 
pot te worden. Komt dat zien in de 
Boei!

Hertha onderuit tegen 
JOS/Watergraafsmeer
Vinkeveen - Hertha heeft zich 
een slechte dienst bewezen door 
de thuiswedstrijd tegen JOS/Wa-
tergraafsmeer met 1-2 te verliezen. 
De Vinkeveners speelden een mati-
ge wedstrijd en verloren terecht van 
een beter en feller JOS/Watergraafs-
meer.
Hertha was van te voren gewaar-
schuwd voor JOS/Watergraafsmeer. 
In de eerste wedstrijd in Amster-
dam werd een moeizame 1-2 over-
winning geboekt, daarnaast mistte 
Hertha een aantal belangrijke basis-
spelers door blessures en werkver-
plichtingen. In de openingsfase van 
de wedstrijd bleek direct dat Hertha 
een moeilijke middag tegemoet zou 
gaan. De Amsterdammers waren fel 
van start gegaan en werden direct 
gevaarlijk. De thuisploeg leed veel 
balverlies, verloren de persoonlijke 
duels en waren te laat voor de af-
vallende bal. JOS/Watergraafsmeer 
creëerde een aantal grote kansen, 
maar keeper Wouter Moen, de paal 
en een redding van Peter Post op de 
lijn voorkwamen de voorsprong voor 
de gasten. 

Gevaarlijk
Aan de andere kant kon Hert-
ha twee keer gevaarlijk worden via 
Jorg Landwaart, maar zijn inzet-
ten verdween net langs de paal en 
stuitte op de keeper. Na een half uur 
spelen kwam JOS/Watergraafsmeer 
toch op voorsprong, de middenvel-
der kon vrij uithalen en schoot bin-
nenkant paal de 0-1 binnen. In de 

37ste minuut werd de achterstand 
verdubbeld, de meegekomen verde-
diger kopte fraai raak uit een cor-
ner, 0-2. In het laatste deel van de 
eerste helft leek Hertha zich einde-
lijk beter in de wedstrijd te knokken. 
Het werd beloond door de scheids-
rechter door een goedkope straf-
schop, nadat de verdediger de bal 
tegen zijn hand kreeg. Albert Have-
man (foto) schoot de strafschop ge-
decideerd binnen en zorgde voor 
de aansluitingstreffer. Met een 1-2 
stand gingen de ploegen de rust in.

Gelijkmaker
Na rust ging Hertha op zoek naar de 
gelijkmaker en kreeg het een aantal 
mogelijkheden. Uit een corner kop-
te Dennis van de Broek voorlangs 
en een inzet van Post vloog net over 
de lat. Aan de andere kant kon JOS/
Watergraafsmeer niet meer zo ge-
vaarlijk worden als in de eerste helft. 
Hertha leek beter in de wedstrijd te 
komen, maar na een uur spelen 
moest het door met tien man. Aan-
voeder van de Broek werd van het 
veld gestuurd na een handsbal. Dat 
er een buitenspelsituatie aan voor-
af ging deed voor de, verder uit-
stekend leidende, scheidsrechter 
niet ter zaken. Met een man minder 
kon Hertha niet meer echt gevaar-
lijk worden, waardoor de wedstrijd 
als een nachtkaars uit ging. Door de 
nederlaag en het eerdere verlies bij 
Abcoude is Hertha kansloos in de 
strijd om het kampioensschap. Aan-
staande zaterdag staat de uitwed-
strijd tegen koploper Nita op het 
programma.
Door de resultaten van Hertha van 
de laatste weken is van een ech-
te topper helaas geen sprake meer, 
maar het is voor de Vinkeveners een 
uitstekende wedstrijd om zich te re-
vancheren voor de matige presta-
ties van de laatste weken.
Hertha 2 ging onderuit op bezoek bij 
Allen Weerbaar (6-4). Op een zeer 
slecht veld verloor het dure punten 
in de strijd om de koppositie in de 
competitie. Zaterdag speelt Hertha 
2 de uitwedstrijd tegen SDO. Er zal 
om 14.00 uur worden afgetrapt.
Hertha 1 speelt aanstaande zater-
dag tegen koploper Nita. De wed-
strijd begint om 14.30 uur in Nieu-
wer ter Aa.

Atalante H1 in 
overtuigende winst

Michel Bak Open Ronde 
Venen Biljartkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de ti-
tel Open Ronde Venen Kampioen . 
2011 Vrijdagavond en zaterdag star-
ten maar liefst 46 deelnemers en 
deelneemsters de strijd om uitein-
delijk te kijken wie zondag de fel be-
geerde titel in ontvangst zal mogen 
nemen. Dit bleek na zeer fraaie par-
tijen en een ongemeen spannende 
strijd in de finale Michel Bak tegen 
Jim van Zwieten te zijn allebei van 
biljartclub De Paddestoel Jim had 
de kans om de strijd in zijn voor-
deel te beslissen maar miste toch 
wat makkelijke ballen en die kans 
moet je Michel niet geven wat ook 
bleek, Michel tikte het uit in 14 de 
beurt en was dus de winnaar en 
mag zich een jaar lang Open Ronde 
Venen kampioen noemen. Als der-
de eindigde Niels Thomas uit Koc-
kengen die de kampioen van verle-
den jaar geen kans gaf en Jan dus 
vierde werd. Michel speelde ook de 
kortste partij nl. 10 beurten. Ook de 

dames weerden zich aardig b.v. Es-
ther v.Eijk die toch een partij uit-
speelde met 2 moyenne maar net 
de finale miste. De spelers uit Breu-
kelen konden geen potten breken 
maar dit zal in de toekomst zeker 
veranderen naar hun stellige me-
ning De prachtige bekers waren ge-
schonken door Signaal Service van 
Wim Roest uit Vinkeveen. Met dank 
aan deze sponsors want zonder de-
ze mensen is het bijna niet mogelijk 
een dergelijk toernooi te organise-
ren De organisatie was als vanouds 
in goede handen van Caty Jansen, 
en kon men spreken van een zeer 
geslaagd en gezellig toernooi. De 
Merel gaat zich de komende week-
enden opmaken voor de kwartfina-
les van het driebanden daarna de 
halve en hele finales van Biljartclub 
D.I.O. /Café De Merel. In het week-
end van,vrijdag 8,zaterdag 9 en zon-
dag 10 april worden de kampioen-
schappen van de 4 en 5 sterren van 
de Biljartfederatie afgewerkt in Cafè 
de Merel te Vinkeveen.

Hertha F5 crasht tegen
aanvallende FC Weesp
Vinkeveen - Dit keer helaas slecht 
nieuws uit het Hertha-kamp, maar 
verandering van spijs doet leven 
zullen we maar zeggen.
Alle voorgaande wedstrijden,viel er 
alleen maar euforie te melden en 
steeg de denkbeeldig luchtballon 
met vinkeveense talentjes tot onge-
kende hoogte.
Vandaag kwam aan die zegereeks 
een einde en landde de mand met 
een hoop beduusde gezichtjes aan 
boord, met een werkelijk snoeihar-
de smak terug op aarde. 
Vanaf het begin was duidelijk dat 
FC Weesp vandaag niet was op ge-
staan om eens effe lekker te gaan 
aanvallen tegen de kampioenen uit 
Vinkeveen. Het motto van onze te-
genstander van vandaag was dan 
ook. Hertha koos zoals altijd wél 
de aanval maar werd al na vijf mi-
nuten verrast door een geniepige 
counter van een We(e)sp. 1-0 voor 
de thuisploeg. En nog voor rust bij-
na 2-0 maar keeper Mika Gankema 

(alias Jan Jongbloed uit 1974) hield 
de Vinkeveners met een heuse ka-
mikaze uitloop-actie, toen nog in de 
race. Net als Mats Klinkhamer en 
Michel Passet overigens die weer 
prima stonden te verdedigen. En 
dat zouden meer mensen moeten 
doen… Aan de andere kant waren 
er meer dan prima schoten van Jim 
Bakker, Daan Plevier en Rens Kok 
maar hun schoten strandden steeds 
op de zandzakken uit Weesp. En ja 
hoor, na rust weer zo’n rottige coun-
ter en het was notabeneVlugge Ja-
pie die 2-0 aantekende.
Eenmaal teruggekomen in Vinke-
veen vloeide de ranja weer rijke-
lijk in het altijd gezellige Hertha-
house met HipHapHop-muziek en 
met de spelersmeisjes erbij werden 
de bloemetjes weer eens effe lekker 
buiten gezet. Alles vergeten, streep 
er onder en op naar de volgende 
wedstrijd, thuis tegen FC Weesp en 
dan gaan we weer door roeien en 
ruiten… 

Atlantis 2 kan kampioen 
ADOS niet verslaan
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 moest zaterdag 
12 maart afreizen naar Hoorn om 
het op te nemen tegen de kampioen 
van de poule ADOS 3. Omdat At-
lantis zich vorige week al veilig ge-
speeld had en Ados het kampioen-
schap al binnen had, ging de wed-
strijd nergens meer om maar toch 
gingen beide ploegen er vol tegen 
aan. Met een eindstand van 10-7 
ging Atlantis met uiteindelijk zonder 
punten naar huis. De wedstrijd be-
gon niet goed voor het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 2, want 
het was Ados dat meteen 3x wist 
te scoren. Atlantis liet het er niet bij 
zitten en na 2x scoren via 2 mooie 
schoten bracht het de stand op 3-2. 
Daarna was het Ados dat de stand 
weer op 6-2 zette. Atlantis wist nog 
2x te scoren waarna de ploegen gin-
gen rusten met een stand van 6-4.

Fel
Na rust kwam Atlantis fel uit de 
kleedkamer en bracht de stand ge-
lijk door 2 mooie schoten: 6-6. On-
dertussen was Peter van de Wel in 
de ploeg gekomen voor Jacco van 
Koeverden Brouwer en Cynthia Sas-
sen voor Sharon Moen. Ados wist 
twee keer te scoren: 8-6.
Atlantis deed nog iets terug door 
nog een doelpunt te scoren: 8-7 At-
lantis was in deze fase van de wed-
strijd de tegenstander de baas maar 
wist jammer genoeg verder niet te 
scoren. Ados deed dit wel en zette 
de eindstand van 10-7 op het sco-
rebord. Het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 2 speelt de volgen-
de competitie wedstrijd weer tegen 
Ados 3 in Hoorn.
Dit is dan weer voor de tweede helft 
van de veldcompetitie op zaterdag 
2 april.
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Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de klaverjascompe-
titieavond van dinsdag 1 maart wa-
ren de dames onverslaanbaar, op de 
hoogste plaatsen kwamen geen he-
ren te pas. Zelfs de poedelprijs was 
voor een dame. De uitslagen:
1. An van der Meer 5368 pt. 
2. Ria Matthiesen 5159 pt. 

3. Neeltje Bosman 4958 pt.
De troostprijs ging naar Bep Scha-
kenbos, die al enkele weken uit 
vorm is: 3735 pt.

Dinsdag 12 april is er paaskoppel 
klaverjassen voor iedere kaartlief-
hebber, zet dit alvast in uw agenda.

Argon en De Meern delen de 
punten in matige wedstrijd
Mijdrecht - Argon en De Meern 
hebben de punten gedeeld, in een 
matige en doelpuntloze wedstrijd 
waren er maar weinig mogelijk-
heden om te scoren. In het laat-
ste kwartier kregen de gasten twee 
mooie kansen maar de bal ging over 
en voorlangs het doel.
Argon speelde vooral de eerste helft 
erg slordig en matig en de aanval-
lende actie van Argon bestond uit 
een vrije trap van Stefan Tichelaar 
die door keeper Sander Reurings 
knap werd gepakt. Even daarvoor 
liet Argon zich bijna verrassen door 
een snel genomen ingooi maar de 
inzet van Stef Vermeulen werd een 
prooi voor Argondoelman Bas van 
Moort. Ook Mathijs Klepper deed 
nog een poging toen hij alleen voor 
Van Moort verscheen maar de af-
werking liet ook hier te wensen over.

Schaars
De tweede helft werd het meer 
een wedstrijd, Argon was nu fel-
ler maar de echte mogelijkheden 
om een doelpunt te forceren waren 
schaars. Albert Mens produceerde 

een hard en laag schot maar doel-
man Reurings greep goed in. Ver-
volgens zag men een goede actie 
van Alan Doorson maar ook hij wist 
de De Meern doelman niet te pas-
seren. Coach Jack Honsbeek bracht 
in die fase twee wissels, Rudi Zaal 
en Wouter Winters namen de plaat-
sen in van Michael Levering en Ke-
vin Blom. Maar echt gevaarlijk werd 
Argon niet.
Bij De Meern zag men Stef Vermeu-
len van dichtbij over knallen en bij 
Argon was er een vrije trap van Ste-
fan Tichelaar maar de keeper stond 
op zijn plaats. Bas de Graaff, inge-
vallen voor Lesley Groenen, deed 
nog een poging vanaf rechts maar 
ook dit leverde niets op. Stefan 
Klepper had namens De Meern de 
laatste kans op een goal maar zijn 
poging scheerde voorlangs het Ar-
gondoel. Beste man van het veld 
was scheidsrechter Jan den Hartigh, 
hij hield de kaarten op zak.

Zaterdag speelt Argon weer thuis, 
nummer twee TOV uit Baarn komt 
op bezoek.

Argon verliest van Hollandia
Mijdrecht - De thuiswedstrijd te-
gen Hollandia uit Hoorn heeft Argon 
met 0-2 verloren. Voor de toeschou-
wers was het geen spectaculaire 
wedstrijd. Eerder dit seizoen werd in 
Hoorn met 0-0 gelijkgespeeld. Van 
beide kanten was het vertoonde 
spel niet al te best en daarom was 
ook deze keer een gelijkspel zeker 
op zijn plaats geweest. Argon mis-
te de geschorste Van Gullik en Den 
Haan. Zij werden verdienstelijk ver-
vangen door Van Driel en Lassooij. 
De eerste kans in de wedstrijd was 
voor Hollandia. Kalvin Robert ging 
alleen op Argon doelman Rijnvis af. 
De Argon doelman kwam zijn doel-
gebied uit en kon een doelpunt voor 
Hollandia voorkomen. De gevaar-
lijkste man in de eerste helft aan Ar-
gon zijde was Joshua Patrick. Met 
zijn snelheid was hij een ware plaag 
voor de Hollandia defensie. Diver-
se voorzetten en een aantal schoten 
van deze man leverden voor Argon 
helaas geen doelpunten op. Op slag 
van rust was de naar AFC vertrek-
kende speler Michael Lanting voor 
Hollandia dicht bij de openingstref-
fer. Een vrije trap van zijn voet werd 
knap gered door Rijnvis. 

Doelpunt
Na rust was Thabiso van Zeijl dicht 
bij een doelpunt voor Argon. In de 
50e minuut vuurde Patrick Lokken 

zijn eerste schot op Hollandia doel-
man Ron Sijm. De volgende moge-
lijkheid voor Argon was voor Joshua 
Patrick. De sterkspelende Kevin van 
Essen stuurde Joshua Patrick diep 
richting het Hollandia doel. Jos-
hua Patrick faalde in de afronding 
en miste één op één tegenover Ron 
Sijm. In de 65e minuut opende Ri-
cardo Pengel de score voor Hollan-
dia. Een aantal Argon spelers pro-
testeerde, omdat zij vonden dat er 
een buitenspelluchtje hing aan dit 
doelpunt. 

Aziz Ouaouirst was dicht bij de ge-
lijkmaker, maar Hollandia doel-
man Ron Sijm redde knap op zijn 
vrije trap. Argon trainer Marcel Ke-
ijzer wisselde middenvelder Lassooij 
voor een extra aanvaller. Even la-
ter speelde Kevin van Essen zichzelf 
goed vrij en met een knap afstands-
schot wist hij bijna de gelijkma-
ker te maken. In de 83e minuut had 
Hollandia een penalty moeten krij-
gen toen Kalvin Robert werd onder-
uitgehaald. Ver in blessuretijd was 
het dezelfde Robert die betrokken 
was bij de 0-2 voor Hollandia. Het 
was Kalvin Robert of Argon verde-
diger Jasper de Haer die de bal het 
laatst raakte en zo de wedstrijd de-
finitief besliste. Bij dit laatste doel-
punt ging Argondoelman Rijnvis ze-
ker niet vrij uit.

Makkelijke zege voor de 
Atalante 3 volleybaldames
Vinkeveen - De dames van het 
door Creavorm meubel en interieur-
makers gesponsorde Atalante D3 
speelden maandag 28 februari te-
gen de nummer 8 Heemstede D2 in 
Haarlem. Een selectie van 7 dames 
was present met de jonge talenten 
Nivja Bartman, Jamie Theijsmeijer, 
Mariska van der Spoel, Denise van 
der Laan, Xuee Lont aangevuld met 
routiniers Inge en Annemarie Bak-
ker die dit seizoen een stapje terug 
hebben gedaan om te proberen de 
motivatie en inspiratie bij de jonge 
dames verder aan te wakkeren. Nog 
altijd staat het team onveranderd op 
een 2de plek op 6 punten achter die 
nummer 1. 
De wedstrijd was niet bijzonder 
moeilijk. Je ziet ook wel dat nu in 
de tweede helft van het seizoen er 
duidelijk progressie wordt gemaakt. 
De technieken worden steeds beter, 
men kan enerzijds versnellen indien 
nodig, anderzijds je niet mee laten 
slepen met het spel van de tegen-
stander. In de eerste set zette een 
zeer voortvarende servicereeks van 
de immer betrouwbare Denise rap 
een fikse voorsprong in dat mede 
resulteerde in een 3-25 winst. In set 
twee kwam er iets meer terug van 

de Haarlemse dames, maar de Vin-
keveense ploeg bleef alert. Helaas 
verstuikte Mariska haar enkel aan 
het begin van de set tijdens een fa-
natieke actie bij het net. Inge nam 
haar plaats op het midden over en 
met 12-25 werd gewonnen. Set 3 
en 4 werden ook zonder problemen 
met hetzelfde zestal afgewerkt, bei-
den met 15-25. 
Er zijn nog 5 wedstrijden te gaan en 
er staan nog pittige tegenstanders 
te wachten. Zo staan de gerouti-
neerde dames van Atalante D5 der-
de, zij spelen volgende week vrijdag 
18-3 thuis tegen de koploper, dat 
wordt al een interessante match. Op 
1 april volgt de club-clash tussen D5 
en D3 en een week later op 8 april 
komt de koploper Martinus uit Am-
stelveen wederom naar Vinkeveen 
voor een treffen met de Creatieve 
dames van D3.

Spannende tijden dus! Aanstaan-
de vrijdag komt de nummer 5 FHC 
op bezoek in De Boei, in de uitwed-
strijd werd een van de leukste par-
tijen gespeeld. Atalante D3 dankt 
trouwe supporters An, Ria en Greet 
en sponsor Creavorm meubel en in-
terieurmakers voor de support. 

Korfballers Atlantis 2 veilig 
in reserve derde klasse
Mijdrecht - Het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 2 heeft zich 
afgelopen zaterdag veilig gespeeld 
in de reserve derde klasse. ZKC ‘31 
3, dat met twee punten verschil on-
der Atlantis stond, ging na een goed 
gestreden strijd als verliezer naar 
huis. De twee overwinningspunten 
bleven achter in Mijdrecht, waar-
door Atlantis zich veilig heeft ge-
steld in de poule.

De uitwedstrijd tegen ZKC ‘31 in 
Zaandam werd verloren met een 
stand van 19 tegen 15. In de twee-
de helft kreeg Atlantis twaalf doel-
punten tegen. Aan coach Petra Taal 
de taak om duidelijk te onderstre-
pen hoe belangrijk het was om fel 
en geconcentreerd te starten en dit 
70 minuten lang vol te houden.
Na het fluitsignaal viel het eer-
ste doelpunt aan de kant van ZKC 
‘31, een vrije bal werd goed benut. 
Gelukkig kwam Atlantis al snel op 
stoom en stond zij met een stand 
van 6-2 voor. Helaas kon zij de-
ze voorsprong niet volhouden en 
kwam ZKC ‘31 via afstandschoten 
en een cadeautje van de scheids-
rechter, in de vorm van een straf-
worp, op een gelijk stand te staan.
Atlantis deed er nog een schepje 
bovenop en sloot de eerste helft af 
met een voorsprong van drie pun-
ten, 11-8.

Aanvalsspel
In de rust werd benadrukt dat At-
lantis zijn aanvalsspel goed op or-
de had en deze in de tweede helft 

op dezelfde manier moest blijven 
voortzetten. ZKC ‘31 kon door het 
goed benutten van de vrije ballen en 
strafworpen bij blijven met de stand. 
Als deze ‘fouten’ eruit gehaald zou-
den worden, kon de wedstrijd met 
een overwinning uitgespeeld wor-
den.

Tweede helft
In de tweede helft kwam Atlantis 
moeizaam op gang en was het aan-
valsvak zoekende naar zijn kansen. 
Verdedigend werd het goed vast-
gezet en werden er weinig over-
tredingen gemaakt. Hierdoor kreeg 
het aanvalsvak weer vertrouwen in 
zijn eigen kunnen en werd de stand 
naar een 16-11 uitgebreid. ZKC ‘31 
had moeite om nog tot scoren te 
komen en Atlantis was fel aan het 
strijden voor de overwinning. Ech-
ter Sinterklaas, in de persoon van 
de scheidsrechter, kwam vroeg dit 
jaar voor ZKC ‘31 en besloot het 
nog even spannend te maken. On-
terechte strafworpen werden toege-
kend aan ZKC ‘31 en op deze ma-
nier kon zij terugkomen in de wed-
strijd. Hierdoor werd Atlantis nog 
een stukje gretiger om te winnen en 
terecht werd de wedstrijd met winst, 
17-16, afgesloten. 
Volgende week speelt Atlantis 2 zijn 
laatste zaalwedstrijd. Om 12.15 zal 
zij in Hoorn spelen tegen de koplo-
per ADOS, die nog geen wedstrijd 
verloren heeft. Het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 2 nodigt u 
van harte uit om haar aan te komen 
moedigen.

Eerste punt is binnen voor 
D1 meisjes van HVM
Mijdrecht - Na alle kampioen-
sfeestjes en een vakantie begon de 
competitie voor de meisjes D1 van 
HVM afgelopen zaterdag echt. Tot 
de zomer spelen ze in de topklasse, 
een zware competitie met sterke te-
genstanders.
De eerste wedstrijd was uit tegen 
Bennebroek. En omdat niemand 
precies wist wat er verwacht kon 
worden waren de dames best ze-
nuwachtig.
Misschien bepaalde dat in het begin 
het spel van Mijdrecht of moesten 
de meisjes wennen aan het snel-
lere spel. Maar al in de eerste mi-
nuut scoorde Bennebroek en keek 
Mijdrecht tegen een achterstand 
aan. En een paar minuten later 
scoorde Bennebroek nog een keer 
en stond het 0-2. 
Gelukkig kon Mijdrecht zich daar-
na wat herstellen en begon het be-
ter te spelen. Een tijdje lang ging de 
strijd gelijk op. Kort voor de rust wist 
HVM te scoren en dat gaf genoeg 
vertrouwen om volop in de aanval te 
gaan. Met succes want op slag van 
rust werd de gelijkmaker gescoord.

Pittig gesprek
Na een pittig gesprek van de 
coach in de rust startte Mijdrecht 
aan de tweede helft. Ook nu wa-
ren de teams ongeveer even sterk 
wat spannende momenten oplever-
de voor de doelen. Gelukkig was de 
keepster van Mijdrecht in een goe-
de vorm en hield het doel verder 
dicht.

Het lukte Mijdrecht halverwege de 
tweede helft om te scoren en met 
een stand van 3-2 voor was er een 
goede kans op winst. Maar ook 
Bennebroek gaf niet op en maakte 
al snel de gelijkmaker. 
De laatste tien minuten was 
Mijdrecht de betere partij en ging 
volop in de aanval. Met enkele 
mooie kansen tot gevolg maar he-
laas geen doelpunten. De eindstand 
bleef dan ook 3-3, wat gezien het 
spelverloop een goede uitslag was.
Uiteindelijk heeft Mijdrecht de eer-
ste wedstrijd in de topklasse goed 
doorstaan, misschien had er iets 
meer ingezeten, maar al met al een 
goede start.

Districtswedstrijd voor de 
GVM’79 acrogymnasten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 5 
maart ging het acrogymseizoen dan 
eindelijk van start. De acrobaten in 
het E t/m C niveau moesten in actie 
komen in Beverwijk op de districts-
wedstrijd van Midwest.

Voor GVM’79 kwamen er 7 teams in 
actie. Voor veel teams gold dat dit 
de eerste acrowedstrijd samen was, 
dus spannend hoe het zou uitpak-
ken. Helaas bleek de muziek te wei-
geren en moest het eerste team de 
oefening zonder muziek draaien. 
Gelukkig hadden de heren stalen 
zenuwen en maakten er een prach-
tige oefening van. Mart en Stephan 
lieten een mooie toss streksprong 
zien en zij mochten aan het eind 
van de ochtend een gouden medail-
le mee naar huis nemen. Met wat 
kunst en vliegwerk hebben de vol-
gende teams hun oefening met mu-
ziek kunnen uitvoeren. Kelly en Bibi-
enne kwamen uit in het pupilniveau 
en hebben een mooie rustige oefe-
ning. De salto v.o. ging erg hoog en 
ook Kelly en Bibienne mochten met 
de gouden medaille naar huis. Bij de 
damesparen op C-niveau kwamen 
Sanne en Vera voor GVM’79 uit. Ook 
zij zijn dit jaar voor het eerst samen 
en moeten ook al twee oefeningen 
laten zien. De moeilijkheid van de 
oefeningen is nog net geen 10 pun-
ten, maar met de elementen die ze 
nu uitvoeren laten ze hele mooie 
oefeningen zien, waar ook de dans 
goed tot zijn recht komt.

Met 47,500 punten kwamen de da-
mes op een mooie 5e plaats in een 
sterk deelnemersveld van 10 teams. 
In de middag was het de beurt aan 
Pibbe en Kim in het E-juniorniveau. 
De oefening ging erg goed, maar na 
de toss streksprong waren de da-
mes even de weg kwijt en vergaten 
de koprol. 

Streng
Ook was de jury erg streng en keur-
de het tweede tempo element af. 
Hierdoor waren de punten wat lager 
dan verwacht en kwamen de dames 
op de 6e plek. 
In het D-niveau damesparen waren 
er weer veel deelnemers, 24 in to-
taal. Emma en Chanel hadden een 
goede oefening, waar in de toss-up 
erg goed ging. Ook de andere ele-
menten gingen erg mooi. Helaas 
was er bij de individuele elemen-
ten een val, wat de dames veel pun-
ten heeft gekost. Met 23pnt werden 
Emma en Chanel uiteindelijk 16e.
Als laatste waren de damesgroepen 
op C-niveau aan de beurt. Hier heeft 
GVM’79 twee teams in de strijd. Voor 
Dana, Sabine en Tessa was het de 
eerste wedstrijd op C-niveau samen. 
De dames hadden hard gewerkt om 
er twee mooie oefeningen van te 
maken, en lieten moeilijke elemen-
ten zien. Helaas in beide oefeningen 
een val, wat er voor zorgde dat ze 
met 49,950pnt net buiten het podi-
um vielen. Voor Fleur, Ulijn en Flori-
ne was het het tweede jaar in het C-
niveau. Bij hen stortte de hoge toren 
in, wat tot 0,9pnt aftrek leidde. In de 
tempo-oefening kwamen de dames 
ijzersterk terug en kwamen met een 
totaal van 50,100 punten op de der-
de plek. Al met al prima resultaten 
voor de eerste acrowedstrijd. Alle 
teams zijn doorgestroomd naar de 
districtsfinale, die over twee weken 
zal plaatsvinden. Hier hopen ze na-
tuurlijk nog beter te presteren, zo-
dat ze zich kunnen plaatsen voor de 
landelijke halve finale. 
Bij de acrogym-groep is nog vol-
doende ruimte voor nieuwe acro-
baten. Mocht je het leuk vinden om 
een keertje mee te doen, kom dan 
op donderdag om 16.00 uur naar 
gymzaal ‘de Brug’ aan de van Was-
senaarstraat in Mijdrecht.

Boys Hertha F5 verslaan 
nu ook FC Almere
Vinkeveen – Deze week moesten 
de Hertha boys aantreden in Alme-
re. Hertha ging furieus van start en 
liet FC Almere even zien waar ze van 
de week hard opgetraind hadden.

Rens Kok scoorde in de beginfa-
se maar liefst drie keer, schoot zelfs 
één keer op de paal en samen met 
de uitblinker van deze wedstrijd, 
Sander de Vries, zorgde hij voor een 
lekker snelle voorsprong van 0-4.

En toen was er plotsklaps een schit-
terend afstandsschot van de polder-
boys aan de andere kant, die par-
does in de kruising verdween. 1-4. 
En dat was nog niet alles.

Hertha kwam even flink onder vuur 
te liggen, Maar het was aan kunst- 
en vliegwerk van de keeper Mika 
Gankema te danken dat FC Almere 
niet langszijkwam. Mats gaf daarna 
het goede voorbeeld met een Koe-

man-achtige pass vanuit de achter-
hoede op Jim Bakker die daar wel 
raad mee wist en de bal keihard bin-
nenschoot: 1-5 dus.

En met goed doorzetten van Mi-
chel Passet scoorden de Vinkeve-
ners ook nog eens 1-6. En toen was 
het rust.
Na rust droop het plezier er op-
nieuw aan alle kanten vanaf en 
dankzij Daan Plevier verdween de 
bal hoog in het doel. 1-7.

De concentratie viel nu even weg 
en niet zonder gevolgen: 2-7 en 
3-7. Maar toen lieten de Vinkeveen-
se talentjes nog even zien waar de-
ze week extra op getraind was: af-
maken.
Mats, Sem en Daan bepaalden de 
eindstand dan ook op 3-10. Mooi 
gedaan mannen. Al met al weer: 
‘best gelopen’ op deze mooiste dag 
van de week.




