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Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
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3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Lees In de provincie

Samen op 
weg naar 
2018 

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

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

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

KiJK OP www.meeRbOde.Nl

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

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

Verzilver uw goud!

Hotel Mijdrecht
Marickenland

Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht

16 maart
10.00 – 17:00 uur

Bel 0186-571366 of kijk op www.goudwisselkantoor.nl/on-tour

Inkoop van goud, zilver en munten

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

OPEN DAG TVM

Meer informatie op:
www.tvm-mijdrecht.nl

Zondag 25 maart 13.00 -16.00 uur

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Ze dronken een glas, deden een plas en alles blijft zoals het was

Meerderheid raad: Geen 
supermarkten open op zondag!
De Ronde Venen - Er is de laat-
ste weken heel veel over te doen 
geweest: mogen er supermark-
ten open op zondagmiddag tus-
sen 16.00 en 20.00 uur of mag het 
niet. In het coalitie akkoord wat na 
de verkiezingen is ondertekend 
door VVD, CDA, PvdA. Groen Links 
Christen Unie en GSP staat het er 
heel duidelijk: “Er komt geen uit-
breiding van de zondag opstelling“. 
Dit was een breekpunt bij CU/SGP 
tijdens de onderhandelingen van de 
coalitie. De CU/SGP zou niet deel-
nemen in de coalitie als dit niet 
werd ondertekend en zonder de-
ze kleine partij had de coalitie geen 
meerderheid dus werd het onderte-
kend. Duidelijk zou je zeggen. Maar 

bij een deel van de raad en bij di-
verse ondernemers bleef het krie-
belen. In Uithoorn was er een ie-
dere zondag een supermarkt open 
en daar worden iedere zondag veel 
Mijdrechtenaren gesignaleerd. In 
Woerden heeft de raad de zondag 
opstelling voor supermarkten goed-
gekeurd, in Aalsmeer, waarom blijft 
De Ronde Venen dan achter? Lijst 8 
sprak er regelmatig over, D66 was 
er mee bezig en uiteindelijk durfde 
ook de VVD naar buiten te treden 
en bedacht het plan om de burgers 
er bij te betrekken. Wat wilde zij. 
Sandor Harmens nam contact op 
met onze redactie en wilde graag 
in onze krant een referendum hou-
den. Een bon in de krant waarbij de 

burgers konden aangeven wat zij 
er van vonden. Wel de hel brak los. 
Het leek wel, of alle christelijke bur-
gers in opstand kwamen. Honder-
den bonnetjes kwamen. De bijbel 
teksten over de zondagsrust sloe-
gen ons om de oren. De dominee 
deelde bonnen uit bij de ingang van 
de kerk en maande zijn schaapjes 
om toch vooral nee in te vullen. En 
dat werd gedaan. De fractiegenoten 
van Sandor Harmsen schrokken van 
deze felle reacties en trokken zich 
terug., ze vonden nu toch ook dat 
het maar niet moest, zo melden zij in 
een commissie veergadering. Don-
derdag jl werd het onderwerp be-
handeld in de raad. 
(Vervolg elders in deze krant)

Tekorten van gemeente weer aardig rechtgetrokken maar...

Heel veel plannen en projecten 
kunnen niet meer doorgaan
De Ronde Venen - De grootste 
schrik van de miljoenen die er te-
kort zouden zijn als de gemeen-
te alle plannen die klaar lagen om 
te realiseren zou doorzetten is weg-
geebt. Buiten het feit dat het zuur 
blijft dat al deze grootse plannen 
en te groots opgezette projecten 
de kop heeft gekost van een bur-
gemeester, een wethouder en twee 
directieleden, lijkt het erop dat de 
nieuwe aanwas in directie en colle-
ge de boel weer op de rit krijgt.
Maar niet zomaar. Heel veel van de 
vaak veel te groots opgezette pro-
jecten zullen niet meer doorgaan 
of zijn voor de komende jaren - en 
dan praten we eerder over 10 jaar 
dan over 5 jaar - in de ijskast gezet. 
Het college van B en W heeft dus de 

dreigende verliezen op gemeente-
lijke projecten aanzienlijk weten te 
verminderen. Zij zegt hierover “Als 
gevolg hiervan blijft de gemeen-
te over positieve fi nanciële reser-
ves beschikken. De projecten heb-
ben nu weer een gezonde fi nanciële 
basis en kunnen verder worden ont-
wikkeld. Als gevolg van de ontwik-
keling van winstgevende projecten 
zullen de gemeentelijke reserves 
vanaf 2015 weer op het gewenste 
niveau zijn. Dit zal blijken uit de no-
ta Reserves en Voorzieningen die op 
15 maar a.s in de Commissie Finan-
ciën zal worden behandeld.”
Het klinkt allemaal geweldig, maar 
de burger en de ondernemers zul-
len het wel gaan merken. De plan-
nen van een schitterend groot re-

creatiepark Marickenland? Afge-
blazen. Grootse plannen van Mas-
terplan Haitsmahof? Afgeblazen. 
Plannen Stationslocatie? Voor groot 
deel afgeblazen. Doorsteek wethou-
der Van Damlaan? Afgeblazen. Es-
tafette project, oftewel aanleg ge-
heel nieuw sportcomplex aan de 
Driehoek? Het college zwijgt daar 
het liefst over. “We zijn nog in on-
derhandeling. Kunnen niets zeg-
gen...” Maar geloof maar... ook dat 
wordt afgeblazen. Klinkhamerloca-
tie? IJskast. Aanleg natte bedrijven-
terrein in de Amstelhoek? IJskast... 
Het is zoals wethouder Palm zegt: 
“We gaan drie magere jaren tege-
moet, maar hopelijk zullen we na 
2015 weer vettere jaren krijgen”. 
(Vervolg elders in deze krant)

Wiegerbruinlaan 4B • Uithoorn • 0297-569846 
info@homedecor.nl • www.homedecor.nl

LET OP!
Onze speciale

aanbiedingen volgende 
week in deze krant!

Mijdrecht - Karwei Mijdrecht is uit-
geroepen tot ‘de beste Karwei van 
Nederland 2011’, een eretitel die de 
bouwmarkt een jaar lang mag dra-
gen. Karwei Mijdrecht heeft deze ti-
tel in ontvangst mogen nemen dank-
zij haar goede prestaties tijdens de 
hele verkoopcompetitie 2011. 

Feest 
De overwinning van Karwei Mijd-

recht wordt samen met de klan-
ten gevierd op zaterdag 17 maart. 
Die zaterdag is er groot feest in de 
bouwmarkt met tal van aanbiedin-
gen en leuke acties en activiteiten. 
De bouwmarkt wordt deze zater-
dag voor één dag gerund door me-
dewerkers van Intergamma B.V., de 
franchiseorganisatie van Karwei. De 
medewerkers van Karwei Mijdrecht 
krijgen zaterdag 17 maart een ge-

heel verzorgd dagje uit aangeboden 
naar een voor hen onbekende be-
stemming. 

Verkoopcompetitie 
Om de medewerkers van alle 129 
Karwei-bouwmarkten gedurende 
het hele jaar te stimuleren, organi-
seert Karwei jaarlijks een wedstrijd 
onder alle Karwei-bouwmarkten. 
Hierbij wordt gestreden om de titel 

De Beste Karwei van Nederland 2011 ‘de Beste Karwei van Nederland’. Tij-
dens een aantal grote landelijke ac-
ties en activiteiten in 2011 worden 
alle bouwmarkten bezocht voor een 
kwalitatieve en kwantitatieve be-
oordeling. Aspecten van de metin-
gen zijn bijvoorbeeld de uitstraling 
van de bouwmarkt, de kennis van de 
bouwmarktmedewerkers en de ver-
taling van de diverse acties op de 
winkelvloer. Ook wordt, door klan-
tenenquêtes, de mening gevraagd 
van klanten over de service en klant-
gerichtheid. De winnaar van de titel 
‘Beste Karwei van Nederland’ is de 
Karwei-bouwmarkt die op alle fron-
ten als beste uit de bus komt. 

De Beste 
Karwei Mijdrecht heeft deze ver-
koopcompetitie glansrijk gewonnen. 
Dankzij de gemotiveerde medewer-
kers van Karwei Mijdrecht ziet de 
bouwmarkt er verzorgd uit en wordt 
er veel aandacht besteed aan de 
service richting de klant. 
Karwei Mijdrecht is gevestigd aan 
de Industrieweg 38 en is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00-21.00 uur en op zaterdag van 
09.00-18.00 uur.



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

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

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

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op 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 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

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

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel. 

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Kanaaldijk West 3 Bouwen van een kalverenstal,  Bouwen W-2012-0109 1-3-2012
 machine, hooi en stroberging 

baambrugge
Rijksstraatweg 135 Verwijderen asbest dak  Slopen W-2012-0117 6-3-2012
 van de schuren 
Zand- en Jaagpad 12 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0113 5-3-2012
 op het voordakvlak 

mijdrecht
Energieweg 33 Wijzigen van een gevel Bouwen W-2012-0111 1-3-2012
Ir. Enschedeweg, 
Energieweg, Rondweg,  Aanpassen van diverse bushaltes Bouwen W-2012-0107 23-2-2012
Dukaton 
Kromme Mijdrecht 32 Plaatsen van een tuinmuur Bouwen W-2012-0108 27-2-2012

vinkeveen
Donkereind 24 Slopen van een woning  Slopen W-2012-0115 29-2-2012
 met bijgebouwen 
Vinkenkade 1a Onderheien van de vloer  Werkzaamheden W-2012-0112 2-3-2012
 voortuin en garage uitvoeren 
Waeterrijck 15 Veranderen van een schuur Bouwen W-2012-0116 6-3-2012

wilnis
Burg. Padmosweg 169 Verwijderen v/e golfplatendak Slopen W-2012-0110 1-3-2012

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

 verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Haagwinde 97 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0073 5-3-2012
 aan de voorzijde 
Stigterhof 13 Realiseren van een erker Bouwen W-2012-0061 5-3-2012
Ter hoogte van: Diverse maatregelen in landelijk Bouwen W-2011-0661 6-3-2012
De rijksweg A2, Winkel- gebied en stedelijk Abcoude ten Slopen
dijk 1 en 15 Abcoude, behoeve van het waterbeheer en Aanleg
Winkeldijk 27, 39, 39a en  peilbesluit
40 Vinkeveen, Burg. Des 
Tombeweg/ Piet van 
Wijngaertlaan, Janshof/
Paddenburg Abcoude    

de hoef
De Hoef Oostzijde 115 Gedeeltelijk slopen en uitbreiden Bouwen  W-2011-0653 5-3-2012
 van een ligboxenstal Slopen 

mijdrecht
Barnsteen 46 Plaatsen van een dakopbouw/ Bouwen W-2012-0078 5-3-2012
 verlengen van een dakkapel op 
 het achtergeveldakvlak  
Ontspanningsweg 1 Wijzigen van de voor- en  Bouwen W-2012-0049 5-3-2012
 achtergevel kinderdagverblijf 

vinkeveen
Herenweg 221 Funderingsherstel en vloer en kap Handelingen  W-2012-0004 9-3-2012 
  met gevolgen 
  voor bescherm-
  de monumenten 
Westerheul IV Realiseren van beschoeiing Bouwen W-2012-0079 6-3-2012

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.

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

datum evenement locatie activiteit

Zaterdag 31 maart v/a Lentefeest Loods op terrein Versterkt geluid
21.00 u tot zondag 03.00 u  Tienboerenweg 20b, 
  3641 RA Mijdrecht

25 april t/m 30 april 2012 Koninginnedag 2012 Parkeerterrein sv Argon,  Versterkt geluid 
 Kermis in Mijdrecht 3641 PR Mijdrecht

30 april 2012 Diverse activiteiten in  Centrum woonkernen Afsluiting van
De gehele dag woonkernen gemeente  enkele wegen en 
   versterkt geluid

V/a zaterdag 5 mei 12.00 u  Bossaball liberation  De Fabriek, Rondweg 1a, Versterkt geluid van
tot zondag 6 mei 02.00 u festival  3641 CS Mijdrecht 20.30-02.00 uur

9 mei 2012 Skatewedstrijd Landijsbaan Baambrugge, Versterkt geluid en
v/a 15.30 uur  IJsbaan 6, 1396 LD  parkeren aan het
  Baambrugge Achtervlietpad in 
   Baambrugge

13 mei tot en met 16 mei 2012 Avondvierdaagse Start Hollandse kade,  Gebruik van wegen,
19 mei tot en met 22 mei 2012 Abcoude 1391 JD Abcoude afsluiting parkeer- 
v/a 18.30-22.00 uur   terrein nabij 
   hockeyvereniging 
   Abcoude, Holland-
   se kade in Abcoude

25 mei 2012 Fietstijdrit Diverse wegen in Abcoude Gebruik van wegen,
v/a 18.00-21.00 uur   geen afsluitingen

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671 
en/of 0297-291835.

 verGunninG drank- en hOrecawet
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang 
van 15 maart tot en met 26 april 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Villa Lokeend, gevestigd aan de Groenlandse ka-

de 61, 3645 BB Vinkeveen. 
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en monde-
linge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

 de verOrdeninG maatschappelijke participatie schOOlGaande kinderen 
 wet werk en bijstand 2012 Gemeente de rOnde venen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 maart 2012 heeft 
besloten de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 
gemeente De Ronde Venen vast te stellen. Een verordening was nodig omdat met de inwerkingtreding van 
de wetswijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012, het beleid over de verlening van categoriale bij-
zondere bijstand voor de kosten in verband met de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen 
moet worden vastgelegd. In deze verordening wordt slechts een procedureel kader gegeven. De verstrek-
kingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verordening zijn vastgelegd in de beleidsregels 
bijzondere bijstand en minimabeleid 2012. In aanvulling hierop kent het minimabeleid het declaratiefonds 
sport en cultuur, waar ook schoolgaande kinderen gebruik van kunnen maken. Daarnaast draagt de gemeente 
De Ronde Venen bij aan de kosten van sport, muziek en knutselen voor kinderen middels de Stichting Jonge-
ren Actief. De Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 
gemeente De Ronde Venen treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 wet milieubeheer: weiGerinG beschikkinG aanGevraaGde verGunninG
De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 12 maart 2012 namens het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Nieuwkoop besloten een Wet milieubeheervergunning te weigeren. Het betreft de 
aanvraag van de heer P.T.M. Koot voor een inrichting gelegen aan Kade 15 in Zevenhoven voor een nieuwe, de 
gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor een schapen- en rundveehouderij.
De wijziging betreft de nieuwbouw van een schapenstal en het aanleggen van een mestzak. De beschikking 
is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. 

stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 15 maart tot en met woensdag 25 april 2012 in het Klant Contact 
Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en woensdag 
van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

beroep instellen
Bent u het niet eens met ons besluit? Tegen de beschikking kunt u beroep instellen. Dat kunt u doen als u 
belanghebbende bent en 
- tijdig schriftelijk of mondeling zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen 

tegen de ontwerpbeschikking.
U kunt uw beroepschrift tot en met woensdag 25 april 2012 opsturen naar de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze 
voorwaarden. Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige 
voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behan-
deling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift 
kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de 
hierboven genoemde voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening  
toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. De beschikking treedt onmiddellijk na de be-
roepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige 
voorziening. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel) T. 071-4083117, 
procedurekamer@odwh.nl of de heer H. Beijerbergen (inhoudelijk): T. 071-4083240.

 aGenda verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken / financiën 
 15 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 20.00 uur. 
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 maart 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie ad-

viseert, 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 wijze aanmelden. U krijgt 
dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 16 februari 2011 
5. Punten voor de raad van 29 maart 2012 
a. Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel nr 00/12
 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde 

Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de Nota Reserves 
en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Al-

gemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7. Sluiting

Benzinedieven 
aangehouden
Vinkeveen – Op zaterdagavond 10 
maart werden drie benzinedieven 
betrapt en opgehouden door om-
standers. De politie hield de drie 
aan. Om 23.30 uur kreeg de politie 
de melding dat drie jongens waren 
betrapt op het stelen van benzine 
op het parkeerterrein aan het Ach-
terveld. Agenten gingen ernaar toe 
en hielden alle verdachten aan. Het 
gaat om twee 16-jarige jongens uit 
Wilnis en een 16-jarige jongen uit 
Mijdrecht. Zij zijn in verzekering ge-
steld en er is proces-verbaal tegen 
ze opgemaakt.

Diefstal oud ijzer
Amstelhoek – Bij een recyclingbedrijf op de Ringdijk meldde zich 
een wel heel vroege klant. Op maandagochtend 12 maart rond 03.45 
uur kreeg de politie een melding van een beveiligingsbedrijf. Deze zei 
dat er zojuist vermoedelijk een diefstal van oud ijzer had plaatsge-
vonden. De beveiliger meldde dat de dief richting de N201 was weg-
gereden. Op aanwijzing van de beveiliger konden agenten de au-
to op de Veldweg in Waverveen een stopteken geven. De bestuur-
der voldeed hieraan. De auto bleek helemaal volgeladen met oud ij-
zer. De bestuurder, een 40-jarige man uit Uithoorn, werd aangehou-
den en ingesloten voor verhoor. Zijn auto en het oud ijzer zijn in be-
slag genomen.

Wat wordt uw vastenaktie?
Laat zien wat u doet op vastenaktie.nl

W d

De Vastenaktie van
 Floortje

L

D“Even 
niet snoepen 

tot 
Pasen.”

Giro 5850

Vast_advertenties_Algemeen_130x47.indd   1 20-02-12   20:55



Om de titel Europese 
Hoofdstad binnen te halen is 
het ongelooflijk belangrijk dat 
we met z’n allen in de stad en 
regio Utrecht laten zien dat we 
ervoor  gaan met elkaar. Naast 
Utrecht dingen ook de steden 
Maastricht, Eindhoven, Den 
Haag en Leeuwarden mee naar 
deze status. Eind 2012 
presenteren 
alle steden 
hun plannen 
en in 2013 
wordt het 
besluit 
genomen 
door een 
internationale 
en onafhankelijke 
Europese jury. 
Laat uw steun 
voor Utrecht als 
Europese Culturele 
Hoofdstad zien 
op zondag 25 
maart. Kom naar de 
binnenstad van Utrecht 
en doe mee aan de 

2018 activiteiten en acties. Meer 
doen om Utrecht Culturele 
Hoofdstad in 2018 te steunen? 
Kijk op www.utrecht2018.nl voor 
de mogelijkheden. Download 
bijvoorbeeld de Utrecht 2018 
poster en hang deze voor uw 
raam!

Geen Utrechter kan er meer 
omheen: de provincie en 
gemeente Utrecht hebben een 
ambitie en die heet Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018! 
Het winkelend publiek wordt op 
de Culturele (koop)Zondag van 
25 maart getrakteerd op vele 
optredens, voorstellingen en een 
schat aan 2018-acties. 

Waarom Utrecht 2018-acties? 
Omdat de benoeming tot 
Culturele Hoofdstad van Europa 
2018 een ultieme impuls is 
voor cultureel plezier. Voor het 
laten zien van (jong) talent. 
Bovendien geeft het een grote 
slinger aan de economie in de 
stad. Dit jaar moeten we met 
elkaar laten zien dat Utrecht als 

Culturele Hoofdstad het meer 
dan waard is!

Meer weten over 25 maart? Kijk 
voor het gehele programma 
op www.culturelezondagen.nl 
of haal een programmaboekje 
bij een van de 25 Albert Heijn 
filialen in de stad en regio of bij 
de Bijenkorf.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
 de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op 

28 maart. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Ook Utrechtse winkeliers 
gaan voor 2018

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

Haag en Leeuwarden mee naar 
deze status. Eind 2012 

internationale 
en onafhankelijke 
Europese jury. 
Laat uw steun 
voor Utrecht als 
Europese Culturele 
Hoofdstad zien 

maart. Kom naar de 
binnenstad van Utrecht 
en doe mee aan de 

25 maart: Culturele 
Koopzondag in Utrecht

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “In 2018 zijn 
Nederland en Malta aan de beurt voor de 
titel Culturele Hoofdstad van Europa. 
De stad en regio Utrecht willen de 
titel graag. Ondernemers kunnen veel 
profijt hebben als onze regio culturele 
hoofdstad van Europa wordt. Want als 
wij winnen staat de regio één jaar lang 
internationaal in de schijnwerpers. Eén 
jaar lang festivals, voostellingen en 
tentoonstellingen van wereldformaat 

voor iedereen. CH2018 is niet alleen goed voor de 
verrijking van ons culturele aanbod, het geeft een 

geweldige impuls aan de regionale economie. En 
dat is gunstig voor winkeliers, horeca en toerisme.
In het najaar van 2012 presenteren wij onze 
plannen voor een internationale jury. Een jaar 
later kiest de jury de Nederlandse kandidaat. 
Dat moeten wij natuurlijk zijn! Meer over onze 
ambities rondom CH2018 leest u op mijn blog. 

Ga hiervoor naar http://www.provincie-
utrecht.nl/actueel/weblogs/.”

GS

   
 

Kom en doe mee! 

PS
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Een flinke groep Utrechtse 
winkeliers ‘zijn’ al 18: ze dragen 
de Utrechtse ambitie voor 
Culturele Hoofdstad in 2018 
een warm hart toe en laten 
dat zien. Onder meer op de 
culturele koopzondag op 25 
maart. Gek op mosterd? U krijgt 
een gratis pot bij Abraham 
Mostert zodra u er 20,18 euro 
besteedt. Ook atelier Lily 
Conemans aan de Donkere 
Gaard doet mee. Bezoekers van 
de winkel, gespecialiseerd in 
damesmaatkleding, bruidsjurken 
en gelegenheidskleding van 
zijde, krijgen 18 procent 
korting op alle stoffen. 
Daarnaast is er op 25 maart een 
toneelvoorstelling in de etalage 
van het atelier. 
Mede-eigenaresse Nienke 
Welling legt uit waarom ook 
het atelier 18 is: “Bezoekers 
van onze winkel maken kennis 
met een echt ambacht, alle 

kleding maken we op maat en 
met de hand. Dit past volgens 
mij heel goed bij een stad die 
gaat voor Culturele Hoofdstad. 
Bovendien pas het helemaal 
binnen de Utrechtse cultuur: al 
die ateliertjes waar onder andere 
sieraden en kaarsen worden 
gemaakt. Ook zou het leuk zijn 
om in 2018 bezoekers uit heel 
Europa te mogen ontvangen!”

Jo Peters, statenlid voor D66: “D66  
vindt dat (inter)nationale evenementen 
met brede uitstraling steun verdienen 
als aanjager voor een sterk economisch 
klimaat. Daarom steunt D66 de 
kandidatuurstelling van Utrecht als 
‘Culturele Hoofstad van Europa’ 
in 2018. Volgens een recent 
onderzoek van reisgidsenuitgeverij 
‘Lonely Planet’ staat Utrecht 
in de top tien van onontdekte 

steden ter wereld! D66 ziet de kandidatuurstelling 
daarom als een kans om Utrecht beter op de 
kaart te zetten als een regio met vele uitstekende 
kennisinstellingen en veel hoogopgeleide mensen, 
waar bedrijven zich graag willen vestigen omdat 
mensen er prettig kunnen wonen, werken en 

recreëren. Een rijk cultureel klimaat is één van 
de factoren die de concurrentiepositie van 
steden bepaalt en is hiermee  van niet te 
onderschatten economische waarde voor de 
werkgelegenheid in onze provincie.”

‘Een kans om Utrecht beter 
op de kaart te zetten’

‘Geweldige impuls voor 
regionale economie’

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “In 2018 zijn 
Nederland en Malta aan de beurt voor de 
titel Culturele Hoofdstad van Europa. 

titel graag. Ondernemers kunnen veel 
profijt hebben als onze regio culturele 
hoofdstad van Europa wordt. Want als 
wij winnen staat de regio één jaar lang 
internationaal in de schijnwerpers. Eén 

voor iedereen. CH2018 is niet alleen goed voor de 
verrijking van ons culturele aanbod, het geeft een 

geweldige impuls aan de regionale economie. En 
dat is gunstig voor winkeliers, horeca en toerisme.
In het najaar van 2012 presenteren wij onze 
plannen voor een internationale jury. Een jaar 
later kiest de jury de Nederlandse kandidaat. 
Dat moeten wij natuurlijk zijn! Meer over onze 
ambities rondom CH2018 leest u op mijn blog. 

Ga hiervoor naar 
utrecht.nl/actueel/weblogs/.”

vindt dat (inter)nationale evenementen 
met brede uitstraling steun verdienen 
als aanjager voor een sterk economisch 

steden ter wereld! D66 ziet de kandidatuurstelling 
daarom als een kans om Utrecht beter op de 
kaart te zetten als een regio met vele uitstekende 
kennisinstellingen en veel hoogopgeleide mensen, 
waar bedrijven zich graag willen vestigen omdat 
mensen er prettig kunnen wonen, werken en 

op de kaart te zetten’
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INFORMATIEF
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:
redactiemijdrecht@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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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. 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

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.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost in Woerden, tel. 0900-
4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00 u. tot de 
volgende dag 8.00 u.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.
www.stichtingdebaat.nl

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), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen  
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

Mijmeringen

Zwemmen

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: Rood- beigeachtig middelgroot  
 tam konijn.
- Mijdrecht, Waterhoen: Rood tijgerachtig gekleurde kater met
 lange haren en pluimstaart met ringen.
 Heeft gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Achterberg: Rode kater met witte buik en pootjes.
 Hij is gecastreerd en zijn naam is Trusko en is 8 jaar oud.

Gevonden:
- Mijdrecht, Viergang: Tamme valkparkiet.
- Vinkeveen, afslag N201: Rode kater met witte bef en sokjes voor  
 en achter. Heeft witte ringen in staart.
- De kwakel, Kerklaan: Zwarte kat. Heeft een ontstoken oog. 
- Vinkeveen, Achterveld: Witte jonge poes. 
- Waverveen, Hoofdweg: Poes. Zwart-wit, rug zwarten buik wit.
- Wilnis, Bovendijk: Witte kat met zwarte oren en neus.
- Mijdrecht, N201 Tienboerenweg: Zwart-witte kat. Rug zwart
 en buik wit.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

 

Christenvrouw
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op D.V. don-
derdag 22 maart 2012 komt er 
iemand van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Brigade uit 
IJmuiden ons wat vertellen over 
“Wat is en doet de KNRM”. De 
1.100 vrijwilligers bij de KNRM 
zetten zich belangeloos in, zijn 24 
uur per dag inzetbaar en voorko-
men veel schade door snel, pro-
fessioneel en kosteloos hulp te 
bieden aan mensen en schepen 
in nood op het water. In 2010 
kwam de KNRM 1.880 keer in ac-
tie en bracht 3.356 mensen vei-
lig aan land. De vrijwilligers gaan 
met hun reddingboot naar zee 

op het moment dat alarm gege-
ven wordt. Soms onder extreme 
weersomstandigheden. Daarom 
investeert de KNRM veel tijd en 
geld in veiligheid. Goed materieel 
en professionele opleidingen zijn 
daarvoor de basis. Het redding-
werk van de KNRM wordt koste-
loos uitgevoerd, dank zij de vrij-
willige inzet van redders en de 
steun van donateurs, schenkers 
en sponsors. Iedereen is hartelijk 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur en vanaf 19.45 staat de 
koffie/thee klaar en is in gebouw 
“t Kruispunt” Kon. Julianalaan 22 
te Mijdrecht.

Door Flavoring

In onze regio zijn we gezegend met in elke dorpskern wel een zwem-
bad. Mijdrecht heeft een prachtig bad wat nog niet zo oud is. Uit-
hoorn heeft een zwembad, wat al wat ouder is en waarschijnlijk zon-
der subsidie van de gemeente verder moet. En dan heb je nog het 
zwembad in Aalsmeer, waar ik zelf ooit als kind nog mijn zwemdiplo-
ma heb gehaald. Als inwoner van deze regio kun je kiezen waar je wilt 
zwemmen, bij welke zwemvereniging je aansluiting wilt en waar je 
kinderen op zwemles gaan. De een kiest voor lekker makkelijk dicht-
bij, de ander kiest voor bepaalde tijden en activiteiten en de volgende 
gaat voor een bepaalde aanpak in een zwembad verderop.

Een luxepositie als je kunt kiezen, soms weet je echter niet waar je 
voor kiest. De keuze kun je dan achteraf pas beoordelen als goed of 
niet zo goed. Toen ik de keus moest maken voor zwemlessen, dacht 
ik een goede keus te maken. Ik had zo her en der wat geinformeerd 
en hoorde geen bijzondere dingen, dus koos ik voor makkelijk en 
dichtbij.
Anderhalf jaar later had ik spijt van die keuze. Ik had te maken met 
een kind wat geen zin meer had in zwemmen, geen vooruitgang 
boekte en elke week een smoesje probeerde te verzinnen. “Mam, ik 
ben niet zo lekker” of “Ah, mag ik een keer overslaan zodat ik met die 
en die kan spelen” tot aan biggelende tranen toe. Wat had ik met die 
kleine te doen, maarja zwemles dat moet. 

Dus heroverwoog ik de opties, blijven en doorbikkelen of overstap-
pen naar een ander bad? Je weet niet waar je goed aan doet en soms 
zou je willen dat je even in de toekomst zou kunnen spieken, voor een 
klein glimpje maar. Maar dan komt er een moment dat je geen keus 
meer hebt, je moet de dingen onder ogen zien. Mijn kind had geen 
zin meer en ik zag dat de aanpak van diegene die zwemles gaf niet 
paste bij het karakter en gedrag van mijn kind. Natuurlijk had ik dit 
aangegeven, maar verandering bleef uit en dus vertrokken wij, ho-
pende op betere tijden.

En die betere tijden kwamen en snel ook. De aanpak verschilde be-
hoorlijk van wat we gewend waren en die kleine van mij boekte in-
eens vooruitgang. De nieuwe aanpak bestond uit kortere lestijden, 
meer afwisseling, complimentjes en vooral het bij de les houden van 
mijn dromerige, snel afwezige kind.

Ik zag het zelfbeeld van mijn kind net zo hard groeien als het plezier 
wat er ineens weer was in het zwemmen. Gelukkiger kun je een ou-
der op dat moment niet maken, of toch wel? Als kers op de taart is er 
dan nu het moment van mogen afzwemmen voor het A diploma, zo-
veel eerder dan ik had verwacht of gehoopt. Trots ben ik op mijn kind 
en blij met de keuzes die we hebben gemaakt. Achteraf kan ik alleen 
maar zeggen, dit hadden we eerder moeten doen. Voor een ieder die 
moet kiezen, wat je ook doet of kiest, als het voor jou maar goed voelt. 

Zideris enthousiast aan de 
slag met NL DOET
Mijdrecht -Een lang gekoesterde 
wens gaat in vervulling voor de cli-
enten van Zideris. Vrijwilligers van 
NL DOET komen de locatie Verfmo-
len opfrissen. 
NL DOET is de grootste vrijwilligers-
actie van ons land, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Tijdens NL 
DOET steken mensen in het hele 
land de handen uit de mouwen. De 
vrijwilligers helpen maatschappelij-
ke organisaties met allerlei klussen.
Op 16 en 17 maart gaan vrijwilli-
gers vele muren voorzien van een 
laag nieuwe verf. Dit is een flinke 
klus, waar Zideris normaal niet aan 
toe komt. Dankzij de vele helpen-
de handen van NL DOET gaat dit in 
één weekend gerealiseerd worden. 

Fantastisch! De voorpret onder de 
cliënten is al begonnen. In overleg 
met elkaar zijn de kleuren voor op 
de muren bepaald. 
Niet alleen dankzij NL DOET kan 
dit project gerealiseerd worden, ook 
lokale ondernemers dragen hun 
steentje bij. De vrijwilligers worden 
het gehele weekend goed verzorgd 
door de sponsors: Versteeg groen-
te en fruit, slagerij Bader, de HEMA, 
Albert Heijn de Passage en Leices-
ter en bakkerij Kruijf.

Zideris en haar cliënten kijken erg 
uit naar het NL DOET-weekend. Het 
zal hard werken worden, maar met 
elkaar wordt het ook een heel ge-
zellig weekend.

Rondo Ensemble in Zuwe 
Maria Oord, Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 17 maart 
2012 vindt in zorgcentrum Zuwe 
Maria Oord aan de Herenweg 69 in 
Vinkeveen een open dag plaats. Een 
van de activiteiten is een concert 
van het Rondo Ensemble.
Vanaf 10.30 uur zullen in de gro-
te ontmoetingsruimte van het zorg-
centrum bekende klanken van licht 
klassieke werken te horen zijn. 
Aria’s uit beroemde opera’s en ope-
rettes van componisten, zoals Mo-
zart, Puccini en Lehar staan op het 
programma. 
Het Rondo Ensemble bestaat uit vier 
professionele vrouwelijke musici uit 
De Ronde Venen: Greetje de Haan 
(zang) en Suzanne Arends (fluit) uit 
Mijdrecht, Natalia Korniyenko (vi-

ool) uit Abcoude en Irina Parfeno-
va (piano) uit Wilnis. Het ensem-
ble treedt vaker op in deze regio 
en heeft ook al eerder een succes-
vol concert uitgevoerd in Zuwe Ma-
ria Oord. 
Het concert wordt georganiseerd 
door Troupe A’dour, een gezelschap 
voor muziek, theater en culture-
le projecten uit Wilnis, In samen-
werking met het zorgcentrum Zuwe 
Maria Oord.

Troupe A’dour programmeert ook 
dit jaar een viertal concerten, in ie-
der jaargetijde één. Dit is het eerste 
concert in deze serie. De toegang 
voor zowel bewoners als voor be-
zoekers is gratis.

De Wilnisse Rommelmarkt voor 
het Morgenster Ziekenhuis
Wilnis - Op zaterdag 5 mei 2012 zal 
vanaf 9.30u de 38e Wilnisse Rom-
melmarkt plaatsvinden in Wilnis-
Dorp. De opbrengst zal dit jaar gaan 
naar het Morgenster Ziekenhuis in 
Zimbabwe, wat onder leiding is van 
de Hervormde Kerk van Zimbabwe. 
Dit ziekenhuis heeft een armoede-
fonds opgericht, waardoor ook de 
armste mensen in Zimbabwe goe-
de zorg kunnen krijgen. Boven-
dien is er in samenwerking met de 
GZB een HIV/aids-programma op-
gezet, waardoor het aantal men-
sen met HIV/aids is afgenomen van 
25% in 2003 tot 14% nu. Bovendien 
is er een goede medicijnvoorraad en 
worden er verpleegkundigen opge-
leid, waardoor dit ziekenhuis op den 
duur op zichzelf kan opereren.

Uw bijdrage
Om deze vooruitgang in stand te 
houden is uiteraard geld nodig. 
Daarom steunt de Wilnisse Rom-

melmarkt dit doel dit jaar. Dit geld 
krijgen wij natuurlijk uit de verkoop 
op de dag zelf, maar daarvoor heb-
ben wij eerst rommel nodig. En daar 
kunt u ons bij helpen! 
De eerste sorteeravond is geweest 
op dinsdag 13 maart, maar vanaf nu 
zal iedere dinsdagavond tot en met 
1 mei een sorteeravond worden ge-
houden, waarbij u uw (nog bruikba-
re) spullen op kunt geven om door 
ons op te laten halen. Dit kunt u 
doen door uw spullen op te geven 
via de site: www.rommelmarktwilnis.
nl of door tussen 18.00u en 20.00u 
te bellen naar 06-13270330. Dus als 
u van uw rommel af wilt, neem ge-
rust contact met ons op, wij zijn er 
blij mee!
Voor meer informatie over de Rom-
melmarkt en het doel kunt u tevens 
kijken op onze website.
Uiteraard hopen wij u 5 mei aan-
staande te zien op de 38e Wilnisse 
Rommelmarkt!
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Mijdrecht - Donderdag 8 maart jl. 
bracht de Commissaris van de Ko-
ningin (CdK), de heer Roel Robbert-
sen, een formeel werk bezoek aan 
de gemeente De Ronde Venen. On-
derdeel daarvan was een gesprek 
met het voltallige college van B&W 
over ondermeer de gemeentelijke 
fi nanciën, de locale economie met 
de daarbij behorende werkgelegen-
heid en de recreatiemogelijkheden. 
Onderwerpen die momenteel volop 
in de belangstelling staan bij zowel 
het gemeentebestuur als een groot 
aantal inwoners. Die laatste willen 
graag via de media, maar ook door 
besluitvorming van de raad op de 
hoogte gehouden worden hoe er 
bestuurlijk met deze zaken wordt 
omgegaan. Behalve zakelijke ge-
sprekken werd tevens een bezoek 
gebracht aan een van de succesvol-
le ondernemingen waaraan De Ron-
de Venen en met name Mijdrecht, 
zo rijk is. Hiervoor stond Smit & Dor-
las Koffi ebranders aan de Nijver-
heidsweg op het programma, waar 
het gezelschap in de tweede helft 
van de middag werd ontvangen 
door directeur Rob de Laat. Smit & 
Dorlas is een ambachtelijke koffi e-
branderij voor professionele gebrui-
kers als horeca, bedrijfskantines en 
overheid. Men is marktleider op de 
Nederlandse espressomarkt en le-
ver voornamelijk koffi e afkomstig 
van duurzame plantages (Max Ha-
velaar). Vorig jaar werden koffi ebo-
nen geïmporteerd uit meer dan 40 
landen rond de evenaar. Bij Smit & 
Dorlas zijn 22 verschillende melan-
ges in eigen beheer samengesteld. 
Het bedrijf telt circa 70 medewer-
kers en is sinds 1999 in Mijdrecht 
gevestigd.

Compliment aan gemeente
Na een werkelijk overheerlijke kop 
koffi e of thee naar wens was het 
tijd voor de bedrijfspresentatie en 
rondleiding door het bedrijf. Geïn-
spireerd door de interessante en 
gepassioneerde voordracht van di-
recteur De Laat en niet in de laatste 
plaats vanwege de rondleiding door 
de verschillende afdelingen van de 

fabriek, vroeg de CdK honderd uit 
over het product koffi e en de tallo-
ze facetten daarvan, diverse melan-
ges en de manier van branden. Hij 
deed dit o.a. samen met zijn kabi-
netchef, de heer Bas Thomas en se-
cretaresse Marlyne Stolker, burge-
meester Maarten Divendal en de 
wethouders Pieter Palm (EZ), Kees 
Schouten (Kernenbeleid), gemeen-
tesecretaris a.i. Ina Sjerps en Nanda 
Verveen van bestuurszaken. In het 
proefl okaal werd door een mede-
werker uitleg gegeven hoe de me-
langes worden samengesteld. Van-
zelfsprekend kon er ook volop wor-
den geproefd. Daarna volgde een 
rondleiding door de koffi ebranderij 
waar het gezelschap technische uit-
leg werd gegeven over aanvoer, op-
slag, het branden van de verschil-
lende koffi emelanges, het verpak-
ken ervan en verzending naar af-
nemers. Tevens werd gewezen op 
de verschillende ‘bijproducten’ die 
in verpakkingen van Smit & Dorlas 
worden geleverd als thee, suiker, 
melk, nougat etc. Ook dat er een 
samenwerkingsverband is met ver-
scheidene leveranciers van (profes-
sionele) koffi ezetmachines.
Na het bezoek aan de koffi ebran-
der werd het werkbezoek onder het 
genot van een hapje en een drank-
je afgesloten met een informeel sa-
menzijn met raads- en statenleden 
in de hal van het gemeentehuis. 
Daar bedankte de heer Robbertsen 
de organisatie voor het interessan-
te werkbezoek en complimenteerde 
daarbij en passant het college voor 
met name het feit dat het tekort op 
de projecten is terug gebracht tot 
aanvaardbare proporties. Hij hoopte 
en verwachtte dat binnen afzienba-
re tijd de gemeente onder het toe-
zicht van de provincie zal uitkomen 
omdat het huishoudboekje sneller 
dan verwacht op orde kan komen. 
Verder memoreerde hij dat de ge-
meente trots mag zijn op haar loka-
le economische bedrijvigheid. Ver-
volgens onderhielden de aanwe-
zigen zich nog een poosje met de 
Commissaris van de Koningin die 
zich heel toegankelijk toonde.

COMMISSARIS VAN DE KONINGIN
bracht werkbezoek aan De Ronde Venen



vervolg van de voorpagina
Het bureau DHV heeft vorig jaar 
onderzoek uitgevoerd naar de ge-
meentelijke projecten. Daaruit bleek 
ondubbelzinnig dat een ongewijzig-
de uitvoering van de projecten de 
gemeentelijke reserves diep in het 
rood zou duwen. De slechte finan-
ciële cijfers zijn voor een belangrijk 
deel het gevolg van de marktom-
standigheden. Door dalende wo-
ningprijzen is ook de grond, waar-
in de gemeente fors heeft geïnves-
teerd, minder waard geworden. Een 
situatie waarmee veel andere ge-

meenten ook te maken hebben. Het 
college heeft in september vorig jaar 
aangegeven dat als gevolg hiervan 
de opzet van diverse projecten ge-
wijzigd moet worden of dat projec-
ten geschrapt moeten worden. Ge-
zien contracten en overeenkom-
sten die de gemeenten met ande-
re partijen is aangegaan, is dit niet 
eenvoudig. De afgelopen maanden 
heeft het college, in samenwerking 
met de raadswerkgroep Herstructu-
rering, onderzocht hoe de dreigen-
de verliezen teruggebracht konden 
worden en hoe de financiële positie 
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Meubel- en Interierbouwbranche in heel Nederland 
toont haar vitaliteit

Creavorm zet deuren open 
voor belangstellenden
Mijdrecht - Op 17 maart aan-
staande zet Creavorm tussen 11.00 
en 16.00 uur de deuren wagenwijd 
open. Graag laten we zien hoe vitaal 
onze bedrijfstak is. Bezoekers krij-
gen de kans zagers, schavers, spui-
ters, meubelmakers en anderen aan 
het werk te zien en zich te verga-
pen aan hun creativiteit en vakman-
schap. Deze dag is een unieke kans 
om kennis te maken met het klop-
pend hart van de Nederlandse meu-
belindustrie en interieurbouw. Ie-
dereen is welkom: niet alleen ‘bu-
ren, burgers en buitenlui’, maar ook 
klanten, mogelijk nieuwe medewer-
kers,  omwonenden en andere be-
langstellenden. Onze branche is al 
een eeuw springlevend en maakt 
Nederland mooier. Dat willen we 
heel graag laten zien. Een ieder die 
de geur van houtkrullen wil snuiven, 
de fraaie ontwerpen wil aanschou-
wen en eens achter deuren wil kij-
ken die anders zorgvuldig gesloten 
blijven, wordt door creavorm van 
harte uitgenodigd om de open dag 

te bezoeken. Reserveren is niet no-
dig en de rondleidingen en koffie 
zijn uiteraard gratis. Wie niet alleen 
Creavorm wil bezoeken, maar zich 
ook breder wil oriënteren kan kijken 
op www.opendagmeubel.nl naar al-
le overige deelnemers aan de lan-
delijke open dag. Samen met meer 
dan 80 collega-bedrijven viert Crea-
vorm op die manier het eeuwfeest 
van haar brancheorganisatie.

Bezoek
Creavorm verwacht erg veel be-
zoekers tijdens deze open dag. Ari 
Bocxe : “Ondanks, of wellicht zelfs  
dankzij de crisis is de belangstelling 
voor meubels en interieur enorm. 
Mensen verhuizen minder gauw, 
gaan minder uit en gaan minder 
op vakantie. Juist daarom gunnen 
zij zichzelf aanpassingen in het in-
terieur.” Creavorm heeft adequate 
maatregelen genomen om de be-
zoekersstromen in goede banen te 
leiden en garandeert iedereen een 
boeiend programma.Daarnaast grij-

pen we de gelegenheid aan om een 
gebaar naar de samenleving te ma-
ken. We zamelen deze dag name-
lijk ook geld in voor de stichting  
Energy4All die we als branche ste-
vig ondersteunen.
Deze stichting zet zich in voor het 
zoeken naar medicijnen voor kinde-
ren die lijden aan een energiestof-
wisselingsziekte. Die kinderen zijn 
heel snel moe en moeten comforta-
bel kunnen rusten en ontspannen. 
Voor die kinderen maakt de Neder-
landse Meubel en Interieurbouw-
branche momenteel 36 relaxmeu-
bels, comfortabele zogenaamde Ju-
nior Loungers.  Als branche  brui-
sen we van de energie en juist daar-
om zetten we ons in voor deze kin-
deren die deze energie vaak  tekort 
komen.
Met deze open dag en op andere 
manieren zamelen we geld in om 
verder onderzoek naar deze ver-
schrikkelijke ziekte mogelijk te ma-
ken. Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant. 

Wethouder Erica Spil toch fulltime in dienst:

Haar portefeuille kan alleen 
fulltime worden ingevuld
De Ronde Venen - Even leek het 
erop dat een kleine meerderheid 
van de Rondeveense raad niet ak-
koord zou gaan met het verzoek van 
het college, om de momenteel part-
time wethouder Erica Spil als fullti-
mer in dienst te nemen. Maar zo-
als zo vaak het geval is bij gemeen-
teraden, ze sputteren wat, sommi-
ge blazen hoog van de toren, , her-
halen hun vragen die ze ook al in 
de betreffende commissievergade-
ring hebben gesteld ,maar gaan uit-
eindelijk gaan ze toch mee met het 
voorstel. 
De VVD fractie had het zoals Blans 
melden: “ het moeilijk te hebben 
met dit voorstel”, maar begreep het 
wel. “. Mede gezien de financiële si-
tuatie waren de coalitiepartijen het 
er over eens dat een college met 3 
wethouders in staat zouden moeten 

Wethouder Erica Spil nu als fulltime 
wethouder aan de slag

Doorsteek Van Damlaan Wilnis: afgeblazen

Plannen Stationlocatie: zeer versobert

Tekorten van gemeente weer aardig rechtgetrokken maar..

Heel veel plannen en projecten 
kunnen niet meer doorgaan

wenste niveau uitkomen.’’ Al eerder 
is gemeld dat met een herstructure-
ring de verliezen voor de projecten 
Marickenzijde Wilnis en Stationslo-
catie Mijdrecht aanzienlijk kunnen 
worden beperkt. Het is niet moge-
lijk gebleken het door DHV aange-
geven verlies volledig weg te wer-
ken. Voor de totale verliezen is de 
gemeente voornemens een voorzie-
ning te treffen van ruim 6 miljoen 
euro. Dit bedrag mag op hoofdlijnen 
worden vergeleken met de verlies-
prognose van DHV van 15 miljoen 
euro en geeft daarmee een goede 
indicatie van de besparing die het 
college heeft weten te realiseren. 

Projecten
De projecten Marickenzijde in Wil-
nis en Stationslocatie in Mijdrecht 
kunnen nu verder ontwikkeld wor-
den ( zei het veel minder groots 
dan het plan was) en het college 
gaat zich maximaal inzetten om de-

ze projecten snel uit te voeren. Het-
zelfde geldt voor de projecten Wes-
terheul IV in Vinkeveen, de Winkel-
buurt en het Meerbadterrein in Ab-
coude. Er zijn ook projecten waar 
het college een pas op de plaats 
maakt. Dat zijn projecten waarvan 
de grond geen of nauwelijks boek-
waarde heeft en de gemeente af-
hankelijk is van een ontwikkelaar 
die investeert. Dit betreft het Haits-
mahof in Mijdrecht en de Klinkha-
merlocatie in Vinkeveen. 
Mocht een investeerder alsnog be-
reid zijn de intenties van de ge-
meente te realiseren, dan verandert 
dit de zaak. Het college wil in de 
huidige markt echter niet zelf nieu-
we plannen ontwikkelen. Het colle-
ge verwacht overigens dat de Mo-
lenhof Mijdrecht gerealiseerd kan 
worden in 2012/2013. Aanleg van 
het ‘Natte Bedrijventerrein’ in Am-
stelhoek zal opnieuw bekeken wor-
den in samenhang met een te ma-

ken herstructureringsplan voor het 
bedrijventerrein Mijdrecht.
Het college rondt met deze aanpak 
een intensieve periode af die begon 
met de publicatie van het DHV-rap-
port. Het rapport dwong het college 
een aantal heldere keuzes te maken 
en zich te concentreren op de pro-
jecten waar de gemeente reeds veel 
geld in heeft geïnvesteerd. Wethou-
der David Moolenburgh (Ruimtelij-
ke Ordening): ,,Alle projecten zijn 
doorgelicht, met een realistische 
blik bekeken en van gezonde uit-
gangspunten voorzien. We gaan nu 
voortvarend aan de slag met de uit-
voering van projecten.”
De behandeling van de Nota Reser-
ves en Voorzieningen staat geagen-
deerd voor de vergadering van de 
Commissie Financiën van 15 maart 
a.s. Indien de commissie daarmee 
akkoord gaat, wordt de gemeente-
raad op 29 maart gevraagd worden 
met de nota in te stemmen.

Henk en Richard zitten nu op het 
hoogste technische niveau Renault
Mijdrecht - Henk Berkelaar heeft 
het diploma Cotech behaald en Ri-
chard Neeleman is afgestudeerd 
als Electromechanic, wat betekent 
dat zij alle technische trainingen 
die Renault Nederland aanbiedt, 
met goed gevolg hebben doorlopen. 
Volgens Henk en Richard, techneu-
ten in hart en nieren, is het een he-
le kluif om de technische innova-
ties van Renault bij te houden. Ge-
lukkig krijgen zij daarvoor bij Au-
to Bernault, de Renault dealer voor 
Mijdrecht en omstreken, ruim-
schoots de gelegenheid. Ingeborg 
Berkelaar Service Adviseur vertelt 
daarom dat het up-to-date houden 
van de benodigde technische ken-

nis bij Auto Bernault een hoge pri-
oriteit heeft om de Renault-rijders 
optimaal van dienst te kunnen zijn.     
Renault is een technisch zeer in-
noverend automerk en het ook qua 
model zeer aansprekende Renault 
zit boordevol met de nieuwste elek-
tronica. Ans Berkelaar, directeur 
Auto Bernault: “De hedendaagse 
technicus zal meer dan de gemid-
delde vakman moeite moeten doen 
om bij te blijven in zijn vak. Wij stel-
len dan ook al onze medewerkers in 
de gelegenheid de trainingen van 
de importeur te volgen en stimule-
ren dat zelfs zoveel mogelijk” Gert 
Holtman van Renault Nederland, 
die het diploma aan Henk Berkelaar 

en Richard Neeleman overhandig-
de, vult dit aan door te vertellen dat 
Renault Nederland technische trai-
ningen aanbiedt op drie technische 
niveau’s zodat elke technicus, op 
het niveau waarop deze werkt, toch 
optimaal op de hoogte blijft van de 
technische vernieuwingen.
Het Cotech-diploma is echter de be-
vestiging van de technische kennis 
en vaardigheid op het allerhoogste 
niveau.

Henk Berkelaar en Richard Neele-
man ontvangen uit handen van Gert 
Holtman, Area Manager After Sales 
van Renault Nederland, de diploma’s.   

zijn om onze gemeente adequaat 
te besturen. Om politieke redenen 
werd dit vertaald in 2 fulltime wet-
houders en 2, 0.6 FTE wethouders.
Nu ligt er een voorstel om het col-
lege uit te breidden en dat brengt 
per jaar extra kosten met zich mee 
van 38.000 euro. En dat in een tijd 
waarin we nog aanzienlijke bezuini-
gingen moeten vinden om alles slui-
tend te krijgen”, aldus Blans

Reden
“Uiteraard beseffen wij dat het 
werkveld van wethouder Spil door 
decentralisatie uitgebreider en in-
gewikkelder wordt. Wij zijn er in-
middels van overtuigd dat het part-
time wethouderschap heel moeilijk 
praktisch is in te vullen. Vele afspra-
ken moeten worden gemaakt bin-
nen en buiten de deur en dat is niet 
eenvoudig te plannen als je part-
time werkt. Verder brengt het wet-
houderschap met zich mee dat je 
eerder 7 dagen per week werkt dan 
minder. 
De les die we hier uit moeten leren 
is dat we er bij coalitiebesprekingen 
nadrukkelijker bij stil moeten staan 
of iets wel realistisch is”, aldus Blans
De CDA fractie was kort: Er zijn veel 
taken naar de gemeente gekomen, 
veel extra werk en inzet voor deze 
wethouder, dus is fulltime noodza-
kelijk. Natuurlijk kost het meer geld, 
maar de kosten gaan hier voor de 
baten uit”, aldus de CDA fractie-
voorzitter Kooijman.
Kok van de SVAB vond het maar 
niets: “Wat was de coalitie net na 
de verkiezingentrots op het feit dat 
ze hadden bezuinigd op het aan-
tal wethouders en zie nu. En hoe zit 
het met de andere parttime wethou-
der? Ik kan het voorstel wel begrij-
pen hoor, met heb er mijn kantteke-
ningen bij of de coalitie het niet voor 
die tijd al had kunnen weten”.

Hoofdbrekens
Goldhoorn RVB vond het een voor-
stel “ met hoofdbrekens”. “ In het 
ideaal plaatje doet de ambtenaar 
het werk en geeft een wethouder al-
leen maar sturing en heeft overleg. 
Zo zou het dan met een parttime 
wethouder moeten kunnen. Dus: of 
de wethouder zet niet de juiste lij-
nen nuit of de ambtenaren doen 
hun werk niet goed. Onze fractie 
heeft zijn vraagtekens bij het nut en 
de noodzaak van dit voorstel”. 
De voorzitter van de raad, burge-
meester Divendal was duidelijk: “ 
Waarschijnlijk is er bij de coalitie on-
derhandeling een inschattingsfoutje 
gemaakt, zou kunnen. Maar daarna 
is er ook veel naar buiten gekomen 
over de nieuwe taken die wij als ge-
meente van de overheid krijgen toe-
geschoven.  Deze uitbreiding is echt 
noodzakelijk. De uitbreiding van de 
andere parttime wethouder is totaal 
niet aan de orde”.

Tijdelijk
De fractie van RVB kwam nog met 
een amendement om de uitbreiding 
dan toe te staan tot 1 januari 2013 
en daarna weer parttime. Hoewel de 
fractie van RVB dit voorstel ernstig 
inbracht, nam niemand van de raad 
dit toch echt serieus. De burge-
meester hierover: “ Dit amendement 
geeft wel een heel simpele voorstel-
ling van zaken. De komende jaren 
zal drups gewijs steeds meer werk 
naar de gemeenten toe komen en 
vooral naar de portefeuille van de-
ze wethouder.

Na deze raadsperiode lopen alle 
contracten van deze wethouders af 
en kunt u het opnieuw bezien”. De 
raad nam uiteindelijk met 100% het 
voorstel aan en kan wethouder Spil 
voor de volle honderd procent aan 
het werk.

van de gemeente kan worden ver-
beterd. Door de opzet van een aan-
tal projecten te wijzigen en door 
geld dat voor specifieke onderwer-
pen was gereserveerd over te he-
velen naar de algemene reserves, 
kan worden voorkomen dat de re-
serves in de negatieve cijfers belan-
den. Als de gemeenteraad instemt 
met deze aanpak, beschikt de ge-
meente de komende twee jaar over 
een kleine positieve algemene re-
serve. Na 2015 nemen de reserves, 
door de verkoop van grond en on-
roerend goed, weer fors toe tot bo-
ven het gewenste niveau. 

Opgelucht
Wethouder Palm (Financiën) zegt 
opgelucht te zijn over het bereik-
te resultaat. ,,Uit het onderzoek van 
DHV bleek een zeer alarmerende fi-
nanciële situatie voor de gemeen-
te. Hard ingrijpen was noodzakelijk 
en is gebeurd. Samen met de raads-
werkgroep Herstructurering zijn we 
erin geslaagd voorstellen te ma-
ken waarmee de dreigende verlie-
zen worden voorkomen. De reser-
ves waarover we de komende jaren 
kunnen beschikken zijn echter zeer 
beperkt, we kunnen ons niet te-
veel onverwachte uitgaven veroor-
loven. We gaan nu een paar mage-
re jaren tegemoet, vanaf 2015 zul-
len de reserves zich weer op het ge-
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Lezing venen literair
Vinkeveen - De succesvolle 
schrijfster Margriet de Moor komt 
op vrijdag 16 maart naar De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. Op uitnodi-
ging van Venen Literair zal zei ver-
tellen over haar eigen werk, vragen 
beantwoorden en boeken signeren. 
Aanvang 20.00 uur. De kaarten kos-
ten 7,50 en zijn alleen verkrijgbaar 
bij de Openbare Bibliotheken in Vin-
keveen, Wilnis en Mijdrecht en ook 
bij The Readshop in Vinkeveen en 
boekhandel Mondria in Mijdrecht.

De in Noordwijk geboren Margriet 
de Moor is na een muziekstudie 
en een studie kunstgeschiedenis 
en archeologie uitgegroeid tot een 
schrijfster van verhalen, romans en 
novellen die meermaals in de prij-
zen vielen. Titels van haar hand zijn 
onder andere “Eerst grijs dan wit 
dan blauw”, “De virtuoos” en “Kreu-
zersonate”. Voor informatie over Ve-
nen Literair kunt u bellen met An-
neke van Gessel, tel. 0297-261382 of 
met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

College organiseert bijeenkomsten in kernen om te 
spreken met inwoners
De Ronde Venen - Het college van 
Burgemeester en Wethouders orga-
niseert in maart en april in alle ker-
nen van de gemeente bijeenkom-
sten om met inwoners in gesprek te 
gaan over onderwerpen die spelen. 
Woensdag 21 maart vindt de eer-
ste bijeenkomst plaats in het Piet 
Mondriaangebouw in Abcoude. Het 
is de tweede keer dat het college 
alle kernen van de gemeente be-
zoekt om te horen wat inwoners be-
langrijk vinden. Vorig jaar stond tij-
dens deze bijeenkomsten het be-
leidsplan centraal. Tijdens de bij-
eenkomsten die in maart en april 
plaatsvinden, blikken B en W kort 
terug op wat er sinds de vorige bij-
eenkomst is gerealiseerd. Naast een 
korte terugblik wil elke wethouder 
over één specifiek onderwerp met 
de inwoners van gedachten wisse-
len. Voor wethouder David Moolen-
burgh is dat de vraag hoe we de-
ze gemeente sportief houden. Voor 
wethouder Pieter Palm hoe de lo-
kale economie op een duurzame 
manier kan worden versterkt. Wet-
houder Kees Schouten wil graag 
van inwoners horen op welke wij-
ze zij een bijdrage kunnen leveren 
aan het onderhoud van het open-
baar groen en wethouder Erika Spil 
wil graag spreken over de rol die in-

David Moolenburgh Erika SpilKees SchoutenMaarten Divendal Pieter Palm

Om gemeente bestuurlijk weer op poten te krijgen is 
cultuuromslag nodig

Er zullen pijnlijke beslissingen 
genomen moeten worden
De Ronde Venen - Zoals (bijna) 
iedereen in De Ronde Venen wel 
weet is er veel aan de gang in het 
gemeentehuis na het (gedwongen) 
vertrek van twee directieleden van 
de gemeente en daarna van het ‘ 
vrijwillige’ opstappen van de bur-
gemeester en een wethouder. Er is 
nu een nieuwe burgemeester, een 
nieuwe burgemeester en zijn er 
twee tijdelijke directieleden aan-
gesteld. Doormiddel vaneen me-
mo legt het college de raad uit wel-
ke koers het college en directie wil-
len varen waar het de ontwikkeling 
van de organisatie betreft. Ook de 
pers ontving deze memo en vinden 
dat ook u de geïnteresseerde burger 
recht heeft op deze informatie. In 
deze memo staat o.a. het volgende: 

Proces 
Ina Sjerps is op 20 september 2011 
benoemd tot gemeentesecretaris 
ad interim. Zij is haar werkzaamhe-
den begonnen met een eerste ron-
de van gesprekken met, onder an-
dere, de leden van het college, het 
management, de OR en medewer-
kers. Binnen enkele weken leverde 
dit een analyse op van de organisa-
tie die door college, OR en manage-
ment werd herkend. Er bleek een 
behoorlijke overeenstemming te be-
staan over de bestaande cultuurele-
menten binnen de organisatie, over 
de goede en de minpunten daarvan 
en over de stappen die gezet moe-
ten worden om tot een beter functi-
onerende organisatie te komen. 

Een breed samengestelde werk-
groep heeft in de maanden oktober 
en november onder leiding van de 
secretaris voortvarend gewerkt aan 
het beschrijven van de bestaande 
situatie, het beeld van de gewenste 
organisatie, en de stappen die ge-
zet moeten worden om van A naar B 

te komen. IJkpunt voor de gewens-
te situatie is de visie van het college 
op de gemeente in 2015. 

Cultuuromslag
Uit de analyse bleek dat een for-
se cultuuromslag nodig is. Om zo’n 
cultuuromslag te realiseren is het 
nodig dat op veel terreinen actie 
wordt ondernomen. De noodzakelij-
ke acties (ruim 20) zijn gebundeld in 
een aantal samenhangende projec-
ten die in de vorm van een program-
ma worden uitgewerkt. Het plan van 
aanpak, met de daarbij behoren-
de acties, is begin januari voorlopig 
goedgekeurd door het college en 
daarna voor advisering aan de OR 
voorgelegd. De OR heeft zijn reac-
tie inmiddels gegeven en zal bij de 
uitwerking van de projecten wor-
den betrokken. Op 28 februari jl. 
heeft het college het plan definitief 
goedgekeurd. Daarna zal het pro-
gramma met de bijbehorende deel-
projecten van start gaan. Voorals-
nog is een jaar uitgetrokken voor de 
uitvoering. Een verandering als be-
oogd met dit programma is daarna 
niet klaar. Cultuurverandering is een 
proces van langere adem. 

Hoofdlijnen analyse 
•  De visie van het college werd on-

voldoende door vertaald naar de 
werkzaamheden binnen de or-
ganisatie; 

•  De verhouding tussen de amb-
telijke top en het college was in 
disbalans; de informatievoorzie-
ning aan het college was niet al-
tijd tijdig en transparant; 

•  Het concept van zelfsturing heeft 
er toe geleid dat medewerkers 
onvoldoende vanuit de opdracht 
van het bestuur werkten; dat me-
dewerkers in veel gevallen onze-
ker waren over wat van hen werd 
verwacht; dat medewerkers van-

uit hun eigen expertise en opvat-
tingen opereerden, en niet vanuit 
een integrale aanpak; en dat af-
delingsmanagers niet direct ver-
antwoordelijkheid droegen voor 
de kwaliteit en de integraliteit 
van het werk van hun medewer-
kers; 

•  De keuze voor een organisatie 
met een kleine staf heeft geleid 
tot een gebrekkige concern con-
trol (NB: met ‘staf’ wordt hier ge-
doeld op die medewerkers die 
ondersteunend zijn aan het pri-
maire proces, zoals Personeels-
zaken, ICT, Financiën, Bestuur 
ondersteuning); 

•  De keuze voor een beleidsarme 
gemeente, gericht op goed be-
heer en goede dienstverlening, 
heeft geleid tot een gebrek aan 
strategische beleidscapaciteit 
binnen de gemeente; 

•  De organisatiecultuur was vrij 
gesloten en niet gericht op sa-
menwerking met bijvoorbeeld 
andere gemeenten of maat-
schappelijke organisaties. 

IJkpunt 2015 
In zijn beleidsprogramma heeft het 
college de keuze gemaakt voor een 
strategisch sturende regiegemeen-
te die maatschappelijke vraagstuk-
ken niet per definitie zelf oplost of 
de oplossing financiert, maar die 
vraagstukken samen met de bur-
gers en maatschappelijke organisa-
ties wil beantwoorden, waarbij meer 
dan voorheen gebruik wordt ge-
maakt van de kracht en kwaliteit van 
de maatschappij en de burgers zelf 
Hoofdlijnen Plan van Aanpak. De 
aanpak kan worden samengevat in 
5 hoofdpunten: 
•  Visie. Voor de aansturing van de 

organisatie is helderheid over 
koers en visie van de gemeente 
van groot belang. Geconstateerd 

is dat de visie van het college on-
voldoende werd door vertaald in 
de organisatie. In het plan van 
aanpak staat de doorvertaling 
van de visie van het college naar 
de visie, missie en kernwaarden 
van de organisatie centraal. Een 
belangrijk instrument hierbij is 
het nieuw in te voeren afdelings-
plan. 

•  Lijnsturing. Het concept van zelf-
sturing wordt vervangen door 
lijnsturing. De directie en de af-
delingsmanagers zijn verant-
woordelijk voor en aanspreek-
baar op de kwaliteit en integra-
liteit van het werk van de mede-
werkers. Door toepassing van si-
tuationeel leidinggeven worden 
de goede kanten van zelfsturing, 
te weten initiatief en verantwoor-
delijkheidsgevoel, behouden.. 

•  Versterking van strategische ca-
paciteit en control. Er wordt een 
concerncontroller benoemd. 
Hij/zij zal verantwoordelijk wor-
den voor het opnieuw inrichten 
van de control en het risicoma-
nagement binnen de organisatie. 
Daarnaast zullen enkele hoog-
gekwalificeerde respectievelijk 
veelbelovende beleidsmedewer-
kers worden aangesteld voor het 
vergroten van de strategische 
capaciteit van de gemeente. Een 
en ander gebeurt door verschui-
vingen binnen de bestaande for-
matie. 

•  Efficiënt en projectmatig wer-
ken. Praktische kansen in de or-
ganisatie om snel tot grotere ef-
ficiency te komen worden direct 
benut. Zo wordt de directie ver-
kleind van drie naar twee perso-
nen. Daarnaast worden de werk-
processen opnieuw doorgelicht, 
vanuit het gedachtegoed van ‘le-
an’ werken. Lean werken richt 
zich op het realiseren van effec-
tieve en efficiënte processen, en 
het elimineren van “verspilling” 
daarin. Ook wordt ‘projectmatig 
werken’ organisatie breed inge-
voerd. 

Samenwerking
Onderzocht wordt, welke taken de 
gemeente zelf wil blijven doen, wil 
uitbesteden en/of samen met an-
deren wil doen. Dit onderzoek past 
zowel bij het beeld van de regiege-
meente die niet meer alles zelf op-
lost, als bij de omvangrijke structu-

rele bezuiniging die in 2015 moet 
zijn gerealiseerd. Het college is op 
dit moment in gesprek met de ge-
meenten Stichtse Vecht en Woerden 
om mogelijkheden voor samenwer-
king op het terrein van de bedrijfs-
voering te verkennen. Later dit jaar 
zal de intentie tot samenwerking 
op dit onderdeel schriftelijk wor-
den bekrachtigd. De noodzakelijke 
structurele bezuinigingen kunnen 
alleen worden gerealiseerd wan-
neer ook de taken die de gemeente 
op zich heeft genomen, opnieuw te-
gen het licht worden gehouden. Er 
zullen –ook pijnlijke-keuzes moe-
ten worden gemaakt: de gemeen-
te zal niet op dezelfde voet haar ta-
ken kunnen blijven uitoefenen. Dit 
zal ook consequenties hebben voor 
de gemeentelijke organisatie. Daar 
waar door vergroting van de effi-
ciency, door vermindering van ta-
ken, samenwerking of uitbesteding 
minder werk ontstaat voor het ge-
meentelijk apparaat, zal dit gevol-
gen hebben voor het gemeentelij-
ke personeelsbestand. Het college 
is voornemens deze gevolgen zo-
veel als kan op te vangen met na-
tuurlijk verloop. Vooruitlopend hier-
op wordt nu reeds een selectieve 
vacaturestop toegepast en worden 
medewerkers flexibel ingezet. 

Investeren 
Om te kunnen (blijven) voldoen aan 
de wijzigende wettelijke en maat-
schappelijke eisen ten aanzien van 
informatisering, automatisering en 
gegevensbeheer zal de gemeen-
te moeten investeren. Hiervoor 
wordt een apart programma op-
gesteld. Daarbij wordt onderzocht 

welke mogelijkheden er zijn om via 
samenwerking met andere partij-
en (bv buurgemeenten) tot kosten-
besparing te komen. Bovenstaan-
de opgave is naar de mening van 
het college de hoofdopgave voor de 
nieuw te benoemen secretaris. Dit 
zal duidelijk naar voren komen in 
het wervingsprofiel. 

Tot slot 
Op 20 september is de interim-se-
cretaris aangetreden. Nu, vijf maan-
den later, ligt er een goedgekeurd 
plan van aanpak en wordt er hard 
gewerkt aan de uitwerking daarvan. 
Vanzelfsprekend is er in de afgelo-
pen vijf maanden ook al het nodige 
veranderd in de aansturing binnen 
de organisatie. In de praktijk wordt 
door de directie merkbaar gestuurd 
op de gewenste koersen cultuurver-
andering. Dit is onder andere dui-
delijk zichtbaar in de verbetering 
van de informatievoorziening aan 
het college; de doorwerking van vi-
sie en beleid van het college in de 
werkzaamheden van de organisa-
tie; de toetsing op integraliteit en 
kwaliteit van de collegestukken; de 
reeds gevoerde gesprekken over 
samenwerking met Stichtse Vecht 
en Woerden; de invoering van een 
pilot ‘projectmatig werken’; flexibe-
ler inzet van personeel en de toe-
passing van ‘lean’ werken bij een 
tweetal afdelingen. Op al deze pun-
ten is merkbaar voortgang geboekt. 
Met de programmatische aanpak 
van de vele verbeteracties zal deze 
lijn het komende jaar krachtig wor-
den voortgezet”, aldus de memo aan 
de raad. 
(Wordt vervolgt).

woners kunnen spelen bij de toene-
mende vraag naar zorg de komen-
de jaren. Burgemeester Maarten Di-
vendal tot slot wil graag van inwo-
ners horen wat hij als burgemees-
ter zou moeten weten. Op www.de-
rondevenen.nl is een kort filmpje 
te zien waarin de collegeleden een 
toelichting geven op de onderwer-

pen die zij tijdens de avonden willen 
bespreken. Uiteraard is er ook ruim-
te voor inwoners om zelf onderwer-
pen aan te snijden. De bijeenkom-
sten vinden plaats op de volgende 
data en locaties. Alle bijeenkomsten 
beginnen om 19.30 uur, inloop van-
af 19.15 uur. De avonden duren tot 
ongeveer 22.00 uur.

21 maart Piet Mondriaan, Abcoude 
27 maart  Poldertrots, Waverveen
30 maart  Gemeentehuis, Mijdrecht
4 april  De Springbok, De Hoef
5 april  Willisstee, Wilnis
17 april  Ons Streven, Amstelhoek
19 april  De Boei, Vinkeveen
25 april  De Vijf Bogen, 
 Baambrugge

Van de avonden wordt een kort ver-
slag gemaakt dat na afloop van de 
tour wordt gepubliceerd en naar de 
bezoekers van de avonden wordt 
gezonden. 
Het college zal daarin een reactie 
geven op de suggesties en idee-
en die zijn gedaan en aangeven of 
en hoe die worden opgepakt. Inwo-

ners die niet in staat zijn een van 
de avonden te bezoeken, maar toch 
graag hun ideeën en suggesties 
met het college willen delen, kun-
nen hun opmerkingen mailen naar 
kernentour@derondevenen.nl.  De-
ze suggesties worden meegenomen 
in de verslaglegging van de bijeen-
komsten.
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Een leven hoeft niet te 
stoppen bij een hartstilstand
Vinkeveen - Hebt u er wel eens bij 
stil gestaan dat elke week ongeveer 
300 mensen in ons land buiten het 
ziekenhuis worden getroffen door 
een hartstilstand? En dat er bij een 
plotselinge hartstilstand acuut le-
vensgevaar bestaat als in de eer-
ste 6 minuten niet wordt ingegre-
pen door omstanders? Reanimatie 
kan iemands leven redden. 
Ook u kunt omstander zijn bij een 
hartstilstand: thuis, op het werk of 
onderweg. Zorg ervoor dat u bent 
voorbereid en het slachtoffer kunt 
helpen. Het is van belang dat u weet 
hoe u moet handelen wanneer ie-
mand in uw naaste omgeving, bij-
voorbeeld uw partner, ouder, kind, 
familielid, kennis, buurman/vrouw, 
een hartstilstand krijgt. Door een 
reanimatiecursus te volgen, kunt u 
de getroffene direct reanimeren. Zo 
vergroot u zijn of haar overlevings-
kans! U wilt toch niet hulpeloos toe-
kijken?

Een cursus volgen
Zorg ervoor dat u bent voorbe-
reid! Volg daarom een reanimatie- 
en AED-cursus. Wanneer iemand 

in uw omgeving een hartstilstand 
krijgt, wilt u het slachtoffer natuur-
lijk kunnen helpen. Wanneer u re-
animeert en daarbij ook de AED ge-
bruikt, heeft het slachtoffer een 
(nog) grotere overlevingskans. De-
ze is maar liefst 70% wanneer het 
slachtoffer binnen zes minuten ge-
defi brilleerd wordt. Elke minuut na 
deze zes minuten, neemt de over-
levingskans af met 10%. Wanneer 
u de AED-cursus volgt, weet u hoe 
u een AED moet toepassen. In de 
komende jaren zult u steeds vaker 
AED’s in uw omgeving zien. Bijvoor-
beeld op openbare plekken zoals in 
uw fl atgebouw, het winkelcentrum, 
stations, gemeentehuizen, theaters, 
bioscopen, maar ook in de woon-
omgeving, binnen bedrijven en bij 
evenementen. Er is nog plaats voor 
maximaal 7 personen. De opleiding 
bestaat uit twee avonden en wordt 
gegeven op 3 en 17 april 2012.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de EHBO-vereniging Lucas 
Vinkeveen. Reanimatiepartner van 
de Nederlandse Hartstichting, tel. 
0297-262199 email: ans.nicolaas@
planet.nl of ehbolucas@casema.nl  

Cursusproject: Workshop 
De blitz met Pasen
Vinkeveen - Ook dit jaar kunt u 
weer onder vakkundige begeleiding 
van Peter en Trudy Bon een prachtig 
tafelstuk voor Pasen maken. Dit ta-
felstuk zal zeker een eyecatcher in 
uw woning worden. Uw huis wordt 
met deze bloemenpracht geweldig 
opgewaardeerd en wie wil dat niet 
in deze crisistijd? De workshop is 
op dinsdag van 20.00 - 22.00 uur, 
op 3 april. De workshop vindt plaats 
in De Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen. 

Cursuskosten: 5,00 .En materiaal-
kosten: 27,50. Opmerkingen: mee-
nemen: een snoeischaartje en een 
scherp mes. Inschrijven kan via de 
Rabobank of via internet op www.
cursusproject.nl 
Wie meer wil weten over inschrijven, 
cursustijden en betalen, kan bellen 
0297 261849, of mailen: auwert@
casema.nl Nieuws vindt u ook bij 
http://cursusproject.hyves.nl of volg 
ons op Twitter; @Cursusproject.

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Fietstocht
In de afgelopen winter is er weer veel werk verzet in de 
verschillende gebiedjes van stichting de Bovenlanden. Zo 
was het door de strenge vorst mogelijk om een deel van het 
Veenwater in de Hoef te maaien en te hooien. Normaal is de 
grond te nat om daar met een maaier te komen. 
Maar nu wordt het langzamerhand voorjaar. Dan gaan de vogels 
broeden, wordt het groener en gaan mensen ook meer naar 
buiten om te wandelen en te fi etsen.
Daarom wil ik u wijzen op een fi etstocht, die is uitgezet langs 
de terreinen van stichting de Bovenlanden. De tocht is 34,7 
kilometer lang en start bij de “Willestee” in Wilnis. Maar u kunt 
natuurlijk overal langs de tocht starten. Op de website van de 
Bovenlanden www.debovenlanden.nl is een beschrijving van 
deze fi etstocht te vinden. De tocht is ook beschikbaar voor gps.
De fi etstocht voert onder andere langs het al eerder genoemde 
Veenwater. Het Veenwater ligt aan de Hoge Dijk in de Hoef. 
Dit is een gebied van 4,5 ha bestaande uit oude kleiputten en 
rietland. Het terrein is een overblijfsel van het stroomgebied 
van de Kromme Mijdrecht. Het land was niet interessant voor de 
boeren en is niet verveend vanwege de in de grond aanwezige 
klei.
Ook komt de tocht langs het natuurbouwproject aan de 
Bovendijk tegenover de golfbaan. Op dit terrein is het 
grondwaterpeil relatief verhoogd. Hier zijn verschillende 
landschapselementen terug te vinden zoals verschillende soorten 
grasland en lage moerasbegroeiing (vochtig hooiland, vochtig 
tot nat hooiland en hooimoeras), loofbosje en struweel/ruigte 
(vochtig tot nat) en tot slot open water en oevers. Met de 
weidemolen op het terrein wordt het waterpeil hoog gehouden, 
waardoor dit stukje natuur in stand kan worden gehouden.
Zo is er over alle gebiedjes wel wat te vertellen. Bij elke 
terrein van de Bovenlanden is dan ook een informatiebord te 
vinden met gegevens over het terrein. Met deze fi etstocht zijn 
niet alleen de terreinen van de Bovenlanden te bewonderen, 
maar zijn er onderweg natuurlijk ook mooie uitzichten op 
het karakteristieke open veenweidelandschap. Ik zou zeggen, 
probeer deze tocht eens.

Annemiek Melsen,
bestuurslid Stichting de Bovenlanden

Mocht u Stichting De 
Bovenlanden willen steunen 
dan kan dat al voor slechts 7 
euro per jaar. Kijk op www.
stichtingdebovenlanden.nl voor 
meer informatie.

ss
E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

ss
REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk 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 vergade-
ringen, bijeenkomsten of interviews worden 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 kun-
nen 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Pluim!
Afgelopen donderdagmiddag 
ben ik op het parkeerterrein bij 
de Aldi lelijk ten val gekomen. 
Dit resulteerde in twee hech-
tingen in mijn neus, meerdere 
schaafwonden op hand en ge-
zicht en een dikke knie.

Na de val bloedde mijn gezicht 
hevig en dit was zeer onprettig 
om te zien! 
En toch... was er een heel aar-
dig echtpaar dat mij te hulp 
schoot!
Door hen werd ik in hun auto 
opgevangen totdat ik naar de 
eerste hulp van het ziekenhuis 

kon worden vervoerd. 

Deze mensen zijn woonachtig 
op de Bieslook, maar wilde niet 
hun naam geven. 
Hierdoor ben ik niet in staat om 
ze te verrassen met een mooie 
bos bloemen die ze wél verdie-
nen!
 
Hierbij wil ik deze alleraardig-
ste mensen alsnog heel harte-
lijk bedanken voor hun eerste 
hulp die zij mij geboden heb-
ben na dit ongeluk! Dank u wel!
 

Mevrouw L Bertoen

Zwerfvuilactie van OBS 
De Trekvogel
De Ronde Venen - Zaterdag 10 
maart was het “Landelijke op-
schoondag”. Op deze dag heb-
ben veel mensen en vooral kinde-
ren meegeholpen om het zwerfvuil 
in hun buurt op te ruimen. Ook de 
kinderen van groep 7/8 van OBS 
De Trekvogel hebben zich van hun 
“schoonste” kant laten zien. Op 
maandag 12 maart hebben zij de 
omgeving van de school zwerfvuil-
vrij gemaakt. Met handig gereed-
schap, plastic handschoenen en 
vuilniszakken trokken zij eropuit. Al-

le kinderen waren herkenbaar aan 
de oranje hesjes, die zij van de Ge-
meente De Ronde Venen hadden 
gekregen voor deze opruimactie. 
Het schoolplein, de wandelpaden, 
de plantsoenen en het voetbalveld 
en de grasstroken langs de singels 
werden allemaal “opgeschoond”.

Het resultaat was een container 
vol met afval en een mooie schone 
buurt. Een prima actie van de kinde-
ren van OBS De Trekvogel en zeer 
zeker ook voor herhaling vatbaar.

Bedankt Perine voor de 
geweldige dag

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag, 
op 10 maart, bezochten dertig vrou-
wen Instituut Perine ter ere van de 
veertigste verjaardag van Suzanne `t 
Hart. Met veel plezier lieten zij zich 
door Perine en haar team advise-
ren op de mooie nieuwe locatie aan 
de Genieweg 8, die op 14 jan j.l. ge-
opend werd. 

In groepjes van tien personen kre-
gen zij advies over huidverbetering 
aan de hand van het Multi Analy-
sis Center en kregen ze te horen 
hoe de microdermabrasie werkt op 
fi jne rimpeltjes en de vale, futloze 
huid helpt te verbeteren.
Er ging een nieuwe wereld voor ve-
len open toen ze hoorden over bind-
weefselmassage, mesotherapie en 
detox.
De specialisten gaven ook aan hoe 
de huid het best behandeld kan 
worden en dat er nog veel meer 
innovaties zijn op het gebied van 
huidverbetering en anti-aging. Ook 
werden alle dames op de hoog-
te gebracht van de Pascaud lijn en 
mochten diverse producten uitge-
probeerd worden!

Tot slot kreeg iedereen nog wat 
monstertjes mee om thuis zelf uit te 
kunnen proberen. En daar rond je 
veertigste de huid best een steun-
tje in de rug kan gebruiken, nam ie-
dereen de producten dankbaar aan. 
Namens alle dames willen wij Insti-
tuut Perine bedanken voor de har-
telijke ontvangst en het deskundi-
ge advies!

Stralend en uitbundig concert
Mijdrecht - Stralend en uitbun-
dig was de eerste lentedag die zon-
dag 10 maart 2012 waarop velen de 
wandelschoenen aantrokken en er-
op uit gingen maar ook stralend en 
uitbundig, ofschoon van een ander 
kaliber ,is de juiste typering van het 
zondagmiddagconcert van de geza-
menlijke koren Jubilate Deo uit Al-
phen aan de Rijn en het Regiokoor 
De Ronde Venen.
Dirigent Gert Jan Hans had er zijn 
koren tot in de fi nesses voor klaar-
gestoomd. De laatste repetities wa-
ren dan ook voornamelijk besteed 
aan muzikale interpretaties zoals 
dynamiek en tempowisselingen. 
Daarbij wist de dirigent zich ge-
steund door het weer goed spelen-
de Nationaal Symfonisch Kameror-
kest. Het weer ruim toegestroom-
de publiek kon zoals te verwachten 
genieten van een prachtig concert 
door een groot koor van 100 zan-
gers en een op symfonische sterk-
te spelend orkest.
In de RK kerk Johannes de Doper 
met haar prachtige akoestiek werd 
het concert geopend met een over-
donderend en uitbundig gezongen 
Insanae et vanae curae( de dwaze 
en ijdele zorgen dringen onze geest 
binnen) van J Haydn. Goed gefra-
seerd gezongen met een heldere 
begeleiding door het orkest. Het op-
treden werd vervolgd met een inge-
togen en zuiver gezongen Ave Ve-
rum van W.A.Mozart. De ontroering 
was voelbaar in de kerk.

Sterren
Het orkest speelde vervolgens de 
sterren van de hemel in de Symfonie 
nr 4 in C,,Jupiter” van W.A.Mozart. 
Stralend en helder zong de sopraan 
Evelyne Overtoom, die de zieke Ma-
ja Roodveldt verving, haar partij in 
het enthousiast gezongen Magnifi -
cat van Fr Schubert. ,,Mijn ziel prijst 
groot de Heer’. De lente was zowel 
binnen als buiten de muren voel-
baar. Na de pauze ontroerde het 
koor, het orkest en naast de so-
praan ,de alt Mariette Witteveen ,de 
tenor Ruud Fiselier en de bas Erks 
Jan Dekker onder de bezielende en 
strakke leiding van de dirigent ,het 
ademloos luisterende publiek.

De Paukenmesse van J Haydn met 
zijn uitbundige paukenslagen,het 
ijle en heldere zingen van de 
sopraan,het warme timbre van de 
bas,het warme geluid van de alt en 
de duidelijke tekstbeleving van de 
tenor bracht nog weer eens naar 
voren hoe prachtig de akoestiek in 
deze kerk is. In het Kyrie Eleison 
kwam ook hier duidelijk naar voren 
hoe uitgebalanceerd er werd gezon-
gen. Met het Benedictus en het ver-
stilde Dona nobis pacem(Geef ons 
Vrede) van het Agnus Dei werd dit 
bijzonder geslaagde middagconcert 
besloten.

Het uitbundige applaus werd door 
de stralende uitvoerenden dankbaar 
in ontvangst genomen.

Handwerkverkoop bij het 
Rode Kruis DRV
Mijdrecht - Elke week zijn in Gerar-
dus Majella dames actief met hand-
werken. Onder het genot van een 
kop koffi e en in een gezellge sfeer, 
maken ze leuke en mooie dingen. U 
kent de warme sokken en de fraaie 
dekservetten, maar er zijn nog veel 

meer aantrekkelijke handwerken te 
koop. Woensdag 28 maart 9.30-11.30 
uur in Gerardus Majella, Bozenhoven 
157 in Mijdrecht. Komt u eens kijken, 
ook voor u staat de koffi e klaar! U 
kunt het Rode Kruis steunen met uw 
aankoop. Dus graag tot ziens.

Vanaf nu kunt u
een kabaal opgeVen

Via internet

Ga naar
www.meerbode.nl
en klik op de knop 

“opgeven”

een kabaal via
e-mail opgeven

is niet toegestaan!

ia internet

naarnaar
www.meerbode.nlwww.meerbode.nlwww.meerbode.nlwww.meerbode.nlwww.meerbode.nlwww.meerbode.nlwww.meerbode.nl



2e katern
Tweede Alles-is-andersdag 
De Klimboom BSO Wilnis

Wilnis - Vorig jaar gestart en we-
gens groot succes herhaald; de al-
les-is-andersdag van De Klim-

boom buitenschoolse opvang Wilnis 
(voorheen heette deze Klimboomlo-
catie Touwladder).

En wat waren er weer super veel 
kinderen verkleed! We begonnen 
met een rustig binnen komen en het 

bewonderen van al het moois wat 
er binnen kwam. Als drink moment 
deden we een wedstrijdje limonade 
drinken uit schalen en dan in twee 
teams en met een rietje! Slurp slurp 
wat een spanning, wat een gezellig-
heid. Een snoepje erbij en klaar voor 
de volgende activiteit.
De ochtend stond verder in het te-
ken van vrij spel en het schminken 
om jezelf helemaal om te toveren in 
een heuse prinses, piraat of clown. 
Met de lunch mochten we onze ei-
gen pizza maken en was geen com-
binatie te gek….Smaken deed het 
zeker en leren van elkaar wat lek-
ker was maakte het voor sommi-
ge kinderen extra verassend! In de 
middag hebben we een – geheel in 
lijn met de actuele televisieshows - 
een zangtalenten show gehouden. 
Met behulp van de wii en de starmix 
disc kwamen er vele talenten te-
voorschijn op de BSO!! En voor Wil-
nis was dit nog niet genoeg.

Want... eerder deze week begon-
nen we de maandag met een white 
party! Iedereen was in het wit ge-
komen, hebben we de hele dag wit 
gegeten en gedronken (wit brood, 
kokosbrood, anijshagel, kroepoek 
en vooral veel melk). Ook hadden 
we een witte knutselopdracht en 
een echte sneeuwmachine!!! Dins-
dag hebben we de gehele dag op 
De Klimboom buitenschoolse op-
vang & sport in Mijdrecht doorge-
bracht met in de ochtend een par-
cours en ‘s middags vrij spel voor de 
onderbouw en slagbal voor de bo-
venbouwers.
Woensdag een BSO dag in Vinke-
veen en de vrijdag een dag met van 
alles wat met in de middag voetbal-
len bij CSW!

Gespreksgroep Omgaan 
met rouw
De Ronde Venen - Geertje Bol, 
psychosociaal therapeut en Carin 
van Grieken, psychosociaal wer-
kende in het Johannes Hospitium in 
Wilnis, willen graag bekendheid ge-
ven aan de avonden waarop zij lot-
genoten begeleiden die met elkaar 
ervaringen delen. Iedereen, in alle 
leeftijdscategorieën, die deelneemt 
aan deze groep heeft een dierbare 
verloren door de dood.
Uit eerdere groepen blijkt dat de 
deelnemers veel steun aan elkaar 
hebben door het delen van erva-
ringen, want hoe ga je om met al-
le emoties /veranderingen die op je 
pad komen na een overlijden?

De deelnemers (maximaal 8 per-
sonen.) ontmoeten elkaar tijdens 6 
dinsdagavonden. Op 27 maart start 
een groep in het Buurhuis van het 
Johannes Hospitium, Vossestaart 2 
, 3648 HM, Wilnis
Op dit moment zijn er nog plaatsen 
vrij.
Aanmelden kan via: www.zuwe-
zorg.nl/cursussen. Ee Zuwe infor-
matielijn, telefoonnummer 0900 – 
2359893 (Op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur.)
Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Geertje Bol: 06 - 44882351
Carin van Grieken: 0297 – 230290 
(op woensdagen en donderdagen)

Workshop Puberbrein in 
Mijdrecht, gratis!
De Ronde Venen - Met elfjarigen 
voer je ineens heftige gesprekken 
over zakgeld, kleding, games, ge-
bruik van internet en tv en make-
up. Pubers uit groep 8 zijn mondig 
en toch nog kind. Hun gedrag ver-
andert: ze worden brutaler en tasten 
thuis en op school de grenzen af. De 
(pre)puberteit is aangebroken.
Kinderen en zeker jongeren krijgen 
steeds meer vrijheden en verant-
woordelijkheden. Maar hun brein 

is pas rond hun 25e volgroeid. De 
gedachten van het Puberbrein ma-
ken inzichtelijk hoe jongeren zich 
tussen hun 10e en 25e ontwikke-
len en toont aan waarom jongeren 
juist vanaf de tienerleeftijd vragen 
om duidelijke grenzen en goede be-
geleiding. 

Een prettig en open contact met je 
zoon of dochter is belangrijk in de-
ze vaak verwarrende periode. Hier-

Van Wijngaarden reikt 
lespakketten Geldexamen
Vinkeveen - Afgelopen maandag 
zijn de lespakketten voor het Nibud 
Geldexamen op het kantoor van As-
surantiekantoor van Wijngaarden 
aan de directeuren van de basis-
scholen in Vinkeveen uitgereikt. De 

directie van de scholen zijn una-
niem enthousiast over het pakket en 
willen in de huidige maatschappij, 
waarin leerlingen voor zoveel verlei-
dingen komen te staan als het gaat 
om geld uitgeven, de leerlingen ook 

hierin een basis en kennis van geld 
meegeven. Assurantiekantoor Van 
Wijngaarden deelt deze mening en 
vindt het van groot belang dat de 
basisschoolleerlingen van de groe-
pen 8 leren omgaan met geld. 

Deze groep leerlingen maakt im-
mers binnenkort de overstap naar 
het middelbaar onderwijs en krijgt 
daar veel vaker te maken met fi nan-
ciën en verleidingen, zoals bijvoor-
beeld de school- en sportkantine, 
schoolfeestjes, kleedgeld en niet te 
vergeten de mobiele telefoon. Het 
Nibud geldexamen en de bijbeho-
rende lessen levert een bijdrage 
hierin , om alles omtrent inkomsten 
en uitgaven en het geld dat hiermee 
gemoeid is, inzichtelijk te maken.
Assurantiekantoor van Wijngaarden 
is sterk regionaal georiënteerd en 
heeft daarom de keuze gemaakt om 
dit ook zo uit te dragen en is daar-
om de samenwerking aangegaan 
met de Vinkeveense basisscholen 
OBS de Pijlstaart, PCB De schakel 
en de Sint Jozefschool en de betref-
fende leerkrachten uit de groepen 8. 
De heer Oldert van assurantiekan-
toor Van Wijngaarden zal de eer-
ste les op iedere school gaan ge-
ven. De voorbereiding op het Geld-
examen bestaat uit acht gevarieer-
de lessen met voor ieder kind een 
kleurrijk werkboek. In de lessen zul-
len de kinderen kennis maken met 
fi nanciële begrippen, leren ze keu-
zes te maken en hun eigen bankza-
ken te regelen.
Daarnaast is er aandacht voor spa-
ren, lenen en de invloed van re-
clame. In juni zal het Geldexamen 
worden afgenomen en zullen de 
“geslaagden”offi cieel een diploma 
ontvangen in een feestelijke sfeer.

Tweede jaarlijkse fakkeloptocht 
voor gelijke behandeling
Mijdrecht - Woensdag 21 maart zal 
de jaarlijkse fakkeloptocht voor ge-
lijke behandeling gehouden wor-
den. Deze avond zullen deelnemers 
met fakkels door het dorp lopen om 
aandacht te vragen voor een nog al-
tijd dagelijks terugkerend probleem: 
discriminatie.
Dit is de tweede keer dat deze op-
tocht gehouden wordt. Vorig jaar 
was het een groot succes, met on-
geveer 75 deelnemers.
De tocht staat volledig in het teken 
van gelijke behandeling, met als uit-

gangspunt artikel 1 van de grond-
wet, dat opent met: “Allen die zich 
in Nederland bevinden, worden in 
gelijke gevallen gelijk behandeld.” 
Toch zijn er nog veel mensen die 
dagelijks met discriminatie te ma-
ken hebben. Met deze fakkelop-
tocht wil de organisatie aandacht 
vragen voor dit probleem.
Om 19:30 uur zal de tocht van start 
gaan vanaf jongerencentrum De Fa-
briek in Mijdrecht, nadat alle deel-
nemers van de organisatie een fak-
kel hebben gekregen.

Vervolgens zal de groep een 25 mi-
nuten durende wandeling door de 
wijk Proostdijland maken, waar-
bij de fakkels symbolisch de don-
kere straten zullen verlichten. Vorig 
jaar is de fakkel door dhr. A. Saglam 
doorgegeven aan stichting Hakyol 
in Mijdrecht, wat betekent dat zij dit 
jaar de optocht zullen organiseren.
Dit gebeurt in samenwerking met 
een enthousiaste groep van inwo-
ners uit de gemeente De Ronde Ve-
nen. Bij terugkomst zal de fakkel 
door worden gegeven aan stichting 

Winterrust
Vanaf november tot april is de 
natuur in winterrust. Bomen 
en planten verliezen hun blad 
en stengels. De sapstroom 
staat stil en de planten wa-
penen zich tegen bevriezing. 
Voor de dieren in de natuur 
is de winter geen gemakke-
lijke periode. Zij hebben geen 
verwarmde huizen en niet 
voldoende eten om de win-
ter te overbruggen. Er heerst 
schaarste. Daarom trekken 
heel veel vogels en sommige 
vlinders zoals de distelvink 
weg naar het zuiden om 
daar de winter door te bren-
gen. Sommige warmbloedige 
dieren overleven dankzij de 
winterslaap zoals de egels, 
sommige muizensoorten 
(relmuizen), dassen en eek-
hoorns. Vóór de dieren in win-
terslaap gaan eten ze zich vol 
en leggen zo een vetvoorraad 
aan. Daarmee komen ze de 
winter door want tijdens de 
winterslaap gaat de hartslag 
omlaag, de ademhaling ook 
evenals de lichaamstempe-
ratuur. Zodoende wordt het 
energieverbruik tot een mini-
mum beperkt. Dieren en vo-
gels ruilen voor de winter ook 
hun zomerkleed (van veren of 
vacht) in voor een warm win-
terkleed. 
De egel is een insecteneter 
heeft normaal een lichaams-
temperatuur van 39 g C. Tij-
dens de winterslaap kan die 
dalen tot 7 á 8 g. C. De egel 
slaapt onder dichte struiken 
in een leger van 30 cm diep. 
Dit leger heeft twee uitgan-
gen, één aan de noordkant, 
de andere op het zuiden. Hij 
slaapt vanaf de eerste vorst 
tot eind maart en legt geen 
wintervoorraad aan.
De slaapmuis, offi cieel de 
roodbruine eikelmuis, weegt 
minder dan een ons. Ze leven 
in bossen en parken en eten 
zaden, noten en insecten. 
Vijanden: boommarter, vos, 
uil, roofvogels. De slaapmuis 
wordt in Nederland met uit-
sterven bedreigd. Ze slapen 
graag met 10 tegelijk lekker 
dicht bij elkaar, met ingetrok-
ken poten en de staart over 

het lichaam. Ze leggen een 
voedselvoorraad aan die 
meteen na het ontwaken 
wordt opgepeuzeld. 
De eekhoorn weegt 250 
gram. Eet eikels, noten, de 
zaden uit dennenappels en 
paddenstoelen. Z’n vijand is 
vooral de boommarter. Het 
grootste deel van de winter 
slaapt de eekhoorn in een 
bolvormig nest in de oksel 
van een tak. De vluchtgang 
is naar beneden gericht. De 
eekhoorn verstopt zijn winter-
voorraad in verschillende nes-
ten , in boomholten en in kui-
len. Zijn wintervoorraad wordt 
ook wel door andere dieren 
verorberd. De eekhoorn wordt 
af en toe even wakker om wat 
te eten. 

Vleermuizen gaan in grote 
aantallen in winterslaap in 
grotten, forten en bunkers. 
Om de warmte vast te houden 
slaan zij hun vleugels om zich 
heen. Als een warme deken.
Winterrust. Niet gek bedacht 
van moeder natuur.

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

voor is basisinformatie over het ´pu-
berende brein´ een belangrijk hulp-
middel. Kennis leidt tot begrip en 
tot handvatten hoe je als ouder de-
ze ontwikkelingsfase van je zoon of 
dochter het beste kunt begeleiden. 

Careyn organiseert:
Gratis workshop Puberbrein: dins-
dag 17 april, 20.00-22.00 uur in 
Mijdrecht, Hoofdweg 1. Ter sprake 
komt het puberbrein, de bijzonder-
heden van de (pre)puberteit en hoe 
je daar als ouder mee om kunt gaan. 
Iedereen is welkom. Wel graag van 
te voren aanmelden door een mail-
tje te sturen naar: cursusbureau@
zuwezorg.nl.

Meer informatie Careyn
Careyn, voorheen Zuwe Zorg, is een 
actieve maatschappelijke onderne-
ming, die mensen verbindt.
Careyn staat voor vitaliteit, leven-
digheid en goede zorg in elke wijk, 
buurt of woongemeenschap en sti-
muleert zelfredzaamheid en eigen 
regie. Als het nodig is, staat Ca-
reyn klaar als betrokken partner 
met producten en diensten op het 
gebied van welzijn, wonen en zorg 
voor iedereen: jong en oud, gezond 
of kwetsbaar. 

Daarbij onderscheidt Careyn zich 
met een persoonlijke manier van 
werken, altijd dichtbij de klant.

Multi Mondo, die volgend jaar het 
startsein zal mogen geven.
Op 21 maart 1960 zijn tijdens een 
demonstratie tegen Apartheid in 
Zuid-Afrika demonstranten omge-
komen na een heftig politieoptre-
den. Naar aanleiding hiervan is de-
ze dag door de VN uitgeroepen als 
internationale dag tegen discrimi-
natie.
De fakkeloptocht is de manier waar-
op inwoners van De Ronde Venen 
deel kunnen nemen aan deze dag.
Meer informatie is te vinden op 
www.21-maart.nl, voor vragen kunt 
u contact opnemen met info@21-
maart.nl. De deelnemers hoe-
ven geen fakkel mee te nemen, 
die krijgen zij van de organisatie. 
Het laatste nieuws rondom de op-
tocht is ook te volgen op Twitter, via 
@21_MAART



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 á 
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 voe-
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Slimness helpt met afvallen!
Mijdrecht – Of de cliënten nou in-
dividueel, samen of in groepsver-
band komen het maakt niet uit. De 
resultaten vertaald naar demate van 
gewichtsverlies, liegen er niet om! 
Het is waar men zich het prettigst 
bij voelen, verteld Claudia.
Ook de groep die nu bezig is gaat 
héél goed en alle deelnemers vallen 
af. De deelnemer die het meest af-
valt wint dan ook nog eens een be-
ker en een kaart goed voor 10 ver-
volgconsulten ter waarde van 85,-.
In april start er bij Slimness weer 
een nieuwe groep voor het afval-
len in groepsverband. Deze cursus 

duurt 10 weken waarin we er ge-
zamenlijk voor gaan ons streefge-
wicht te bereiken. De kosten bedra-
gen 150,- p.p. en deelnemers kun-
nen kiezen voor deelname op dins-
dag- of woensdagavond van 19:00 
tot 20:30. Er zijn nog enige plaatsen 
beschikbaar en deelnemers kunnen 
zich via de website opgeven. Ge-
makkelijker kan afvallen niet zijn, 
doen dus! Slimness is aangeslo-
ten bij de BGN, de Beroepsvereni-
ging Gewichtsconsulenten Neder-
land, zodat de meeste zorgverzeke-
raars de kosten van deelname onder 
de aanvullende verzekering geheel 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

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

NU
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Deze week: Mijdrecht, gereformeerde kerk en pastorie

Voorjaarsconcert Zang-
school Studio Rotschild
Mijdrecht - Zaterdagavond 3 maart. 
Buiten ruik je het voorjaar en ste-
ken krokussen en narcissen al vol 
verwachting hun kopjes boven de 
grond uit. Vol verwachting is ook het 
publiek dat die avond langzaam de 
Veenhartkerk binnenstroomt, want 
vanavond geeft zangschool Rot-
schild weer haar leerlingenconcert. 
Terwijl de laatste hand wordt gelegd 
aan licht en geluid, de leerlingen van 
zangcoach Greetje nog even inzin-
gen, worden er in allerijl stoelen bij-
gezet. Geen wonder. Er zijn heel wat 
fans meegekomen met de 26 leer-
lingen die vanavond zullen optre-
den. En net zoals de leeftijden van 
de leerlingen zo lopen ook de gen-
res zeer uiteen. 
De avond wordt op revue-achti-
ge wijze geopend door Monique 
Smit, die met veel flair het swingen-
de nummer ‘Formidable’ van Charles 
Aznavour brengt. En formidabel is 
het, en dat al na drie zanglessen. Na 
een kort welkomstwoord van Greetje 
neemt Jeroen Kolckmeijer het over 
die de avond vlot en met humor aan 
elkaar praat. 

Jongste
De jongste leerlingen zijn de-
ze avond goed vertegenwoordigd. 
Zo zingen Mikki Scheper, Floor van 
Scheppingen en Senna van Alphen 
eerst het heerlijke nummer ‘ Alles 
kan als jij het laat gebeuren’ uit de 
musical Mary Poppins en later die 
avond het vrolijke nummer ‘Chillen 
op mijn billen’ van Kinderen voor 
Kinderen, waarmee ze de lachers op 
hun hand krijgen en een groot ap-
plaus oogsten. Emily van den Berg 
en Quinty Veerhuis zingen ook een 
nummer uit Mary Poppins ‘Tame-
lijk voortreffelijk’, waarbij ze als ech-
te professionals het gesproken ge-
deelte uit dit lied niet overslaan. En 
begeleid door vrolijke pianomuziek 

brengen Dionne Spaltman en Mara 
Leeuwin met uitstekend gevoel voor 
timing het snelle nummer ‘De Beer’ 
van Annie M.G. Schmidt. Als laatste 
nummer voor de pauze brengen de-
ze zeven meisjes samen de vrolijke 
‘Tafel-act’ Harry Snotter, waarmee 
ze weer hoge ogen gooien. Net zo-
als Chelsey van Wijk en Sarah Rood-
enburg. Chelsey die met haar 7 jaar 
het nummer ‘Luchtkasteel’ uit Les 
Miserables heel ontroerend weet 
te brengen, maar ook het verhaal 
goed vertelt en Sarah Roodenburg 
die met haar flair en in goed Engels 
het nummer Price Tag van Jessie J. 
prachtig vertolkt.

Ballads
Ruimte voor ballads is er bij dit con-
cert ook. Zo is er het gevoelige num-
mer ‘Make you feel my love’ van 
Adele prachtig gezongen door Fran-
ciska Oudshoorn en het beken-
de nummer ‘Skinny love’ van Bur-
die gezongen door Debby Janmaat 
die niet alleen heel goed zingt, maar 
zichzelf daarbij ook nog op de piano 
begeleidt. Net als Julia van Alphen 
die zichzelf ook begeleidt op de pi-
ano en met haar prachtige stem het 
liefelijke nummer ‘Whiteflag’ van Di-
do brengt. Met het nummer ‘Have a 
little faith in me’ van Ilse de Lange, 
professioneel gebracht door Anouk 
Bakker en begeleid door haar broer 
Dave, wordt duidelijk dat zangcoach 
Greetje haar eigen Ilse de Lange in 
huis heeft. Als laatste in dit gen-
re een duet. Het gevoelige num-
mer ‘Tell him’ van Barbra Streisand 
en Céline Dion wordt prachtig twee-
stemmig gebracht door Judith van 
Harten en haar zus Esther.
Hun stemmen passen heel goed bij 
elkaar. Naast ballads is er ook het 
door Margo Brandenburg goed ge-
performde swingende jazznummer 
‘Big Spender’ en het mooie piano-

nummer ‘River flowing you’ van Yi-
ruma goed gespeeld door Debby 
Janmaat. Maar ook nummers met 
een religieus tintje ontbreken niet. 
Zo krijgt Claudia Verhagen de he-
le zaal mee met haar negro spiritu-
al ‘Joshua fitt the battle of Jericho’ 
en brengt Debbie Meijers begeleid 
door haar moeder op piano zeer in-
levend het nummer ‘Mary did you 
know’. Dat de musical ook populair 
is bij de oudere jeugd en volwasse-
nen blijkt wel uit de volgende optre-
dens. 

Prachtig
Zo brengt Nanou van Iersel prach-
tig en met een heel goede perfor-
mance het nummer ‘U weet niets 
van mijn wezen’ uit de musical ‘Aï-
da’ en vertolkt Judith van Harten met 
haar mooie stem het gevoelige num-

mer ‘Denk aan mij’ uit ‘The Phantom 
of the Opera’, waarbij alle hoge no-
ten prima worden gehaald. Ook Ma-
rian Tuinenburg gooit hoge ogen 
als zij alle hoge noten haalt met het 
op bijzonder mooie wijze gebrach-
te lied ‘Memory’ uit Cats. Het laat-
ste musicalnummer is het humor-
volle ‘Populair’ uit de musical “Wic-
ked’ heel goed gezongen en sterk 
geacteerd door Esther van Har-
ten, samen met haar zus Judith die 
de rol van de ‘groene heks’ op zich 
heeft genomen. Dat opera beslist 
niet saai is, bewijst Marije Voskamp 
met het prachtig gezongen lied ‘Still 
a Queen’ van Händel en is duidelijk 
te horen dat zij een groot stembe-
reik heeft. En Geertje van Wijngaar-
den lijkt zo wel uit de professione-
le opera gestapt met het schitterend 
gezongen nummer Nun beut die 
Flur uit die Schöpfung van Haydn. 
De diepe stem en krachtige uithalen 
van Jan Klomp zetten het lied ‘Om-
bra mai fu’ van Händel prachtig neer 
en ook het Italiaanse lied ‘Che faro 
sensa Euridice uit ‘Orpheus en Eu-
ridice van Gluck mooi vertolkt door 
Jeroen Kolckmeijer geven het pu-
bliek het echte operagevoel.

Gevoelig
Natuurlijk mag op zo’n avond het 
Nederlandstalige lied niet ontbre-
ken. Thomas Oudshoorn laat met 
het gevoelige nummer ‘Laura’ zien 
een hoog Jan Smit-gehalte te heb-
ben. En met zijn lied ‘Ik ook van jou’ 
van Guus Meeuwis wordt het feest 
en krijgt hij de hele zaal mee.
Na een lang slotapplaus en bloe-
men voor alle leerlingen moet Gree-
tje er zelf ook aan geloven. De zaal is 
muisstil als zij op onnavolgbare wij-
ze de avond beëindigt met het ont-
roerende nummer ‘Somewhere over 
the rainbow’. En dan is de avond 
echt voorbij. Het publiek gaat lang-
zaam naar huis, zich misschien al 
verheugend op een volgend con-
cert, maar vooral nog nagenietend 
van deze prachtige muzikale avond..

Passage afdeling Mijdrecht
De Ronde Venen - Op 22 maart 
hopen wij onze volgende bijeen-
komst te houden.
Omdat deze avond in de veertig da-
gen tijd valt hebben wij een bijzon-
dere spreker voor u uitgenodigd: 
Dhr. A. Hendriksen uit Oosterbeek 
komt ons iets vertellen over de ze-
ven kruiswoorden van Jezus en 
deze avond wordt het gesproken 
woord afgewisseld met muziek van 
Joseph Haydn. Passage Mijdrecht: 

een grote groep enthousiaste vrou-
wen die het met elkaar gezellig heb-
ben en zich bezig houden met ge-
loof, cultuur en samenleving.

22 maart, gebouw Irene aan de 
Kerkstraat in Mijdrecht.
Een prachtig programma over het 
lijden en sterven van Jezus.
De avond begint om 20.00 uur.
Hartelijk welkom voor onze leden en 
belangstellenden.

Leugentje om bestwil 
“Wereldpremière”

ren. Dit keer spelen de leden van 
W.I.K een komisch spel “Leugen-
tje om bestwil”geschreven door Jo 
Snoeren.

Twitter
De schrijver had contact met W.I.K. 
via twitter en wenst de vereniging 
veel succes met het stuk dat hij vo-
rig jaar heeft geschreven en uitge-
geven. De schrijver was dolblij en de 
W.I.K is de eerste vereniging de het 
speelt dus een Wereldpremière vol-
gens de schrijver.
Korte inhoud: Tijdens een van zijn 
beruchte feestjes had Ruud weer 
eens te veel gedronken. Paula had 
gezien dat hij op weg naar huis ie-
mand had aangereden en doorge-
reden was. Ze komt er achter dat 
hij partijvoorzitter wil worden, chan-
teert hem en gaat als zijn nieuwe 
vriendin bij hem inwonen. Om te 
voorkomen dat ze alles door brieft 
naar het partijbestuur moet Ruud 
accepteren dat ze met zijn credit-
card steeds meer geld uitgeeft. 
Moeder Truus, die denkt dat het zijn 
nieuwe vriendin is, kan absoluut niet 
met haar door één deur. Olivia In ’t 
Slot komt vertellen dat Ruud be-
ter zijn kandidatuur kan intrekken. 
Dezelfde avond komt de zwangere 
Evita binnen lopen en vertelt dat ze 
in verwachting is van kleine Ruud? 

Moeder Truus is gelukkig met het 
verhaal omdat ze dolgraag oma wil 
worden. Moeder Truus houdt niet 
van liegen maar om Ruud aan Eefje 
te koppelen gebruikt ze dan zelf een 
leugentje om bestwil. 

Nieuwgierig
Nieuwsgierig? U kunt dit zien op 
zaterdag 17 en 24 maart in het Ou-
de Parochiehuis Bozenhoven 152 te 
Mijdrecht De opvoeringen begin-
nen om 20.15 De spelers van W.I.K 
hebben al veel lol gehad tijdens de 
repetitie”s van dit stuk. De regie is in 
handen van Ton Rapp en de grime 
wordt verzorgd door Theo Linssen. 
Toegang kaarten à 7,50 zijn te be-
stellen bij Hennie Breewel tel: 0297-
283979. Bent u nog geen donateur? 
Voor slechts 10.00 per persoon per 
jaar krijgt u de kaarten voor de 
W.I.K opvoeringen in maart en no-
vember thuis bezorgt. Toneelvereni-
ging W.I.K. is ook op zoek naar jon-
gens, meisjes, mannen en vrouwen 
die toneel willen spelen, lijkt dat je 
wat?Kom dan eens geheel vrijblij-
vend, kijken bij een van de repeti-
ties op de dinsdag avond of bij een 
van de opvoeringen. Wilt u meer in-
formatie hebben over de vereni-
ging bel dan met Nico van Leeu-
wen tel: 0297–284425 of kijk op  
www.wiktheater.nl

dan wel gedeeltelijk vergoeden. Wie 
dit jaar bij Slimness door deelname 
de meeste kilo’s verliest kan 1 jaar 
gratis onbeperkt zonnen winnen bij 
zonnestudio SunCare Mijdrecht ter 
waarde van 490,- . Een prachtige 
prijs en te winnen door ieder die re-
gelmatig bij Slimness op de weeg-
schaal staat en gemotiveerd wilt af-
vallen en slanker wilt blijven.

Ook in Albert Heijn in de Passa-
ge, was Slimness te vinden. Er was 
een speciale Slimness tafel inge-
richt waar alléén de producten die 
Slimness-verantwoord en beter zijn 
om te kiezen waren uitgestald. Een 
groot succes dat zeker zal worden 
herhaald.

Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u ook afvallen en daarbij ook 
nog kans maken op 1 jaar gratis on-
beperkt zonnen? Maak dan nu al-
vast een afspraak voor een vrijblij-
vend gesprek, want hoe eerder u 
begint hoe sneller slanker en hoe 
meer kans op de prijs!

Op dinsdag 27 maart organiseert 
Slimness weer een inloop informa-
tieavond in de Meijert. Vanaf 19:00 
tot 21:00 bent u welkom en staat de 
koffie klaar. Hier kunt u alles vragen 
over Slimness: afvallen alleen of 
met z’n tweeën in de praktijk of bij u 
thuis, cursussen, gezamenlijk in de 
eigen bedrijfskantine, kortom vele 
mogelijkheden naar eigen wens.

Knotgroep zaagt in Botshol
De Ronde Venen - Zaterdag 17 
maart werkt de Knotgroep Uithoorn 
in Botshol. Onder leiding van Sytze 
de Vries wordt in dit prachtige ge-
bied van Natuurmonumenten een 
ochtend hard gewerkt aan het be-
houd van de balans tussen de riet-
landen en de bospercelen. Als je in 
dit gebied geen beheersmaatrege-
len zou nemen, zou alles dichtgroei-
en tot een moerasbos. Het mooie 
van Botshol is dat er naast het water 
en het bos ook veel ruimte is voor 
het riet. Veel bijzondere vogels zijn 
voor hun broedgelegenheid afhan-
kelijk van deze combinatie van wa-
ter, riet en bos. Zo is de broedkolo-
nie van de lepelaars in Botshol af-
hankelijk van een beschutte plek in 
het riet tegen een bosrand. Zater-
dag 17 maart neemt Sytze de Knot-
groep met de boot mee naar de 
werkplek. Daar moeten de hoog op-
geschoten elzen en berken kort ge-

haald worden. Dan krijgt het riet-
land weer de kans zich te herstellen.
De knotgroep verzamelt zich om 
9.00 uur bij de werkschuur van Na-
tuurmonumenten in de haakse 
bocht van de Botsholsedijk in Wa-
verveen. Iedereen die ervan houdt 
om in dit prachtige natuurgebied 
een ochtend hard te werken, is van 
harte welkom. Deze werkdag is ook 
aangemeld bij NLDoet. Er zijn al vrij-
willigers die zich via de website van 
NLDoet hebben gemeld. De knot-
groep zorgt voor goed gereedschap 
en handschoenen. Neem zelf laar-
zen mee, en een beker plus lepel. 
Omdat dit de laatste werkdag in het 
seizoen 2011-2012 is, zal er bij de 
koffie bijzondere koek zijn en vanaf 
13.00 uur ook een smakelijke lunch.

Voor verdere informatie: Bert 
Schaap 0297-565172 , of de website 
www.knotgroepuithoorn.nl .
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 16 maart 
2012 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 20.00 uur en ui-
terlijk om 20.15 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spe-
len viermaal zestien giffies, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag was:
1 Bianca Pappot  7116 punten 
2 Cock Meijer  7068 punten
3 Greet Koot  6932 punten
4 Ria Plant  6866 punten
5 Sonja v.d. Waa  6821 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Kees Kooijman met 4916 punten op 
de volgende datums zal er ook ge-
kaart worden in Café de Merel dus 
op 16 en 30 maart, 13 en 27 april, 
11 en 25 mei , 8 en 22 juni en 6 juli .

AKU atleet B. Anderiessen 
regionaal cross kampioen
Regio - Op zaterdag 10 maart 
werd er bij atletiekvereniging Clyto-
neus in Woerden de regionale cross 
wedstrijden voor pupillen en juni-
oren gehouden. De junioren van 
AKU hebben lang naar dit kampi-
oenschap toegewerkt en afgelopen 
weekend was het zo ver. AKU atleet 
Bram Anderiessen heeft uitstekend 
gepresteerd en is regionaal cross 
kampioen geworden in zijn catego-
rie!
Ondanks een val tijdens de 2125 
meter lange race heeft aanstormend 
talent Bram Anderiessen de finale 
gewonnen in een tijd van 7.54,0. Ook 
Loek Janmaat en Sam Houdijk van 
AKU deden mee aan deze finale in 
de categorie Jongens Junioren D2. 
Loek Janmaat eindigde op de 28ste 
plaats in een tijd van 9.17. Sam Hou-
dijk werd 42ste in 10.04,0.

Meisjes
In de categorie meisjes junioren C 
liep AKU atlete Evelien Hooijman 
een sterke 2 kilometer. In een veld 
van 55 meisjes finishte zij als 6e in 
een tijd van 8.40,0. Diede Lek stond 
ook aan de start op deze 2 kilome-
ter. Zij realiseerde een tijd van 9.55,0 
en werd daarmee 26ste in haar ca-
tegorie.
In de categorie meisjes junioren 
B startte Iselin Keune sterk, maar 
werd toch ingehaald door andere 
snelle loopsters. In de laatste ronde, 
toen zij 7e lag, kon zij nog versnellen 
en kwam helaas op de finish net 0,1 

seconde te kort voor een 3e plaats. 
Zij werd 4e op het 3 km lange circuit 
met een tijd van 13.07,0.

Jongens
Sjoerd Heemskerk stond aan de 
start op de 5 kilometer in de cate-
gorie Jongens Junioren AB. Helaas 
kreeg hij op dit zware parcours tij-
dens zijn race last van zijn rug. 
Daardoor kon hij niet voldoende 
snelheid vasthouden en kwam, be-
hoorlijk teleurgesteld, als 14e over 
de finish in 19.50,0.
SRT- en AKU-atlete Kim Hittinger 
liep de eerste ronde in de catego-
rie meisjes junioren AB een goede 
race. Daarna wreekte zich het feit 
dat ze nog te weinig trainingsarbeid 
heeft kunnen verrichten. Ook zij 
had wat rugproblemen, maar des-
ondanks kwam Kim als 6e over de 
eindstreep in een tijd van 13.29,0.
Thijs Heemskerk werd tijdens zijn 
3750 meter lange race geconfron-
teerd met een losse veter. Vervol-
gens liep hij niet lekker meer en fi-
nishte in een tijd van 17.56,0 en werd 
daarmee 61ste in zijn categorie Jon-
gens Junioren C.

Meisjes A
Tot slot kwam in de categorie meis-
jes junioren A Channa van Seters 
op het 3 km lange parcours als 14e 
over de meet in een tijd van 14.52,0. 
De AKU junioren mogen allemaal 
erg trots zijn met deze geleverde 
prestaties, hartstikke goed gedaan!

Jeugdrijder Owen Geleijn wint het kampioenschap van Uithoorn.

Wielren seizoen voor 
UWTC weer van start
Aalsmeer - Regio - De eerste wed-
strijden zijn alweer verreden. De 
eerste wedstrijd op 12 februari werd 
nog afgelast i.v.m. de vorst. Op 26 
februari werd het kampioenschap 
van Uithoorn verreden op onze 
thuisbaan aan de Randhoorn. Ge-
lijk alweer succes voor jeugdrijder 
Owen Geleijn die de eerste plaats 
voor zich opeiste bij categorie 3 en 
4, de 10- en 11-jarigen. Ook in cat 
3-4 een 7e plaats voor Tristan Ge-
leijn, Eric Looij 10e en Ian vd Berg 
11e. Bij categorie 5-6 reden Rowe-
na Wiebes, Menno van Capel, Le-
on Buijs en Daniel Wiegmans mee. 
Menno kon de wedstrijd in het pe-
loton uitrijden voor de andere rijders 
ging het nog iets te hard vandaag.
Bij de nieuwelingen won oud-UWTC 
rijder Jouke Schelling de wedstrijd 
met overmacht, hij zette het hele 
peloton op een ronde achterstand. 
Niels Ruijter werd 6e en Rick van 
Wieringen 10e . Bart de Veer had 
een ronde achterstand op het pe-
loton maar reed de wedstrijd pri-
ma uit. Ook Rowie van Capel had bij 
de junior meisjes een ronde achter-
stand opgelopen maar heeft weer 
de eerste wedstrijdervaring van 
2012 opgedaan. 
Bij de groep A rijders (elite/juni-
or/amateurs/beloften) won oud- 
UWTC rijder André Looij. Ook bij 
de groep B rijders (sportklasse) een 
UWTC rijder op het podium. Frans 
van der Does reed naar een mooie 
3e plaats.

Kansrijk
Op 3 maart zocht Joost Spring in ’t 
Veld wat verder van huis een wed-
strijd op. De ronde van Groningen, 
voor elite en beloften, stond op zijn 
programma. Ruim 160 rijders aan 
de start. Joost zat in een vroege 
kansrijke ontsnapping met 4 ande-
re rijders. Met ruim 2 minuten voor-
sprong zag het er goed uit. Maar het 
peloton wist toch nog terug te ko-
men. Uiteindelijk wist hij een nette 
21e plek te behalen in de Groning-
se straten.
Zaterdag 10 maart en zondag 12 
maart is het kampioenschap van 
Amsterdam verreden op de mooie 
baan in Sloten. Maar liefst 34 nieu-
welingen jongens aan de start, alle 

UWTC-ers wisten zich in het peloton 
te handhaven. De snelheid lag be-
hoorlijk hoog, want er werd een uur 
lang met een gemiddelde snelheid 
van 41 km/u gereden. Deze jongens 
worden dit jaar 15 of 16 jaar. Rick 
van Wieringen werd 11e, Jeroen van 
Goor 14e, Bart de Veer 21e en Koen 
de Best 26e. 

Veteranen
Zondag 11 maart was de start van 
het wielerseizoen 2012 voor de 60+ 
veteranen op het clubparcours van 
de UWTC in Uithoorn. In de voor-
jaarszon stonden er 35 renners aan 
het vertrek, waaronder drie renners 
van de UWTC, namelijk Leen Blom, 
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh. 
Vanaf de start werd er een hoog 
tempo onderhouden met als gevolg 
dat er na 8 ronden al een kopgroep 
ontstond van 7 renners met daar-
bij Guus Zantingh. In de kopgroep 
werd er goed samengewerkt , zodat 
zij een grote voorsprong op het pe-
loton kregen. Met nog 7 ronden te 
gaan sprongen twee renners uit de 
kopgroep weg en werden niet meer 
achterhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis voor Arie de Groot 
uit Stolwijk. Guus Zantingh spurt-
te naar een mooie 4e plaats na de-
ze lange ontsnapping. De sprint van 
het peloton, voor de 8e plaats, werd 
gewonnen door Ben Pouwels uit 
Cuijk. Leen Blom en Theo Ouds-
hoorn eindigden in het peloton. 
Op vrijdag 16 maart zullen de rijders 
aanwezig zijn bij de ploegenvoor-
stelling. Dit jaar is deze bij sponsor 
Profile Tyrecentre Hogendoorn aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn. 
De andere sponsors van de afdeling 
wielren zijn de Rabobank, autobe-
drijf Rovémij uit Mijdrecht, fietspeci-
alist van Eijk uit ter Aar, ijzer en me-
taalhandel Kroon uit Wilnis en Ab-
dominis sportbegeleiding.
Zodra de zomertijd ingaat gaan ook 
de jeugdtrainingen ,op dinsdag van 
17.30 tot 18.45 uur, weer van start. 
Wil je ook eens kennismaken met 
wielrennen dan mag je vrijblijvend 
een paar trainingen meedoen. Leef-
tijd 8 jaar en ouder. Meer informa-
tie kunt u vinden op: www.uwtc.nl/
wielren.

Zeventig en Tachtig bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 8 maart was 
er de derde ronde van de derde en 
laatste cyclus van dit seizoen. De 
voorzitter opende de bridgedrive 
met de verheugende mededeling 
dat we er weer een tachtig jarige bij 
hadden. Corry nogmaals van har-
te gefeliciteerd en bedankt voor de 
heerlijke traktatie. Helaas heeft ook 
de griepgolf ons bereikt, waardoor 
er nog wat verandert moest worden 
aan de loopbriefjes, omdat iemand 
s’morgens afgezegd had.

De wedstrijdleiding kwam nog met 
het vriendelijk verzoek, om alleen 
nog maar telefonisch af te zeggen, 
dan weet je zelf dat de boodschap 
is overgekomen en kunnen er geen 
misverstanden ontstaan. 
Er werd aan 13 tafels gebridged.
Zeven in de A-lijn en zes in de B-
lijn, met helaas een stilzittersronde 
in de A-lijn. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met maar liefst 71,68 %.
Dit bedoelde we dus met de zeven-
tig in de aanhef.
Tweede werd het paar Greet de 
Jong en Roel Knaap met 58,09 %, 
de eerste ronde was duidelijk een 
vergissing, want zij gaan nu weer 
als een speer.
Derde werd het paar Nel Heilmann 
en Hetty Houtman 55,80 %, het lijkt 
wel of zij even moeten warmdraaien.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Corry Olijhoek en Nel-
ly de Ruiter met 56,00 %.
Tweede werd het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolenmet 53,48 %.
Dede is het paar Riet Bezuyen en 
Wim Egbers met 53,04 % geworden. 

Competitiestand.
We zijn nog niet op de helft van deze 
cyclus, dus niemand hoeft nog niet 
wanhopen of optimistisch te zijn, er 
kan nog van alles gebeuren

A-lijn
Eerste staan hier het echtpaar Leny 
en Jan v.d.Scho met een gemiddel-
de score van 58,89 %.
Tweede is het paar Greet de Jong en 
Roel Knaap met 54.91 %.
Derde is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 53,47 %, nog beterschap 
Joop.

B-lijn 
Eerste zijn hier het paar Corry Olij-
hoek en Nelly de Ruiter met een ge-
middelde score van 57,86 %.
Tweede is het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolen met 57,04 %.
Derde is het paar CorryH Snel en 
Netty Walpot met 54,86 % 

Volgende week spelen we de vier-
de ronde van de derde cyclus, dus 
weer competitie Bridge, dan valt er 
iets meer te zeggen over de compe-
titiestand.

Nooitgedachters in de top 
van eindklassement
De Ronde Venen - John Me-
ijwaard uit Vinkeveen is winnaar ge-
worden van de marathoncompeti-
tie Masters vier van de Amsterdam-
se Jaap Edenbaan. Met een klinken-
de overwinning in de laatste wed-
strijd won hij de cup. Hans de Best 
uit Mijdrecht behaalde een mooie 
vierde plaats en Ton Bunschoten 
werd tiende. Bij de dames twee is 
Melissa van Pierre uit Wilnis op een 
mooie tweede plek geëindigd. Koen 
de Best heeft bij de C3 heren ook 
het podium gehaald met een der-
de plek in de eindrangschikking. Bij 
de Masters twee was het een hevige 
strijd tussen Henk Regelink en Jan 
van der Zon voor de beste Nooitge-
dachter. Henk stond voor de laatste 
wedstrijd derde en Jan vierde in het 
klassement. 

Door een val in de laatste ronden 
zakte Henk naar een zesde plaats 
en werd Jan knap vierde in het 
eindklassement. Dirk de Jong is bij 
de C2 klasse op een mooie vijfde 
plek geëindigd en Sven Prins is ne-
gende geworden. De snelste cate-
gorie is de C1 met Niels Immerzeel 
die tussen al dat geweld een knap-
pe zevende plek bij elkaar schaats-
te. De grootste groep Nooitgedacht 
rijders in één categorie zijn de Mas-
ters drie met Ton Hendrikse uit Vin-
keveen als beste met een veertiende 
plek en Peter van der Meijden een 
twintigste plaats. 
Alle resultaten bij elkaar opgeteld 
behaalde IJsclub Nooit Gedacht een 
mooie tweede plaats in de clubcom-
petitie waar ze vorig jaar nog eerste 
waren geworden.

Argon verliest nipt
Mijdrecht - De jongste leden van 
Argon Basketball hebben afgelo-
pen zondag tegen de Blue Arrows 
in Driebergen gespeeld. Deze he-
le competitie is deze tegenstander 
elke keer net een maatje te groot 
voor ze geweest. Toch kun je aan al-
les merken dat het team groeiende 
is en elke keer steeds beter wordt. 
In de rust was de stand zelfs 14-16 
voor Argon maar tijdens een zeer 
spannende tweede helft werd de 
eindstand toch 41-37 in het voor-
deel voor de tegenstanders. Dit keer 

scheelde het dus maar 2 goals en 
tegen dit team is dat dus best een 
prestatie te noemen! Alle kinderen 
uit groep 5 t/m 8 kunnen op vrijdag 
13, 20 en 27 april een keer kijken of 
deze sport iets voor ze is. Meer in-
formatie hierover kun je vinden in 
de folder “kies voor hart en sport” 
die je op school hebt ontvangen. SV 
Argon Basketball heeft teams voor 
jongens en meisjes in alle leeftijds-
groepen. En jongens, zaterdag thuis 
tegen Almere Pioneers belooft weer 
een spannende wedstrijd te worden.

Zonder jou is er geen bal aan
Mijdrecht - Op zondag 25 maart 
organiseert Tennis Vereniging 
Mijdrecht een open dag. Onder het 
motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ 
kunnen volwassenen en kinderen 
op een leuke manier kennis maken 
met de tennissport en met de ver-
eniging. Om 13.00 uur wordt gestart 
met een demonstratie door vier ge-
talenteerde spelers van de vereni-
ging. Zij zullen een zogenaamde su-
pertiebreak spelen. Daarna kunnen 
alle deelnemers de eerste kneepjes 
van de tennissport leren kennen tij-
dens een clinic. Deze wordt gege-
ven door de professionele trainers 
van tennisschool Tennis Actief. Voor 
rackets wordt gezorgd. De middag 
eindigt rond 16.00 uur. Tennis Ver-
eniging Mijdrecht bestaat al bij-
na 50 jaar en is uitgegroeid tot een 
echte familieclub. Met meerdere fa-
milies waar drie generaties enthou-
siaste leden van de vereniging zijn is 

TVM een plek waar men niet alleen 
graag komt om te sporten, maar 
ook voor een gezellig samenzijn in 
het clubhuis. Naast veel ruimte voor 
de recreatieve tennisser is er echter 
ook veel aandacht voor de fanatie-
ke wedstrijdspeler. Zo komt het eer-
ste damesteam al vele jaren uit in de 
eredivisie en speelt het eerste he-
renteam in de overgangsklasse. 
Wilt u meedoen aan de open dag? 
Hoewel vooraf aanmelden niet ver-
plicht is, is het fijn als wij weten op 
hoeveel personen wij kunnen reke-
nen. Stuur daarom een mail naar ri-
chardvdsluijs@ziggo.nl of bel met 
0297-272142. Trek sportieve kle-
ding aan en zorg voor sportschoe-
nen met licht profiel. Op www.tvm-
mijdrecht.nl vindt u nog meer infor-
matie over de open dag, de kennis-
makingstarieven voor nieuwe leden 
en over de vereniging. Graag ver-
welkomen wij u op 25 maart!

Hertha F2 verliest derby 
wedstrijd tegen CSW F4
Wilnis - Na een behoorlijke neder-
laag van vorige week heeft de F4 van 
CSW er weer vertrouwen in te gaan 
winnen. Deze week een uitwed-
strijd bij Hertha in Vinkeveen. De af-
trap werd genomen en meteen leg-
de Hertha de druk bij de spelers van 
CSW. Na een aantal keer mooi over-
spelen en goed naar elkaar te kij-
ken, onder leiding van aanvoerder 
Chris Gortenmulder,  werd er toch 
gescoord door Hertha: 1-0.  Het was 
een mooi doelpunt . Met een paar 
mooie kansen die CSW niet op een 
gelijk spel mochten zetten  gingen 
ze de rust in. De tweede helft wa-
ren alle spelers van CSW erg ge-
richt op de bal en  nog fanatieker 

dan in  de eerste helft. Na een paar 
minuten kreeg CSW een vrije trap, 
toen Lars de Jong ontsnapte en 
door een overtreding werd tegen-
gehouden. Die genomen werd door 
Mitch van Blokland en mooi in ge-
schoten. Daar  was dan de 1-1 waar 
ze erg hard voor hadden gevoch-
ten. Wat later in de wedstrijd kreeg 
CSW nog een kans om te scoren 
maar benutte die niet goed waar-
door het nog steeds 1-1 bleef. Uit-
eindelijk heeft Kareltje van der Vegt, 
na een mooie pass van Aron Turk, er 
voor gezorgd dat CSW op een  voor-
sprong kwam met  1-2. Later scoor-
de hij ook nog de 1-3, wat tevens de 
eindstand was.
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Tropische feestdag
OP DE VUURVOGEL

Uithoorn - De Vuurvogel in Uithoorn heeft een 
heerlijke, tropische dag gehad. Een dag lang was de 
gehele school in tropische sferen en niet zonder re-
den. Ten eerste scoorde de Eindcito van groep 8 we-
derom ruim boven het landelijke gemiddelde (waar 
we ongeloo� ijk trots op zijn), maar ook vierden de 
ju� en en meester voor de eerste keer gezamen-
lijk hun verjaardag. De hal was omgetoverd tot een 
echt strand van Hawaï, compleet met palmbomen. 
Iedereen was verkleed en de boa’s en zonnebrillen 
stonden menigeen fantastisch. In de ochtend werd 
er ook nog de limbo gedanst, speelden we een com-
petitie door te bowlen met kokosnoten en in de hal 
was een wedstrijd wie er het mooiste zandkasteel 

kon bouwen. Hoe leuk was het “Hawaïaans watjes 
blazen”! Velen dachten echt een dag op een zonnig 
eiland door te brengen. 
Tijdens de gezamenlijke lunch werd er gesmuld van 
de tosti’s Hawaï. Een cocktailbar (!) mocht natuurlijk 
niet ontbreken en daar hebben we de echte dansers 
ontdekt. Van coole surfboys tot echte hoela dansers. 
In de bovenbouw hebben zowel de leerlingen als de 
leerkrachten nog veel geleerd over deze eilanden-
groep midden in de Stille Oceaan doordat meerde-
re groepjes interactieve presentaties gaven over Ha-
waï. Dat zwarte zand...., die vulkanen.... de palmen.... 
we willen er allemaal naar toe. Het was een zeer zon-
nige, geslaagde dag !!
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Vrienden/vriendinnenavond 
Kwinkslag jeugd zeer gezellig

Vinkeveen - Afgelopen donderdag 8 maart was er bij Badminton vereniging Kwinkslag uit Vinkeveen weer een 
invitatieavond voor en bij de jeugd. Hierbij kon ieder jeugdlid een vriendje of vriendinnetje meenemen om een 
avond mee te spelen. Het was een erg gezellige avond, waarbij onder leiding van de trainer verteld werd hoe het 
badmintonspel gespeeld wordt. Heb je ook eens zin een avond mee te spelen, dan ben je van harte welkom op 
de donderdagavonden van 19.00-20.00 uur in de Boei in Vinkeveen.

HVM stunt tegen koploper
Mijdrecht - Zondag begon voor de 
hockeyers van HVM de tweede helft 
van de veldcompetitie. Het team 
had in de winterstop al vroeg de 
training hervat en twee oefenwed-
strijden gespeeld. Dat had rende-
ment, de Mijdrechters trakteerden 
in een spannende wedstrijd koplo-
per Hoorn op de eerste nederlaag 
van het seizoen.
HVM, zesde op de ranglijst, speel-
de op het zonnige veld in Hoorn 
een sterke wedstrijd. Hoorn begon 
fel aanvallend en keeper Redmar 
Stienstra moest meteen drie keer in-
grijpen. Daarna nam Mijdrecht meer 
initiatief. Een zuivere pass van Jacob 
Veerhuis bracht Arjan Blommaert in 
scoringspositie. Blommaert aarzelde 
niet en schoot onhoudbaar in, 0-1 in 
de vierde minuut.
Deze tegenslag leek de Westfriezen 
niet te ontmoedigen, de ene na de 
andere aanval rolde op het doel van 
Stienstra af. De HVM spelers voch-
ten echter voor iedere meter, waar-
bij vooral middenvelder Casper Slot 
veel storend werk verrichtte en ook 
nog zijn eigen aanvallers kon aan-
sturen. Het bleef echter veel druk-
ker voor het Mijdrechtse doel dan 
aan de overkant. Kort voor de rust 
kreeg Hoorn drie strafcorners op rij. 
Twee daarvan strandden op doel-
man Stienstra, de derde werd gered 
door lijnstop Tim Mantel. De rust-
stand was 0-1.

Waarschuwing
De tweede helft begon met een 
groene kaart (waarschuwing) voor 
aanvoerder Tom Günther, omdat 
de Mijdrechters te laat weer op 
het veld verschenen. Hoorn zette 
meteen weer veel druk. HVM pas-
te de spelwijze aan, het zwaar be-
laste middenveld kreeg voortdu-
rend assistentie van de voorhoede, 
die mee terug kwam. De aanvallers 
maakten daardoor veel meters, wat 
in het hoge tempo van de wedstrijd 
veel kracht kostte. In de zevende mi-
nuut leek de langverwachte gelijk-
maker te vallen, maar de goed lei-
dende scheidsrechters keurden het 
doelpunt af wegens een te hoog ge-

heven stick. De aanvaller tikte de bal 
van boven zijn hoofd binnen. Twee 
minuten later was het wel raak, al 
vonden keeper en verdedigers dat 
dit doelpunt door gevaarlijk spel 
tot stand kwam. Overleg tussen de 
scheidsrechters bracht echter geen 
verandering, 1-1.
Hierna stond HVM tien minuten 
lang met de rug tegen de muur. 
Martijn Hensbroek, Koen Meijer 
en Jacob Veerhuis organiseerden 
de verdediging, maar konden niet 
voorkomen dat Hoorn met scher-
pe aanvallen steeds weer de uitblin-
kende keeper Stienstra tot reddin-
gen dwong. Een van de spaarzame 
aanvallen van HVM deed in de 21e 
minuut de wedstrijd kantelen: uit 
een voorzet van Jurrian Hartwigsen 
bracht Tom Günther onder de kee-
per door zijn team weer aan de lei-
ding, tegen de veldverhouding in.

Aanvallen
Hoorn bleef aanvallen. Tekenend 

1 Juli De Hoef Sportief
De Hoef - De Hoef Sportief vindt 
plaats op 1 juli 2012. Op die dag 
worden op het water van de Krom-
me Mijdrecht en op de wegen rond-
om De Hoef verschillende sportieve 
gebeurtenissen georganiseerd.
Het dorpje De Hoef ligt aan de 
Kromme Mijdrecht, een zijtak van 
de Amstel, welke leidt naar Woer-
dense Verlaat. De Hoef heeft een 
hechte kern en er zijn veel sportie-
ve activiteiten bij diverse verenigin-
gen zoals de sportvereniging HSV, 
de schaatsvereniging HouStreek en 
in de sportzaal van de Springbok bij 
het dorpshuis. Ook zijn er wandel en 
-fietsclubs. 
Bij het dorpscomité, tijdens een 
bijeenkomst wijkgerichte aanpak 
van de gemeente DeRondevenen, 
is door verschillende mensen het 
idee geopperd om “iets” sportiefs te 
doen op het water van de Kromme 
Mijdrecht. Er waren een aantal sug-
gesties variërend van “fiets ‘em erin” 
tot aan een “brug tot brug race”. En-
kele bewoners van het dorp hebben 
daarom samen met het dorpscomi-
te het initiatief genomen om op 1 ju-
li een sportief evenement in De Hoef 
te organiseren.

Wat gaat er gebeuren
Op zondag 1 juli vindt een aantal 

sportiviteiten in De Hoef plaats waar 
iedereen aan mee kan doen. 
Het begint ‘s ochtends vroeg met 
een wandeltocht van 5, 10 of 20 ki-
lometer. Daarna vindt er een recrea-
tieve zwemwedstrijd plaats met een 
lengte van 1 kilometer. Vervolgens 
wordt er in 7 rondjes een afstand 
van 30 km gefietst en wordt afge-
sloten met een prestatieloop van 5 
en 10 kilometer. 
Men kan per onderdeel deelnemen. 
Bij het zwemmen, fietsen en de 
prestatieloop wordt de tijd van de 
deelnemers gemeten en er zijn prij-
zen voor de winnaars en natuurlijk 
wordt gejuicht voor een ieder die de 
eindstreep haalt.  
De 41 van De Hoef
Voor de echte sportievelingen is 
het ook mogelijk om aan alle on-
derdelen deel te nemen. Het zwem-
men, fietsen en de lange prestatie-
loop zijn bij elkaar opgeteld 41 kilo-
meter en vormen een apart klasse-
ment (voor de sporters die aan al-
le drie de onderdelen hebben deel-
genomen). Wie wordt de 1e winnaar 
van de 41 van De Hoef?  
 
Deze sportieve prestaties kunnen 
door toeschouwers worden bijge-
woond vanaf elke plek langs het 
parcours. Bij restaurant “de Stroop-

Tennishal de Ronde Venen organiseert:

Rabobank Open Indoor 
Tennis Kampioenschappen
Mijdrecht - Tennishal de Ronde 
Venen in Mijdrecht is zich aan het 
voorbereiden op alweer de dertien-
de editie van de Rabobank Open. 
Dit jaar wordt het indoortennistoer-
nooi gehouden van donderdag 29 
maart tot en met zondag 8 april.

De veteranen (50+) spelen van 
dinsdag 3 april tot en met donder-
dag 5 april. Vergeleken met 1974 is 
er in de tennishal een hoop veran-
derd, met als belangrijkste verande-
ring de ondergrond. Vroeger werd 
er gespeeld op een snelle en har-
de ondergrond. Op dit moment ligt 
er een tapijtgravelbaan waarbij al-
le spelfacetten tot zijn recht ko-
men. De overstap naar gravelbanen 
is daarmee verkleind. Het speelple-
zier wordt aanmerkelijk vergroot en 
de baan is bespeelbaar is voor alle 
niveaus. De Rabobank Open Indoor 
Tennis Kampioenschappen, dat voor 
vele deelnemers van binnen en bui-
ten de regio een naam opgebouwd 
heeft, is daardoor de ideale start 
voor de competitie.

Van recreatieve speler 
tot toptennisser
De tennishal is in 1999 begonnen 
met het organiseren van een open 

toernooi. Door de jaren heen is het 
toernooi drukker geworden en ko-
men er steeds meer mensen kijken. 
Afgelopen jaren heeft het toernooi 
een aantal spelers gehad die op jon-
ge leeftijd deelnamen aan het toer-
nooi en nu werken aan hun carriè-
re als fulltime tennisprof. Toernooid-
irecteur Adriaan Panman heeft als 
doel om een gezellig toernooi neer 
te zetten met een aantal toptennis-
sers. Voor dit jaar is hij al druk bezig 
om in de hoogste categorieën spe-
lers uit te nodigen. Er is al een aan-
tal toezeggingen van goede 3 spe-
lers. Wat volgens de deelnemers van 
afgelopen jaren het toernooi zo bij-
zonder maakt is dat iedereen even 
vriendelijk wordt geholpen en naast 
sportiviteit, gezelligheid een belang-
rijk onderdeel is. In alle dubbelon-
derdelen garandeert de wedstrijd-
leiding dat je minimaal 2 wedstrij-
den speelt in poules.
Op deze manier weet je zeker dat je 
niet na het spelen van 1 wedstrijd al 
weer klaar bent.

Tennis, gezelligheid en kans maken 
op een week naar de Cote d’Azur! 
Tijdens het toernooi staat tennissen 
uiteraard centraal, maar er is meer. 
De gehele toernooiweek is het de 

iedere dag genieten van heerlij-
ke maaltijden. Elke avond staat er 
een gevarieerde daghap op het pro-
gramma. Bij een open toernooi mag 
de feestavond uiteraard niet ontbre-
ken. Na het succes van vorig jaar 
zal hier dit jaar een vervolg worden 
aangegeven en wel op 31 maart. Tij-
dens de prijsuitreiking is er ook dit 
jaar weer de grote loterij met als 
hoofdprijs een week naar Zuid-
Frankrijk.

De Rabobank Open Indoor Tennis-
kampioenschappen kan niet geor-
ganiseerd worden zonder sponso-
ren. Rabobank Rijn en Veenstromen 
is nu voor het tweede jaar trotse 
hoofdsponsor die haar naam weer 
aan het toernooi heeft verbonden. 
De subsponsors zijn Meeuwsen Ten 
Hoopen accountants/belastingadvi-
seur en Intersport Duo. 

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk t/m dinsdag 
20 maart via www.tennishalderon-
devenen.nl 
Wacht niet te lang met inschrijven, 
want vol=vol. Tennishal de Ron-
de Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3, 
3641 JW Mijdrecht. Voor meer info: 
www.tennishalderondevenen.nl

De Vinken fiks onderuit
Vinkeveen - De laatste zaalwed-
strijd in poule 2H wist De Vinken 
1 niet te winnen. Met een 18-
9 verliespartij werd het door de 
ABN AMRO gesponsorde team 
naar Vinkeveen gestuurd. Fiks 
uit Oegstgeest toonde zich een 
ware koploper en maakte geen 
misstap.

Sterk begin
Met de vertrouwde basis trad het 
vlaggenschip van De Vinken aan. 
De aanval werd gevormd door Ma-
riska Meulstee, Melanie Kroon, Pe-
ter Kooijman en Peter Koeleman. 
Verdedigend startten: Joyce Kroon, 
Silvia Oussoren, haar man Rudy 
Oussoren en Kelvin Hoogeboom. 

Coach Fred Straatman zag zijn team 
gretig de leiding pakken. Melanie 
Kroon knalde van afstand raak. Pe-
ter Kooijman speelde zijn vakmaat 
Peter Koeleman in de ruimte aan, 
waarna Koeleman de simpele kans 
benutte.

Met een plaagstootje van Fiks tus-
sendoor vond Kelvin Hoogeboom 
een vrijstaande Joyce Kroon achter 
de paal, waardoor een 1-3 tussen-
stand werd gecreëerd. Door goed 
verdedigingswerk maakte De Vin-

ken het de koploper Fiks bijzon-
der lastig. Via afstandsschoten van 
Rudy Oussoren en Peter Kooijman 
kwam het ABN-AMRO achttal op 
een riante 2-5 voorsprong. Daar-
na kwamen door een paar tactische 
wissels en aanwijzingen de schut-
ters van Fiks in stelling. Fiks liep 
weg van de Vinkeveners en keer-
de de achterstand om tot een 10-5 
voorsprong.

Verbazing en verbijstering
Na het rustpraatje, wat niet lan-
ger duurde dan normaal, kreeg Pe-
ter Kooijman voor aanvang van de 
tweede helft de gele kaart voorge-
houden.

De gele kaart had als reden dat 
De Vinken schijnbaar te lang in de 
kleedkamer was gebleven, waar-
door volgens de scheidsrechter een 
vorm van spelbederf spraken was. 

De Vinkenspelers waren verbaasd 
en voelden zich vooral niet serieus 
genomen door de arbitrage.

Desondanks schoot Silvia Oussoren 
een kans van vijf meter door het ge-
le plastic, waardoor nog even hoop 
gloorde op een comeback. Fiks 
bouwde de voorsprong echter ver-

der uit door de kansen die ze kre-
gen goed te benutten (15-6). Ma-
riska Meulstee scoorde een straf-
worp. Joyce Kroon en Rudy Ous-
soren schoten raak van afstand. De 
eindstand bedroeg een elegante 18-
9 overwinning voor Fiks.

Vooruitkijken
Ondanks een paar nederlagen de 
afgelopen paar weken heeft De Vin-
ken 1 zich keurig gehandhaafd in de 
tweede klasse.

De Vinken 1 eindigde zelfs op een 
gedeelde derde plek samen met 
Weidevogels en Fluks. Met 213 
doelpunten voor en ook 213 doel-
punten tegen werd net geen positief 
doelsaldo gehaald. 

Op het veldseizoen is De Vinken ro-
de lantaarndrager. De Vinken moet 
stevig aan de bak om degradatie 
naar de derde klasse af te wenden. 

In de laatste wedstrijd in het veld-
seizoen werd door een laat doel-
punt van invaller Frank Dankelman 
het enige wedstrijdpunt van de eer-
ste helft veld verworven.
Op 31 maart 2012 hervat De Vinken 
1 de veldcompetitie met een thuis-
wedstrijd tegen Woudenberg 1.  

Argon G1 & G2 naar Portugal
Mijdrecht - Aanstaande donder-
dagavond vertrekt de Argon G-af-
deling met 19 spelers en 8 begelei-
ders vanaf Schiphol naar Albufeira, 
alwaar zij zijn uitgenodigd om deel 
te nemen aan het prestigieuze voet-
bal toernooi voor Portugese- en Ne-
derlandse G-teams.
Onze G2 is een samengestel-
de ploeg van G- voetballers die al-
tijd meetrainen, niet spelen voor de 
competitie maar wel meedoen met 
alle toernooien. Na maandenlang 
sparen door de leden en de finan-
ciële ondersteuning van Sponsors is 

deze trip mogelijk geworden. Stich-
ting Albufoort vergoedt de accom-
modatie op Albufeira voor alle spe-
lers en heeft de organisatie van dit 
evenement mogelijk gemaakt aan 
Nederlandse kant.
Ook andere Nederlandse G-teams 
maken dankzij Albufoort hun op-
wachting in Portugal. Een delega-
tie van Argon wordt samen met die 
van IJsselmeervogels, Barendrecht, 
CJVV en NSC officieel op vrijdag 
welkom geheten door de burge-
meester van Albufeira en de Neder-
landse Consul op het stadhuis. Ar-

gon zal zaterdag 17 maart in Albu-
feira, na het spelen van de volks-
liederen, aantreden tegen Portuge-
se G-teams van o.a. FC Porto, Bra-
ga en Nacional, alles onder de be-
zielende klanken van het meege-
reisde dweilorkest de AmerBloazers 
uit Amersfoort. De aftrap zal worden 
verricht door Frank Verlaat en Fop-
pe de Haan.

Dank gaat uit naar onze Sponsors: 
Breewel Transport, De Lijnkijkers, 
Van de Voort Kwekerijen, Stichting 
Albufoort en  Stichting SON

was dat Hoorn gedurende de wed-
strijd bijna tien strafcorners mocht 
nemen, tegen Mijdrecht niet één. 
HVM maakte echter alle strafcor-
ners onschadelijk. Keeper Stienstra 
kwam in botsing met een aanval-
ler, maar de scheidrechters wisten 
het opstootje te sussen en hielden 
de kaarten op zak. Even later kreeg 
Stienstra een groene kaart voor té 
enthousiast aanmoedigen van zijn 
eigen spelers.

Na het doelpunt ging Hoorn onver-
moeibaar in hoog tempo op jacht 
naar de gelijkmaker. Maar de goal 
viel aan de andere kant: vijf minuten 
voor het einde scoorde Arjan Blom-
maert de beslissende treffer, weer 
na een assist van Jacob Veerhuis.

Daarna temporiseerde HVM het 
spel met lange ballen naar vo-
ren. De stand bleef 1-3. Aanstaan-
de zondag speelt HVM thuis tegen 
directe concurrent Muiderberg.

pot” is de coördinatie van het uit-
reiken van de startnummers en het 
bijhouden van de resultaten van de 
deelnemers door een jury. Voor kin-
deren is er een spel op het grasveld 
van de kerk (naast het restaurant). 

Ludieke afsluiting
Aan het eind van de middag vindt er 
een ludieke activiteit plaats op het 
water voor de Strooppot waar ie-
dereen die niet bang is voor een nat 
pak, aan kan deelnemen. 

De gemeente heeft een aantal voor-
waarden ten aanzien van de veilig-
heid gesteld. Zo is gedurende het 
evenement een eenrichtingsverkeer 
van kracht (met de klok mee) op de 
rijbaan van de Oostzijde; er is een 
reddingsbrigade op het water en er 
zijn verkeersregelaars op de krui-
singen van wegen. Diverse (sport)
verenigingen dragen hun steentje 
bij aan de organisatie van het eve-
nement.

Meer informatie
We hopen dat we u enthousi-
ast hebben gemaakt voor De Hoef 
Sportief en dat we u als deelnemer 
of toeschouwer op 1 juli zullen zien 
in ons sportieve dorpje.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op onze website in aanbouw: 
www.dehoefsportief.nl of een mail 
sturen naar info@dehoefsportief.nl
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Mindere wedstrijd voor 
Atlantis B3
Mijdrecht - Het door Idema ge-
sponsorde Atlantis B3 speelde za-
terdag 10 maart tegen Reflex B1. 
Het zou een lastige wedstrijd wor-
den en daar waren de spelers ook 
op voorbereid. In de aanval begon-
nen: Wouter, Sean, Myrthe en Demi. 
In de verdediging startten Richard, 
Gerben, Yvanka en Charlotte. Anna 
begon de eerste de helft als wissel 
langs de kant en helaas is Miran-
da geblesseerd. De eerste 15 minu-
ten begonnen niet geweldig voor de 
thuisploeg. Er werden in de verde-
diging fouten gemaakt en de stand 
werd al snel 0-2 voor de tegenstan-
der, Reflex. De aanvallen waren fel, 
er werden kansen gecreëerd, maar 
niet afgemaakt. Daardoor liep de 
achterstand verder uit tot 0-5, maar 

na een goed lopende aanval scoor-
de Wouter het eerste doelpunt voor 
Atlantis. Na rust werd er vrijwel di-
rect een dame gewisseld. Atlantis 
bleef fel spelen en kreeg veel kan-
sen, dit uitte zich in een stand van 
3-8, waarbij de doelpunten vielen 
door Myrthe en Richard. Na helaas 
wat verzwakkingen in de verdedi-
ging, speelde Reflex daar goed op in 
en bleef scoren. Toch kwam er aan 
het einde van de wedstrijd nog een 
mooi schot van Wouter wat de eind-
stand bracht op 4-15 in het voor-
deel van Reflex. Atlantis B3 heeft 
veel van deze wedstrijd mogen le-
ren en de spelers zijn dit zaalseizoen 
erg gegroeid. Het team gaat met op-
geheven hoofd richting het buiten-
seizoen.

Atlantis D2 Kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 10 maart 
was het voor Atlantis D2, gespon-
sord door HCM, erop of er onder. 
Om kampioen te worden in de zaal-
competitie moest er gewonnen wor-
den van Sporting West. Om 9.45 uur 
verzamelde de ploeg bij de Phoe-
nixhal in Mijdrecht om van daar-
uit te vertrekken naar Amsterdam. 
Daar aan gekomen begon het eer-
ste opstakel, het parkeren. Je kon 
alleen maar betalen met een chip-
knip die natuurlijk niemand van ons 
bij zich had, of was opgeladen. Ge-
lukkig was er een ouder die een 
handig Appje had en zo konden we 
dus veilig de auto’s laten staan. In 
de sporthal aangekomen dronken 
de ouders vol spanning een bakje 

koffie of thee terwijl het team zich 
ging omkleden. schieten in de rust 
van de wedstrijd vòòr ons en daar-
na  met onze coach Ciska mee de 
kleedkamer in voor een peptalk. In 
de eerste aanval stonden Jamaico, 
Amber, Lieke en Demi en in de eer-
ste verdediging Trevor, Dennis, Ni-
na en Leonie. Als reserve was San-
der met ons mee. Atlantis D2 begon 
goed aan de wedstrijd. 

Na vijf pogingen die er niet in wil-
den en maar een van de tegenpar-
tij was het Lieke die het eerste doel-
punt scoorde voor Atlantis. Dit was 
met een strafworp die ze zelf had 
mee gekregen. Sporting West nam 
de bal uit, maar die werd mooi on-

derschept door Amber waardoor wij 
weer in de aanval konden.
Pogingen
Hier hadden we weer een paar po-
gingen maar er kwam geen doel-
punt. Sporting West was weer aan 
de bal, maar Trevor stond goed te 
verdedigen en zo onderschepte 
hij de bal. In de aanval van Atlan-
tis gaf Lieke de bal aan Amber en 
die scoorde 0-2. Na de wissel hal-
verwege de eerste helft was het Le-
onie die de bal naar Dennis gooide 
en die scoorde 0-3. Sporting West 
kwam niet aan scoren toe omdat At-
lantis goed aan het verdedigen was. 
Na een mooie aangeef van Leonie 
scoorde Nina de 0-4. Daarna volg-
de de 0-5 door Trevor aangegeven 

aan  Nina. In de tweede helft met 
dezelfde opstelling begon het met 
een mooie aangeef van Demi aan 
Jamaico en die scoorde met een af-
standschot 0-6. Door een fout aan 
onze kant kreeg Sporting West een 
strafworp maar die werd gemist. De 
bal werd snel naar onze aanval ge-
gooid en scoorde Lieke 0-7 door 
een mooie aangeef van Amber. Toen 
keerde het tij en scoorde  Sporting 
West in sneltreinvaart 2 doelpunten. 
Maar Lieke wist er 2-8 van te maken. 
De ouders hadden inmiddels hun 2e 
bakkie koffie op want het werd toch 
nog spannend, want inmiddels had 
Sporting West er een derde punt bij 
gescoord. Na de wissel van de aan-
val gaf Leonie de bal aan Dennis en 
die scoorde het negende doelpunt. 
Het tiende doelpunt werd door Nina 
gescoord. Toen kwam Sander er in 
want Jamaico had last van zijn en-
kel. Sporting West scoorde door een 
strafworp nog 4-10. In de laatste se-
conden probeerde Jimmy door nog 
eenmaal keihard aan te moedigen 
een 11e punt te scoren maar dat 
mocht niet meer lukken. Na een 
goede wedstrijd waarin door ie-
dereen van Atlantis goed verde-
digd werd en goed werd samen ge-
speeld, werd er gewonnen met 4-10 
en kon Atlantis D 2het kampioen-
schap gaan vieren. Snel naar huis 
want daar stond in de kantine de 
taart te wachten. Bij binnenkomst 
werd “We are the champions” ge-
draaid en dat was wel heel leuk. 
Onze sponsor HCM uit Mijdrecht 
maakt van ons een hele mooi foto 
op canvas. HCM bedankt voor het 
sponsoren.

Beleving deelnemer Super 
Sportief
De Ronde Venen - Waarom zou je 
elke week een uurtje gaan sporten 
in een groep? Een van de deelne-
mers verwoordt het zo: 
“Ik ben pas kort op de superspor-
tief groep en heb spijt dat ik dat niet 
eerder gedaan heb. Ik dacht dat ik 
daar als 60-jarige nog niet aan toe 
was; ik sportte bij een sportschool 
met behulp van verschillende appa-
raten. Maar de sportgroep is voor 
mij zoveel leuker: je hebt contact 
met mensen, je bent heerlijk een 
uur aan het bewegen en je doet veel 
verschillende dingen. We beginnen 
met een warming-up en lopen daar-
na in flinke pas met oefeningen er-
bij door de zaal, gezellig op de maat 
van steeds weer andere muziek. 
Dan wordt het tijd om de verschil-
lende spiergroepen onderhanden 

te nemen en dat is maar goed ook, 
want er zijn spieren die je normaal 
nauwelijks gebruikt. De les wordt 
afgesloten met een balspel en dat is 
elke maand een ander soort balspel. 
Het uur is veel te snel voorbij.
Het is fijn dat je naar eigen kunnen 
mee kan doen, iedereen op zijn/
haar niveau. Na afloop voel je dat 
je lekker in beweging bent geweest. 
Daar heb je de rest van de week ook 
profijt van”.
Wie ook eens wil proberen of de-
ze manier van sporten goed bevalt, 
kom eens langs en doe mee op don-
derdagavond, van 20.30 – 21.30 uur 
in de Willisstee in Wilnis.
Wilt U meer weten over de diverse 
Spel en Sport activiteiten, kijk dan 
op de website www.spelensportdrv.
nl of bel 06-21918353.

CSW spaart voor hospisium
Wilnis - Afgelopen zaterdag heeft 
CSW een mooi bedrag kunnen spa-
ren voor het Hospitium. De cheque 
heeft Anneke Both namens CSW 
overhandigd aan Lyda ten Hove, 
werkzaam als vrijwilligerscoördina-
tor bij het Hospitium. Leuk te ver-
melden is dat Lyda jaren geleden als 
secretaris deel uit maakte van het 
CSW bestuur. Al jaren is het een ge-
bruik om deelnemers aan het sixen 
toernooi een aandenken te geven. 

CSW heeft enkele jaren geleden de 
keuze gemaakt dit bedrag te sparen 
voor een goed doel, vorig jaar is er 
een mooi bedrag overgemaakt aan 
“KIKA”, dit jaar hebben we gezocht 
naar een lokaal goed doel.

De keuze voor het Hospitium was 
snel gemaakt, mede daar de afgelo-
pen jaren CSW ers hun dierbare bij 
het Hospitium hebben kunnen ver-
zorgen.

Een magische score bij de 
biljarters
De Ronde Venen - In speelweek 
27 was in 9 van de 10 wedstrijden 
7-2 de uitslag. In beide poules heb-
ben de koplopers hetzelfde aan-
tal punten. De standen geven een 
vertekend beeld door het ongelijke 
aantal wedstrijden dat gespeeld is. 
Deze week was weer Richard van 
Kolck in beeld met de kortste par-
tij van de week in 14 beurten. Al-
leen moest hij nu de eer delen met 
Paul Huzemeijer (zie foto) die ook in 
14 beurten zijn partij had gespeeld. 
Dorus van de Meer scoorde met 36 
caramboles de procentueel hoogste 
serie van de week = 32,73% van zijn 
te maken punten.

POULE A:
APK Mijdrecht 1 – Cens 2 2-7. In de-
ze wedstrijd weinig hoogtepunten. 
René Hoogeboom was verantwoor-
delijk voor de enige punten van APK 
Mijdrecht 1. De Merel/Heerenlux 
1 – De Vrijheid/Biljartmakers 7-2. 
Paul Huzemeijer had met 14 beur-
ten Kees Griffioen aan zijn zegekar 
gebonden en voor de enige punten 
van zijn team gezorgd. John Vrielink, 
Bert Fokker en Walter van Kouwen 
hielden de punten in eigen huis.

De Kuiper/van Wijk- De Merel/Hee-
renlux 2 7-2. Ondanks de hoog-
ste serie van de week was Dorus 
van de Meer toch kansloos tegen 
Kees de Zwart. Nico Koster en Mar-
tien Heijman zorgden voor de overi-
ge punten van De Kuiper/van Wijk. 
De Kromme Mijdrecht 1 – De Pad-
destoel 2 2-7. De Paddestoel 2 was 
weer goed op dreef. Cock Verver, 
Robert Daalhuizen en Arjan Bos-
man waren goed voor de winst van 
De Paddestoel 2. Verrassend was de 
overwinning in 20 beurten van John 
Oldersma op Jim van Zwieten. APK 
Mijdrecht 4 – De Springbok 2 7-2. 
APK Mijdrecht 4 draait door dit re-
sultaat mee in de kopgroep van 
poule A. Willem van der Graaf, Jan 
Lindhout en Gert Versloot zorgden 

met korte partijen voor de winst van 
APK Mijdrecht 4.

POULE B:
De Schans – De Paddestoel 3 2-7. 
De Schans moet nog wennen aan 
het verbouwde “oude honk”. Alleen 
Pieter Stokhof zorgde voor de winst-
punten van De Schans. Michel Bak, 
Hans Bak en Ralph Dam lieten hun 
tegenstanders kansloos. Cens 1 – 
APK Mijdrecht 2 6-3. Opvallend was 
de overwinning in slechts 18 beur-
ten van Desmond Driehuis op Ni-
co Zaal. Joop Luthart en Bobby de 
Boer deelden na een marathonpar-
tij de punten. Stieva Aalsmeer – De 

Merel/Heerenlux 3 2-7. Met Stie-
va Aalsmeer wil het maar niet luk-
ken. Alleen Derk Bunders zorgde dit 
keer voor de Wilnisse punten. Caty 
Jansen, Wim Berkelaar en Cor van 
Wijk zorgden dat De Merel/Heeren-
lux 3 blijft meedoen voor de 2e pe-
riode-titel. De Merel/Heerenlux 4 
– Bob’s Bar 2-7. Richard van Kolck 
was in 14 beurten weer geweldig op 
dreef tegen een superspelende Piet 
Best. Piet kwam maar 4 caramboles 
tekort. Richard Schreurs had in 18 
beurten geen kind aan Wim Roest. 
Anne Beeker haalde de 3e overwin-
ning van Bob’s Bar. APK Mijdrecht 3 
– De Springbok 1 7-2. Ramon Alblas 
verraste in slechts 15 beurten een 
verbouwereerde Hans van Eijk. Kees 
de Bruijn moest ondanks een serie 
van 58 caramboles de eer laten aan 
Roy Leemreize. Ron Schoonhoven 
verloor één van zijn dubbelpartijen 
in slechts 22 beurten van een prima 
spelende Peter Maijenburg.
Het komende weekend wordt in 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef 
de finale 3-sterklasse libre van de 
Ronde Venen gespeeld. Acht spe-
lers gaan uitmaken wie zich dit jaar 
kampioen van Biljartfederatie De 
Ronde Venen mag noemen. De aan-
vangstijden zijn vrijdag 19.30 uur en 
zaterdag en zondag 11.00 uur.

G-bowlen een succes
Mijdrecht - Op maandag 5 maart 
werd er voor het eerst in vereni-
gingsverband gebowld door men-
sen met een beperking. De aanloop 
was grandioos. Het aantal deelne-
mers noopte ons om met 5 banen te 
gaan werken. We moesten zelfs een 
aantal mensen teleustellen. Geluk-
kig waren er vijf begeleiders aanwe-
zig, dus met 5 banen ging dat goed. 
Het enthousiastme was geweldig 
om mee te maken. Twee rolstoe-
lers van de patientenvereniging MS 
konden vanuit hun stoel met een 
aangepaste bal hun pins gooien. 
Ook anderen gooieden met de bal 
met een handvat of met een duw-
stok. Op alle banen werd gejuigd als 
er een strike of een spare viel, al dan 
niet via de bumper(s).
Dit was zo gezellig en leuk dat niet 
alleen de deelnemers genoten, maar 

ook de begeleiders Gerad, Roanld, 
Sharona, Riet en Wiet hadden een 
leuke avond. Zij worden bij deze 
nog een sbedankt voor hun inzet. 
De deelnemers via de patientenver-
eniging MS en uit huize Zideus kun-
nen terugkijken op een geslaagd 
evenement.
Door het grote aantal gegadigden 
zijn we van plan om ingaande de 
volgende avond, 2 april a.s., op twee 
tijden te gaan spelen met 4 banen. 
Namelijk van 19.30 tot 20.30 uur en 
van 20.30 tot 21.30 uur. Dus als u 
mee wilt doen, een telefoontje naar 
Frans Schulte, 0348-414629 is vol-
doende. Om mensen die zo langs 
komen niet meer te hoeven teleur-
stellen reserveren we een aantal 
plaatsen voor hen. De deelname-
prijs bedraagt 5,- per persoon voor 
een uur bowlen.

Atlantis B2 wint in Koog 
aan de Zaan
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
10 maart speelde het door Rabo-
bank gesponsorde team Atlantis B2 
in Koog aan de Zaan tegen KZ Hil-
tex B3. De eerste aanval bestond uit 
Jelle van Wermeskerken, Koen van 
Wermeskerken, Echica Warrels en 
Sarina Oliemans. In de verdediging 
stonden Davey van Putten, Casper 
van Vliet, Joy Trompert en Willemie-
ke Meints. Al gauw scoorde Atlan-
tis B2 met een doorloopbal van Sa-
rina. Helaas scoorde de tegenstan-
der daarna een schot. Maar Atlan-
tis hield de moed erin. Davey scoor-
de een mooi schot. De tegenstander 
liet het er niet bij zitten en scoor-
de een tegendoelpunt. Het stond 
2-2. Er werd gewisseld van vak en 
functie. Maar Atlantis B2 kreeg de 
smaak te pakken en scoorde drie 
doelpunten achter elkaar! Het stond 
2-5. De teams waren aan elkaar ge-
waagd en scoorden nu om de beurt 
een doelpunt, waardoor de rust in 
gegaan werd met een stand van 5-7.
 Bedankt

In de rust sprak coach Niels van Ou-
denallen Atlantis toe en zei dat ze 
rustig en gefocust moesten blijven. 
Het team was nog niet bij de over-
winning. Vol moed gingen Atlantis 
de tweede helft in. Aisha Keijman 
kwam er in de tweede helft in voor 
Willemieke. Al snel scoorde Sarina 
haar vierde doelpunt van deze wed-
strijd via een doorloopbal. Het team 
was goed op dreef. Echica scoorde 
er nog een mooie doorloopbal ach-
teraan. De tegenstander kwam nog 
terug tot een stand van 7-9, waar-
na Atlantis B2 nog een mooie weg-
trekbal scoorde. De eindstand was 
8-10. Coach Niels was erg trots op 
zijn team. Het was een spannende 
wedstrijd. De teams waren erg aan 
elkaar gewaagd, maar Atlantis B2 
heeft laten zien dat zij net een tik-
keltje beter waren. Atlantis B2 heeft 
in dit zaalseizoen een hele vooruit-
gang gemaakt.
Atlantis B2 bedankt alle supporters 
voor de aanmoedigingen tijdens dit 
zaalseizoen.
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ARGON F3 superteam
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond pas de tweede wedstrijd voor 
de F3 op het programma. Deze jon-
getjes zijn in december uit de inter-
ne competitie geselecteerd en had-
den tot nu toe niet echt geluk gehad 
met het weer en dus was iedereen 
door het dolle heen dat er eindelijk 
gespeeld kon worden. 
De eerste wedstrijd tegen FC Am-
sterdam was zeer spannend maar 
werd met 4-2 verloren. In deze 
tweede wedstrijd waren het de  F-
jes van Roda’23 die op de boys ston-
den te wachten.
Eenmaal warm gespeeld vertrok Ar-
gon goed uit de startblokken en Ju-
lian en Chafik wisten al gauw het 
Roda doel te vinden, met als resul-
taat een mooie 0-2 voorsprong. 
Dankzij uitstekend verdedigings-
werk van Mike en Matteo kwam Ro-

da er niet door heen en was het aan 
onze rechtsbuiten Niek om de 0-3 
achter de keeper te schieten.
Wanneer Layomi bij een ingooi van 
Roda super staat op te letten kan hij 
de 0-4 maken. Vlak voor rust weet 
Roda toch een doelpunt te ma-
ken en gaan we met een mooie 1-4 
stand rusten.
In de tweede helft is Roda een stuk 
sterker en moet Pablo een aantal 
keer goed redden, met een lange 
uittrap weet hij Julian goed weg te 
sturen en mogen wij de 1-5 noteren.
Nadat paal en keeper verhinderen 
dat Yabbir scoort is het Roda dat de 
aanval weet te vinden en twee maal 
mag score.
Maar dan fluit de scheidsrechter af 
is de eerste overwinning een feit, 
gefeliciteerd boys op naar de vol-
gende.

Atalante D2 op zoek naar 
Messi factor
Vinkeveen - Met Annike van Kou-
wen weer terug van een knieblessu-
re gingen de dames van Haaxman 
D2 (9e plek) voor het eerst dit sei-
zoen met een voltallige 10 richting 
Amsterdam op dinsdag 6-3 voor 
een treffen met de paarse equipe 
van Xenon D1 (10e) in de Van Ho-
gendorphal.

De thuiswedstrijd in november werd 
nipt verloren met 2-3, er waren geen 
harde klappers, wel veel afwisse-
lende diagonale smashes door het 
midden waar veel punten mee ge-
scoord werden. 
Na een schijnbaar snelle shortcut 
dwars door de hoofdstad, de par-
keermeter volgegooid met nummer-
borden en pecunia, renden de da-
mes strak tegen aanvangtijd de hal 
binnen. De vroege wedstrijd ervoor 
was nog bezig, tijd voor weer eens 
een leuke nieuwe teamfoto. De af-
gelopen wedstrijden werden wei-
nig punten gepakt en hoewel niet 
de minsten langskwamen (nrs 3-4-
5) is het zaak dat de tweede equipe 
weer wat punten binnenhaalt, alleen 
al voor de moraal. 
Eerste set

De eerste set begon voortvarend. 
Van meet af aan steeds 1-2-3 punt-
jes voor op de thuisploeg. De sco-
ringsmogelijkheden aan de ande-
re kant van het net leken doenbaar: 
dan weer tactisch geplaatst ver in 
de hoeken, dan weer een geplaatste 
aanval stiften op de 6 meter. De ont-
spannen en geconcentreerde pit-
tige schwung bleef echter op zich 
wachten en bij 22-21 vóór wist Xe-
non toch voorbij te komen met goed 
scorende aanvallen via het midden 
en te makkelijk weg gegeven Ata-
lante offensief, vaak gevolg van red-
dingen in het Vinkeveense vak: 23-
25 verlies. Set 2 ging met een 0-5 
voorsprong ruimer van start. De tac-
tiek en opstelling van de tegenpar-

tij kwam nog beter in kaart en over-
macht leek te gloren. Maar de Am-
sterdamse ploeg bleef pittig repliek 
geven met zeer diagonale midden-
aanvallen, een lang blok en achter-
in toch vaker dan in theorie bedacht, 
altijd wel een of twee armen die de 
pass aardig bij de verdeler wisten te 
brengen, waardoor de aanval goed 
bleef scoren. In het tweede deel 
van de set was het een nek aan nek 
race, beide teams gebruikten vol-
op time-outs en wissels. Via 24-24 
en 26-26 werd het uiteindelijk 30-28 
voor Xenon. 
Wissel;s

Liefst 4 wissels werden ingezet voor 
nieuwe frisse kansen, maar uitein-
delijk bleek dat de kat op het spek 
binden, veel foutjes werden ge-
maakt en het geloof in eigen kun-
nen smolt als sneeuw voor de zon. 
Er was niet genoeg vuist om de om-
mekeer te maken en zonder veel 
rally’s te hebben gespeeld stond er 
binnen de kortste keren een zeer 
magere 25-9 op het telbord. Voor set 
4 werden de koppen bij elkaar ge-
stoken en het team rechtte de geel-
groene ruggen. De strijd was op-
nieuw spannend, het ging over en 
weer.
De service aan Atalante zijde was 
sterker en met de diverse tips van 
de coaches bleef de ploeg alerter 
reageren en bleef het gelijk op gaan. 
21-21 kwam weer langs, de thuis-
ploeg was verbaasd, en miste deze 
keer veerkracht om door te pakken. 
Het laatste punt plofte een beetje 
knullig tussen twee Xenon spelers 
op de vloer: 25-23 winst. Met nog 6 
wedstrijden te gaan is het belang-
rijk dat de tweede equipe veel pun-
ten gaat scoren om weg te blijven 
van plek 10.
De nummers 8, 1, 11, 2, 12 en 6 ko-
men nog langs, te beginnen volgen-
de week vrijdag in De Boei tegen de 
nummer 8.

Argon pas in tweede helft 
langs Fortius
Mijdrecht - De eerste helft ging 
moeizaam bij Argon, een behoor-
lijk veldoverwicht kon niet in doel-
punten worden omgezet. Veel kan-
sen werden slordig afgewerkt en 
ook de nauwkeurigheid ontbrak. De 
tweede helft zette Argon orde op za-
ken door in vijf minuten drie maal te 
scoren. Aan het eind stond er een 
4-1 stand op het bord.
De eerste helft kon Argon het veld-
overwicht niet in doelpunten uit-
drukken. De eerste poging zagen 
we na vier minuten toen een schot 
van Rik Schalkwijk in handen van, 
de overigens prima keepende doel-
man van Fortius, belandde. Ook was 
er goede mogelijk voor Vincent van 
Hellemondt maar die poging kon tot 
hoekschop worden verwerkt. Ook 
een inzet van Alan Doorson onder-
ging hetzelfde lot. Ali Eren, Alan 
Doorson en ook weer Van Helle-
mondt zagen hun goede mogelijk-
heden door de keeper of een been 
worden geblokkeerd. De gasten 
konden twee maal iets terugdoen. 
In de beginfase profiteerde men niet 
van mistasten in de Argondefensie, 
het schot ging over en bij een vrije 
trap ging een kopbal van Bouhkim 
naast.

Kleedkamer
In de tweede helft bleef Ali Eren in 
de kleedkamer achter, hij werd ver-
vangen door René Legters. Argon 
zette vervolgens in vijf minuten tijd 

de tegenstander schaakmat. Nadat 
een inzet van Van Hellemondt nog 
op de doellijn kon worden gestopt 
was het even later wel raak. Een af-
standschot van Stefan Tichelaar 
stuiterde van de paal weer terug in 
het veld en nu profiteerde Vincent 
van Hellemondt wel van de geboden 
kans en schoot onhoudbaar binnen. 
1-0. Even later zagen we een goe-
de actie van René Legters op rechts, 
zijn voorzet zette Alan Doorson in 
schietpositie en die het netjes af-
maakte: 2-0. Na een minuut werd 
3-0, het was opnieuw René Legters 
die richting doel schoot waar Albert 
Mens vallend van dichtbij binnen-
kopte. Met Kevin Blom voor Mens 
en Lesley Groenen voor Van Helle-
mondt werd het laatste half uur vol 
gemaakt. Doorson schoot eerst nog 
rakelings naast maar met nog een 
kwartier op de klok pikte ook Ste-
fan Tichelaar z’n doelpunt mee, op 
aangeven van Legters schoot hij 
laag en hard in. 4-0. Er kwamen 
nog een handvol goede mogelijk-
heden voor Argon maar de concen-
tratie was een beetje zoek. Groenen 
schoot naast en Tichelaar zag van 
heel dichtbij de doelman van Forti-
us ingrijpen. Twee minuten voor het 
eindsignaal van de goed leidende 
arbiter Boon, hij hield de kaarten op 
zak, scoorde Bouhkim de eretreffer 
voor Fortius.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
RKAVIC in Amstelveen.

Koploper maatje te groot 
voor gehavend Atalante D1
Vinkeveen - Maandag 5 maart 
moesten de dames van Haaxman/
Fa. Verbruggen & Zn equipe een 
wedstrijd spelen tegen de nummer 
1 in de poule Amstelveen. Gezien de 
huidige stand in de competitie, Ata-
lante D1 staat op de laatste plaats, 
geen wedstrijd met perspectief tot 
winst. Veel te verliezen was er ook 
niet, want degradatie is eigenlijk al 
een feit. De dames moesten het he-
laas doen zonder coach Erik Raket. 
Geblesseerde Sandra Wiebes nam 
de honneurs waar.

Amstelveen had eerder het seizoen 
een verzoek ingediend om de wed-
strijd te verplaatsen maar met een 
selectie van 10 personen hadden ze 
toch voldoende speelsters op weten 
te trommelen. Aangekomen in een 
ijskoude sporthal begonnen de da-
mes aan de warming-up. Een tijdi-
ge aanvang van de wedstrijd moest 
helaas even worden uitgesteld van-
wege het wachten op een scheids-
rechter.

In de eerste set kwamen de dames 
van het Vinkeveense Atalante nog 
niet zo lekker in hun spel. Het liep 
allemaal wat moeizaam en het Am-
stelveense team, met duidelijk meer 
kwaliteiten binnen het team, kon vrij 
eenvoudig scoren en de winst in de 
eerste set met 14-25 pakken.

De tweede set kwam Atalante dui-
delijk beter in haar spel. Verdedi-
gend werd er goed gewerkt. Wel 
waren er af en toe wat misverstan-
den bijvoorbeeld omdat Jana Chat-
rnuchova, die gewoonlijk op de bui-
tenpositie speelt, nu de middenposi-
tie moest vervullen.

Ook in de verdediging heeft dat wat 
aanpassingen nodig. Maar langza-
merhand pakte ze dat steeds be-
ter op. Set-upster Mirjam van der 
Strate kon het juiste spelniveau 
niet te pakken krijgen. Halverwe-

ge de tweede set werd ze gewis-
seld voor de jonge Xuee Lont. Daar-
door kwam er iets meer rust in de 
spelverdeling. Helaas resulteerde dit 
niet in de setwinst, 17-25.

Betere spel 
Het betere spel aan Atalante zijde 
werd in de derde set goed doorge-
zet. Grote variatie in de aanval zorg-
de er voor dat Amstelveen flink on-
der druk werd gezet. Harde aanval-
len door het midden, van met name 
Daniëlle van der Horst, die een hele 
goede wedstrijd speelde, maakten 
het de verdediging van Amstelveen 
erg moeilijk. De andere aanvalsters 
van Atalante wisselden dit af met 
tactische ballen ver in het achter-
veld en mooie korte prikballen di-
rect achter het blok. Het team van 
Amstelveen piepte en kraakte aan 
alle kanten. Met een 23–22 voor-
sprong in deze set werd een stunt 
van Atalante bijna realiteit. Het klas-
se verschil met de nummer 1 van de 
poule werd op het allerlaatste mo-
ment toch nog even recht getrok-
ken. Amstelveen kan op dit soort 
momenten toch net even een stapje 
extra doen om de setwinst binnen te 
halen. De derde set ging met 24-26 
helaas toch verloren.

In de vierde set bleef het team uit 
Vinkeveen in eerste instantie goed 
bij. Maar de pass lag niet meer zo 
goed waardoor de aanvalsopbouw 
wat moeizamer ging. En tegen een 
team als Amstelveen moet elke aan-
val echt een knaller zijn om te kun-
nen scoren.
Ook de persoonlijke fouten namen 
wat toe wat uiteindelijk resulteerde 
in een 17-25 winst in de laatste set 
voor Amstelveen.

Helaas wederom een 0-4 verlies 
voor Atalante. De volgende wed-
strijd van Atalante D1 kunt u komen 
kijken op vrijdag 16 maart om 21.00 
uur in De Boei in Vinkeveen.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 
17 maart 2012 is er prijskla-
verjassen in de kantine van 
S.V. Hertha aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg te Vinkeveen.

Er zijn fraaie prijzen te winnen. De 

zaal is open om 19.30 uur; om 20.30 
uur wordt er gestart met kaarten. 
Het 1e kopje koffie/ thee is gratis. 
Zet de volgende datum voor prijs-
klaverjassen in de agenda: zater-
dag 17 Maart. Tot ziens bij Hertha, 
tel. 0297-263527.

Atlantis 2 sleept beslissings-
wedstrijd uit het vuur!
Mijdrecht - Zaterdag 10 maart was 
het dé wedstrijd van dit zaalsei-
zoen voor Atlantis 2, dat gespon-
sord wordt door de Rabobank. DOS 
2 uit Westbroek kwam op bezoek. 
Deze ploeg stond twee punten voor 
op  Atlantis. Bij winst van Atlantis 
zullen beide ploegen in een onder-
linge beslissingswedstrijd (volgen-
de week) uit moeten maken wie zal 
degraderen. Het beloofde een span-
nende strijd

te worden. Atlantis heeft de he-
le wedstrijd tegen een achterstand 
aangekeken, maar twintig minuten 
voor tijd werd er aan de inhaalslag 
begonnen. Atlantis wist uiteindelijk 
de wedstrijd naar zich toe te trekken 
en kwam na een zwaar bevochten 
strijd als winnaar uit de bus!

Na het beginsignaal heerste er di-
rect veel spanning tussen beide 
ploegen. Ze waren allebei gebrand 
op de overwinning. Dat bleek ook 
uit de veel meegereisde supporters 
uit Westbroek. DOS begon scher-
per aan de wedstrijd door gelijk hun 
kansen af te maken. Binnen zes mi-
nuten keek de thuisspelende ploeg 
tegen een achterstand aan van 0 
– 3. Atlantis kwam wat meer in de 
wedstrijd en ging mee scoren. Dit 
was niet goed genoeg. DOS ging 
verder waar ze mee begonnen wa-
ren. Atlantis creëerde genoeg kan-

sen, ze gingen er alleen niet in. Er 
werd gerust met een stand van 4 – 7.
Peptalk 
Na de peptalk van coach Tamira 
Breedijk kon Atlantis er weer tegen-
aan. Het was Atlantis dat als eer-
ste scoorde na de rust. Hierna nam 
de ploeg uit Westbroek het initia-
tief weer over en liep verder  uit op 
Atlantis. Het leek erop dat voor At-
lantis 2 degradatie aanstaande zou 
zijn. De stand was 6 – 11 met nog 
twintig minuten op de klok. Bij At-
lantis ging er een knop om. De kan-
sen werden nu afgemaakt en de in-
haalrace werd ingezet. Er was weer 
hoop.  Beide ploegen kwamen op 
gelijke hoogte: 11 – 11. Er werd ge-
zocht naar de juiste kans. Drie mi-
nuten voor tijd werd de verlossen-
de 12 – 11 gescoord. Het was nu 
aan de verdediging om dit niet meer 
weg te geven. DOS had immers aan 
een gelijkspel genoeg. Atlantis gaf 
het niet meer weg en na een zenuw-
slopend einde van de wedstrijd was 
de achterstand op DOS op de rang-
lijst weggewerkt.
Door deze winst staan Atlantis en 
DOS gelijk op de zevende plaats. 
Volgende week zaterdag 17 maart 
vind er op neutraal terrein een be-
slissingswedstrijd plaats. Kom vol-
gende week Atlantis 2 aanmoedi-
gen naar de overwinning zodat ze 
volgend zaalseizoen weer kunnen 
aantreden in de derde klasse!

Tweemaal verlies voor 
Atalante dames 3
Vinkeveen - Het team dames 3 van 
atalante was afgelopen week niet 
in vorm. Griep, blessures en een 
zwangere bepaalden deze week het 
beeld. En dat terwijl er naast de re-
guliere competitiewedstrijd een in-
haalwedstrijd op het program stond. 
Maandag 5 maart mochten de da-
mes aantreden in de emergohal in 
amstelveen. De verwarming leek 
uitgevallen, de hal was steenkoud. 
Het team wilde daarom graag be-
ginnen om een beetje warm te wor-
den. Bovendien beloofde eerdere 
ervaring met deze tegenstander een 
leuke wedstrijd met gunstige prog-
nose voor atalante. De eerste set 
ging gelijk op, beide teams waren 
zich aan het warmspelen. Helaas 
moest atalante zich deze set met 
24-26 verloren geven. Dit had met-
een zijn weerslag op het spel in de 
volgende set. Veel persoonlijke fou-
ten, vooral in de serve aan de kant 
van atalante zorgde voor een be-
schamende 25-13.
Dit trok het team zich aan. De 3e 
set werd meer de aanval ingezet, 
met verrassende 2e ballen gespeeld 
door Wilma en de serve lag einde-
lijk goed. Resultaat; 26-24 en een 
goede motivatie om er een 5 setter 
van te willen maken. De 4e set ech-
ter lieten de creavorm dames weer 
persoonlijke fouten met name in de 
serve de overhand nemen. Dit zorg-
de er voor dat de dames met een 

stand van 25-23 gewonnen moes-
ten geven. Gelukkig waren de dou-
chen wel warm…

Tweede strijd
De tweede wedstrijd die week was 
een inhaalwedstrijd thuis tegen 
VHZ op de trainingsavond . De trai-
ningsgroep van de korfbalvereni-
ging ‘de vinken’ was zo aardig op 
tijd te stoppen, zodat de wedstrijd 
direct om 20 uur kon beginnen. En 
Atalante begon met een vliegende 
start. De foutieve serve van maan-
dag had een indruk achtergela-
ten, met foutloze serve als effect. 
Voor VHZ in haar spel konden ko-
men had atalante de set al naar zich 
toe getrokken: 25-13. De tweede set 
begon VHZ toch in het spel te ko-
men. Over en weer werd afwisse-
lend spel neergezet, een lekkere pot 
om te spelen. Helaas echter net niet 
genoeg afwisseling van atalante om 
de winst te pakken; 23-25. De 3e set 
leek atalante zich te moeten herstel-
len. Een flinke serve-druk van 1 van 
de tegenstanders kon maar niet ge-
tackeld worden door de dames. Re-
sultaat 13-25. Dit legde een flin-
ke druk op atalante. Ze wilden wel, 
maar het leek niet meer te willen 
lukken. Ook deze set moest atalante 
het hoofd buigen; 18-25. Na 2 wed-
strijden 1-3 verlies hopen de dames 
de volgende wedstrijd thuis in de 
boei beter in vorm te zijn.

De paden op, de lanen in 
met TTC de Merel
De Ronde Venen - Op 18 maart a.s. 
zal TTC de Merel haar 1ste groeps-
toertocht van 2012 rijden. Deze ge-
heel nieuwe toertocht, met de naam 
De Turftoer, leidt ons via Loosdrecht, 
Bilthoven, Den Dolder en Soest naar 
Lage Vuursche. Na een verdiende 
koffiestop gaat de rit verder via Hil-
versum, Ankeveen, Nederhorst den 
Berg en Abcoude terug naar Eetca-
fé de Schans in Vinkeveen.
De tocht kenmerkt zich door de 
prachtige bos en heidegebieden 
rond Soest.

Alle leden, maar uiteraard ook niet-
leden zijn hierbij uitgenodigd aan 
deze rit van ruim 100 km deel te ne-

men. Er zal worden gereden in 2 
groepen, één met een snelheid van 
ongeveer 29 km per uur en de twee-
de met een snelheid van ongeveer 
26 km per uur.
Er wordt gestart om 08.30 uur bij 
Eetcafé De Schans. Uiteraard is er 
voor de start de mogelijkheid een 
kopje koffie te drinken, en na afloop 
een frisje, soepje of broodje te nut-
tigen.

Het meerijden met deze rit is voor 
Merelleden kosteloos, niet-leden 
betalen 2,00. Het dragen van een 
helm is verplicht. Afstand: ruim 100 
km. Start: 08.30. Helm verplicht. 
Voor meer informatie: 0297-267741.



Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd er in café de Merel te Vinke-
veen gestreden om de titel Open 
Ronde Venen Kampioen 2012 Vrij-
dagavond en zaterdag starten maar 
liefst 46 deelnemers en deelneem-
sters de strijd om uiteindelijk te kij-
ken wie zondag de fel begeerde ti-
tel in ontvangst zal mogen nemen. 
Dit bleek na zeer fraaie partijen en 
een ongemeen spannende strijd in 
de finale John Vrielink te zijn door 

Bart Hoffmans  te verslaan allebei 
van  biljartclub Heerenlux /De Me-
rel Bart had de kans om de strijd in 
zijn voordeel te beslissen maar mis-
te toch wat makkelijke ballen  en die 
kans moet je John niet geven wat 
ook bleek, John tikte het uit in de 24 
ste beurt en was dus de winnaar en 
mag zich een jaar lang Open Ronde 
Venen kampioen noemen als twee-
de de moe gestreden Bart Hoff-
mans die zijn eerste grote toernooi 

speelde maar nog inhoud en con-
ditie te kort kwam om John te ver-
slaan   Als derde eindigde favoriet 
Robert Daalhuizen uit mijdrecht  die 
de kampioen van verleden jaar Mi-
chel Bak geen kans gaf in de voor-
ronden maar in de finale niet ver-
der kwam als de derde plaats en als 
vierde Hidde de Vries de enige ka-
der speler die het best zwaar had 
in zijn partijen maar toch tot de fi-
nale poule doordrong en dus vierde 
werd. Ook de dames weerden zich 
aardig b.v.  Mary Kerkhof die toch 
een partij uitspeelde met 2 moyenne 
maar net de finale miste. De spelers 
uit Breukelen  konden geen potten 
breken maar dit zal in de toekomst 
zeker veranderen naar hun stellige 
mening De prachtige bekers wa-
ren geschonken door Signaal Ser-
vice van Wim Roest uit Vinkeveen . 
Met dank aan deze sponsors want 
zonder deze mensen is het bijna 
niet mogelijk een dergelijk toernooi 
te organiseren  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 ko-
mende weekenden opmaken voor 
de kwartfinales van het drieban-
den daarna de halve en hele finales 
van Biljartclub D.I.O. /Café De Me-
rel. Aanvang van de wedstrijden zo-
wel op zaterdag als op zondag be-
ginnen de wedstrijden om 14.00uur 
dit alles in Cafè de Merel Arkenpark 
mur 43 te Vinkeveen.
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Gelijkspel Argon voelt als verlies

Mijdrecht - Argon heeft de thuis-
wedstrijd tegen AFC niet in vol-
le winst om weten te zetten en dat 
is iets, wat de ploeg zichzelf aan 
mocht rekenen. Gedurende de he-
le wedstrijd was Argon de boven-
liggende partij, maar omdat enkele 
grote kansen niet in een treffer wer-
den omgezet, kwam AFC, zoals trai-
ner Cor ten Bosch terecht opmerkte, 
met “een gevonden punt” weg.
De eerste doelpoging van de wed-
strijd kon na 5 minuten genoteerd 
worden, toen Kevin van Essen van-
af 20 meter aan mocht leggen voor 
een vrije trap. Tot genoegen van 
doelman van Emmerik van de gas-
ten verdween de ingeschoten bal 
naast zijn heiligdom. Enkele mi-
nuten later moest de doelman wel 
handelend optreden bij een door-
braak van Joshua Patrick, met de 

voet wist de keeper de inzet te ke-
ren. In de volgende minuut was er 
de eerste goede mogelijkheid voor 
de gasten, maar de opgekomen ver-
dediger Derlagen raakte de bal na 
een voorzet van Arana Barrantes, 
zijn collega van de rechterzijde, niet 
voldoende om de bal richting Maxi-
me Singels te sturen. 
Na een half uur voetbal leverde het 
spel van Argon de zeker verdiende 
voorsprong op. Eerst wist van Em-
merik nog te redden op de inzet van 
de debuterende Chiel Kok, die door 
blessures samen met Ferdi Vrede 
een prima centrum van de verdedi-
ging vormde, maar een minuut later 
wist Patrick Lokken uit een voorzet 
van Joshua Patrick goed in te kop-
pen. Ook nu had de Amsterdamse 
sluitpost in eerste instantie een goe-
de reactie in huis, maar in het ver-

volg van de actie frommelde Lokken 
toch de bal over de doellijn  voor de 
1-0. 

Voorsprong
Deze voorsprong stond niet al te 
lang op het bord, want in minuut 35 
besloot scheidsrechter Hof, dat het 
afwerende gebaar van Dion Gerrit-
sen in het strafschopgebied bij een 
schot van dichtbij voldoende was 
voor een strafschop, welke door 
Jansen onberispelijk werd inge-
schoten, 1-1. Met deze stand zoch-
ten de ploegen ook de kleedkamers 
op voor de onderbreking.
Na de doelwisseling was het van 
meet af aan Argon, dat de aanval 
zocht om zo de hernieuwde voor-
sprong te pakken. Al in de 47e mi-
nuut had scheidsrechter Hof ook 
de thuisploeg een strafschop kun-
nen gunnen, toen een Amsterdam-
se verdediger na het onderbreken 

van een uitval van Joshua Patrick de 
bal op de arm kreeg, maar ditmaal 
werd de opzet blijkbaar niet bewe-
zen geacht. Bij de volgende aanval 
werd Samir Jebbar door een pass 
van Kevin van Essen geheel vrij voor 
doelman van Emmerik gemanoeu-
vreerd, maar de lang wachtende 
keeper wist de inzet met de linker-
hand te keren. Toch kwam de voor-
sprong er voor Argon binnen tien 
minuten, want weer wist van Essen 
spits Jebbar met een pass te berei-
ken, de uitkomende doelman werd 
nu met een lobje gepasseerd en 
daarna werd de bal in het net ge-
deponeerd voor de 2-1. Ook na de-
ze voorsprong bleef Argon zoeken 
naar een volgende treffer en de mo-
gelijkheden daartoe kwamen er ze-
ker. 

Profiteren
Zo kon Patrick Lokken profiteren 
van een foute terugspeelbal van 
Gefferie, hij wist de doelman wel 
kansloos te laten maar Ruijter kon 
nog voor de doellijn redding bren-

gen. En ruim 20 minuten voor tijd 
ontstond er een scrimmage na 
een vrije trap van Kevin van Essen, 
waaruit Joshua Patrick vrij kon in-
schieten, maar de bal verdween lut-
tele millimeters langs de voor Argon 
verkeerde kant van de kruising. En 
even plots als in de eerste helft wist 
AFC ook nu in deel twee de stand 
gelijk te trekken, Sarica bracht de 
bal van links voor de goal waar de 
verder onzichtbare Jens op dit mo-
ment wel het juiste neusje voor de 
goal liet zien en de bal langs Maxi-
me Singels wist te werken, 2-2. 
Binnen drie minuten hierna leek Ar-
gon echter toch weer aan de goe-
de kant van de score te komen, toen 
Ruijter na een sliding op Patrick Lok-
ken zijn tweede gele kaart te zien 
kreeg en de bal op de stip beland-
de. Tot afgrijzen van het Mijdrecht-
se deel van het publiek was de inzet 
van de aanvalsleider zelf veel te ma-
tig, waardoor doelman van Emmerik 
redding wist te brengen. 

Domper
In het resterende deel van de wed-
strijd werkte deze domper duidelijk 
door in het Mijdrechtse spel, AFC 
kon met een man minder zelfs nog 
het slotinitiatief naar zich toe trek-
ken en had bij een inzet van Sari-
ca zelfs nog kans op een treffer, die 
echter door een sterke reactie van 
Maxime Singels voorkomen werd. 
Het einde werd dus bereikt met een 
gelijke stand, die aan Mijdrechtse 
kant werd gevoeld als een neder-
laag.

Wel werd een punt ingelopen op 
Hilversum, dus aan de doelstelling 
verandert voor de rest weinig. Zon-
dag zal bij Quick ’20 weer vol voor 
de winst gegaan moeten worden 
om er in te slagen te stijgen op de 
ranglijst. Met nog 8 wedstrijden op 
het programma moet dat gezien de 
verbetering in de prestaties van het 
team zeker nog tot de mogelijkhe-
den gerekend worden.

John Vrielink Open Ronde 
Venen Biljart Kampioen

HVM MC4 naar buiten
Mijdrecht - Na de winterstop is de 
hockey veldcompentitie weer ge-
start.  Afgelopen zaterdag was de 
eerste thuiswedstrijd van de HVM 
MC4 tegen Xeneos MC5. Duidelijk 
was te zien dat de Quick & Shine 
meiden de afgelopen twee maan-

den in de zaal gespeeld hadden. De 
MC4 maakte namelijk geen gebruik 
van het hele veld, gelukkig deed de 
tegenstander hetzelfde.
De eerste helft was voor HVM. HVM 
speelde bijna alleen op de helft van 
de tegenstander en met 1-0 voor-

sprong ging MC4 de rust in. De 
tweede helft was het omgekeerd. 
Nu was Xeneos duidelijk beter en 
had HVM veel moeite om de tegen-
stander van het doel weg te houden. 
Xeneos scoorde en bracht de eind-
stand op 1-1.  

Hertha B en C meiden 
naar Londen
Vinkeveen - Op vrijdag 6 april 
2012 gaan de meiden van de MB1 
en MC1 naar Engeland om daar 
een paar wedstrijden te spelen te-
gen de meisjes van Kingstonian 
Youth uit Surrey. Met bus en boot 
gaat de reis naar Noord-West Lon-
den om daar op zaterdag 7 april te 
kunnen voetballen. Voor de meiden 
van Kingstonian Youth is het een 
unieke gebeurtenis, dat buitenland-
se meidenteams op bezoek komen. 
De club uit Surrey pakt dan volgens 
zeggen groots uit. Omdat voetbal 
meer dan voetbal is gaan de 27 mei-
den van Hertha Vinkeveen op zon-
dag, 1e paasdag,  de winkels in het 
centrum van Londen “onveilig” ma-
ken.  Maandag, 2e paasdag, zal de 

terugreis worden gemaakt en ho-
pelijk kunnen de meiden ’s avonds 
om 19.00 uur hun ouders weer in de 
armen sluiten. Een achttal ouders 
gaan mee om dit voetbal festijn te 
begeleiden. De grootste kosten zijn 
door de meiden en hun ouders zelf 
betaald, een deel door Hertha en 
ook Jumbo supermarkten uit Vin-
keveen, één van de hoofdsponsoren 
van Hertha, levert een bijdrage. We 
hopen dat dit weekend, geweldig, 
sportief en onvergetelijk zal gaan 
worden. Ter voorbereiding hebben 
de meiden van MB1 en MC1 afgelo-
pen dinsdag 06 maart tegen elkaar 
gespeeld. De wedstrijd was mooi in 
evenwicht maar de MC1 won uitein-
delijk met 4 tegen 1. Wil je ook deel 

uit gaan maken van deze geweldi-
ge meidenclub? Hertha is altijd op 
zoek naar meisjes/dames die willen 
veldvoetballen. Vanaf een jaar of 6 
kun je al bij de pupillen van Hert-
ha voetballen. We zijn ook druk be-
zig met het oprichten van een da-
mes 1 seniorenteam. Ben je boven 
de 18 en zit je thuis of bij een andere 
club op de bank en wil je bij de ge-
zelligste voetbalclub van de Ronde 
Venen in Vinkeveen komen voetbal-
len? Meld je dan nu aan via de web-
site van Hertha of kom eens kijken 
bij de trainingen of een wedstrijd 
van het meidenvoetbal. We zien je 
graag! Danny Bierman & Jeroen 
Brands, coördinatoren meidenvoet-
bal Hertha.

25-Jarig jubileum sport- en 
spelgroep (ex-)hartpatienten
De Ronde Venen - Deze sport- en 
spelgroep is in februari 1987 opge-
richt in samenwerking met de Hart-
stichting met als doel om mensen 
met een hart- of vaatziekte weer 
aan het sporten te krijgen.

Het blijkt dat na een hartaan-
val of een operatie sommige men-
sen wat angstig blijven om zich in 
te spannen met als gevolg dat zij 
zich steeds minder gaan bewegen.  
Dat geldt overigens ook voor men-
sen die lichamelijk beperkt zijn door 
ziekte als reuma, astma, diabetes of 
revalidatie. Ook zij hebben inmid-
dels de weg gevonden bij deze ge-
specialiseerde sport- en spelgroep.     
Het verschil met  andere sportclubs 
is, dat naast de sportleidster/fysio-
therapeute die ervaring heeft met 
deze deelnemers, ook een gespe-
cialiseerde verpleegkundige aan-
wezig is, waardoor de deelnemers 
zich veilig voelen. Er is tijd om vra-
gen te stellen of de bloeddruk te la-
ten meten. 
Na een warming-up wordt er een 
half uur gesport met verschillen-

de  oefeningen met of zonder ma-
teriaal zoals badminton of bal en 
gewerkt aan de conditie. Het laat-
ste half uur wordt er volleybal  ge-
speeld met aangepaste regels, zo-
dat een ieder op eigen niveau hier-
aan kan meedoen.
Het 25-jarig jubileum is voor de ver-
eniging een mooie gelegenheid om 

al die twijfelaars, die niet sporten 
omdat ze denken dat ze het kunnen 
of durven over de streep te trekken. 
Kom voor een kennismaking naar 
de sporthal De Willestee in Wilnis op 
maandag van 16.00-17.00 uur. 
Inl.: Hans Dekker (secretaris), tel. 
0297-261000 of per e-mail aan: 
johadekker@hetnet.nl
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KDO JG1 heeft clinic bij 
de Amsterdamse club AJAX
De Kwakel - Met heel mooi weer 
startte we aan de 1e wedstrijd te-
gen de nieuwkomer in de Friends 
League de koninklijke HFC uit Haar-
lem. In het begin werd het al snel 
duidelijk dat onze keeper Beau een 
stranddag zou krijgen. Deze wed-
strijd heeft hij zich behoorlijk ver-
veeld. De verdediging (Timo, Omar, 
Pascal en Mark) stond als een huis 
dus de keeper hoefde niet in actie 
te komen. Het middenveld en de 
aanvalslinie had het heel erg druk. 
HFC kwam niet onder de druk van 
KDO JG1 uit en dat resulteerde in 
veel kansen die slecht werden be-
nut. Dylan had een paar goede mo-
gelijkheden maar de keeper stond 
steeds op de goede plek. Uiteinde-
lijk werd het 6-0 voor KDO ( 4 x Le-
wis, 1 x Joël en 1 x Stijn). 

In de 2e wedstrijd zat meer strijd van 
beiden kanten. Door een beoorde-
lingsfout achterin kregen de Bui-
tenboys uit Almere een snelle voor-
sprong. Vanaf dat moment was KDO 
weer wakker en in dezelfde minuut 
werd de 1-1 gemaakt door Omar. 
Na dit doelpunt ging KDO meer 
druk zetten en dit resulteerde in 
doelpunten van Lewis en Stijn. Me-

de door goed storend werk van Da-
niël. De Buitenboys gaven zich niet 
zomaar gewonnen en kwamen weer 
terug tot 3-2 door een lage schui-
ver waarbij Beau geen enkele kans 
had. De doelpuntenmakers Lewis en 
Stijn zorgde hierna voor een veilige 
marge van 5-2. Het slotakkoord was 
voor de Buitenboys die nog 1 x maal 
onze keeper wist te verschalken. De 
eindstand werd 5-3 in het voordeel 
van KDO JG1. Onze diep spits Luca 
schoot nog wel geweldig hard op de 
paal maar hij miste vandaag net dat 
beetje geluk om te scoren.

In beide wedstrijden was duidelijk te 
zien dat het afronden van de kan-
sen ver van optimaal was. Dit wil-
len we natuurlijk verbeteren. G-
voetbalelftal KDO JG1 maakt kans 
op een Clinic van de jeugdtrainers 
van Ajax op het trainingcomplex 
de Toekomst. Ga naar www.aegon.
nl/ajax, zoek KDO JG1 op en stem 
op ons. We hebben u stem hard no-
dig. Dus doe het nu meteen. Via de 
PC, GSM (androidtoestel Samsung, 
HTC, blackberry etc. kan elke dag) 
of IPAD. Zet het op Hyves, Facebook 
of twitter het door. Help KDO JG1 en 
stem op ons!

Kanoën tussen miljoenen-
jachten
Uithoorn - Het eerste kanopolote-
am van Michiel de Ruyter heeft vo-
rige week twee demonstraties ge-
geven op de Hiswa, de watersport-
beurs in de Amsterdamse RAI.
Voor wie de beurs niet kent: voor 
watersportliefhebbers is het een 
walhalla. Zeker als ze ook een grote 
portemonnee hebben. Prijskaartjes 
hangen niet aan de grote jachten, 
maar de duurste boten kosten mil-
joenen. Vlakbij de hoofdingang van 
het  grootste beurs- en congresge-
bouw van Nederland wordt voor el-
ke editie een bassin in elkaar ge-
knutseld. Daar worden allerlei wa-
tersporten gepromoot. 
De Uithoornse kanopoloërs gaven 
vorige week donderdag een eerste 
inkijkje in de sport. Dat was nog niet 
gemakkelijk want kanopolodoe-
len zijn schaars in Nederland. MdR 
moest zelf doelen meenemen. Dat 
betekent: uit elkaar halen, met een 

bus naar Amsterdam vervoeren en 
op een drukke beurs weer in elkaar 
zetten. Hoewel het ‘slechts’ een trai-
ning van het eerste team betrof, wa-
ren de toeschouwers zeer enthousi-
ast. Helaas was het niet heel druk. 
Op zondag waren er veel meer 
mensen. Er bleven ook meer men-
sen staan, want de sporters zorgden 
voor een waar spektakel. Het eerste 
team van kanovereniging Odysseus 
uit Alkmaar was zondag de tegen-
stander van MdR. Dat leverde mooie 
wedstrijden op, want MdR is de 
nummer twee van Nederland waar 
‘Ody’ de nummer drie is. De ploe-
gen legden elkaar het vuur aan de 
schenen en wonnen beide één keer. 
,,Waar kan ik deze sport beoefe-
nen?” vroeg een van de toeschou-
wers. Hij werd verwezen naar een 
club bij hem in de buurt. En nu maar 
hopen dat de demonstratie voor le-
denaanwas heeft gezorgd. Bridgeclub Hartenvrouw

Uithoorn – Dinsdag 6 maart werd 
de eerste zitting van de vierde en 
laatste competitieronde door de 
Hartenvrouwen in de Scheg  ge-
speeld.
A  lijn: een gedeelde eerste plaats 
was voor Ina Melkman & Jetty Wee-
ning en het gelegenheids paar Ger-
da Bosboom & Guus Pielage, beide 
paren scoorden 57,08%, zij werden 
op de voet gevolgd door Rita Vro-
men & invalster Ineke Hilliard met 
56,67%, de vierde positie was voor 
Nel Bakker & An van der Poel met 
54,58%, en de vijfde plaats voor Tru-
dy van den Assem & Refina van Me-
ijgaarden met 54,17%.
B lijn: Hier was de topscore voor 
Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit 

met 63,33%, op de tweede plaats 
Tilly van Dijk & Jany van der Ent met 
59,17%, de derde positie was voor 
Ria Bulters & invalster Bep Verleun 
met 53,75%, op de vierde plaats Eu-
genie Rasquin & Riet Willemse met 
51,67%, een gedeelde vijfde plaats 
voor de paren Wil Blansert & Ria 
van Geelkerken en Ank Reems & 
José Möller beide paren scoorden 
50,83%. 

De competitiestand is praktisch ge-
lijk aan de uitslag van deze eerste 
zitting. Voor inlichtingen betreffen-
de Hartenvrouw kunt u bellen met 
het secretariaat Mieneke Jongs-
ma tel: 0297-565756 of via de mail: 
wjongsma1@hotmail.com.

KDO JG2 speelt Friends 
League Toernooi
De Kwakel - Nadat het vorige toer-
nooi binnen werd gespeeld konden 
we nu weer lekker buiten voetbal-
len. Het was heerlijk weer en de len-
te zat in de lucht. Maar de lente zat 
niet alleen in de lucht maar tijdens 
de eerste wedstrijd zat hij volgens 
mij ook in jullie hoofd. We hadden 
het erg moeilijk tegen de spelers 
van Only Friends. Jullie deden ont-
zettend jullie best maar Only Friends 
scoorde al heel snel 0-1. Het 2e 
doelpunt van Only Friends was puur 
geluk maar ja toen kwam ook 0-3 en 
0-4. Gelukkig was daar Onno die het 
met een schitterend doelpunt 1-4 
maakte. Ondanks dat de aanvallers 
van ons team er alles aan deden om 
nog meer doelpunten te maken en 
de verdediging erg zijn best deed 
om niet één speler van Only Friends 
er door te laten sloten we deze wed-
strijd toch af met 1-6 nederlaag. We 
hadden toen even rust omdat On-
ly Friends tegen NVC moest spe-
len. In de kleedkamer stond limona-
de op ons te wachten. Na deze ne-
derlaag vond Jobbe het nodig dat ik 
eens duidelijk te tactiek zou uitleg-
gen aan jullie zodat de tweede wed-
strijd een stuk beter zou gaan als 
de eerst. Jobbe stuurde alle ouders 
de kleedkamer uit en deed de deur 
dicht. Hier heb ik jullie de speciale 
maar zeer geheime tactiek van de 
JG2 van KDO uitgelegd. 

Goede moed
Na deze uitleg gingen we met goe-
de moed weer naar buiten. De wed-
strijd was nog bezig waardoor we 
goed konden kijken waar de zwak-
ke plekken van NVC zaten zodat we 
deze in de volgende wedstrijd kon-
den gebruiken. Joel van Dam van de 
JG1 was ook komen kijken en hem 
vroeg ik of hij de verdediging en de 
keepster wilde coachen. Joel heeft 
snel een goede opstelling voor de 
defensie bedacht waarna de wed-
strijd startte. Er was een duidelijk 
verschil te zien met de eerste wed-
strijd. De goed opgestelde defensie 
bleef keurig op zijn plaats staan en 
sommige verdedigers deden zelfs 
geen stap opzij en maakte zich heel 
groot als de spelers van NVC in de 
aanval waren. De voorhoede deed 
erg hun best en onze nieuwe spits 
had een paar mooie acties. Jammer 
genoeg verloren we deze wedstrijd 
ook met 3-0 maar er was een duide-
lijke vooruitgang te zien in ons spel. 
Als we deze vooruitgang voortzetten 
dan kan het niet anders dan dat we 
de volgende wedstrijden dik gaan 
winnen. 

Het toernooi zit er weer op. Dan rest 
mij niets anders dan jullie heel har-
telijk te bedanken voor jullie inzet, 
ik vind dat jullie ontzettend je best 
hebben gedaan. 

Legmeervogels zaalvoetbal 1
Met gemak naar volgende 
bekerronde
Uithoorn - Afgelopen woensdag 7 
maart moest Legmeervogels aan-
treden tegen De Baron 1 voor de 
2e knock out ronde van de beker. 
Van te voren werd gedacht dat dit 
een lastige klus zou worden, omdat 
De Baron eveneens in de 1e klas-
se (D) uitkomt en daarin ruim bo-
venaan staat met een ruim doelsal-
do (98-58). Het team was zo goed 
als compleet met uitzondering van 
de door blessures geteisterde Coen 
van Weerdenburg, Dennis Rijnbeek 
en Jasper van Gelderen. 
Legmeervogels begon sterk aan de 
1e helft. Het nam gelijk het initia-
tief en zette de tegenstander on-
der druk. Met goed voetbal werd de 
aanval gezocht. Dit goede spel le-
verde al in de 3e min de openings-
treffer op door een afstandsschot 
van Stefan van Pierre, 1-0. Het goe-
de spel werd doorgezet, met een 
aantal zeer goed uitgespeelde aan-
vallen. In de 7e min werd de ver-
diende 2-0 op het scorebord ge-
bracht. Door een schot van weder-
om Stefan belandde de bal via de 
voet van een tegenstander in het 
doel, 2-0. 
Er was geen vuiltje aan de lucht voor 
Legmeervogels, maar toch viel on-
verwachts de aansluitingstreffer in 
de 16e min door onoplettendheid 
in de verdediging, 2-1. Toch was 
het Legmeervogels dat het initiatief 
bleef houden, waardoor De Baron 
er totaal niet aan te pas kwam. In 
de 20e min kreeg Jordi de bal aan-
gespeeld. Hij behield goed het over-
zicht en bediende Ibrahim op maat, 
3-1. De volgende minuut was het 
alweer raak. Bij een schot op doel 
kwam de bal via de keeper voor de 
voeten van Jordi van Gelderen. Hij 
schoot direct op doel, waarbij de 
bal wederom via een tegenstander 
in het doel belandde, 4-1. Met deze 
verdiende voorsprong werd de rust 
in gegaan.

Initiatief
De 2e helft ging Legmeervogels 
door met waar het gebleven was. 
Men nam het initiatief en ging door 
met gecontroleerd aanvallen. In de 
2e min werd de score alweer uitge-
breid. Met een fraaie actie bediende 
Ibrahim Mels Bos op maat, en deze 
rondde op zijn beurt dit buitenkans-
je af, 5-1. Twee minuten later kreeg 
Ibrahim de bal aan de linkerkant 
aangespeeld. Hij speelde zijn tegen-
stander uit en zag Mels opstomen 
richting 2e paal. Met een harde en 
strakke pas wilde hij Mels inspelen, 
maar de bal belandde in één keer in 
de verre hoek het doel in, 6-1.     
Deze voorsprong was zeer verdiend, 
waarbij het tegenviel wat de tegen-
stander liet zien. Af en toe stelden 
zij er een snelle uitbraak tegenover, 
waarbij zij toch een aantal keer ge-
vaarlijk werden. Maar de vervan-
ger van Jasper van Gelderen, Pa-
trick Brouwer, stond uitstekend te 
keepen. 

Toch kreeg Legmeervogels een tref-
fer tegen in de 5e min. Een tegen-
stander stoomde op vanaf eigen 
helft, omspeelde een aantal spelers 
van Legmeervogels, en rondde koel-
bloedig af, 6-2. 
Vanaf dat moment kreeg Stefan 
zelfs totaal onterecht een gele kaart, 
en moest voor 2 min het veld af. 
Daardoor ontstond een 4 tegen 3 si-
tuatie, waardoor Legmeervogels te-
rug moest. Het werd lastig in deze 
fase, maar het doel werd schoon ge-
houden. Met drie man breidde Leg-
meervogels zelfs nog de score uit 
via een snelle uitbraak. Mels stoom-
de op vanaf links en schoot hard de 
7-2 binnen in de 7e min.

Scores
Naast al deze kansen kreeg Leg-
meervogels er genoeg om de sco-
re uit te breiden, maar er werd af en 
toe slordig mee om gegaan. Tot twee 
maal aan toe lukte het Dimitri niet 
om de bal in het doel te werken, on-
gelukkig liep hij tegen de paal aan. 
Men werd gewoon te nonchalant in 
deze fase. Toch maakte Dimitri zijn 
missers goed door er op aangeven 
van Mels 8-2 van te maken in de 
15e min van de 2e helft. Tot 2 minu-
ten voor tijd bleef deze stand op het 
scorebord staan. Door weer een ei-
gen doelpunt van de tegenstander, 
waarbij Stefan tegen de tegenstan-
der aan schoot, kwam de 9-2 op het 
scorebord in de 23e min. Nu wilde 
men graag de tien op het scorebord 
brengen, en daar kreeg Legmeer-
vogels een uitstekende kans voor. 
Met drie man voor de keeper bleef 
men de bal maar naar elkaar rond 
tikken om de tegenstander gek te 
maken. Uiteindelijk kreeg Stefan de 
kans het karwei af te maken, maar 
hij faalde in de afwerking en schoot 
naast. Als je de kans zelf niet maakt 
dan doet de tegenstander het wel. 
Via een snelle uitbraak maakten zij 
er 9-3 van in de 25e min, wat totaal 
onverwachts was. Toch kwam goal 
nummer 10 nog op het scorebord. 
Gelijk na de aftrap koos Legmeer-
vogels nog één keer vol de aanval. 
Door een assist van Ibrahim op Ste-
fan werd dan toch de 10e treffer ge-
noteerd, 10-3 in de 25e min. Daarna 
floot de scheidsrechter direct af, en 
werd onverwachts met speels ge-
mak de tegenstander van het kastje 
naar de muur gestuurd.   
Nu is het afwachten welke tegen-
stander uit de koker komt rollen 
voor de 3e ronde. Uiteraard hoopt 
Legmeervogels op een tegenstan-
der dat hoger speelt dan de 1e klas-
se, dat zou een mooi affiche zijn. 
Maar eerst moet weer aangetreden 
worden voor de competitie.
Op vrijdag 16 maart is Zuidoost Uni-
ted 2 de tegenstander. Om 21:55uur 
wordt afgetrapt in het Bijlmer Sport-
centrum. Met nog 4 wedstrijden te 
gaan moet daar de eerste stap wor-
den gezet voor promotie naar de 
Hoofdklasse.  

UBA Bouw en Koot Plus 
schaatsen voor het goede doel
Uithoorn - Op zaterdag 25 februari 
heeft het team UBA Bouw Uithoorn 
en Koot Plus Abcoude deelgeno-
men aan  Skate4life,  een initiatief 
van Inspire2Live. Skate4life is een 
evenement op het Mjosa-meer bij 
Lillehammer (Noorwegen) waarbij 
schaatsers door zich te laten spon-
soren een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen de gevolgen van kanker.

Er werd die dag ruim 400 km ge-
schaatst door de familie Koot, be-
staande uit Jan Koot, technisch di-
recteur van UBA Bouw uit Uithoorn; 
Ernst Koot, eigenaar van Super-
markt Plus uit Abcoude, Fred, Bian-
ca, en Karin (medeorganisator) en 
Jeroen Linnenbank. Het team werd 
o.a. gesponsord door UBA Bouw 
B.V. en PLUS Koot en heeft een be-
drag verzameld van € 4.500,-. In to-
taal hebben 46 deelnemers maar 
liefst € 25.000,- bij elkaar geschaatst. 

Het idee om mee te doen ontstond 
door het enthousiasme van familie-
leden die naar Noorwegen zijn ge-
emigreerd en het evenement mede 
georganiseerd hebben. Samen met 
enkele andere Noren en Nederlan-
ders hebben zij keihard gewerkt om 
alles voor elkaar te krijgen. Van het 
onderhouden en sneeuwvrij hou-

den van de ijsbaan, het enthousi-
asmeren van een zo groot moge-
lijke groep mensen, tot aan het re-
gelen van Hollandse erwtensoep en 
een heus dweilorkest. Met als resul-
taat een fantastische dag vol emo-
ties, mooi weer, prima ijs, bijna 50 
schaatsers aan de start en een ge-
weldige opbrengst.

Inspire2Live is een internationa-
le stichting die sportevenemen-
ten organiseert (waaronder de Al-
pe d’HuZes) in de mondiale strijd 
tegen kanker. Doel is om de ziekte 
kanker beheersbaar te maken door 
het werven van fondsen, het stimu-
leren van internationale samenwer-
king op het gebied van onderzoek 
en behandeling, en het centraal 
stellen van de patiënt. De ambi-
tie van Skate4Life is om voor Noor-
wegen te worden wat Alpe d’HuZes 
is voor Nederland: een fantastisch 
sportief evenement waarbij schaat-
sers, vrijwilligers en sponsoren op 
een geweldige manier een bijdra-
ge leveren aan de strijd tegen kan-
ker. En dat alles met de garantie dat 
100% van het sponsorbedrag ook 
daadwerkelijk naar kankerbestrij-
ding gaat, vanwege een strikt anti-
strijkstok beleid.

Tennisclub Uithoorn
Open Dagen 18 en 24 maart
Uithoorn - De ideale manier om 
kennis te maken met tennis op gra-
vel. Kom naar de Open Dagen van 
Tennisclub Uithoorn. De komende 2 
weken organiseert Tennisclub Uit-
hoorn (T.C.U.) twee Open Dagen op 
haar tennispark aan de Hollandse 
Dijk 3 (in het Libellebos). 
Op zondag 18 maart is de Open Dag 
voor senioren. Van 10-12 uur kunt u 
zelf proberen hoe leuk tennis is on-
der begeleiding van en met een van 
de tennisleraren. Ook dan zullen le-
den van het bestuur en de techni-
sche commissie aanwezig zijn om al 
uw vragen te beantwoorden. En om 
12.00 uur begint dan het Openings-
toernooi voor de senioren. 
Op zaterdag 24 maart is de Open 
Dag voor de jeugd (junioren tot 18 
jaar) en kunt u van 13 tot 15 uur 
(met uw kinderen) zelf proberen 
hoe leuk tennis is. Onder begelei-
ding van een van de tennisleraren 
kan gespeeld worden op 1 van de 
7 verlichte gravelbanen. Sinds een 
aantal seizoenen beschikt de club 
ook over twee verlichte minibanen 
waarop de allerkleinsten aan de 
slag kunnen. De minibanen worden 
ook door de oudere junioren en se-
nioren intensief gebruikt om in te 
spelen, om hun techniek te oefenen 
of gewoon voor de lol. TCU heeft 
zich aangesloten bij de open dagen 
van de KNLTB. Voor meer informatie 
zie: www.opentennisdagen.nl/deel-
nemers/tc-uithoorn
Om 15.00 uur begint het Openings-
toernooi voor de jeugdleden. Dan 
kunt u meteen ervaren hoe het toe-
gaat bij de vereniging. Kom dus 
kennismaken. Leden van het be-
stuur en de jeugdcommissie zijn 
aanwezig om al uw vragen te beant-
woorden en u een indruk te geven.

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg 
tot ’s avonds laat (9 - 23 uur) onge-
dwongen genieten van hun sport en 

na afloop nog een gezellig drankje 
nuttigen. Ook voor competitiespe-
lers is er voldoende ruimte om te 
trainen en wedstrijden te spelen. De 
niveaus variëren van speelsterkte 3 
tot en met speelsterkte 9.

Daarnaast besteedt T.C. Uithoorn 
al jarenlang veel zorg aan de ont-
wikkeling van jeugdig talent. Het 
clubhuis ligt midden op het park 
en heeft een verhoogd terras, waar 
u een goed uitzicht over de banen 
heeft. De competitie is druk bezet. 
Ook de vele eigen toernooien wor-
den zeer druk bezocht door de le-
den. Daarnaast organiseert de ver-
eniging al meer dan 30 jaar eind juni 
het bekende Open Ute Hoirne Toer-
nooi, waarbij ook leden van andere 
verenigingen kunnen inschrijven.

De oudste tennisvereniging 
van Uithoorn
Tennisclub Uithoorn, opgericht in 
1955 en is de oudste tennisvereni-
ging van Uithoorn. De vereniging 
telt ruim 600 leden en heeft bijna 
200 jeugdleden.
 
Activiteiten
T.C.U. is een zeer actieve tennis-
vereniging en organiseert tijdens 
het tennisseizoen veel activiteiten. 
Zo kunt u meedoen met de mixed-
avonden (woensdag en vrijdag-
avond), jeugdtoernooien, clubkam-
pioenschappen, open jeugd en se-
nioren toernooi en een diversiteit 
aan overige activiteiten waar u aan 
deel kunt nemen. Voor meer infor-
matie en eventueel inschrijven kunt 
u de website bezoeken: www.tcuit-
hoorn.nl.

Voor iedereen die zich tijdens de 
Open Dagen (voor het eerst) in-
schrijft, geldt een aantrekkelijke 
korting op het eerste jaar lidmaat-
schap: 10,00 voor junioren, 20,00 
voor senioren.




