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

www.vderwilt.nl
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

BEZORGER/STER
VOOR MIJDRECHT

Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
Bel tijdens kantooruren en vraag naar Rogier of Marco:

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

Provincie 
stimuleert 
samen bouwen

Lees in de provincie

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Mijdrecht - De tweede bijeen-
komst over de invulling van de vroe-
gere zwembadlocatie Blijdrecht aan 
de dokter. J. van der Haarlaan op 
woensdagavond 6 maart in Party-
centrum De Meijert, is niet helemaal 
verlopen zoals de bewoners uit de 
wijk hadden verwacht. In hun ogen 
zijn de parkeervoorzieningen in de 
wijk met daarin gelegen Wickel-
hof, de locatie Blijdrecht en Weeg-
bree nog altijd beneden peil. Dit on-
danks de toezegging door de ge-
meente daar het nodige wat aan te 
doen. Dat bleek uit de discussie na 
afl oop van de presentatie over de 
Blijdrecht locatie waarbij een nieu-
we invulling van de groenbeplan-
ting en de parkeervoorzieningen 
werden getoond en verteld. Dit naar 
aanleiding van de opmerkingen die 
bewoners tijdens het overleg op 20 
november vorig jaar hadden gefor-

muleerd. Toen werd door wethouder 
Pieter Palm namens de gemeente 
samen met vertegenwoordigers van 
Vink Bouw uit Nieuwkoop en Rol-
and Borst van Studio 110 Architec-
tuur uit Vinkeveen een presenta-
tie gegeven met plannen, schetsen 
en impressies van de invulling van 
de locatie na de sloop van het oude 
zwembad. Behalve de nieuwbouw 
van twee keer drie-onder-een-kap-
woningen en twee keer zeven een-
gezinswoningen kwamen ook ver-
anderingen in het openbaar groen 
en met name de parkeerdruk op de 
locatie en in de aangrenzende stra-
ten Pimpernel en Fluitekruid aan de 
orde. Dat leverde toen de nodige 
commotie op. In die zin dat de be-
woners van mening waren dat er te 
weinig parkeervoorzieningen voor 
de (eigen) bewoners zijn. In het oor-
spronkelijke plan werd voorzien in 

47 parkeerplaatsen, zeven meer dan 
de gehanteerde standaardnorm, 
waarbij is uitgegaan van twee au-
to’s per woning. Er komen nu twin-
tig nieuwe woningen bij waar ook 
parkeerplaatsen bij horen. Niet in-
begrepen was dat de omgeving van 
het huidige zwembadterrein als een 
‘overloop’ voor het tekort aan par-
keerplaatsen wordt gebruikt, veelal 
voor busjes en vrachtwagens om-
dat het achter de Weegbree ook vol 
is. Die kunnen daar straks niet meer 
staan, maar waar dan wel zo blijft 
de vraag. De gemeente zei na af-
loop van de bijeenkomst toe tellin-
gen te laten verrichten naar gepar-
keerde auto’s, de parkeerbehoefte 
te zullen onderzoeken en de groen-
voorzieningen verder uit te werken 
en nader te preciseren. Dat is ge-
beurd. 
Vervolg elders in de krant

Bewoners omgeving Blijdrecht 
willen extra parkeerruimte

De Ronde Venen - Vanaf maart 
2013 vinden wegwerkzaamheden 
plaats aan de N201 in de gemeen-
te De Ronde Venen, tussen Amstel-
hoek en Vinkeveen. Het accent van 
de werkzaamheden ligt in de maan-
den juli en augustus 2013 omdat er 
dan minder verkeer is op de weg 
vanwege de vakantieperiode. Tus-
sen 12 juli en 2 september zal de 
weg gefaseerd worden afgesloten 
en er zal er veel hinder zijn voor het 
verkeer. De werkzaamheden betref-
fen groot onderhoud* van de weg 
waarbij ook de onderliggende con-
structie vervangen moet worden.

Maart t/m juni
Vanaf maart tot en met juni zijn er 
voorbereidende werkzaamheden 
waaronder het verleggen van ka-
bels en leidingen en het kappen van 
circa 40 bomen om plaats te ma-
ken voor een extra opstelstrook bij 
de verkeerslichten bij de Ingenieur 
Enschedeweg (N212). Voor het kap-
pen van de bomen is een melding 
gedaan bij het Ministerie van ELI in 
het kader van de Boswet. De bomen 
worden gekapt voor het begin van 
het broedseizoen (15 maart). Voor 
de gekapte bomen worden in het 
najaar nieuwe bomen teruggeplant 
in de directe omgeving.

Ingrijpend
Tussen 12 juli en 2 september vin-
den de ingrijpende werkzaamheden 
plaats. De aannemer werkt dan 7 
dagen per week en 24 uur per dag. 
Tussen de Tienboerenweg (Amstel-

hoek) en de Herenweg (Vinkeveen) 
worden het asfalt en een gedeel-
te van de constructie eruit gebro-
ken en vervolgens vervangen. De 
werkzaamheden betreffen zowel de 
hoofdrijbaan als een deel van het 
fi etspad, de parallelweg en de ber-
men. Ook zullen de verkeerslichten 
en een gedeelte van de wegverlich-
ting worden vervangen.
De werkzaamheden vinden gefa-
seerd plaats waarbij er periodiek 
steeds een ander weggedeelte zal 
worden afgesloten. De onderdoor-
gang van het viaduct Herenweg en 
de op- en afritten richting A2 blij-
ven beschikbaar voor het bestem-
mingsverkeer. Zodra wij meer gede-
tailleerde informatie hebben over de 
afsluitingen, de omleidingsroutes 
en de bereikbaarheid informeren 
wij daarover in een volgend bericht.

Aansluiting Tienboerenweg
Waar het de bouw van het nieuwe 
kruispunt in de N201 aan de Tien-
boerenweg betreft is er afstemming 
met Noord-Holland, de omliggende 
gemeenten en de aannemer over de 
werkzaamheden daar. Die sluiten 
precies op elkaar aan bij hectome-
terpaal 51.2. Ook de planning van 
beide werkzaamheden past naad-
loos op elkaar in dezelfde periode 
in juli en augustus. Het asfalt en de 
verkeerslichten worden in de laat-
ste twee weken van augustus nabij 
de Tienboerenweg aangelegd. Door 
het werk op die manier te combi-
neren en aan te laten sluiten wordt 
de hinder voor de omgeving en de 

weggebruikers zoveel mogelijk be-
perkt. Bewoners en langzaam ver-
keer (o.a. fi etsers en openbaar ver-
voer) kunnen tijdens de stremming 
overigens gewoon passeren.

Bereikbaarheid
Alle panden zullen bereikbaar blij-
ven, waar nodig met aanvullende 
voorzieningen en verkeersmaatre-
gelen. Voor het doorgaande verkeer 
wordt gedurende de gehele periode 
een omleidingsroute ingesteld om 
de route via de N201 zoveel moge-
lijk te ontlasten. Deze omleidings-
route loopt via de rijkswegen en de 
provinciale wegen. Het plaatselijke 
verkeer wordt ter plaatse via de lo-
kale wegen omgeleid. De afsluitin-
gen en omleidingsroutes zijn be-
sproken en afgestemd met de ge-
meenten De Ronde Venen, Uithoorn 
en Amstelveen en met de provincie 
Noord-Holland en Rijkswaterstaat.
Als de gedetailleerde planning be-
kend is, gaan we hierover commu-
niceren met omwonenden, bedrij-
ven en weggebruikers.

Aanleg parallelweg
Als het groot onderhoud eind au-
gustus is afgerond, wordt er aan-
sluitend een parallelweg aangelegd 
langs de N201, tussen de Veen-
weg en de Ingenieur Enschedeweg 
(N212). Deze werkzaamheden zul-
len in juni 2014 zijn afgerond. Over 
de werkzaamheden en de conse-
quenties voor het verkeer en de om-
geving zal tijdig worden gecommu-
niceerd.

Afsluitingen en omleidingen in juli en augustus 2013

Groot onderhoud N201 tussen 
Amstelhoek en Vinkeveen

Mijdrecht - Niet de politie maar  
het ambulanceteam redde vorige 
week het leven van de 16 maan-
den oude peuter uit Mijdrecht. 
De kleine had zich verslikt in een 
stukje vlees en dreigde te stik-
ken. Direct gelarmeerde agenten 
trachtten de kleine meid te hel-
pen, maar het lukte hen niet het 
stukje vlees te verwijderen. “Toen 
wij met de ambulance ter plaat-
se kwamen was de politie reeds 

aanwezig maar was de oorzaak 
van de verstikking nog niet ver-
holpen. Mijn collega en ik hebben 
uiteindelijk het stukje vlees kun-
nen verwijderen en hebben een 
vervolgbehandeling opgestart, de 
politie heeft ons hierbij geassi-
steerd. Het is dus het ambulance-
team geweest dat het leven van 
de peuter gered heeft,  onze hulp 
was dus zeker nodig!”, aldus het 
ambulanceteam.

Uithoorn - Op vrijdag 8 maart was 
de tweede bijeenkomst van het 
KerkCafé Uithoorn. Professor Kla-
mer, hoogleraar culturele economie, 
hield een inleiding over de rol van 
geld en economie in onze samen-
leving. 
Hij peilde bij de vele belangstellen-
den welke vragen ze hadden. Die 
gingen onder andere over de ‘nood-
zaak’ van economische groei, het 
‘geloof’ in het neoliberalisme, of de 
euro wel houdbaar was en of we 
echt meer bevoegdheden naar Eu-
ropa moeten overhevelen. Vervol-
gens nam hij het publiek interactief 
mee in zijn betoog. Hij fi leerde on-
ze drijfveren naar een gelukkig le-

ven. Wat zijn de doelen en wat zijn 
eigenlijk alleen maar middelen? We 
zijn er inmiddels bijna allemaal van 
overtuigd dat de vrije markt en de 
sturende overheid alles bepalen. 
Hij liet ons zien dat het systeem al-
leen goed kan werken als er vol-
doende sociale samenhang is. Het 
was een boeiend betoog. Het ver-
oorzaakte een verhelderende dis-
cussie. Diverse deelnemers consta-
teerden dat ze na deze avond over 
een aantal zaken anders waren 
gaan denken. Verder was het heel 
gezellig en werd er onder het genot 
van een drankje geanimeerd nage-
praat. Zie voor komende activiteiten 
www.kerkcafeuithoorn.nl .

Discussie met professor 
Arjo Klamer boeiend

Ambulanceteam redde 
peuter het leven

Coniferen-
pyromaan 
veroordeeld
Mijdrecht - De Mijdrechtse 
coniferenpyromaan, die in 2010 
in Mijdrecht voor heel veel on-
rust zorgde, is afgelopen week 
door de Utrechtse rechtbank 
veroordeeld tot een 180 uur 
taakstraf, waarvan 80 voor-
waardelijk.  De 34 jarige man 
werd tevens veroordeeld voor 
het bedreigen van twee agen-
ten. Hij bedreigde hen met de 
dood en ook dreigde hij het po-
litiebureau in de brand te ste-
ken.



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 BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële 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

Mijdrecht
Doctor van den Berglaan  Realiseren van een - Bouwen W-2013-0134 5-3-2013
tegenover sporthal  basketbalveldje
Eendracht  
Kievit 3 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0124 28-2-2013
 het voorgeveldakvlak 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141d Realiseren van een betonnen  - Inrit/Uitweg W-2013-0123 27-2-2013
 toegangsbrug 
Herenweg 32 Verplaatsen van een haventje - Bouwen W-2013-0135 5-3-2013

Wilnis
Bovendijk 36 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0130 5-3-2013

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

Mijdrecht
Rietgors 7 Uitbreiden van de woning met - Bouwen  W-2013-0062 1-3-2013
 een dakverhoging en dakopbouw  - RO (afwijken 
 op de zijaanbouw   bestemming) 
Roerdomp/Zwaluw Aanleggen van een brug - Bouwen W-2013-0016 4-3-2013
Watermolen 4 Realiseren van een dakopbouw  - Bouwen W-2013-0068 28-2-2013
 met dakkapel 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 91 Realiseren van 2 dakkapellen en  - Bouwen W-2012-0638 5-3-2013
 een aanbouw aan de achterzijde - RO (afwijken 
 van de woning   bestemming) 
Baambrugse Zuwe 220 Plaatsen van een ballustrade  - Bouwen W-2012-0626 6-3-2013
 (Balkonhek) 
Kleine Meer 6 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0011 5-3-2013
 het voorgeveldakvlak  

Wilnis
Herenweg 42, 44, 44a, Bouwen van 5 appartementen  - Bouwen W-2012-0629 27-2-2013
44b, 44c, 44d, 46 (Herenweg 44, 44a t/m 44d, het  - RO (afwijken 
 renoveren van de gevel    bestemming)
 (Herenweg 42 en 46) en plaatsen 
 van grondkering  

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 griffi erecht geheven.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR “KAPPEN” 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard v/h project/soort boom Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat 
    vergunning

Mijdrecht
Rondweg/Industrieweg Kappen van 7 bomen  - Kappen W-2013-0043 4-3-2013
(ongenummerd) Tbv het aanleggen va n een 
 rotonde. Herbeplanten is mogeliik 
 er worden Iepen teruggeplaatst 

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 griffi erecht 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 8 juni 2013 Taptoe Mijdrecht 2013  Raadhuisplein en de optocht vanaf (“Lopende”) 
09.00-18.00 uur door Muziekvereniging  de Windmolen, door het park,  muziek show/
 V.I.O.S. uit Mijdrecht Hoofdweg via de Dorpsstraat naar  optocht.
  het Raadhuisplein, 3641 EE in Mijdrecht.

Zaterdag 29 juni 2013 Rabo Straatvoetbal- Raadhuisplein, 3641 EE in Mijdrecht Toernooi voor
09.00-18.00 uur toernooi 2013  kinderen van 
   8 t/m 12 jaar.

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. 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 ver-
melding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afdeling 
Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen 
via telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.

 VERKEERSBESLUIT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zorgvrij 2, 

1391 RM Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 13 maart 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit 
en de reden(en) van bezwaar.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 NADERE REGELS EIGEN VERMOGEN EN RESERVES VAN SUBSIDIEONTVANGERS 
 DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 12 maart 2013 de Nadere regels 
eigen vermogen en reserves van subsidieontvangers De Ronde Venen 2013 zijn vastgesteld. Deze regels 
vloeien voort uit artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013. Ter uitvoering van de 
Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 is het wenselijk nadere regels vast te stellen, waarbin-
nen organisaties vermogen kunnen vormen vanuit beschikbaar gestelde gemeentelijke subsidiemiddelen, on-
dermeer om te voorkomen dat gemeenschapsmiddelen worden gebruikt voor overmatige reservevorming. De 
Nadere regels eigen vermogen en reserves van subsidieontvangers De Ronde Venen 2013 treden in werking 
met ingang van 15 maart 2013.

Ter inzagelegging
Genoemd reglement ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ron-
de Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te 
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.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / 
 FINANCIËN & INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 14 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 18 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
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 offi ciële feestdagen 
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

Mijdrecht - Karwei Mijdrecht is 
voor de tweede achtereenvolgen-
de keer de Beste Karwei van Ne-
derland. 
De bouwmarkt scoort het best als 
het gaat om onder meer kennis van 
de medewerkers, de uitstraling op 
de winkelvloer, service en klantge-
richtheid. Om dit te vieren is het za-

terdag 23 maart a.s. groot feest.
Niet alleen voor klanten is het feest, 
ook de medewerkers worden ge-
trakteerd. Zij gaan die dag een wel-
verdiend dagje uit, terwijl de mede-
werkers van Intergamma – de fran-
chiseorganisatie - de klanten bedie-
nen. Voor iedereen een feestje dus. 
Marco Kruse, bouwmarktmanager: 

“Het is een eer de titel Beste KAR-
WEI van Nederland te mogen dra-
gen en om dat met iedereen te vie-
ren is een geweldige beloning. 
Uiteraard vind ik het spannend om 
de bouwmarkt voor een dag uit 
handen te geven, maar ik weet ze-
ker dat mijn collega’s er een mooie 
dag van maken!”

Feest in Mijdrecht bij de 
Beste Karwei van Nederland

Mijdrecht - Met de lente en Pasen 
in zicht kunt u samen bloemschik-
ken in de Buurtkamer aan de G van 
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. 
Op dinsdag 19 maart tussen 10.00 
en 12.00 uur zorgen de gastvrou-
wen voor oase, wat basisgroen en 
bloemen. Zelf brengt u een schaal 
of mand mee en uw eigen knip-
schaar en snijmesje. Verder als u 

het volgende hebt: wat basisgroen 
als buxus, klimopblad, mooie lente-
takjes en wat paasversieringen. Ook 
halve (omgespoelde) eierschalen 
zijn leuk te gebruiken. Het is zeker 
geen cursus maar samen met elkaar 
creatief bezig zijn en uiteraard hel-
pen de gastvrouwen mee. Zin om er 
eens uit te gaan? Misschien is dit 
ook voor 55-plussers uit Mijdrecht 

die nog niet bekend zijn met de-
ze Buurtkamer een mooie gelegen-
heid om kennis te maken. Ook de 
‘gewone’ inloop gaat gewoon door: 
dus koffie, een praatje, een spelletje, 
kranten en tijdschriften liggen voor 
u klaar. De gezelligheid maken we 
samen! De Buurtkamer is op ope-
ningstijden (di-do 10.00-12.00 uur) 
bereikbaar op tel. 0297-288466.

Paas/lentestukje maken in Buurtkamer Mijdrecht

Nooit te oud voor vakantie!

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen? 
Onze vrijwilligers bezorgen u graag een prettige vakantie! 

Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83 

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

www.allegoedsvakanties.nl



‘Zelf mijn droomhuis bouwen 
was voordeliger dan ik dacht’

De kredietcrisis legt de huizenbouw in Nederland praktisch 
stil, maar niet in Woerden. Daar staken 21 kopers de koppen 
bij elkaar en bouwden een woonblok in de wijk Waterrijk 
Woerden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). Geheel naar eigen wens, met veel water en groen. 
Rogier Verhagen is een zeer enthousiaste bewoner: “Ik zou 
het zo weer doen. Ik heb over elk stopcontact nagedacht. 
Het resultaat is een droomhuis. Daarnaast is het een stuk 
voordeliger, omdat er bijvoorbeeld geen ontwikkelaar tussen 
zit en we gezamenlijk goede deals sloten met een architect 
en een aannemer.” De provincie Utrecht gaf subsidie voor 
het inhuren van een adviesbureau, omdat ze CPO ziet 
als een oplossing voor het stilvallen van de woningmarkt. 
Verhagen prijst de begeleiding door het bureau: “Je bouwt 
niet elke dag een huis, er komt veel bij kijken. Zij begeleidden 
ons van A tot Z, echt een uitkomst.”

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Stel u weet een kavel of 
gebouw waar u wel zou willen 
wonen. Maar het is te groot 
om dat alleen te doen. Of u 
hebt een bijzonder woonidee, 
dat niet kant en klaar te koop 
is. Er lopen waarschijnlijk 
genoeg mensen rond met 
vergelijkbare wensen. U 
ontmoet ze op het nieuwe 

online platform wikaza.nl. 
Wikaza helpt particulieren 
hun woonideeën met elkaar 
te matchen en samen te 
realiseren. U kunt kennis, 
ervaringen en ideeën met 
elkaar delen, u krijgt zicht op 
beschikbare bouwlocaties en 
kunt zich aansluiten bij een 
bouwgroep. Inschrijven is 

gratis voor particulieren. 
Samen bouwen biedt veel 
voordelen: het is voordeliger 
dan nieuwbouw, uw woning 
is geheel naar wens en u 
ontmoet uw buren al voordat 
u er gaat wonen. 
De provincie Utrecht 
ondersteunt Wikaza, omdat 
ze bouwen in samenwerking 

met inwoners ziet als één 
van de oplossingen voor de 
huidige woningmarktcrisis en 
het hergebruik van bestaande 
gebouwen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.provincie-utrecht.nl/cpo.

Zelf uw huis bouwen? Vind elkaar op wikaza.nl

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“Sinds kort is de site wikaza.nl gelanceerd. Op deze 
site kunnen particulieren met elkaar in contact komen 
om gezamenlijke woonwensen, op welk gebied dan 
ook, te realiseren. Zonder nu te willen stellen dat dit de 
oplossing is voor de problemen in de bouw, kan het wél 
een kansrijk idee zijn om weer wat beweging te krijgen. 
Als zodanig ondersteunt de PVV dan ook dit initiatief. 
De vraag is wel of het een taak van de provincie is om 
zich te bemoeien met dit soort initiatieven en of de 
provincie dit zou moeten subsidiëren. De provincie dient 
te faciliteren en te coördineren.  Dat is haar (kern)taak. 

Het is aan de gemeenten, in overleg met betrokkenen, 
om dit soort activiteiten vervolgens te ontplooien.” 

Wim Ubaghs, statenlid voor de PVV

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“CPO stimuleert de woningmarkt en geeft ruimte voor 
verscheidenheid en creativiteit. Het is toch mooi dat 
mensen die zelf hun huis ontwikkelen met een groep 
mede-enthousiastelingen,  hun buren al kennen voordat 
ze naast ze gaan wonen?
Door in gezamenlijkheid te ontwikkelen, vallen de 
kosten lager uit en wordt een droomwoning ook nog 
eens betaalbaar. Iedereen wordt steeds mondiger en 
wil zelf uitmaken hoe zijn of haar huis en de directe 
woonomgeving eruit ziet. Door consumentgerichte 
ontwikkeling ligt dat voor iedereen binnen handbereik. 

De provincie stimuleert CPO door als kennismakelaar 
op te treden voor zowel gemeenten als groepen 
particulieren en ze te begeleiden bij het proces om het 
bouwen makkelijker te maken.”

Ralph de Vries, gedeputeerde Wonen

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘CPO iets voor de 
provincie?’

‘De provincie als 
kennismakelaar’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische 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
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Vrouwendag
Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Toen ik dat 
op de radio hoorde, dacht ik leuk en moest ik denken aan alle ster-
ke vrouwen die ik om me heen zie en bewonder.

Bijvoorbeeld de oma van mijn man die deze week haar 95e verjaar-
dag vierde. Dat vind ik nou een sterke vrouw en een lichtend voor-
beeld hoe je ook oud kan worden. Ze staat volop in het leven, ge-
niet van haar achterkleinkinderen, woont nog steeds zelfstandig, en 
slaat geen bingo over. Natuurlijk werd haar verjaardag gevierd en 
zie je dat er ook zeker nadelen zijn aan zo’n hoge leeftijd bereiken. 
Want tijdens het avondeten keek ik eens de tafel rond en realiseer-
de me dat zij de laatste is van haar broers en zussen. Toch laat ze die 
eenzaamheid niet veel zien, omdat ze zich focust op dat wat er wel 
is.  En dus genieten we nog volop van haar gezelschap en mogen 
we regelmatig bij haar aan tafel aanschuiven voor een avondmaal-
tijd op grootmoeders wijze. 

Dat was mijn eerste associatie bij de vrouwendag, maar er zit veel 
meer achter. De internationale vrouwendag stond en staat voor het 
gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter we-
reld. Ten tijde van de eerste wereldoorlog in 1911 werd in een aantal 
landen de eerste Internationale Vrouwendag gevierd.

In 1912 werd het voor het eerst in Nederland gevierd. Er vond in 
1915 in Zwitserland zelfs een conferentie plaats van vrouwen uit 
oorlogvoerende landen over het beëindigen van de oorlog.  Ondanks 
of dankzij de oorlog bleef de jaarlijkse vrouwendag bestaan en deze 
stond voornamelijk in het teken van de strijd voor de vrede.  

Een pamflet later uit die tijd heeft als titel “Vrouwen strijdt tegen 
onderdrukking en uitbuiting” en er werden een viertal punten ge-
noemd:
- voor werk buitenshuis als zij dat wil
- huishoudelijk werk; eerlijk delen en meer 
 collectieve voorzieningen
- baas over eigen lijf
- voor internationale vrouwensolidariteit.

Er is veel winst behaald sinds die tijd, maar helaas moet ik conclude-
ren dat we er nog lang niet zijn.  Het lijkt misschien of het feminisme 
zijn hoogtepunt allang heeft gehad, maar het is nog steeds nodig om 
bewust te zijn van de positie en rechten van de vrouw. 
Niet voor niks kun je regelmatig lezen dat er meer vrouwen op hoge 
functies moeten zitten, over het glazen plafond, kinderopvang en de 
kosten daarvan, de discussies over werkende moeders en thuisblijf-
moeders en zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Afgelopen zondag was ik samen met een vriendin te gast in een 
groot saunacomplex voor een relaxdagje. Twee werkende moeders 
die elkaar niet veel spreken, zorgden ervoor dat we de stiltesauna’s 
links lieten liggen omdat we vooral wilden bijkletsen.

Uiteraard hadden we het over werk, de kinderen en alles daarom-
heen om te eindigen met het klagen over waarom eerlijk delen in het 
huishouden nog steeds niet lukt. Het leek bijna een potje opbieden 
tegen de ander “ja, maar die van mij. ..” en “ echt, doet hij dat, mag 
ik hem een weekje lenen?” en meer van dat soort opmerkingen. Het 
grote vergelijken was begonnen en dat is nou precies datgene wat 
wij vrouwen niet moeten doen.

Vergelijken met anderen is de bron van alle onrust, daar ben ik van 
overtuigd. Vergelijken qua uiterlijk, bezit, kwaliteiten van een ander, 
het gaat er te vaak om wat de ander wel heeft en jijzelf niet.

Vrouwen zijn daar een ster in, vandaar ook bijvoorbeeld de discus-
sie die blijft tussen moeders die werken en moeders die thuisblijven. 
Het een hoeft niet beter of slechter te zijn dan het ander, je moet dat-
gene kiezen wat bij jou en jouw situatie alleen past. We moeten niet 
kijken naar de verschillen met de ander, maar kijken naar de over-
eenkomsten.

Alleen op die manier kunnen we elkaar steunen, man of vrouw en 
zijn we strijdbaar voor ons eigen doel maar vooral solidair met el-
kaar.

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse aanhankelijke 

kat. Hij heeft een witte buik, achterpoten zijn half wit en zwart, 
vlekje op neus. 

- Mijdrecht Waterhoen: Grijs cyperse 4 jaar oude kater met witte 
voetjes.

- De Kwakel, Anjerlaan:  Lapjespoes, schildpad. Minoes draagt een 
kap vanwege sterilisatie.  

- Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring 
om oog en zwarte streep op haar rug. 

- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij 
heet Rakker. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht: Grote rode poes
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Grijs-witte poes met witte buik, 

achterpoten. Hij heeft witte sokken aan voorpoten.
- Vinkeveen, Donkereind: Lapjespoes. Ze ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.
- Mijdrecht, J. v. Renessestraat: Grote rode kater.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden: fiets!
De Ronde Venen - Aangezien de 
vinders van de fiets op de hierboven 
geplaatste foto ook graag hun ver-
loren of vermiste spullen terug zou-
den willen vinden of krijgen laten zij 

u/jou via de Meerbode weten dat zij 
deze damesfiets, merk Cleveland, 
hebben gevonden.
De rechtmatige eigenaar kan infor-
matie inwinnen via 06-45160667.

Meedoen met de 
zangwedstrijd ‘Annie’ 

kan nog!
Regio - Het voor iedereen wel-
bekende kleine, brutale, roodha-
rige weesmeisje is terug in het 
theater. Op 4 en 5 april kan ie-
dereen haar bewonderen in het 
Crown Theater in Aalsmeer.

Voor degenen die het verhaal 
niet kennen: Annie slijt haar da-
gen in een weeshuis, dat gerund 
wordt door de altijd vervelende 
en meestal dronken Miss Hanni-
gan, in de voorstelling gespeeld 
door Gerrie van der Klei, die het 
leven van de kids zuur maakt.

Dan krijgt Annie op een dag de 
kans om Kerstmis te vieren bij 
een rijke meneer genaamd Oliver 
Warbucks. Tony Neef is in de huid 
gekropen van deze in het begin, 
norse man, maar er ontstaat uit-
eindelijk toch een warme vriend-
schap tussen de twee. Het hart-
verwarmende verhaal bevat nos-
talgie maar zeker ook heel veel 
humor en is voor jong en oud. 
 
Word jij winnaar van 
de wedstrijd?!
Alle weeskinderen en de rol van 
Annie worden vertolkt door de 
winnaars van het op televisie uit-
gezonden programma ‘De beste 
Musicalkids van Nederland’. Wil 
jij ook Annie imiteren en leuke 
prijzen winnen? Dat kan! Het is 
alleen voor kinderen van de ba-
sisschool. Zij moeten het lied-
je ‘Zwaar bestaan’ of ‘Morgen’ 
kunnen nazingen en opnemen 
op video. Het filmpje kan ver-

volgens gestuurd worden of op  
www.facebook.com/CrownThe-
ater worden geplaatst. Doe dit 
uiterlijk vóór 17 maart. De bes-
te tien inzendingen worden uit-
genodigd om deel te nemen aan 
de wedstrijd in het Crown Thea-
ter op 27 maart. Hoe cool is dat?!  
Uiteraard kunnen er leuke prijzen 
worden gewonnen. Alle deelne-
mers krijgen sowieso twintig pro-
cent korting op een toegangs-
kaart voor de Musical in het the-
ater. Voor de nummers vier tot en 
met tien geeft het theater twee 
gratis kaarten weg.

De derde prijs is twee gratis 
kaarten voor Annie, twee bios-
cooptickets en een Meet & Greet 
met de cast van Annie op 4 april, 
de nummer twee krijgt in plaats 
van bioscooptickets twee thea-
terkaarten naar keuze en de win-
naar van de wedstrijd krijgt vier 
vrijkaarten voor Annie, de Meet 
& Greet én een gratis bezoek aan 
de GaiaZOO met het hele gezin. 
Een deskundige jury zal de win-
naars selecteren. Doe dus mee!

Naar Annie op 4 en 5 april
Er zijn nog kaarten voor Annie. 
Er wordt op donderdag 4 april 
rekening gehouden met kleine-
re kinderen. Dan is deze prach-
tige musical vanaf zeven uur te 
bewonderen. Vrijdag gewoon 
om acht uur in Crown Theater 
Aalsmeer. Kijk op www.crown-
theateraalsmeer.nl  of telefonisch 
0900-1353.

PvdA en GroenLinks gaan
weer samen de gemeente- 

raadsverkiezingen in
De Ronde Venen - De leden van 
de lokale afdelingen van PvdA en  
GroenLinks vinden de samenwer-
king van de afgelopen jaren ge-
slaagd en gaan weer als één partij 
deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014. Dat 
hebben zij besloten op 7 maart tij-
dens een algemene ledenvergade-
ring van de Vereniging PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal in Het Lokaal in 
Mijdrecht. 
De samenwerking van de afgelo-
pen 2 jaar is door de leden uitge-
breid geëvalueerd. Fractievoorzitter 
Ernst Schreurs en wethouder Eri-
ka Spil gaven een voorzet. Op de 
(steun)fractievergaderingen wordt 
gedacht vanuit verschillende invals-
hoeken, dat verrijkt de ideeënvor-
ming, scherpt standpunten aan en 
zorgt voor een zorgvuldige afweging 
van belangen. De samenwerking 
leidt er ook toe dat men niet zo-
maar om PvdA-GroenLinks-Lokaal-
Sociaal heen kan. “Als we ieder voor 
zich aan de verkiezingen hadden 
meegedaan was het maar de vraag 
of we een serieuze coalitie kandi-
daat waren geweest”, aldus de frac-
tievoorzitter. De leden konden zich 

vervolgens uitspreken over voort-
zetting van de samenwerking. De 
vergadering was unaniem in haar 
oordeel dat de samenwerking bij 
de komende gemeenteraadsverkie-
zingen moet worden voortgezet. Sa-
men vormen de partijen een stabie-
le fractie, waarin ervaring en ken-
nis gebundeld worden. Een fractie 
die haar invloed kan laten gelden en 
zo de standpunten van beide par-
tijen en de kiezers die zij vertegen-
woordigen inhoud kan geven in de 
lokale politiek. Ook het recent opge-
richte ombudsteam zorgt er voor dat 
signalen uit de kernen worden op-
gevangen en zo nodig politiek ver-
taald kunnen worden. De gemeen-
teraadsverkiezingen vinden volgend 
jaar plaats, op 19 maart 2014. De 
voorbereidingen worden nu gestart. 
In het najaar zal het verkiezingspro-
gramma worden vastgesteld en de 
kandidatenlijst worden opgesteld, 
waarna de verkiezingscampagne 
van start kan gaan. Behalve de le-
den van PvdA en GroenLinks kent 
de vereniging PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal ook ongebonden leden, 
die een sociaal en links gemeente-
beleid voorstaan.

Creatieve activiteiten 
op de Beatrixschool
Wilnis - Knutselen is altijd een po-
pulaire activiteit bij de kinderen op 
de Beatrixschool uit Wilnis, maar tij-
dens de crea is het extra leuk om 
hiermee bezig te zijn. Leerlingen uit 
verschillende groepen gaan onder 
begeleiding van een ouder of leer-
kracht aan de slag met een leuke 
creatieve activiteit. Het thema van 
de crea van dit jaar is vervoer. Er is 
met allerlei materialen gewerkt. Er 
zijn luchtballonnen gemaakt van pa-

pier-maché en vliegtuigen van klei. 
Ook is er geborduurd, met strijkkra-
len gewerkt en muziek gemaakt. De 
bovenbouw kon ook koken en een 
powerpoint maken. In april komt de 
tweede ronde van de crea en gaat 
iedereen weer met iets anders aan 
de slag.
Daarna gaan de leerkrachten een 
mooie tentoonstelling maken van de 
werken, zodat de ouders ze kunnen 
bewonderen.

VakantieBijbelMiddag 
heel gezellig
Wilnis - Afgelopen zaterdagmid-
dag, 9 maart, werd er in Wilnis een 
VakantieBijbelMiddag gehouden. 
Vijftig kinderen meldden zich om 
14.00 uur aan voor deze middag. 
Aan de hand van een liedlijst moch-
ten kinderen een lied kiezen om te 
zingen. In de poppenkast was Thijs 
boos over een potje knikkeren wat 
niet eerlijk was gegaan. En in de Bij-
belvertelling ging het over de vraag 
hoe vaak we een ander moeten ver-
geven. Omdat God ons alles ver-
geeft, mogen wij ook elkaar verge-
ven. En dat geeft vrede in je hart! 
Na de vertelling werd er een pau-
ze gehouden met limonade en een 

snoepje. Daarna werd het spelcir-
cuit gespeeld. Fanatiek werd er ge-
speeld bij stoelendans, met je gat op 
de mat en pingpongballen uit een 
buidel schudden. Maar ook het al-
oude ‘Memory’ was erg in trek. En 
toen kwam de prijsuitreiking voor 
de mooiste duif, die thuis geknut-
seld kon worden... Er was voor elke 
leeftijdscategorie een prijsje. Rho-
dé, Noah, Marit, en Karina werden 
de winnaars. Het was een gezellige 
middag! 
Heb je deze activiteit gemist: blijf de 
krant in de gaten houden voor nieu-
we activiteiten van de Vakantie Bij-
bel Week.
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Vrijdag- 22 en zaterdagavond 23 maart:

‘Dikke billen en huiduitslag’
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt 
op vrijdagavond 22 en zaterdag-
avond 23 maart a.s. de klucht: ‘Dik-
ke billen en huiduitslag’, geschre-
ven door Anke Steffers, in ‘De Scha-
kel’ aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis. 
Chiel van Straaten runt samen met 
zijn secretaresse Vera de afslankkli-
niek ‘De Gouden Weegschaal’. Er is 
veel behoefte om af te vallen en er 
is dan ook een kleurrijke verzame-
ling aan patiënten die van hun, al 
dan niet, extreme vormen en over-
tollig vet verlost willen worden. Er 
verschijnt over de kliniek een lovend 
artikel in de krant. Iets dat Chiel lie-
ver niet had gezien want hij heeft 
destijds om de kliniek op te starten 

geld geleend van zijn tante Rosa, en 
deze tante zou vanwege het succes-
verhaal in de krant wel eens haar le-
ning kunnen komen opeisen, inclu-
sief de daarbijkomende rente. En 
tante Rosa verschijnt inderdaad ten 
tonele. Om de confrontatie met zijn 
tante te vermijden wringt Chiel zich 
in allerlei bochten en gedaanten op 
een manier zoals u dat alleen in een 
rasechte klucht kunt zien!

Kaarten zijn verkrijgbaar, in de voor-
verkoop bij Schilderswinkel van 
Harberden, Herenweg 48 in Wilnis. 
De prijs is 7,50 euro p.p. De aanvang 
is beide avonden om 20.00 uur. Van-
af 19.30 uur worden overgebleven 
kaarten nog verkocht aan de zaal.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
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 kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzen-
der wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Heel lief klein gemeenteraadje
De gemeenteraadsleden, sommigen raken 
er niet over uitgeschreven. Ze gedragen zich 
niet netjes, ze profi leren zich te goed voor hun 
achterban, ze luisteren niet of ze gaan niet op 
de inhoud in en ze gaan meteen, als fatsoens- 
of moraalridders en -ridderinnen, in de aan-
val tegen personen of partijen. Ach... vult u dit 

maar zelf aan. Ze, de raadsleden zijn het gro-
te probleem als je dat zo leest allemaal. Dat 
zou best eens kunnen, want ze zijn een afspie-
geling van de maatschappij. Één grote groep 
is niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd. 
Al die door en door fatsoenlijke mensen die de 
politiek al jaren zat zijn en er afstand van ne-

men, zij hebben de laatste keer ook niet ge-
stemd. Stel u eens voor dat deze groep wordt 
vertegenwoordigd door lege stoelen. Dan is 
het best wel een heel lief klein gemeenteraad-
je!

Jan Platvoet
Mijdrecht

Belofte maakt schuld geldt niet voor de VVD? 
In de Nieuwe Meerbode van vorige week 
schreef de fractievoorzitter van de VVD een 
uitvoerig betoog. Uit dat propagandastuk 
moest blijken dat het aan de onverzettelijk-
heid van de VVD te danken is dat de woonlas-
ten in onze gemeente zo laag zijn en blijven.
Om zijn gelijk te halen, koos de liberale leider 
voor “vrij goochelen” met allerlei heffi ngen. 
Niet zonder reden bleven concrete bedragen 
daarbij achterwege. Want de echte feiten kan 
ook de VVD niet ontkennen. Want de Onroe-
rend Zaak Belasting [OZB] is dit jaar door toe-
doen van de VVD wel degelijk met van 9,5 % 
gestegen. Misschien is het tijd om de echte 
feiten weer te geven. Basis voor de feiten is 
het verkiezingsprogramma van de VVD, dat de 
plaatselijke vrijdenkers wel heel creatief uit-
leggen. 

Feit 1
In haar verkiezingsprogramma stelde 
VVD dat de laagste woonlasten van de 
twee fusiegemeenten het uitgangspunt 
moet worden in onze nieuwe gemeen-
te. En een ander doel van de VVD was de 
OZB in termijnen verder te verlagen.

De feiten laten heel iets anders zien. De VVD 
houdt zich namelijk helemaal niet aan haar 
beloften. Want juist op initiatief van de VVD-
(deeltijd)wethouder van Financiën, de heer 
Pieter Palm, is de OZB wel degelijk met 9,5 
% extra verhoogd. De VVD-fractie was tij-
dens de begrotingsvergadering de grootste 
voorvechter van deze maatregel. Dit gebeur-
de triomfantelijk onder het mom: “De woon-
lasten gaan niet omhoog, fantastisch toch?“ 
Ook toen al hanteerde de heer Van Olden als 
“captain” van de VVD-Jumbojet dezelfde uit-
leg als in de Nieuwe Meerbode van vorige 
week. In zijn pennenvrucht stelt hij namelijk 
dat de woonlasten nauwelijks stijgen. Hij ver-
klaart dat door te wijzen op de doorgevoerde 
verlaging van de riool- en afvalstoffenheffi ng . 
En dat doet de heer Van Olden bewust en te-
gen beter weten in “goochelt” hij dan met het 
begrip “woonlasten”. Maar de heer van Olden 
weet als fractievoorzitter van de VVD natuur-

lijk maar al te goed dat dit een vorm van cre-
atief en verwerpelijk boekhouden is. Want wat 
is het geval? Wettelijk is bepaald dat zowel de 
riool- en afvalstoffenheffi ng kostendekkend 
moeten zijn. Burgers mogen dus niet een re-
kening gepresenteerd krijgen die hoger is dan 
de kosten die de gemeente daarvoor maakt. 
En dat is feitelijk wel gebeurd. Door een goe-
de aanbesteding in de vorige raadsperiode 
zijn de kosten die de gemeente gemaakt heeft 
veel lager uitgevallen dat het bedrag aan de-
ze heffi ngen, die door de burgers betaald zijn. 
En in zo’n geval heeft de gemeente de wette-
lijke verplichting om het teveel geinde bedrag 
terug te geven aan de inwoners. De burgers 
krijgen dus geld terug, omdat de heffi ngen te 
hoog zijn geweest. En daar ligt de basis voor 
de rekentruc van de VVD. Die te hoge hef-
fi ngsbedragen moeten worden terugbetaald 
aan de inwoners. Maar de VVD geeft dat in de 
uitkomsten van haar sommetjes niet transpa-
rant weer. Ze plust bij dat lagere bedrag waar 
de burgers recht op hebben gauw die 9,5% 
OZB-stijging. En frommelt dat vervolgens in 
een tranen trekkend verhaal dat de woonlas-
ten nauwelijks stijgen. Kortom, iedereen krijgt 
een sigaar uit eigen doos en de VVD-voorman 
doet net alsof hij met wethouder Palm trak-
teert! Het gejuich voor de VVD kan losbarsten 
en de heer Van Olden neemt minzaam het op-
klinkende applaus in ontvangst. De heer Van 
Olden gebruikt namelijk de wettelijk verplich-
te verlaging van de riool- en afvalstoffenhef-
fi ng als een maskerade om de 9,5% stijging 
van de OZB te verhullen. Daarom gebruikt 
hij maar wat graag en vaak het begrip “net-
to woonlasten”, die niet of nauwelijks zou-
den stijgen. Zo waar, een echt huzarenstukje, 
waardoor dank aan de VVD! Het is te betreu-
ren dat de VVD niet het echte verhaal in de 
Nieuwe Meerbode met de inwoners wil delen.  
Ongetwijfeld willen de inwoners ook nog her-
innerd worden aan een andere verkiezingsbe-
lofte van de VVD: de VVD stelt zich als doel 
de OZB in termijnen verder te verlagen. 
Snapt u nog hoe dat te rijmen is met een 
OZB-stijging van 9.5 % die de VVD maar 
wat graag bejubelde?

Feit 2
Als gevolg van de lagere OZB die de VVD 
propageerde, wilden de liberalen helde-
re keuzes maken voor de inwoners. Na-
melijk: eerder bezuinigingen op het be-
stuursapparaat dan tornen aan subsidies 
voor faciliteiten waar burgers direct iets 
aan hebben.

De VVD maakt inderdaad heldere keuzes. In 
vrijwel elke commissie- en raadsvergadering 
waar subsidies en voorzieningen aan de or-
de komen, verkondigt de VVD de slogan “an-
dere tijden vereisen andere maatregelen”. En 
dat houdt in dat de VVD geen enkele moge-
lijkheid voorbij laat gaan om subsidies voor al-
lerlei maatschappelijke organisaties en voor-
zieningen aan te tasten. En dat, terwijl de be-
lofte om echt te bezuinigen op het bestuurs-
apparaat steeds meer lijkt te worden verge-
ten. Van echte en doortastende actie is op dat 
vlak bij de VVD in ieder geval geen sprake.  
De handelwijze van de VVD in verkiezingstijd 
begint langzamerhand herkenbare trekken te 
vertonen. Voor de verkiezingen van alles be-
loven en na de verkiezingen gewoon heel iets 
anders doen. Niet alleen in De Ronde Venen, 
maar ook landelijk is het een trend gewor-
den. Kent u de harde toezeggingen nog? “Ie-
dere werkende Nederlander krijgt 1000,-” en 
“handen af van de hypotheek-aftrek!” U weet 
wat er van die afspraken inmiddels is waar-
gemaakt: NIETS! De VVD blinkt landelijk en 
lokaal uit door goedkoop politiek gedraai en 
gegoochel. Zelfs de toverstafjes werken niet 
meer bij de VVD. Naar onze mening wordt 
het eens tijd dat de VVD de kiezer eerlijk en 
open tegemoet treedt.  Niet voor de verkie-
zingen van alles beloven en na de verkiezin-
gen lak hebben aan gedane beloften. Belofte 
maakt namelijk schuld. En juist daarvan houdt 
de echte VVD niet!

Namens de fractie van
Ronde Venen Belang

Anco Goldhoorn, fractievoorzitter

Lions Koninginnedag Braderie 2013
30 april: de laatste, echte 
Koninginnedag!
Vinkeveen - Een bijzondere ge-
beurtenis waar de Koninginnedag 
Braderie Vinkeveen al 35 jaar graag 
haar schouders onder zet. Het orga-
nisatiecomité wordt gevormd door 
de Lionsclub Vinkeveen en Waver-
veen, Café de Twee Heertjes en Par-
tycentrum Club Roekz.

De Koninginnedagviering vindt dit 
jaar plaats op het terrein van Zorg-
centrum Maria-Oord aan de zijde 
Herenweg. Met de uitbreiding naar 
de parkeerplaats van Maria-Oord is 
meer ruimte aanwezig. Het organi-
satiecomité heeft besloten om van 
deze unieke gebeurtenis iets bijzon-
ders te maken. De dag start met de 
ontvangst van de bewoners, perso-
neelsleden en vrijwilligers van Ma-
ria-Oord en Vinkenoord, die uitge-
nodigd worden om samen met het 

comité een kopje koffi e en oranje-
gebakje te nuttigen. Aansluitend is 
op een groot scherm de Kroning tot 
in detail te volgen. ’s Middags be-
gint het feest met dit jaar zeer bij-
zondere artiesten zoals Trafassi 
(kleine wasjes, grote wasjes), Ro-
bert Leroy en Lange Frans. Waagt 
u ook een dansje? Natuurlijk wordt 
alles ondersteund door een gezelli-
ge braderie met meer dan 30 kra-
men. En voor de kinderen zijn er het 
bekende kinderparadijs met dit jaar 
een zweefmolen, de bekende hin-
dernisbaan en de trampoline. Dank 
van het organisatiecomité gaat ook 
uit naar Vobi, die het comité bereid 
heeft gevonden om het kermister-
rein geschikt te maken als parkeer-
terrein voor de bewoners en perso-
neelsleden van Maria-Oord en Vin-
kenoord.

Hennepkwekerij opgerold
Mijdrecht - De politie heeft don-
derdag een hennepkwekerij opge-
rold. Naar aanleiding van een mel-
ding dat in een pand aan de Ren-
dementsweg een hennepkweke-
rij gevestigd zou zijn, stelden agen-
ten rond 14.10 uur een onderzoek 
in. Daarbij troffen zij in twee ruim-

ten een hennepkwekerij met elk 285 
planten aan. De agenten namen de 
planten en kweekapparatuur in be-
slag. Deze zullen vernietigd worden. 
In het pand was niemand aanwe-
zig. De politie stelt een onderzoek 
in naar de eigenaar van de hennep-
kwekerij.

Salsa Smile heeft nog 
plaats

Aalsmeer - Salsa Smile in 
Aalsmeer wil nóg meer cursis-
ten besmetten met het Salsavirus. 
Leer in vijf weken salsa dansen. 
Tijdens de les neemt Salsa Smi-
le je mee naar Cuba, Latin Ame-
rika en de Dominicaanse Repu-
bliek op de tropische leslocatie 
The Beach Aalsmeer.
Op tweede paasdag, 1 april, bent 
u uitgenodigd om 20.30 uur om 
deze lesdag de eerste 45 minu-
ten vrijwillig mee te doen met de 
proefl es. Na deze 45 minuten zal 
de les vervolgd worden met geïn-
teresseerden in deze cursus. Vijf 
weken lang wordt je in anderhalf 
uur de basis Merengue en Salsa 
stappen geleerd. Salsa dansen bij 
Salsa Smile is een gezonde gezel-
lige bezigheid voor jong en oud. 

De naam zegt het al: Salsa Smi-
le, salsa met een lach. Salsa Smi-
le is een dansschool die salsales-
sen verzorgt en dit combineert 
met een prettige leeromgeving. 
Het is het streven van Salsa Smi-
le dat iedere cursist op een leu-
ke manier de Salsa, Merengue en 
Bachata kan leren. De cursist is 
waar het om gaat bij Salsa Smi-
le. Tijdens de lessen zal dan ook 
veel aandacht gegeven worden 
aan een goede en heldere uitleg 
van de lesstof. De docenten zul-
len tijdens de cursus zelf ook mee 
rouleren met de cursisten, zodat 
er genoeg tijd ontstaat voor indi-
viduele aandacht.

Voor meer info: zie advertentie el-
ders in dit blad.

Koude maar gezellige 
wedstrijd bij LR & PC Willis

Mijdrecht – Op 10 maart organi-
seerde Landelijk Rijvereniging en 
Ponyclub Willis een onderlinge in-
door dressuur wedstrijd. De wed-
strijd werd niet op hun vertrouwde 
clublocatie aan de Bovendijk verre-
den, maar bij manege Maria Hoe-
ve in Mijdrecht waar de wedstrijd-
ring er weer verzorgd bij lag. Voor 
deze wedstrijd konden de ruiters 
twee proeven rijden. Na de eerste 
proef gaf de jury, Nina Alblas, wat 
tips voor de tweede proef. De ruiters 
vonden dit een leuk concept, dus dit 
gaat LR & PC Willis waarschijnlijk 
vaker doen.

De wedstrijd begon met de paar-
denruiters. Bij de eerste proef werd 
derde Jolanda Janmaat met Kas. Ze 
reed een nette L2 proef waarvoor 
ze 176 punten kreeg. Op de twee-
de plaats eindigde Helma van den 
Heuvel met Paola met 179 punten. 
Paola is nog wat onervaren, maar 
Helma reed een knappe B proef. 
Eerste werd Pauline Oudijk met de 
onervaren Evita met 186 punten in 
de klasse B. Pauline en Evita zijn 
nog niet zolang een combinatie, 
maar het zag er al netjes uit. De tips 
van de jury waren zeer nuttig, want 
de punten in de tweede proef waren 
een stuk hoger. Op de derde plaats 
eindigde Helma van den Heuvel met 
haar eigen paard U Be Nanta in de 
klasse M1 met 180 punten. De twee-
de keer reed Helma een gewaagde 
proef en dat werd beloond met een 
winstpunt. De tweede plaats was 
weer voor Jolanda met Kas en de-
ze keer had ze 182 punten. En ook 
de tweede proef werd weer gewon-
nen door Pauline met Evita met 191 
punten. Jolanda en Pauline hadden 

zeker wat aan de tips van de jury en 
konden de tweede proef weer netter 
rijden als de eerste proef. 

Pony
Na de paarden waren de pony’s aan 
de beurt. In de eerste proef werd 
Valerie van der Werff met Straccia-
tella tweede met 179 punten in de 
Klasse M1. Het was de eerste keer 
dat Valerie in deze klasse reed en 
het ging niet verkeerd. Het was een 
hele goede oefening voordat Vale-
rie offi cieel M1 gaat rijden. De eer-
ste proef werd gewonnen door Me-
gan van Bruggen met Wilgenhaar’s 
Samba ook in de klasse M1 met 181 
punten. Ook de ponyruiters moch-
ten twee proeven rijden. In de twee-
de proef werd Rachel ter Brugge 
tweede met Ring Pandora met 180 
punten in de klasse B. Ze reed een 
nette proef met haar pony. Ook de 
tweede proef werd gewonnen door 
Megan met haar Samba. In haar 
tweede proef kreeg ze 182 punten 
voor haar proef. De wedstrijd werd 
afgesloten door Fay Vedder met 
Micky. Fay reed voor de eerste keer 
een Bixie proefje. Ze reed knap tus-
sen alle pionnen en balkjes door en 
kreeg veel kruisjes van de jury. Als 
klapstuk van de dag gaf Sam van de 
Beitel een mooie show weg. Ze reed 
heel knap samen met haar Scooby 
een kür op muziek in de klasse B. 
Het was een koude maar gezellige 
dag en de volgende wedstrijd wordt 
weer op de clublocatie aan de Bo-
vendijk georganiseerd. Komende 
zaterdag 16 maart, tijdens ‘NL Doet’, 
heeft LR & PC Willis haar jaarlijkse 
klusdag. Zo wordt de accommodatie 
op de Bovendijk weer tiptop in or-
de gemaakt voor het zomerseizoen.

Zaalkorfbal
De Vinken 2 verslaat kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 9 maart 
speelde ook de Vinkenreserves de 
laatste zaalwedstrijd korfbal van dit 
seizoen. Van een mogelijk kampi-
oenschap of degradatie was geen 
sprake meer, maar dat het team en 
de coach erop gebrand waren om 
toch te winnen was wel duidelijk. De 
goede reeks die in de tweede helft 
van het seizoen was ingezet moest 
het team zien vast te houden. Van 
elke tegenstander waar in de eerste 
helft van werd verloren, wist men nu 
te winnen en vice versa. 
De score werd geopend door Ra-
pid 2 en vanaf dat moment werd 
om beurten door beide teams 
steeds een voorsprong genomen. 
Pas bij een stand van 7-7 wist Ro-
gier Schoenmaker tweemaal op rij 
te scoren en het eerste ‘gaatje’ te 
slaan. Rapid wist hierop ook weer 

dubbel te antwoorden, gevolgd door 
het volgende dubbele doelpunt van 
Charita Hazeleger. Pas bij 14-14 
wist Rapid weer gelijk te maken. De 
slotfase van de wedstrijd was aan-
gebroken. De eerste Vinkenvoor-
sprong werd gemaakt met een om-
draaibal van Jasper van Peursem 
en een afstandsschot van invalster 
Robin van der Vliet. Een sterke eind-
sprint met nog drie Vinkendoelpun-
ten en slechts twee treffers van Ra-
pid bepaalde de eindstand op 19-
16.
Met deze overwinning sluit De Vin-
ken 2 het zaalseizoen goed af, en 
mag er teruggekeken worden op 
een reeks prima wedstrijden. ‘Het 
was al weer een tijd geleden dat we 
bovenin meedraaiden met De Vin-
ken 2, en dat heeft het team ver-
diend’.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 23 maart is er een feestelijke bingo 
bij Sport Vereniging Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Vinke-
veen. Er zijn wederom mooie prijzen te winnen. De zaal is open van-
af 19.30 uur en de bingo start om 20:30 uur. Het eerste kopje koffi e/
thee is gratis.
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oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Bewoners omgeving 
Blijdrecht willen 

extra parkeerruimte
Vervolg van de voorpagina

In plaats van wethouder Pieter 
Palm was het dit keer zijn collega 
David Moolenburgh die de avond 
inluidde. De presentatie met licht-
beelden werd verzorgd door San-
der Lap van LAP Landscape & Ur-
ban Design uit Rotterdam, een bu-
reau dat gespecialiseerd is in o.a. 
stedenbouw- en landschapsarchi-
tectuur. Bij de beplanting is reke-
ning gehouden met de gebiedsal-
lure en verder is bekeken of er ook 
bomen gespaard konden blijven. 
De ongeveer 35 aanwezige bewo-
ners konden zich verenigen met de 
nieuwe groenvoorziening waarbij 
weliswaar bomen het veld zullen 
moeten ruimen, maar ook een aan-
tal gespaard wordt, een deel komt 
voor herplanting in aanmerking en 
er komen veel nieuwe bij, waaron-
der prunessen. Ook blijft een van 
de platanen staan. Op bepaalde 
plaatsen komt ‘onderbeplanting’ in 

de vorm van bloeiende struiken en 
hulst.
Parkeren is weer een ander ver-
haal. Van de 33 parkeerplaatsen 
die er zijn, verdwijnen er 13 maar 
er komen 32 nieuwe bij en 7 opti-
onele. In totaal 52 parkeerplaatsen. 
Dat zijn er dan in totaal 12 meer 
dan de eerder gehanteerde stan-
daardnorm van 40 (+7+5). Anders 
gezegd, gelet op dit aantal heeft de 
gemeente in tweede instantie dus 
wel degelijk voor meer parkeer-
ruimte gezorgd in het plan, toch? 
Volgens de gehanteerde norm 
moet er binnen 75 meter vanaf een 
woning voor de bewoner(s) een 
parkeerplaats zijn. In de Dr. J. van 
der Haarlaan komen er 7 parkeer-
vakken bij. Volgens een verkeers-
kundige ambtenaar is gebleken 
dat na telling er voldoende par-
keergelegenheid is in de wijk en 
dat die voldoet aan de norm. Be-
woners van de Pimpernel en Flui-
tekruid bestrijden dat. Zij willen dat 

elke bewoner met zijn/haar auto 
‘voor de deur’ moet kunnen staan.
Omdat er vaak sprake is van meer 
auto’s per gezin en helemaal als 
er bezoek is of een feestje waar-
bij men ook allemaal met de au-
to komt, blijf je sowieso het pro-
bleem houden dat er onvoldoen-
de ruimte is. Dat is een gegeven, 
ook al plaats je minder bomen in 
de straat! 
De bewoners bleven bij hun stand-
punt en wilden daarmee hun sig-

naal aan de gemeente afgeven dat 
er hoe dan ook onvoldoende par-
keerruimte in de wijk is. De nieuw-
bouw van de locatie Blijdrecht kan 
volgens hen niet los worden gezien 
van de parkeerproblematiek in de 
hele wijk. Wethouder Moolenburgh 
zegde toe het probleem nogmaals 
te zullen meenemen bij de bespre-
king en invulling van het definitieve 
plan wat t.z.t aan de gemeenteraad 
ter goedkeuring zal worden aange-
boden. Daarna volgen er wettelij-

ke procedures als wijziging van het 
bestemmingsplan, afgeven om-
gevingsvergunningen enzovoort. 
Ook moeten de nieuwbouwwonin-
gen nog in de verkoop worden ge-
nomen. 

Kortom, het duurt allemaal nog wel 
even voordat de locatie Blijdrecht 
een gedaanteverwisseling heeft 
ondergaan. In die tussentijd kan er 
nog veel gebeuren maar blijft de 
parkeerruimte aan de krappe kant.

Verzamelaars-
vereniging De 
Ronde Venen

Mijdrecht - Komende zaterdag 
16 maart is het weer zover. Van 
09.30 tot 13.00 uur vindt de ver-
zamelaarsmarkt van Verzame-
laarsvereniging De Ronde Ve-
nen plaats. Zij wordt gehouden 
in Partycentrum De Meijert aan 
de Dr. J. v.d. Haarlaan. U vindt 
er postzegels, munten en na-
tuurlijk de stuiverboeken waar 
u voor weinig geld de nodige 
postzegels kunt kopen. Ook is 
er de mogelijkheid om onderling 
te ruilen. Toegang leden 0,50 
cent, niet-leden betalen 1 euro. 
Voor inlichtingen kunt u bellen: 
0297-289322 of de website van 
de verzamelaarsvereniging be-
zoeken: www.verzamelaarsron-
deven.nl.

Christenvrouw
De Ronde Venen - Op don-
derdag 21 maart a.s. houdt Ver-
eniging De Christenvrouw afde-
ling De Ronde Venen een open 
avond die verzorgd wordt door 
‘Mercy Ships’.

Deze organisatie laat de bezoe-
kers aan deze avond zien wel-
ke afschuwelijke gevolgen het 
gebrek aan gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden heeft en 
wat zij kunnen doen om hulp te 
bieden.

Mercy Ships werkt aan wal sa-
men met de bevolking aan op-
bouw van gemeenschappen 
door training, onderwijs en ont-
wikkelingsprojecten. Uiteraard 
komt het werk van de drijven-
de ziekenhuizen waar medische 
hulp wordt geboden ook uitge-
breid aan de orde.

U bent van harte welkom in ge-
bouw ‘t Kruispunt aan de Konin-
gin Julianalaan 22 in Mijdrecht.
De open avond begint om 20.00 
uur en om 19.45 uur staat de 
koffie/thee klaar.

OBS Willespoort gaat aan de bel trekken!

Wereldwijd kan 90%van de kinderen 
met een handicap niet naar school
Wilnis - Op donderdag 14 maart om 
10.00 uur trekken de leerlingen van 
OBS Willespoort één minuut lang 
aan de bel. Met toeters, bellen, (zelf-
gemaakte) muziekinstrumenten en 
gebruiksvoorwerpen maken zij ge-
durende één minuut zoveel mogelijk 
herrie op het schoolplein. 
Door mee te doen aan de landelij-
ke actie van het Liliane Fonds vraagt 
OBS Willespoort aandacht voor kin-
deren met een handicap in ont-
wikkelingslanden voor wie onder-
wijs geen vanzelfsprekend recht is. 
Vaak mogen of kunnen ze niet naar 
school. Ouders schamen zich voor 
hun kind of hebben geen geld voor 
school. Het Liliane Fonds is ervan 
overtuigd dat naar school gaan een 
basisrecht is voor ieder kind. In 2012 
konden ruim 43.000 kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslan-

den met hulp van het Liliane Fonds 
naar school, naar een dagopvang of 
een training volgen. 
Voor de actie komt gehandicapte 
sporter Kees Jan van der Klooster 
naar OBS Willespoort. Hij heeft, als 
gevolg van een ongelukkige val tij-
dens het snowboarden, een dwars-
laesie opgelopen en is sindsdien 
gehandicapt. Hij is nu een succes-
vol zitskiër en heeft o.a. deelgeno-
men aan de Paralympics van 2010 
in Vancouver. 
Aangezien oranje de kleur is van het 
Liliane Fonds, zullen de kinderen zo-
veel mogelijk oranje kleding of ac-
cessoires aantrekken.

Naar school zonder obstakels
Voor elke school die meedoet aan 
‘Wij trekken aan de bel’, stort de 
Nationale Postcode Loterij 250 eu-

ro in schoolprojecten in Afrika. Bij-
voorbeeld naar een project in Sier-
ra Leone.
De meeste basisscholen zijn daar 
handicaponvriendelijk. Kinderen 
met een lichamelijke handicap kun-
nen de hoge trappen niet op en 
moeten door familie of vrienden in 
en uit het klaslokaal getild worden, 
en in en uit het toilet. Dit is een gro-
te last voor hun vrienden en familie-
leden, en voor henzelf.
Daardoor gaan veel van deze kin-
deren niet naar school. Met behulp 
van de actie ‘Wij trekken aan de bel’ 
gaat het Liliane Fonds tien basis-
scholen in Sierra Leone handicap-
vriendelijk maken. De hoge trappen 
worden vervangen door hellingen 
en de doorgangen van de toiletten 
worden vergroot voor rolstoelge-
bruikers.

Schoolfeest Pret op de Proostdij
Mijdrecht - Op vrijdag 8 maart waren 
alle kinderen van de Proostdijschool 
met hun ouders, broertjes en zusjes 
uitgenodigd om op school het Pret op 
de Proostdij-feest te komen vieren. Het 
doel van het feest was samen genie-
ten met elkaar en lekker veel lol en pret 
maken. De kinderen konden een spel-
lenkaart kopen. Door het meedoen aan 
de diverse spellen, zoals Mep de Muis, 
Knikker doolhof, Dominorace en Black-
box, konden de kinderen letters verdie-
nen. Als ze alle spellen hadden gedaan, 
vormden de letters die ze ontvingen een 
woord en met het ontcijferen van het 
juiste woord mochten de kinderen een 
lootje grabbelen en ontvingen met hun 
lootje een leuke prijs. Naast de spellen 
waren er in alle lokalen ook volop speel-
activiteiten. Voor de durfal’s een rodeo-
paard, voor de jongste kinderen een 
springkussen, je kon je laten schmin-

ken, en de meisje kregen mooie gelakt 
nagels, bij de fotograaf kon je een ech-
te fotoshoot laten maken en met doel-
schieten doelpunten scoren. De direc-
trice liep rond in een ‘grabbelrok’: een 
heel grote rok met zakjes waarin een 
klein presentje zat. Dus grabbelen maar! 
Het was een heel gezellige avond met 
een grote opkomst. Ook waren er kin-
deren verkleed gekomen. Dat zag er 
feestelijk uit. In de aula was een restau-
rant gemaakt, waar iedereen wat kon 
eten en drinken. Terwijl de kinderen lek-
ker meededen aan de vele activiteiten, 
konden de ouders met elkaar bijklet-
sen. Eigenlijk was er tijd te kort om al-
les te doen en was het feest veel te snel 
voorbij. Het was echt een Pretfeest en 
zo hoort het ook op een feest. Volgende 
week volgt een uitgebreide fotoreporta-
ge van het meer dan geslaagde Pret op 
de Proostdij Feest in deze krant.

Oude Harley Davidsons
De Kwakel - Aanstaande zondag 
17 maart zal een aantal Harley Da-
vidson motoren neerstrijken bij Het 
Fort aan de Ringdijk in De Kwakel. 

Er worden daar zo’n 25 dikke twins 
verwacht, gebouwd vóór 1950, die 
hun voorjaarsrit zullen onderbreken 
voor een kop koffie bij Het Fort, tus-
sen 13.00 en 13.30 uur.

Voor de liefhebber een unieke kans 
om de oude Harley’s te zien, te rui-
ken en vooral te horen! 
Mocht het weer zodanig slecht zijn 
dat de ouwetjes de weg niet op kun-
nen, dan wordt de rit verplaatst naar 
zondag 24 maart – zelfde tijd, zelfde 
plaats. Voor informatie over het wel 
of niet doorgaan kunt u bellen met 
06-28535754.

Stichting Proosdijer Publicaties:

Tweede DVD-box op komst
Mijdrecht - In 2009 gaf de Stichting Proosdijer Pu-
blicaties een Dvd-box uit met drie dvd’s gevuld met 
filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Na 
het succes van deze eerste dvd-serie, met daarin 
een terugblik op het leven in de Rondeveense dor-
pen van kort voor en na de Tweede Wereldoorlog, is 
nu een tweede dvd in de maak. Hierin komt de pe-
riode tussen 1955 en 1999 in beeld. 

De eerste dvd had als rode draad een rit met het 
inmiddels verdwenen treintje van de Haarlemmer-
meerspoorlijnen. Deze spoorlijn was de verbinding 
tussen Aalsmeer en Nieuwersluis en had onderweg 
in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen een stopplaats. 
Dit keer zal het de streekbus zijn, die de rode draad 
zal vormen en beelden zal tonen van een latere pe-
riode. 

In de jaren zestig en zeventig was Nederland nog 
volop in opbouw.
De sporen van de tweede wereldoorlog zijn uitge-
wist, maar veel inwoners hebben delen van die op-
bouw in beeld gebracht.
Op film of door middel van foto’s. En dat is waar de 
makers van de dvd naar uitkijken. Naar die beelden. 

U kunt de historische vereniging helpen om nog 
meer van het verleden vast te leggen door te laten 
horen welk materiaal u thuis nog hebt liggen en wilt 
laten gebruiken.
U geeft het te leen, de vereniging maakt een kopie 
en u krijgt het origineel weer terug. 

Hebt u materiaal beschikbaar, neem dan contact op 
met Ed Swaab, tel. 287469 of 062498073.
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Kwinkslag M1 nu ook nog 
regiokampioen
Vinkeveen - Dat het sterke seizoen 
van het mannenteam van badmin-
tonvereniging Kwinkslag uit Vinke-
veen lijden tot het kampioenschap 
was op een gegeven moment dui-
delijk. Dit hoefde echter niets te be-
tekenen voor de regio kampioen-
schappen in Arnhem welke op 2 
maart jl. werden gespeeld. Een ech-
te krachtsmeting tegen de kampioe-
nen van de andere afdelingen.

Om 13.00 uur stond de eerste wed-
strijd tegen het vooraf als zwakste 
ingeschatte EPE M1 op het pro-
gramma. Een makkelijke overwin-
ning werd het echter niet, dit bleek 
direct uit de eerste verliesset van 
het duo Bjorn Hottinga en Jasper 
van Peursem. Echter werd dit in de 
tweede set rechtgezet en werden 
de punten evenredig verdeeld. Leon 
Bunschoten en Tristan Frese kwa-
men samen sterker uit de startblok-
ken en wisten deze goede vorm in 
de tweede set ook vast te houden. 
Met een 21-13 en 21-14 overwin-
ning was de eerste voorsprong voor 
de Vinkeveners een feit. Deze posi-
tieve lijn werd overduidelijk doorge-
zet door een ontketende Bjorn, wel-
ke in de eerste set van zijn enkel 
partij geen spaan heel liet van zijn 
tegenstander met 21-6. In de twee-
de set was de voorsprong wederom 
gemaakt, maar begon zijn EPE vat 
op de wedstrijd te krijgen. Het eigen 
spel werd te weinig opgedrongen 
en dit resulteerde dan ook in het 
verlies van de tweede set. Onder-
tussen was Tristan tegelijkertijd be-
zig met zijn enkel partij welke in bei-
de sets een nek-aan-nekstrijd ople-
verde. Met 23-21 en 21-18 gingen 
de punten welverdiend naar de Vin-
keveense zijde. Tot slot werd de af-
sluitende dubbel door Jasper en Le-
on gespeeld. Waarin vlagen van ver-
zwakking en uitstekend spel elkaar 
teveel afwisselden. De eerste set 
werd weliswaar gewonnen met 21-
18, zo ging de tweede set met die-
zelfde cijfers naar de tegenpartij. 
Toch een 7-3 overwinning voor de 
Vinkeveense equipe.

Lastig
Direct na deze wedstrijd mochten 
de mannen door om het Stuban 
NSBC M1 lastig te maken. Ditmaal 
was het duo Hottinga/Van Peursem 
echter wel scherp en werd er twee-
maal relatief makkelijk gewonnen. 
Voor het koppel Bunschoten/Fre-
se was het stuivertje wisselen met 
de opponenten en zo wonnen bei-
de teams een set met 21-14. Een de-
gelijke eerste set van Bjorn leverde 

het team al het vierde punt op en 
zelfs nog sterker dan tegen EPE wist 
hij de tweede set overduidelijk te 
winnen met 21-4. Tristan kreeg een 
zware partij voor zijn kiezen, waarbij 
het allemaal eigenlijk net niet wil-
den. Het was niet zozeer dat Stuban 
zo goed was, meer een beetje on-
fortuinlijk voor Tristan. De 5-3 tus-
senstand werd door de combina-
tie van Peursem/Bunschoten ver-
groot naar 7-3 door misschien wel 
de twee beste sets van het koppel 
dit seizoen. Opnieuw een 7-3 over-
winning, met als laatste tegenstan-
der Huissense BC M1.

Overwinning
Tot op dat moment had Huissense 
ook al tweemaal weten te winnen, 
en hadden zei al 16 punten ver-
diend via een 7-3 en 9-1 overwin-
ning, waar Kwinkslag op 14 pun-
ten stond. Een 6-4 overwinning van 
Kwinkslag was dus minimaal ver-
eist. Dan zouden het aantal pun-
ten en tegen punten beslissend zijn. 
Een goed moment om van tactiek te 
wisselen en volledig risico te nemen 
om de overwinning te bemachtigen. 
Zo begonnen Jasper en Leon in de 
eerste dubbel en Bjorn en Tristan in 
de tweede dubbel. Beide combina-
ties wisten met hardwerken twee-
maal de overwinning te halen en zo 
waren de eerste 4 punten reeds ver-
diend. Wederom was het de beurt 
aan Bjorn om zich van zijn sterkste 
kant te laten zien in de enkel par-
tij. Dat het geen gemakkelijke wed-
strijd zou worden was allang duide-
lijk want de eerste heer van Huis-
sense had nog geen punt laten lig-
gen. Op puur karakter wist hij toch 
de eerste set te winnen met 21-10. 
Tegelijkertijd was Jasper ook bezig 
in de enkel partij maar verloor hij 
zijn eerste set met de kleinst mo-
gelijke marge van 2 punten. Een 
5-1 tussenstand was bereikt, maar 
dit was nog niet genoeg. Met veel 
moeite, en volle inzet wist Bjorn met 
21-15 ook zijn tweede partij te win-
nen. Met een goede tactiek waarbij 
Jasper de punten zo kort mogelijk 
hield wist hij met 21-11 het zevende 
punt te verdienen. Een 7-1 tussen-
stand met nog maar twee punten te 
verdelen betekende het kampioen-
schap voor Kwinkslag. Dat Huissen-
se de laatste dubbelpartij van Le-
on en Tristan wisten te winnen was 
puur voor de statistieken. Een derde 
7-3 overwinning betekende een ver-
diende overwinning. Het team mag 
zich nu naast kampioen ook nog re-
giokampioen van de mannen twee-
de klasse noemen.

Weer een prima wedstrijd voor Veenland turnsters
Wilnis - Het is zaterdag half acht 
als de turnsters van Veenland op 
weg gaan naar de Willisstee voor de 
tweede voorronde van de voorge-
schreven oefenstof. Weer een thuis-
wedstrijd.
In de eerste ronde mochten turnen 
Madelon, Daphne, Marijn en Muriël.
Daphne, Marijn en Muriël begonnen 
op sprong en daar hebben ze het 
op de training nog wel eens moei-
lijk mee maar deze dag niet. Keuri-
ge overslagen over de kast werden 
gesprongen. Ook op de brug mooie 
oefeningen en helaas met de kop-
rol moesten ze ( op Marijn na) alle-
maal van de balk af. Marijn behaal-
de dan ook het hoogste cijfer van al-
le deelnemers. Ze eindigde de wed-
strijd met een prima vloeroefening. 
In de tussenstand was Marijn 1ste, 
en Daphne 4de. Muriël werd 24ste 
maar ook een mooie prestatie want 
de griep had haar lang in de greep. 
Toen de andere ronde geturnd was 
bleek Marijn een mooie medail-
le verdiend te hebben met een 4de 
plaats, Daphne werd 6de en ook 
voor haar een medaille.
Ze hebben ze alleen niet zelf op-
gehaald want ze zaten te eten in 
de kantine en hoorden niet dat de 
prijsuitreiking begonnen was, dus 
Sabine en Antoinette mochten dit 
keer de medailles ophalen. Made-
lon begon in de andere baan met 
een keurige balkoefening, helaas 
waren haar voeten met tegensprei-
den op de brug niet op de legger 
wat haar veel punten kosten. Ma-
delon had keihard getraind voor een 
handstand platvallen en ze deed het 
uitstekend. Op vloer vergat ze even 
haar oefening maar ze behaalde uit-
eindelijk een mooie 11de plaats in 
een deelnemersveld van 46 turn-
sters!

Tweede ronde
Ronde twee en drie had men vrij en 
in ronde vier was het de beurt aan 
Megan. Megan begon sterk op brug 
met een derde plaats. Op balk liet 

ze een paar kostbare puntjes liggen 
maar ze deed een keurige vloeroe-
fening en ook de overslag over de 
kast zag er strak uit. Megan behaal-
de een 7de plaats.
De wedstrijd verliep lekker vlot en er 
kon dan ook vroeg gestart worden 
met de vierde ronde. Hierin turnden 
voor Veenland Kelly en Isa. Ze be-

Op de foto: vlnr staand coach Jasper van Peursem, David Leeflang, Levi Kroon, Patrick Mur, Jerom Stokhof,  
Mike Duikersloot, Melvin Jansen en coach Marco Gijzen. Vlnr gehurkt: Shannon Pothuizen, Tiffany ten Den,  
Amber Nagtegaal, Romy Bras en Mirjam Oussoren.

De Vinken B1 kampioen
Vinkeveen - Vorige week boekten 
de korfballers van De Vinken B1 de 
belangrijkste zege van het seizoen 
door van koploper EKVA te win-
nen. Beide teams kwamen gelijk in 
punten en moesten dus op de laat-
ste speeldag winnen om het kampi-
oenschap te delen. EKVA deed dat 
zoals verwacht in de ochtend al met 
11-3 en dus moest De Vinken van 
ESDO winnen om ook kampioen te 
worden.

Coaches Jasper van Peursem en 
Marco Gijsen stonden voor een bij-
na complete Vinkengroep. Alleen 
Jerom Stokhof kon niet spelen om-
dat hij te ziek was, maar hij was wel 
zo fanatiek om toch te komen aan-
moedigen. Zijn plek werd ingeno-
men door invaller Levi Kroon uit de 
C1. Levi startte samen met Patrick 
Mur, Romy Bras en Mirjam Ousso-
ren in de eerste aanval. In de ver-
dediging begonnen voor De Vin-

ken Mike Duikersloot, Melvin Jan-
sen, Tiffany ten Den en Amber Nag-
tegaal. De reservebank bestond uit 
David Leeflang en Shannon Pothui-
zen.

Opdracht
De door De Bron gesponsorde Vin-
kenploeg kreeg de opdracht mee 
om een zo hoog mogelijk doelsaldo 
te vergaren. In de eerste paar minu-
ten ging dat voortvarend. De eerste 

aanval was direct raak en een mi-
nuut erna stond het al 2-0 voor de 
Vinkeveners. Het thuispubliek dat in 
groten getale was komen kijken kon 
comfortabel op de tribunes gaan 
zitten, het leek een makkelijke wed-
strijd te gaan worden. Ook de ploeg 
leek al met zijn hoofd bij het kam-
pioenschap, want het speelde niet 
meer met dezelfde passie en con-
centratie als normaal. ESDO kon 
zo in de wedstrijd blijven, maar was 
niet goed genoeg om het echt span-
nend te maken. Man van de wed-
strijd aan de zijde van de thuisploeg 
was dan ook duidelijk invaller Levi 
Kroon. De ruststand was 5-3 in het 
voordeel van De Vinken en de wed-
strijd eindigde in een simpele 9-4 
overwinning. De Vinken B1 is kam-
pioen!
Het thuispubliek gaf de kampioens-
ploeg een groot applaus en natuur-
lijk volgden daarna de gebruikelij-
ke bos bloemen en de kampioens-
foto. Onder het genot van (kinder)
champagne en de tonen van ‘We 
are the champions’ werd er nog ge-
ruime tijd nagetafeld in De Boei. De 
manier waarop het kampioenschap 
werd gevierd deed bijna vermoe-
den alsof het voor de ploeg de nor-
maalste zaak van de wereld is. En ei-
genlijk is dat misschien nog wel het 
meest tekenend voor de vooruit-
gang van de De Vinken B1. Voor het 
seizoen durfde niemand nog te dro-
men over een kampioenschap, maar 
het hechte groepje spelers is zowel 
individueel alsook als team enorm 
gegroeid. En bovendien is het met 
11 overwinningen uit 12 duels en 
een doelsaldo van 114 voor en 59 
tegen dik verdiend.

gonnen allebei op vloer. Kelly turn-
de heel strak, alleen bij de over-
slag net een handje aan de vloer. 
Isa turnde een prima oefening. Op 
naar sprong: voor beiden een moei-
lijk toestel. Kelly sprong twee mooie 
overslagen en ook gelukkig een 
mooie overslag door Isa. Op naar 
de balk. Daar lieten ze de trainster 

verbaasd staan. Allebei een perfec-
te oefening en allebei met de kop-
rol op de balk gebleven. Dit leverde 
voor Kelly het hoogste cijfer op en 
voor Isa de 4de plaats. 
Bij de prijsuitreiking was Kelly 3de 
en Isa 7de. Supertrots konden de 
Veenlansters vroeg huiswaarts ke-
ren.

Hertha MF1 te sterk
voor Hertha F6

Vinkeveen - Afgelopen week-
end speelden de Hertha MF1-
meiden tegen de jongens van-
Hertha F6. Tegen dit team hadden 
de meiden al 3 wedstrijden ge-
wonnen, wat zou het deze wed-
strijd worden? Het weer zat in ie-
der geval niet mee, het was een 
natte ochtend op Sportpark de 
Molmhoek en gelukkig werd er 
op het mooie kunstgras, onder 
leiding van scheidsrechter Van 
Boksel, gespeeld. Het MF1-team 
begon prima aan de wedstrijd en 
kreeg kleine kansjes, de man-
nen van de F6 werkten als leeu-
wen met elkaar en kwamen er 
ook een paar keer gevaarlijk uit. 
De eerste helft golfde een beet-
je op en neer. Hertha F6 kwam op 
voorsprong, Melle soleerde door 
de verdediging van de meiden 
en liet Noa kansloos: 1-0. Daar-
na nog wel kansjes voor Hertha 
MF1 maar steeds zat er een ver-
dediger tussen of de keeper pak-

te de bal netjes. Sienna had ook 
nog een mooie actie waar Messi 
jaloers op zou zijn. Ruststand 1-0 
voor Hertha F6. 
Na rust duidelijk een ander 
beeld. De meiden waren nu wel 
veel sterker dan de jongens en 
het was wachten op de verdien-
de gelijkmaker, er waren kansen 
genoeg maar de bal wilde er niet 
in. Toch kwam de verdiende ge-
lijkmaker. Daniek maakte de 1-1. 
De meiden wilden meer en ro-
ken aan de overwinning. Het was 
uiteindelijk Mandy met een mooi 
schot in de verre hoek die de ver-
diende 1-2 maakte. Uiteraard wa-
ren alle meiden door het dol-
le heen! Daarna nog kansjes ge-
noeg maar het bleef 1-2 voor de 
meiden.
Een verdiende overwinning tegen 
de F6. De F6 heeft stappen voor-
uit gemaakt in het voetbal. Al met 
al een leuke en spannende wed-
strijd.

Regio - Afgelopen weekend werd 
er in Café de Merel gestreden om 
de titel Open Ronde Venen Kampi-
oen 2013. Vrijdagavond en zaterdag 
startten maar liefst 50 deelnemers 
en deelneemsters de strijd om uit-
eindelijk te kijken wie zondag de fel-
begeerde titel in ontvangst zal mo-
gen nemen. Dit bleek na zeer fraaie 
partijen en een ongemeen span-
nende strijd in de finale Jacques de 
Leeuw uit Uithoorn te zijn door Jorrit 
Bouwer uit Kockengen te verslaan. 
Jorrit had de kans om de strijd in 
zijn voordeel te beslissen maar mis-
te toch wat makkelijke ballen en 
die kans moet je Jacques niet ge-
ven wat ook bleek. Jacques tikte het 
uit in de 22ste beurt en was dus de 
winnaar en mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen noe-
men. Als tweede de moegestreden 
Jorrit die zijn eerste grote toernooi 

speelde maar nog inhoud en con-
ditie te kort kwam om Jacques te 
verslaan.Als derde eindigde Hans 
Bak uit Mijdrecht en als vierde fa-
voriet Jim van Zwieten die het best 
zwaar had in zijn partijen maar toch 
tot de finalepoule doordrong en dus 
vierde werd. Ook de dames weer-
den zich aardig. Bijvoorbeeld Esther 
van Eijk die toch een partij uitspeel-
de met 2 moyenne maar net de fi-
nale miste. De spelers uit Breukelen 
en Loenersloot en Houten konden 
geen potten breken maar dit zal in 
de toekomst zeker veranderen naar 
hun stellige mening. De prachtige 
bekers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen. Met dank aan deze spon-
sors want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een derge-
lijk toernooi te organiseren. De or-
ganisatie was als vanouds in goe-

Jacques de Leeuw Open Ronde Venen biljartkampioen
de handen van Caty Jansen, en men 
kon spreken van een zeer geslaagd 
en gezellig toernooi. De Merel gaat 
zich de komende weekenden op-
maken voor de kwartfinales van het 
driebanden op zaterdag 16 en 23 

maart en zondag 17 en 24 maart. 
De aanvang is 14.00 uur. Daarna de 
halve en hele finales van Biljartclub 
D.I.O./Café De Merel. Aanvang van 
de wedstrijden zowel op zaterdag 
als zondag om 14.00 uur. 
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Superweek voor
de Merel/Heerenlux 1
De Ronde Venen - Speelweek 16 
was voor de koplopers DIO en De 
Paddestoel 2 in de 1e divisie een 
goede week. Voor De Merel/Hee-
renlux 1 was het in de 2e divisie een 
superweek. Alle naaste concurren-
ten morsten vele punten. DIO is in 
de 1e divisie de onbetwiste koploper 
met een voorsprong van 11 punten 
op nummer 2. De Merel/Heerenlux 
1 heeft inmiddels een voorsprong 
van 17 punten opgebouwd op num-
mer 2 in de 2e divisie. De kortste 
partij van de week was voor good 
old Dorus van der Meer. In 16 beur-
ten had hij de partij met een moy-
enne van 6,250 op zijn naam gezet. 
Hans Bak was de man van de pro-
centueel hoogste serie van de week 
met 17 caramboles = 40,43% van 
zijn te maken punten.

1e Divisie:
De Paddestoel 2 was met 7-2 te sterk 
voor De Merel/Heerenlux 3. Jim van 
Zwieten, Pim de Jager en Robert 
Daalhuizen tekenden voor de pun-
ten van De Paddestoel 2. Hans Le-
vy redde de eer door in 24 beur-
ten een goed spelende Cock Ver-
ver het nakijken te geven. De Kui-
per/van Wijk verloor met een dui-
delijke 2-7 van De Vrijheid/Biljart-
makers. Bert Loogman had maar 22 
beurten nodig om een tegenstrib-
belende Kees de Zwart te verslaan. 
Nick van de Veerdonk en Bart Dirks 
pakten de overige punten voor De 
Amstelhoekers. Nico Koster zorgde 
voor de enige punten van De Kui-
per/van Wijk. De Springbok liet zich 
met 2-7 verrassen door De Schans. 
John Beets gaf het goede voorbeeld 
door in 21 beurten Hans van Eijk aan 
zijn zegekar te binden. Henk Door-

nekamp en Dirk van Yperen pakten 
de overige punten voor De Schans. 
ASM Mijdrecht 3 won nipt met 5-4 
van De Merel/Heerenlux 4. Wim van 
der Linden had slechts 19 beurten 
nodig om Roy van der Ham te over-
winnen. Wim had de kortste par-
tij in deze wedstrijd. ASM Mijdrecht 
4 ondervond met 2-7 de kracht van 
DIO. Willem van der Graaf zorgde 
met een prachtpartij van 21 beur-
ten voor de enige punten van ASM 
Mijdrecht 4. Paul Schuurman, Eric 
Brandsteder en Cor Bavinck namen 
de 7 punten mee naar Vinkeveen.

2e Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 verraste met 
7-2 De Paddestoel 1. Hans Bak 
was een klasse apart in deze wed-
strijd. Hij won in slechts 19 beur-
ten van Gijs Rijneveld en scoor-
de ook de procentueel hoogste se-
rie van de week. De kortste partij 
van de week was in deze wedstrijd 
voor Dorus van der Meer. Frank Wit-
zand en Evert Oudhof waren de an-
dere winnaars van De Merel 2. Stie-
va Aalsmeer liet Cens 2 met 3-6 
ontsnappen. Derk Bunders was een 
waardige kopman door in slechts 19 
beurten tegen Jos Bader een drie-
punter te scoren. Edwin van der 
Schaf, Gerrit Vis en Hans van Ros-
sum zorgden voor de zes punten 
van Cens 2. De Kromme Mijdrecht 
verloor volgens telefonische opgave 
met 2-7 van De Springbok 2.
De Paddestoel 3 verloor met een 
minimale 4-5 van ASM Mijdrecht 2. 
Petra Slimmers en Esmee Hartsink 
haalden de punten voor De Pad-
destoel 3. Wijnand Strijk en Patrick 
Schuller namen de punten mee naar 
Nieuwer ter Aa.

Meiden Hertha MF1 te sterk 
voor jongens van Hertha F6
Vinkeveen - De meiden van Hertha 
MF1 speelden tegende jongens van 
Hertha F6. Tegen dit team hadden ze 
al 3 keer gespeeld en deze 3 wed-
strijden hadden ze alle gewonnen. 
Hoe zou het deze keer gaan? Het 
weer zat in ieder geval niet mee, het 
was een natte ochtend op Sportpark 
de Molmhoek en gelukkig werd er 
op het mooie kunstgras, onder lei-
ding van
scheidsrechter Van Boksel, ge-
speeld. MF1 begon prima aan de 
wedstrijd en kreeg kleine kans-
jes, de mannen van de F6 werk-
ten als leeuwen met elkaar en kwa-
men er ook een paar keer gevaarlijk 
uit. De eerste helft golfde een beet-
je op en neer en Hertha F6 kwam 
op voorsprong, Melle soleerde door 
de verdediging van de meiden en 
liet Noa kansloos: 1-0. Daarna nog 
wel kansjes voor Hertha MF1 maar 
steeds zat er een verdediger tussen 

of de keeper pakte de bal netjes. Si-
enna had ook nog een mooie actie 
waar Messi jaloers op zou zijn :)
Ruststand 1-0 voor Hertha F6. Na 
rust duidelijk een ander beeld, de 
meiden waren nu wel veel sterker 
dan de jongens en het was wachten 
op de verdiende gelijkmaker, MF1 
had kansen genoeg maar de bal 
wilde er niet in, toch kwam de ver-
diende gelijkmaker, Daniek maakte 
de 1-1. De meiden wilden meer en 
roken aan de overwinning, het was 
uiteindelijk Mandy met een mooi 
schot in de verre hoek die de ver-
diende 1-2 maakte. Alle meiden wa-
ren door het dolleheen natuurlijk. 
Daarna nog kansje genoeg maar 
het bleef 1-2 voor de meiden.
Een verdiende overwinning tegen 
de F6. Deze wedstrijd werd ook dui-
delijk dat F6 stappen vooruit ge-
maakt heeft in het voetbal. Al met al 
een leuke en spannende wedstrijd.

Prijsklaverjassen in
de Merel

Vinkeveen - Aanstaande vrij-
dag 15 maart is er prijsklaverjas-
sen om fraaie prijzen voor ieder-
een in Cafè de Merel aan Arken-
park Mur 43.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn want uiterlijk om 20.15 uur zal 
gestart worden met kaarten, dit 
op veelvuldig verzoek. Er zullen 
viermaal zestien giffies gespeeld 
worden, de punten worden bij el-
kaar opgeteld en de winnaar of 
winnares is bekend.

Ook is er vrijdag een grote tom-
bola.

De uitslag van de laatst gespeel-
de prijsklaverjasavond:
1. Corry Verhaar    7031 pt. 

2 Annelies van Scheppingen
 6943 pt.
3 Cees Lof 6698 pt.
4 An Pothuizen 6661 pt.
5 Cees Zaal 6576 pt.
De poedelprijs was deze avond 
voor Cees Wijngaarden die dui-
delijk zijn avond niet had met 
4692 punten.
Data voor het prijsklaverjassen in 
de Merel tot aan de vakantie: 
15 en 29 maart, 
12 en 26 april, 
10 en 24 mei, 
7 en 21 juni, 
5 juli.
De aanvang van alle avonden is 
20.15 uur.
Voor meer inlichtingen: tel. 0297-
263562. 

Hertha E3: De smurfen tegen de reuzen
Vinkeveen - Voor de wedstrijd was 
in de kleedkamer duidelijk te mer-
ken dat de jongens van Hertha klaar 
waren voor de strijd tussen de num-
mers 1 en 2 van de competitie.

Bij het betreden van het veld ston-
den de tegenstanders hen al op te 
wachten en al snel bleek dat deze 
tegenstander een ‘tegenstander van 
formaat’ was. Bijna alle tegenspe-
lers waren ruim een kop groter dan 
de spelers van Hertha en iedereen 
was duidelijk onder de indruk van 
deze reuzen. Een kleine peptalk van 
de coaches was dus nodig... en met 
het plan om de tegenstanders met 
“tikki-takki” Barcelona voetbal een 
poepie te laten ruiken, begon men 
aan de wedstrijd. Het balletje werd 

door de Herthanen mooi rondgetikt 
en de tegenstanders moesten hard 
werken om zich tegen het spel van 
Hertha te weren. Voetballend gezien 
was van het krachtsverschil weinig 
te merken.
Toch kreeg Hertha een lesje ‘ef-
fectief’ voetbal, want na een paar 
spaarzame uitbraken van de tegen-
stander stond Hertha met 2-0 ach-
ter. Gelukkig bleef Hertha goed 
voetballen, creëerde veel kansen, 
maar had weinig geluk in de afwer-
king. Uiteindelijk werd de inzet be-
loond met een doelpunt, zodat Hert-
ha terugkwam op 1-2. Het spel van 
Hertha bleef goed, maar veel kan-
sen werden om zeep geholpen. Zo 
kwam het dat het bij rust 1-4 stond 
voor Victoria.

De Vinken dwingt kampioen tot knieval
Vinkeveen - In de laatste zaalwed-
strijd heeft het vlaggenschip van KV 
De Vinken nog eens flink de rug ge-
recht. Het door blessures geplaag-
de Abn-Amro-team was al gedegra-
deerd en moest in de laatste thuis-
wedstrijd aantreden tegen koploper 
Rapid uit Haarlem. De Vinken speel-
de een prima pot en kon na een 8-8 
ruststand met opgeheven hoofd het 
veld verlaten: 16-16 einduitslag.

Kronen
In zijn aankondigingsspeech refe-
reerde voorzitter Henk Kroon nog 
aan de verloren uitwedstrijd. Des-
tijds in Haarlem werd het 27-9 voor 
de kampioensploeg Rapid. De Vin-
kenpupillen E1 liepen met hun voor-
beelden op om voorgesteld te wor-
den. Bud van der Vliet bij Ruud Ous-
soren, Mark de Rooij met Kelvin 
Hoogeboom, Merel Wiersma bij An-
nick Stokhof en Jiska Kroon mocht 
mee met haar nichtje Emese Kroon 
(invalster voor de ziek op bed liggen-
de Mariska Meulstee). Peter Kooij-
man (aanvoerder), Gerwin Hazele-
ger, Melanie Kroon en Roosmarijn 
Mooij (voor de geblesseerde Eva He-
melaar) completeerden de Vinken-
hoofdmacht. Ron van Vliet zat als 

verzorger op de bank naast trainer-
coach Johan Kroon.

Voorsprong
De Vinken begon brutaal aan de 
wedstrijd. De volop met strafworpen 
strooiende scheidsrechter gaf de eer-
ste stip aan de thuisploeg, die Mela-
nie Kroon keurig benutte. Een voor-
sprong tegen de kampioen en niet 
voor de laatste keer deze wedstrijd… 
Uit een vrije bal maakte Rapid gelijk. 
Opnieuw een strafworp bracht de 
Haarlemmers op voorsprong. Rudy 
Oussoren knalde in de tiende minuut 
van afstand 2-2 door de mand. De 
volgende vijf minuten waren voor de 
bezoekers. Waar De Vinken aanval-
len zuiverheid misten, schoot Rapid 
met scherp: 2-5 halverwege de eer-
ste helft. Kelvin Hoogeboom maakte 
3-5 en een schitterende door Mela-
nie Kroon aan gegeven doorloopbal 
op bliksemschicht Peter Kooijman 
werd door de Vinkencaptain subliem 
afgerond: 4-5. Tot de rust bleven de 
teams om en om scoren, waarbij De 
Vinken uiteindelijk weer naast de be-
zoekers kwam. Vijf minuten voor rust 
was het 5-8, maar treffers van Emese 
Kroon, Ruud Oussoren en topscorer 
Kelvin Hoogeboom lieten de teams 

met een 8-8 ruststand de kleedka-
mers opzoeken.

Kwartier
Na rust was het lang stil aan Vinken-
zijde. Rebound en trefzekerheid wa-
ren even wat minder. Rapid had alle 
tijd om in lange aanvallen rustig de 
korf te zoeken. Toch werd het pas na 
een kwartier in de tweede helft 8-10. 
Bij de vakwissel kwam Nelly Hui-
zinga in het veld voor Annick Stok-
hof. Kelvin Hoogeboom was van-
uit een uitwijlbal trefzeker en de net 
het veld ingekomen Nelly Huizinga 
bekroonde haar invalbeurt met een 
fraaie treffer: 10-10. Rutger Woud 
mocht daarna op de plaats van zijn 
maatje Gerwin Hazeleger het kar-
wei afmaken. In de laatste tien minu-
ten bleek er van alles mogelijk. Ra-
pid liep opnieuw uit naar drie pun-
ten verschil: 10-13. Ruud Oussoren 
verzilverde een vrije bal en een al-
weer vrij makkelijk gegeven straf-
worp bracht de bezoekers op 11-14.  
Vervolgens kreeg ook juniore Robin 
van der Vliet haar speelminuten in 
de hoofdmacht. Binnen vijf minu-
ten was De Vinken weer naast Ra-
pid door treffers van Peter Kooijman, 
Kelvin Hoogeboom en Rudy Ousso-

ren. De 29ste minuut brak aan. Ra-
pid kwam op 14-15. Emese Kroon 
onderstreepte nog eens het belang 
van een sterke jeugdreserve: 15-15. 
En op het moment dat Vinken’s top-
scorer Kelvin Hoogeboom zijn trefze-
kerheid omzette in zijn zesde treffer 
van deze wedstrijd (en zijn zevenen-
veertigste van dit zaalseizoen) leek 
de thuisploeg de gasten definitief te 
kunnen verrassen. Helaas dacht de 
leidsman hier anders over. Bij het sa-
men bemachtigen van de bal zag de 
man in het zwart een Vinkenovertre-
ding, die hij, zonder dat er ook maar 
in de verte sprake was van een doel-
kans, bestrafte met een strafworp. 
Dit buitenkansje liet Rapid zich niet 
ontgaan en zo kon de kampioen toch 
nog een punt mee terug naar Haar-
lem nemen: 16-16 einduitslag. In ie-
der geval kon De Vinken terugzien 
op een uitstekend laatste optreden 
in de zaal.
Over enkele weken hervat men de 
veldcompetitie. Hierin hebben de 
Vinkeveners de opdracht om de kop-
positie om te zetten in een kampi-
oenschap. Met het vandaag getoon-
de spel en de mogelijkheden die de 
reserves lieten zien kan men vol ver-
trouwen het veld weer op.

Winstreeks Hertha A1 duurt voort
Vinkeveen - Na de oerdegelijke 
3-0 overwinning van vorige week 
moest er dit keer uit tegen Vic-
toria gespeeld worden. Victoria 
staat tweede en is nog ongesla-
gen in de competitie, er werd dus 
een moeilijke wedstrijd verwacht. 
Hertha begon zeer scherp aan de 
wedstrijd. Door goed doorzetten 
gleed Ruben al gauw de 1-0 bin-
nen. Even later werd Jeremy diep 

gestuurd en hij scoorde heel sub-
tiel met een mooi lobje, 2-0. Hert-
ha bleef doorgaan en creërde gro-
te kansen, die helaas gemist wer-
den. Victoria leek eindelijk wakker 
te zijn en begon steeds meer naar 
voren te spelen. Dit resulteerde in 
enkele kansen, maar mede dankzij 
enkele prima reddingen van Kel-
vin werd de rust met een 2-0 voor-
sprong behaald.

Na de rust ging Victoria nadruk-
kelijk op zoek naar de aanslui-
tingstreffer. De druk op het doel 
van Hertha werd groter en groter. 
Er werd echter heel hard gewerkt 
en goed verdedigd door het hele 
team.

In een aanval over meerdere schij-
ven werd de bevrijdende 3-0 ge-
maakt door Jeroen Passet. Niels 

zette de bal strak voor en Jeroen 
Passet schoot cooltjes de 3-0 bin-
nen, echt spitseninstinct. De ver-
dediging gaf heel weinig weg en 
Ruben scoorde nog 2 mooie goals, 
een hattrick.
Einduitslag 5-0. Alle wedstrijden in 
2013 gewonnen. De weg naar bo-
ven is ingeslagen. Volgende week 
weer op de Molmhoek tegen het 
altijd lastige OSM.

Regio - Vrijdagavond 8 maart vond 
de jaarlijkse ploegenpresentatie 
plaats voor de hoofdsponsors van 
UWTC wielren. 

Dit jaar waren ze te gast bij Hyundai 
dealer Rovémij in Mijdrecht, waar al-
les prima verzorgd was. In verschil-
lende posities werden de aanwezige 
renners op de gevoelige plaat vast-
gelegd door de jonge fotograaf van 
UWTC, Anne Ruijter. Blijkbaar gaf 
deze presentatie de rijders inspiratie 
want er werden in het weekend goe-
de resultaten behaald.

Kampioenschap van Amsterdam 
Het kampioenschap van Amsterdam 
wordt altijd over 2 dagen verreden. 
Zaterdag 9 maart trotseerde de aan-
wezige rijders kou en heel veel re-
gen. Bij de nieuwelingen stonden Je-
roen van Goor en Bart de Veer aan 

de start. Jeroen was vanaf de eer-
ste ronde al aan het demarreren 
en wist met Gijs Jorna (de Amstel) 
weg te komen. Nog 2 rijders, Yan-
nick Detant (Ulysses) en Mike Ap-
pelman (Kennemerland), kwamen bij 
de koplopers. Met z’n 4-en wisten ze 
het peloton, met Bart, te dubbelen. 
Jeroen liet in de eindsprint zien dat 
hij veel sprintsnelheid bij het baan-
wielrennen heeft gekregen. Een 
mooie overwinning voor deze 15-ja-
rige uit Wilnis! Bart eindigde op de 
10e plaats. 
Op zondag reed de jeugd catego-
rie 5, 6 en 7. Het was nog kouder en 
winderiger dan zaterdag maar ge-
lukkig was het nu droog. Bij de ca-
tegorie 5-6 sprintte Stijn Ruijter naar 
de vierde plaats. Erik Looij zat daar 
een paar plaatsen achter. Men-
no van Capel begon met een lekke 
band bij het inrijden maar die was 

gelukkig weer snel vervangen waar-
door hij op tijd aan de start stond 
voor categorie 7. Er werd hard gere-
den en het peloton brak in vele stuk-
ken. Menno werd 12de en Sven Nij-
huis kwam een groepje later bin-
nen. Bij de junioren was Niels Ruijter 
maar net op tijd aan de start. Hij was 
op de fiets naar de wedstrijd gere-
den maar kreeg pech onderweg. Hij 
moest halverwege met de auto op-
gehaald worden en kon na reparatie 
van zijn fiets gelijk aansluiten bij het 
net gestarte peloton. Toen waren er 
al 4 vluchters vertrokken. Hij reed de 
wedstrijd uit in het eerste pelotonne-
tje dat gedurende de wedstrijd flink 
was uitgedund. Franklin Wessels en 
nieuw juniorlid Jason Berends reden 
de wedstrijd in de achterhoede uit. 
Bij de elitegroep reed Joost Spring 
in t Veld naar een knappe tweede 
plaats.

Ploegenpresentatie UWTC het begin 
van overwinningen

Ronde van de Waarderpolder
Deze wedstrijd stond in het teken 
van een vroege ontsnapping van 5 
personen, met daarbij Henk de Jong 
uit Mijdrecht. Deze kopgroep werkte 
prima samen en wist de voorsprong 
steeds verder uit te breiden. Met nog 
10 rondes te rijden werd het peloton 
gedubbeld. Het peloton moest 5 ron-
des voor het einde afsprinten, waar-
na de finale voor de 5 koplopers kon 
gaan beginnen. Met nog 2 rondes te 
gaan, reden Henk de Jong en Brian 
Burggraaf weg van de 3 medekop-
lopers. De Jong was echter niet in 
staat om de razendsnelle Burggraaf 
in de eindsprint te achterhalen en 
moest het doen met een welverdien-
de tweede plek. Na een derde plek 
behaald te hebben tijdens het regio-
kampioenschap van Haarlemmer-
meer vorige week, is dit een mooi 
begin van het seizoen voor De Jong.

Kansen
De tweede helft bleef het spelbeeld 
onveranderd. Hertha bleef kansen 
creëren, maar verzuimde om te sco-
ren. Zowel aanvallend als verdedi-
gend werd er door de Herthanen 
hard gewerkt. Alle spelers waren fel 
in de duels en lieten het kaas niet 
van hun brood eten. Toch kon Hert-
ha niet voorkomen dat het uiteinde-
lijk met 2-7 verloor. De uitslag is een 
beetje misleidend, omdat Hertha de 
gehele wedstrijd het betere van het 
spel liet zien. Waarschijnlijk zijn ze 
tijdelijk bevangen door het Ajax vi-
rus!! De wedstrijd domineren, maar 
pech met de doelpunten!! Laten we 
dan maar hopen dat ze de volgende 
wedstrijd van dit virus zijn verlost en 
dat de ballen er weer achter elkaar in 

geknald worden!! Ook deze wedstrijd 
heeft weer een ‘man of the match’ 
opgeleverd. Het was wederom een 
moeilijke keuze, omdat bijna alle 
spelers uitstekend hebben gepres-
teerd en een dikke ‘10”’verdienen. 
Daarom is de definitieve winnaar ge-
kozen door de geblesseerde spelers, 
Indi Beer en Mika van Blokland. Zij 
vonden dat Jacob Biemond de wis-
seltrofee mee naar huis mocht ne-
men. Een zeer terechte keuze! Na de 
wedstrijd klaagde Jacob over spier-
pijn door zijn hele lichaam. Dat zal 
de meeste toeschouwers niet ver-
bazen. Jacob, je hebt gevochten als 
een leeuw en de toeschouwers ho-
pen dan ook dat ze nog vaak mogen 
genieten van je mooie spel!! Van har-
te gefeliciteerd met deze prestatie.
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Argon A1 kon het niet bolwerken tegen 
PEC Zwolle A1

Mijdrecht - Op deze regenachti-
ge dag wachtte Argon A1 de wed-
strijd tegen PEC Zwolle, 2 ploegen 
die elkaar qua stand Mijdrecht op 
de ranglijst weinig ontlopen, ge-
tuige ook de 1-1 in de eerste wed-
strijd van het seizoen. Ondanks 
het slechte weer, mochten de Ar-
gonauten over de publieke be-
langstelling niet klagen. Het eer-
ste gevaar was voor PEC Zwol-
le, maar de roep om een penal-
ty na een vermeende overtreding 
binnen de 16 meter werd niet ge-
honoreerd. Even later een lange 
bal, die over de verdediging van 
Argon heen zeilde, en door de 
rechterspits werd binnengescho-
ten, maar afgekeurd wegens bui-

tenspel. Toch was het niet alleen 
PEC Zwolle dat voor gevaar zorg-
de, Argon kwam steeds beter in 
zijn spel en creëert zijn kansen, 
een prachtige aanval over ver-
schillende schijven deed de bal 
bij Jesse Loenen belanden, maar 
in plaats van zelf te gaan, legde 
hij af en was de kans verkeken. 
Even later Soner Gedik, die uit de 
2e lijn op doel schoot, maar de 
keeper stond op zijn post. Zo zag 
men 2 ploegen, die aan elkaar ge-
waagd waren en met een 0-0 de 
rust ingingen In de rust werd er 
vooral op gehamerd dat de laat-
ste bal beter moest en met meer 
overtuiging, in de eerste helft zijn 
vele ‘bijna’ kansen niet goed uit-

gespeeld. De 2e helft begon Ar-
gon fel en nam het initiatief, maar 
was opnieuw slordig en weder-
om weinig kansen. Even later was 
het wel raak, maar dan voor PEC 
Zwolle, toen een cornerbal binnen 
werd gekopt achter Argons kee-
per Axel Weitz, 0-1. Argon had 
nog meer dan een half uur om de 
achterstand om te buigen en ging 
al snel wisselen en tactische aan-
passingen doen om het tij te ke-
ren. Helaas, Argon werd nog on-
zuiverder en maakte een mach-
teloze indruk. Er werd hard ge-
werkt, maar PEC Zwolle hield ge-
makkelijk stand en was de bo-
venliggende ploeg. Een kwartier 
voor tijd leek de wedstrijd beslist 

te worden in het voordeel van PEC 
Zwolle, toen Axel Weitz een voor-
zet niet onder controle kreeg en 
de spits de bal makkelijk binnen 
kon tikken. Gelukkig voor Argon 
zag de scheidsrechter een over-
treding in deze actie en zo kon 
Argon nog hopen. Verder dan een 
prachtig afstandsschot van zeker 
25 meter van Argon’s beste man 
deze wedstrijd, Jasper Werkho-
ven, kwamen ze niet en zo bleef 
de 0-1 op het scorebord en mocht 
PEC Zwolle de 3 punten verdiend 
mee naar huis nemen. Volgen-
de week gaat Argon A1op bezoek 
in Venlo, waar VVV op hen wacht, 
succes mannen!
             Foto: sportinbeeld.com

Atalante Dames 2 kampioen
Vinkeveen - Slechts twee sets 
waren nodig om kampioen te wor-
den en helemaal mooi natuur-
lijk als dat op een thuisavond in 
De Boei zou kunnen gebeuren. En 
best geinig voor een tweede team 
gesponsord door Haaxman Licht-
reclame, met vooral geroutineer-
de ex D1 speelsters, bij elkaar ruim 
200 jaar volleybalervaring!

De tribune was bomvol. Zeker 
qua geluid. De supporters lieten 
letterlijk van zich horen, met na-
me H1 coryfeeën Erik Verbrug-
gen, Bas van der Lubbe en Le-
roy Kuijper droegen hun steen-
tjes bij. Tussendoor schoot pro-
fessionele sportfotograaf Frans 
Roos mooie plaatjes, zie ook via  
www.vv-atalante.nl en Atalan-
te Facebook. Ook de nóg gerou-
tineerdere spelers en oud-spelers 

joelden mee. Leuk voorbeeld voor 
de jonge meiden van MB1 en mi-
ni-MB1-to-be die een paar octa-
ven hoger ook meeblèrden. Ko-
mende vrijdag kan MB1 kampioen 
worden.. Best spannend tegen Al-
lvo D3 uit Almere, 6e op de rang-
lijst en de uitwedstrijd werd toen 
met klein verschil van 2-3 gewon-
nen. Set 1 was nog een aftasten 
en mooie servicereeksen van Deb-
bie v.d. Hoorn en Annemarieke 
Wijnands zetten flink wat punten 
op het telbord. Maar servicepass 
en rallypass was ook bij Atalan-
te niet het sterkste punt en soms 
kwam de ploeg uit Almere met 
grote stappen weer terug. Het pu-
bliek op de tribune was een gewel-
dige wind in de rug. Communice-
ren was nog nauwelijks mogelijk, 
maar daardoor ging het team mooi 
geconcentreerd bezig. 25-21 winst 

in de eerste set. In het tweede be-
drijf ging het beter. Serveerkanon-
nen Inge Bakker en ook Loes Kui-
per zetten een fikse servicerij neer 
en met zoveel herrie en overmacht 
was er voor het team uit Almere 
nauwelijks tegenop te boksen. Het 
laatste punt werd gemaakt:25-19 
en kampioen!

Uitgedund
Set 3 en 4 ging een klein tikkel-
tje uitgedund verder maar ook de-
ze sets werden met veel lawaai en 
ondersteuning gespeeld. Setje 3 
werd nog ietwat spannend maar 
coach Erik stuurde mooi mee met 
time-outs en wissel. Via 25-21 en 
25-19 werd de volle 4-0 winst bin-
nengehaald. Met slechts 7 punten 
tegen gaan de dames verdiend te-
rug naar de 1e klasse!!!
Champagne werd ontkurkt, bloe-

men van het bestuur, confettika-
nonnen de lucht in, gejuich, ra-
tels en kampioensfoto’s. En zelfs 
de kampioensbeker was keurig op 
tijd geregeld. En zo’n grote hadden 
ze nog niet eerder gehad, alert ge-
regeld via hun Loeps. 
Verder felicitaties van de suppor-
ters, onder wie uiteraard hun first 
ladies die in het voorprogramma 
wonnen van VHZ, een van hun 
tegenstanders van vorig seizoen. 
Annike van Kouwen was mét een-
mooi spandoek gekomen en he-
lemaal terug van een langdurige 
knieblessure. De hoog- en dub-
belzwangere Marjan Fares was er 
ook bij, mooi getimed, en ook trai-
ner/coach Erik Raket was present 
en trots. Atalante wil het publiek 
enorm bedanken: écht geweldig! 
Wat een mooie sfeer en support! 
Top!

Youngsters Atalante H1 
winnen van Spaarnestad H5
Vinkeveen - Op 4 maart vertrokken 
de volleybalmannen van Atalan-
te om kwart voor 8 richting de Bey-
nesshal in Haarlem, alwaar zij tegen 
Spaarnestad H5 moesten aantre-
den. Nu hebben zij niet het jongste 
team in de competitie met een vijf-
tiger, een aantal veertigers en derti-
gers, maar Spaarnestad H5 behoort  
wel echt tot de ouderen! De gemid-
delede leeftijd is daar zeker 55 plus. 
De jongste in het team is 47 en de 
oudste is 67 jaar. Maar leeftijd zegt 
niets over hoe een team kan volley-
ballen. Met leeftijd komt ook een 
hoop ervaring mee, waardoor dit 
soort teams altijd lastig te bestrij-
den zijn. Op de goede plek staan, 
lepe balletjes en een dosis pech zijn 
de  Vinkeveners niet vreemd tegen 
dit soort teams. De A-Side mannen 
zouden geconcentreerd moeten 
spelen en elke bal moeten verwach-
ten om niet stiekem een set tegen 
deze ervaren rotten te laten liggen.

Rare ballen
De eerste twee sets waren pre-
cies zoals je tegen dit soort teams 
zou verwachten. Veel rare ballen die 
in 1 keer weer over het net kwa-
men terwijl regelmatig verwoestend 
hard de bal over het net werd ge-
slagen. Maar dan kwam de erva-
ring weer bovendrijven bij Spaar-
nestad. En daarmee wordt bedoeld: 
op de juiste plek staan op het juiste 
moment, waardoor de bal met een 
boog precies achter in het veld in 
de hoek viel. En wat een bijna ze-
kere punt voor Atalante had moeten 
zijn, werd dan toch nog een punt-
je voor Spaarnestad. Oei, wat is het 
toch lastig om tegen deze mannen 
te spelen. Geen moment, op een 
paar uitzonderingen na, kon Ata-
lante echt zijn eigen spelletje spe-
len. Wat resulteerde in een beet-
je geforceerd spel en frustratie bij 
de A-Side mannen. Maar Atalante 

is onder geen beding in gevaar ge-
weest om een set te verliezen in de-
ze eerste twee sets. Dit was mede 
te danken aan het feit dat Spaarne-
stad weigerde om 1 van hun spelers 
te wisselen of uit de pass te halen. 
Deze passer heeft het leeuwendeel 
van de punten van Atalante voor zijn 
rekening genomen, met wegketsers, 
passes die niet aankwamen of door 
de bal volledig te missen. Atalan-
te wil hem en de coach dan ook via 
deze weg bedanken! :-) De eerste 2 
sets werden met 18-25 en 20-25 ge-
wonnen. 

Moeizaam
Na deze toch wat moeizame eerste 2 
sets wist Atalante wat te doen, door 
attent spel en elke bal te verwach-
ten en te serveren op hun niet zo 
best spelende passer. Atalante zette 
er een stapje bij, terwijl de mannen 
van Spaarnestad steeds vermoei-
der werden. (Dat krijg je op die leef-
tijd.) Dit was dan ook te zien aan de 
ballen die terug kwamen. Die wer-
den redelijk makkelijk verwerkt door 
de geelgroene verdediging als ze al 
langs het blok kwamen van Ata-
lante. Vooral het blokkerende werk 
van Bas was weer eens uitzonderlijk 
goed. Zowel op de buitenkant als 
op het midden dreef Bas de aanval-
lers weer tot wanhoop. Dit was ook 
wat Bas te horen kreeg van vooral 
de middenaanvaller van Spaarne-
stad, bij het handjes schudden na 
de wedstrijd. Deze arme man kon 
vooral de laatste 2 sets niet voorbij 
de agressief blokkerende Bas ko-
men. De setstanden spreken boek-
delen: 12-25 en 11-25. Na een uur 
spelen was de 4-0 en de inmiddels 
beroemde mannenburger weer bin-
nen! Het was een lastige wedstrijd 
die de Vinkeveners met goed ge-
volg hebben afgesloten. Dus heer-
lijk aan het bier en de snacks en dan 
op naar de mannenburger!

CSW boekt eerste uitzege
Wilnis - Op bezoek bij Valleivo-
gels heeft CSW de eerste uito-
verwinning van het seizoen Wil-
nis - weten te boeken. Na een 0-1 
ruststand stapten de mannen van 
trainer Dennis Sluijk na 90 minu-
ten met een 1-3 zege van het veld.
CSW begon goed aan de wed-
strijd en vooral in balbezit liet de 
ploeg heel verzorgd voetbal zien. 
Tot echt grote kansen leidde dit 
nog niet behoudens een schot 
van Mitchell de Zwart dat over 
het doel ging en ook bij een prima 
voorzet van Sven van Vuuren laag 
voor het doel was er niemand om 
de zaak af te ronden. Valleivogels 
hanteerde veelal de lange bal van 
achteruit en het was voor de CSW 
verdedigers goed opletten om de 
beweeglijke spitsen op te pak-
ken. Halverwege de eerste helft 
kwam CSW verdiend aan de lei-
ding. Van Vuuren werd buiten de 
zestien aangespeeld en draaide 
naar binnen om vervolgens hard 
uit te halen. Het schot werd door 
de keeper niet goed verwerkt en 
bij de scrimmage die daarop volg-
de kwam de bal voor de voeten 
van de Zwart die de bal keihard 
inschoot. Na deze voorsprong 
was CSW het even helemaal kwijt. 
De ploeg vergat te voetballen zo-
als het in de beginfase deed en 
men liet zich veel te ver terugzak-
ken. Het mocht dan ook van ge-
luk spreken dat voor rust de ge-
lijkmaker niet viel. Zo redde doel-
man Raymond Dirven katachtig 
op een inzet van dichtbij en een 
prima schot tikte hij met de vin-
gertoppen uit de bovenhoek. Ook 
had CSW geluk bij een bal die 
voorlangs ging. 

Rust
Na rust nam CSW het heft weer 
in handen en in de 52e minuut 
vergrootte CSW de voorsprong. 
Een prima afgemeten voorzet van 
de Zwart belandde op het hoofd 
van Zakaria Issarti die geheel vrij-
stond bij de tweede paal. Issarti 
kopte de bal prima tegendraads 
in buiten het bereik van de doel-
man. Na deze opsteker had CSW 
de kansen om de wedstrijd defini-
tief in het slot te gooien maar de 
ploeg ging te nonchalant spelen 
en dat leidde veelvuldig tot slor-
dig balverlies. Ook was het jam-
mer dat na een prima aanval de 
Zwart niet alleen door kon gaan 
op de keeper omdat van Vuuren 
de bal overnam en die daardoor 
terecht werd teruggefloten voor 
buitenspel. Een minuut of twintig 
voor tijd kwam Valleivogels terug 
in de wedstrijd. Een prima combi-
natie werd beloond met een schit-
terende pegel in de bovenhoek. 
Hierna was CSW weer even he-
lemaal van slag en het ontsnapte 
een paar keer ternauwernood aan 
de gelijkmaker. Zo had de ploeg 
geluk toen een schot op de paal 
belandde en doelman Dirven zijn 
klasse weer toonde bij een paar 
dreigende situaties voor zijn doel. 
CSW kon pas opgelucht adem 
halen toen een paar minuten voor 
tijd invaller Epi Kraemer de wed-
strijd definitief besliste. Na een 
prima kapbeweging op de ach-
terlijn schoot hij de bal keihard in 
bij de tweede paal. Met nog een 
paar minuten op de klok speel-
de CSW de wedstrijd uit en kon 
de ploeg weer drie broodnodige 
punten bijschrijven op de lijst.

Gratis een proefles bij 
balletschool Anna
Mijdrecht - Aanstaande donder-
dag, vrijdag en zaterdag kan men 
een gratis proefles komen volgen 
bij de nieuwe lessen bij balletschool 
Anna. Op donderdag om 17.00 is er 
zang, dans en toneel les voor 5- t/m 
7-jarige kids. Het uur daarna is er 
een supergave musicalles voor mei-
den vanaf 8 jaar. Op vrijdag is er 
klassiek balletles en moderne dans 
voor kids en tieners. En de zaterdag 
start met Ukkepuk dans, een half 
uurtje dansen en zingen voor peu-
ters en kleuters vanaf 2,5 t/m 4 jaar. 
Ook nieuw is de les vlinderballet 
speciaal voor kids van 4,5 t/m 7 jaar. 
Het leuke van deze les is dat er op 
een leuke speelse wijze ballet gege-

ven wordt. Geen strenge kleding-
voorschriften maar leuke kleurige 
balletpakjes en rokjes naar keuze. 
Geen zware klassieke muziek, er zall 
zelfs af en toe op K3 gedanst wor-
den. Maar dit neemt niet af dat de 
Russische docente Elena wel dege-
lijk een goede balletles geeft aan de 
leerlingen. Ook het kinderballet 8+ 
op zaterdag is erg leuk en niet duur. 
Voor slechts 67,50 euro  zijn deze 
fantastische lessen op de zaterdag 
t/m half mei te volgen. Wil jij ook 
graag kennismaken kom dan deze 
week langs voor een gratis proefles. 
Kijk voor meer info in de adverten-
tie in deze krant of surf naar www.
dansschool-mijdrecht.nl.

Wederom open dag bij 
fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen - Zondag 24 
maart houdt TTC de Merel weer een 
open dag. Hebt u een racefiets en 
wilt u meer gaan fietsen? Misschien 
wel in groepsverband? Kom dan 
naar de open dag van TTC de Me-
rel op 24 maart. Iedereen is welkom. 
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschik-
te groep om mee te fietsen. Hebt u 
nog geen helm? De Merel heeft hel-
men beschikbaar om te lenen. TTC 
de Merel, de fietsvereniging in De 
Ronde Venen, wil het toerfietsen in 
groepsverband meer populair ma-
ken, daarom houdt zij nu voor de 5e 
keer een open dag. Bezoekers aan 
de open dag krijgen informatie van 
ervaren toerfietsers over de vereni-
ging, ze krijgen tips over het race-
fietsen en het fietsen in groepsver-
band. Daarnaast geeft de vereni-

ging de mogelijkheid vrijblijvend 
mee te fietsen in een groep erva-
ren toerfietsers. Om 9.00 uur star-
ten er 3 verschillende groepen fiet-
sers. Groep 1 rijdt 60 km met een 
snelheid van ongeveer 30 km/uur, 
Groep 2 rijdt 50 km en zal onge-
veer 26 km/uur aanhouden, Groep 
3 rijdt 50 km met een snelheid rond 
23 km/uur
De open dag wordt gehouden op 
zondag 24 maart en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur 
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook 
na afloop van de rit krijgt u iets te 
drinken aangeboden. De open dag 
wordt gehouden bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1 Vinkeveen. Kijk 
voor informatie over de fietsvereni-
ging op de www.ttcdemerel.nl of 
neem contact op met Margot Kom-
pier: 06-29204925.
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Lions-seniorenmiddag bij 
Dansschool Colijn vol sfeer
Uithoorn – De sfeer zat er direct 
weer goed in op de jaarlijks geor-
ganiseerde Lions- seniorenmiddag,  

Mede door het gevarieerde en pri-
ma optreden van Sophie, Celesta en 
Kees Versluys werd de Lions-senio-

rendag 2013 een sfeervolle happe-
ning. De zaal was goed gevuld met 
louter enthousiaste senioren. Door 
de prima inzet van Dansschool Co-
lijn was het totale programma weer 
een gezellig uitje voor onze ‘gouden’ 
dorpsbewoners.

Namens de bewoners biedt Ingeborg Veltman de petitie aan aan Bastiaan Blesgraaf van de ge-
meente Uithoorn

Bewoners bieden petitie 
aan over Thamerlint

Uithoorn - Vorige week is uitgebreid in deze krant 
beschreven hoe de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan er na de aansluiting op de Amsterdamseweg 
uit zullen gaan zien. Met een mooie ‘Artist Impressi-
on’ van het Amsterdamse bureau RRog is duidelijk 
dat er over een jaar of tien weer twee mooie lanen 
aan de rand van het Dorpscentrum zullen zijn. De 
schets laat echter ook een paar dingen niet zien. En 
juist daar hebben de omwonenden nog grote zor-
gen over. In de krant van vorige week werden de vijf 
grootste zorgpunten al opgenoemd. Dat ging over 
geloofwaardigheid van de wijzigingen die het afge-
lopen jaar door de raad gevraagd zijn, namelijk het 
geloofwaardig afdwingen van het vrachtwagenver-
bod en ook het geloofwaardig afdwingen van de 
maximale snelheid. Terwijl lange tijd is volgehouden 
dat het aantal parkeerplaatsen hetzelfde zal blijven, 
blijkt nu dat bij de drukke Willem Alexanderpoort 
veel plaatsen gaan verdwijnen. En de nieuwe gro-
te rotonde tussen de huizen aan de noordkant zal 
meer overlast veroorzaken dan voorkomen. Zonder 
uitzondering is door alle bewoners van de Thamer-
laan, Prins Bernhardlaan, Koningin Julianalaan en 
Emmalaan die in een week tijd bereikt konden wor-
den een brief met bovenstaande zorgpunten on-
dertekend. Bij het ophalen van de handtekeningen 
bleek eens te meer dat de gemeente nog niet heeft 
kunnen voorkomen dat de bewoners zich nog gro-
te zorgen maken over het ontwerp.

Rode Kruis Uithoorn geeft lokaal inhoud aan 
65-jarig bestaan

Uithoorn - Waar landelijk het Ro-
de Kruis vorig jaar haar 145-jarige 
bestaan herdacht, viert de Afde-
ling Uithoorn als ‘een jonkie’ in or-
ganisatorisch verband dit jaar dat 
zij 65 jaar geleden in 1948 het le-
venslicht zag. Dat wil de organisa-
tie niet zomaar voorbij laten gaan. 
Overigens maakt de afdeling van 
het Rode Kruis Uithoorn deel uit 
van het landelijk geheel. In 2010 
fuseerden maar liefst 356 locale af-
delingen en districten van het Ne-
derlandse Rode Kruis tot één ver-
eniging. Wat niet wegneemt dat de 
viering van een afdelingsjubileum 
zich best mag uiten in locale ac-
tiviteiten waar bewoners met een 
geestelijke of lichamelijke beper-
king nut en plezier van hebben. Het 
Rode Kruis is er niet alleen om hulp 
te verlenen bij calamiteiten en na-
tionale rampen, ook op het sociaal 
maatschappelijke vlak zijn er veel 
mogelijkheden om iets voor ande-
ren te kunnen betekenen.
Hoewel de officiële oprichting van 
de afdeling pas in september van 
dit jaar wordt herdacht met een re-
ceptie, wil het bestuur dit voorjaar 
en deze zomer al een aantal (extra) 
activiteiten voor de samenleving 
organiseren. “Bijvoorbeeld een 
‘Make a wish a day’ voor een acht-
tal mensen met een beperking in 
de leeftijdsklasse 10-20/20-30/30-
40 enzovoort tot 80-90. Maar het 
mogen ook alleenstaanden of een-
zamen zijn. De mensen die daar-
voor in aanmerking zouden kun-
nen komen kunnen door hun fa-
milie, buren of kennissen worden 
opgegeven bij mevrouw Anke Nij-
land van ons secretariaat, het liefst 
per e-mail (ag.nyland@planet.nl). 
Wij willen die mensen geheel kos-
teloos de dag van hun leven be-
zorgen met iets wat zij altijd graag 
hebben gewild. Omdat wij ver-
wachten dat er zich veel mensen 
hiervoor zullen aanmelden, moeten 
wij gaan selecteren wie de geluk-
kigen worden. Dat zal wel via lo-
ting gebeuren. Als men mensen 
opgeeft dan het liefst voor 1 mei 
aanstaande, want wij hebben als 
vrijwilligersorganisatie tijd nodig 
om een en ander te organiseren en 
een programma voor elk van hen 
samen te stellen. Tevens is er de 
zorg voor de mensen waaraan vrij-
willigers gekoppeld worden”, legt 
afdelingsvoorzitter Frans Bakker 
uit die zelf jarenlang in de oude-
renzorg heeft gewerkt. “Het is in dit 
specifieke geval niet bedoeld voor 
bewoners uit Het Hoge Heem, om-
dat wij voor hen al andere activi-
teiten in petto hebben dit jaar. Het 

gaat eerder om mensen uit alle la-
gen van de lokale samenleving die 
een beperking hebben of een al-
leenstaande die om wat voor reden 
dan ook zelf niets kan organiseren 
of nergens voor aan bod komt.”

Geld uit ander potje
“Een andere activiteit dit jaar is al-
leenstaanden en eenzamen een 

tocht door Amsterdam met de 
Redcrosser aan te bieden. Dat is 
een speciale Rode Kruis tram die 
door Amsterdam naar interessan-
te en mooie delen van de stad 
rijdt. Onze gasten in de tram krij-
gen daarbij een aantal verrassin-
gen aangeboden. Voor een ande-
re doelgroep met een lichamelij-
ke beperking organiseren we een 
luxe boottocht met de ‘Zuijdwij-
ck’ op de Nieuwkoopse Plassen. 
Op die boot is plaats voor een be-
perkt aantal mensen met en zon-
der rolstoel plus een aantal vrijwil-
ligers. Dit is overigens iets anders 
dan varen met een grote partyboot 
met zo’n honderd gasten, voor-

namelijk bewoners uit Het Hoge 
Heem. En niet te vergeten de Henri 
Dunant. Aan boord van dat hotel-
schip vaart overigens Annie Bartels 
uit De Kwakel dit jaar voor de 53e 
keer als vrijwilligster mee!
Voorzitter Bakker wil nadrukkelijk 
stellen dat deze ‘extra lokale ac-
tiviteiten’ niet worden betaald uit 
de collecten, maar van een schen-

king door een sympathisant/dona-
teur van het Rode Kruis Uithoorn. 
Deze vorm van schenkingen aan 
de afdeling mag de afdeling zelf 
houden en gebruiken voor een be-
paald doel. Gekozen is om bepaal-
de doelgroepen uit de lokale sa-
menleving hiermee een keer te 
verwennen. De coördinator socia-
le hulp bij de afdeling is heel ac-
tief geweest in het aanbieden van 
leuke dingen voor minderbedeel-
den en daarvan was iemand zo on-
der de indruk dat die een schen-
king heeft gedaan. Geweldig be-
dankt! Door dit extraatje kan er dit 
jaar wat meer dan anders worden 
georganiseerd. Overigens wordt de 

opbrengst van de jaarlijkse collec-
te benut om lokaal een vorm van 
‘mantelzorg’ te geven aan mensen 
met een beperking, hulp te bieden 
in geval van nood, ouderen en al-
leenstaanden gezellige momenten 
te bieden en hulpmiddelen aan te 
schaffen om mensen die gebon-
den zijn aan een rolstoel rond te 
fietsen met een speciale bakfiets 

waarop zij met rolstoel en al kun-
nen plaatsnemen. Al met al voor 
plaatselijke activiteiten. Overigens 
zijn het niet alleen ‘gasten van het 
Rode Kruis Uithoorn’ die iets ex-
tra’s aangeboden krijgen. Ook de 
vrijwilligers worden bedacht. Nor-
maal gesproken krijgen die jaar-
lijks een midgetgolfmiddag aange-
boden als dank voor hun belange-
loze inzet, maar dit keer wordt het 
wat anders. Het plan is een bezoek 
aan het fruitcorso in Tiel te bren-
gen op de tweede zaterdag in sep-
tember met afsluitend een buffet.

Vrijwilligers gevraagd
Nu het toch over vrijwilligers gaat. 

Voor al deze activiteiten zijn die 
hard nodig. Wie bijvoorbeeld ge-
pensioneerd en nog goed van lijf 
en leden is, zou kunnen overwe-
gen zich voor een bepaalde acti-
viteit op te geven om mee te hel-
pen in de organisatie. Zo worden 
er bijvoorbeeld rolstoelfietsers ge-
vraagd om bij mooi weer met een 
elektrische rolstoelfiets met men-

sen in een rolstoel op de bak door 
leuke plekjes van Uithoorn te rij-
den. Van te voren krijgt u een uit-
voerige instructie en oefening hoe 
met een dergelijke rolstoelfiets om 
te gaan. Het gaat hier om het sei-
zoen april tot oktober, naar keu-
ze overdag of in de avonduren. 
Voorts worden er chauffeurs ge-
vraagd om op de derde dinsdag in 
de maand moeilijk ter been zijnde 
mensen van huis naar de Schutse 
op het Zijdelwaardplein te bren-
gen en weer terug. Dat is de vas-
te locatie voor hobbymatige acti-
viteiten. Maar er zijn meer zaken 
waarvoor u zich als vrijwilliger kunt 
aanmelden, zoals voor de jaarlijk-

se rolstoelvierdaagse in Uithoorn. 
Het zijn allemaal geen zware werk-
zaamheden en vele handen maken 
licht werk. Bovendien is het geen 
dagwerk; er wordt slechts enkele 
keren per jaar een beroep op u ge-
daan bij te organiseren activiteiten. 
Het zijn niet alleen de mannen aan 
wie dit wordt gevraagd, ook da-
mes die wat tijd over hebben om 
zich een keer voor hulpbehoeven-
den of mensen met een beperking 
in te zetten. U kunt daarover infor-
matie inwinnen of zich als vrijwilli-
ger voor een (beperkt) aantal acti-
viteiten opgeven bij mevrouw Anke 
Nijland van het afdelingssecretari-
aat Rode Kruis Uithoorn, tel. 0297-
564834 of per e-mail: ag.nyland@
planet.nl.

Ook jongeren kunnen zich ver-
dienstelijk maken als vrijwilliger, 
bijvoorbeeld in het kader van de 
maatschappelijke stage via hun 
school. Zij kunnen deelnemen aan 
de uitvoering van de activiteiten 
maar ook op het organisatorische 
vlak actief zijn. De afdeling Uit-
hoorn van het Rode Kruis heeft een 
eigen jongerenafdeling met coör-
dinatoren. Het is bijzonder interes-
sant om hierover eens informatie 
in te winnen. Met name voor wie 
bij het Rode Kruis kennis wil op-
doen over wat er zich zoal afspeelt 
op het sociaal maatschappelijke 
vlak. Men kan zich daarvoor in ver-
binding stellen met Lotte Klumper 
(lotteklumper@hotmail.com). Later 
komen wij in deze krant nog een 
keer uitgebreider terug op het nut 
van de jongerenafdeling van het 
Rode Kruis Uithoorn.

Tot slot, maar niet in de laatste 
plaats dankt de afdeling Uithoorn 
van het Rode Kruis alle sponsors 
voor hun gulle gaven en bijdragen 
aan de activiteiten van het afgelo-
pen jaar. “Het bestuur hoopt ook 
dit jaar weer een beroep te kunnen 
doen op bedrijven en winkeliers 
om wellicht in natura weer aan-
tal activiteiten voor minderbedeel-
den en mensen met een beperking 
mogelijk te maken. Dat was vorig 
jaar geweldig! Door met elkaar de 
schouders eronder te zetten moet 
het dit jaar toch ook weer lukken 
om dat te realiseren. Waarvoor bij 
voorbaat onze dank.” Aldus een 
betrokken voorzitter Frans Bakker 
die er met zijn enthousiaste team 
van bestuursleden en vrijwilligers 
weer een actief jaar van wil maken 
om als Rode Kruis in brede zin een 
aantal noden in de locale samenle-
ving te verlichten.

Vrijwilligers van het Rode Kruis Uithoorn zetten zich regelmatig in voor lokale activiteiten, zoals bij de jaarlijks rolstoelvierdaagse. Hier met bewoners van 
Het Hoge Heem.

Salsa Smile in Aalsmeer heeft nog plaats
Aalsmeer - Salsa Smile in Aalsmeer 
wil nóg meer cursisten besmetten 
met het Salsavirus. Leer in vijf we-
ken salsa dansen. 

Tijdens de les neemt Salsa Smi-
le je mee naar Cuba, Latin Amerika 
en de Dominicaanse Republiek op 
de tropische leslocatie The Beach 
Aalsmeer. Op tweede paasdag, 1 

april, bent u uitgenodigd om 20.30 
uur om deze lesdag de eerste 45 
minuten vrijwillig mee te doen met 
de proefles. Na deze 45 minuten zal 
de les vervolgd worden met geïnte-
resseerden in deze cursus. Vijf we-
ken lang wordt je in anderhalf uur 
de basis Merengue en Salsa stap-
pen geleerd. Salsa dansen bij Sal-
sa Smile is een gezonde gezelli-

ge bezigheid voor jong en oud. De 
naam zegt het al: Salsa Smile, sal-
sa met een lach. Salsa Smile is een 
dansschool die salsalessen verzorgt 
en dit combineert met een pretti-
ge leeromgeving. Het is het stre-
ven van Salsa Smile dat iedere cur-
sist op een leuke manier de Salsa, 
Merengue en Bachata kan leren. De 
cursist is waar het om gaat bij Salsa 

Smile. Tijdens de lessen zal dan ook 
veel aandacht gegeven worden aan 
een goede en heldere uitleg van de 
lesstof. De docenten zullen tijdens 
de cursus zelf ook mee rouleren met 
de cursisten, zodat er genoeg tijd 
ontstaat voor individuele aandacht. 

Voor meer info: zie advertentie elders 
in dit blad.



Mijdrecht - Na de eerste wedstrij-
den gehad te hebben op 19 janu-
ari vonden op 9 maart de 2e voor-
geschreven oefenstofwedstrij-
den in het Rayon De Vechtstreek 
plaats voor 13 turnsters van GVM 
’79. Jammer genoeg was de Pre In-
stap komen te vervallen, waardoor 
Lisa Nieuwkoop en Marit Zwemer 
deze keer niet van de partij waren. 
Voordeel voor GVM was dat het 
wederom een soort thuiswedstrijd 
was. GVM had niet de organisatie, 
maar de KNGU wilde wel graag ge-
bruik maken van de Willisstee. Dus 

weer lekker dichtbij! Net als de vo-
rige keer was het Lincy Bunschoten 
(Pupil 2 Niv. 10) die in haar eentje 
namens GVM in de vroege uurtjes 
het spits afbeet. In een groot deel-
nemersveld is zij uiteindelijk 21e 
geworden, 4 plaatsen beter ten op-
zichte van de vorige wedstrijddag! 
Sprong en Brug blijken ook dit keer 
weer haar sterkste onderdelen! Na 
Lincy was het druk voor trainster 
Wendy, zes GVM turnsters begon-
nen met hun oefeningen: Bij de in-
stap, D2: Daisy Wijtmans, Danique 
Pappot, Grace Makungu en Isabelle 

Koedam. Op het zelfde tijdstip maar 
op de andere baan, Celeste Posdijk 
en Tessa Slooff (pupil 1, niveau 11).

D2
Bij de instap, D2 vinden we het 
grootste deelnemersveld, hier zijn 
wel 55 turnsters aangemeld, weder-
om een hele zware klus dus! Daisy 
heeft een fantastische brugoefe-
ning laten zien, helaas wat puntjes 
laten liggen op balk en vloer en zij 
is 35e geworden. Danique heeft in 
het grote veld een 4e plek (!) be-
haald op de brug en is uiteinde-

lijk 15e geworden. Grace is net als 
de vorige keer 33e geworden. Isa-
bella 3 plaatsen beter dan de vo-
rige keer met een hele nette vloer 
en balk, 36e. Aansluitend traden 
Indy Jacobs en Yuli van den Bosch 
aan bij jeugd 1e jaars niveau 9. Bei-
de meiden hebben goed geturnd. 
Net als vorige keer een mooie sco-
re van Indy op de sprong. Zij is 12e 
geworden. Yuli kon ondanks haar 
mooie 2e plek op de vloer net niet 
de bronzen plek verdedigen, zij is 
dit keer 4e geworden. Op de ande-
re baan zagen we Jessica Helmer, 
Lynn van den Bosch en Mandy Nie-
kes in actie (instap D1). Jessica be-
haalde een heel mooie 3e plaats op 
de balk, waarmee ze overall 6e is 
geworden, net als in de 1e rayon-
wedstrijden! Lynn en Mandy heb-
ben dit keer een sprong voorwaarts 
gemaakt in het klassement! Met 
een 3e plek op de sprong en een 2e 
plek op de balk is Lynn heel mooi 
3e geworden! Mandy was ook niet 
onverdienstelijk, met een 4e plek 
op de sprong en een 2e plek op de 
vloer is zij 7e geworden! Dan afslui-
ter Marijn Cardol, Jeugd 2e jaars 
niveau 9. Net als vorige keer een 
heel sterke sprong, dit keer zelfs 
de tweede plek. In de eindstand 2 
plaatsen beter dan vorige keer, een 
10e plek. In de loop van de week 
zal bekendgemaakt worden wie er 
door mogen naar de finales ofwel 
toestelfinales!

Een tussendoortje bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 7 maart was 
er de tweede ronde van de derde 
en laatste cyclus van dit seizoen bij 
Bridgeclub ABC in ‘t Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan.

A-lijn
In de A-lijn waren nogal wat afzeg-
gingen, waardoor er nog wat veran-
derd moest worden aan de tafelin-
delingen, vooral omdat eerst ge-
zegd was dat de afzeggingen in de 
B-lijn waren. Er werd aan 14 tafels 
gebridged. Zes in de A-lijn en acht 
in de B-lijn. In de A-lijn was de eer-
ste plaats voor het paar Siep Lig-
tenberg en Piet Hoogenboom met 
62,08%, een mooie score voor dit 
paar dat altijd wel in de hogere re-
gionen meespeelt. Tweede werd het 
paar Hetty Houtman en Ria We-
zenberg met precies 60%, dit was 
de eerste keer dat dit paar samen-
speelde en dan al zo’n hoge score, 
dat belooft wat voor de toekomst. 
Derde werd het paar Frits Uleman 
en Gerard Prager met 54,17%, dit 
paar laat zich het kaas niet van het 
brood eten, maar komt dan wel eens 

te hoog in de bieding te zitten, afge-
lopen donderdag dus blijkbaar niet.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ada Groenenwegen 
en Roelie v.d. Voorden met 62,50%, 
het lijkt erop dat dit paar weer te-
rug wil naar de A-lijn waar zij ook 
thuis horen. Tweede werd het paar 
Hanny Hamcher en Thea Kruijk met 
61,90%, ook een paar dat nu voor 
de tweede keer met elkaar speelt 
en dan al met zo’n goede score. 
Misschien moeten de andere pa-
ren ook eens van bridgepartner rui-
len want verandering van spijs doet 
eten. Derde is het paar Wil Uleman 
en Joke v.d. Dungen met 58,04% ge-
worden, Joke heeft zeker geoefend 
in het ziekenhuis en daarna thuis. 
ABC is nog niet op de helft van de-
ze cyclus, dus bewaren zij de stand 
nog even, zodat niemand nog hoeft 
te wanhopen of optimistisch te zijn, 
er kan nog van alles gebeuren. Vol-
gende week spelen de ABC’ers de 
derde competitie ronde van de der-
de cyclus.

Atlantis 1 kampioen
Mijdrecht - Na een lang en zwaar 
binnenseizoen stond afgelopen za-
terdag de langverwachte finale op 
het programma voor het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 1 korf-
balteam. In de allerlaatste wedstrijd 
van de competitie mocht Atlantis op 
bezoek bij medekoploper Gemini 
uit Gouda om onderling uit te ma-
ken wie kampioen zou worden. In 
een versierde hal met zeer veel pu-
bliek van beide ploegen heeft Atlan-
tis tot het einde toe moeten strijden 
om het kampioenschap te behalen. 
Zoals vaak bij belangrijke wedstrij-
den was het niet het meest hoog-
staande korfbal, maar spannend 
was het zeker. Uiteindelijk verover-
de Atlantis het kampioenschap door 
met 12-9 te winnen. In de aanloop 
naar deze wedstrijd heeft Atlan-
tis een zeer goede reeks neerge-
zet. Het eerste team wist deze com-
petitie op twee na alle wedstrijden 
te winnen. Vooral de laatste weken 
was de ploeg uit Mijdrecht op dreef, 
met gemiddeld meer dan 20 doel-

punten per wedstrijd werden alle 
tegenstanders vrij gemakkelijk aan 
de kant gezet. Gemini wist evenveel 
punten te behalen, maar de over-
winningen van de Goudse ploeg 
waren een stuk minder ruim waar-
door er wel een overduidelijk ver-
schil in doelsaldo was. Maar uitein-
delijk gaat het allemaal om de pun-
ten en daarin stonden beide ploe-
gen gelijk, met als gevolg een ech-
te kampioenswedstrijd. Hoewel At-
lantis in de laatste paar wedstrijden 
een zeer sterke openingsfase ken-
de, was dat deze week niet het ge-
val. De spanning was bij beide ploe-
gen duidelijk zichtbaar, waardoor de 
openingstreffer lang uit bleef. Het 
was Gemini dat als eerste een sco-
re kon noteren en toen een voor-
sprong van 2-0 kon pakken. Hoewel 
het vrij moeizaam ging bij Atlantis 
wist de Rabobank formatie toch ge-
lijk te maken en zelfs eroverheen 
te gaan. Maar de ploeg uit Gouda 
was nog niet van plan op te geven 
en met lange aanvallen wisten ook 

zij nog twee doelpunten bij te prik-
ken. Waar Atlantis de afgelopen we-
ken gewend was de 10 doelpunten 
al voor rust te zijn gepasseerd, was 
de ploeg er dit keer nog lang niet. 
Met een stand van 4-4 werden de 
kleedkamers opgezocht. In tweede 
helft was het opnieuw Gemini dat 
de score opende, maar dit keer kon 
het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis direct wat terug doen. De 
ploeg uit Mijdrecht straalde in deze 
periode een stuk meer vertrouwen 
uit en dat kwam het spel ten goe-
de. Er werd een comfortabele voor-
sprong opgebouwd. Met nog een 
kwartier te gaan gaf het scorebord 
een stand van 6-10 aan en kon het 
meegereisde publiek eindelijk wat 
rustiger zitten. Maar na het tiende 
doelpunt wist het vlaggenschip van 
Atlantis een tijd lang de mand niet 
meer te vinden. Bovendien had Ge-
mini de gedachte kampioen te wor-
den nog niet uit het hoofd gezet en 
krabbelde het nog even terug naar 
een verschil van twee punten. Maar 

drie minuten voor tijd werd de te-
genstand bij Gemini definitief ge-
broken. Toen het verlossende fluit-
signaal klonk stond er een stand 
van 9-12 op het scorebord en kon 

het feestvieren beginnen.
Met het behalen van het kampi-
oenschap heeft Atlantis zich verze-
kerd van promotie en zal de ploeg 
dus volgend jaar ook in de zaal in 

de 3e klasse mogen acteren. De 
ploeg wil alle meegereisde suppor-
ters graag bedanken en hoopt ook 
buiten weer op deze ondersteuning 
te kunnen rekenen.

Atlantis 5 wint laatste 
zaalwedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 8 maart stond 
de laatste zaalwedstrijd voor het 
door Roebeson Expertises & Taxa-
ties gesponsorde Atlantis 5 korf-
balteam op het programma. Helaas 
nog zonder de geblesseerde Remco 
Schouten maar met invallers Tho-
mas Bogaard, Niels Reurings en Li-
sanne Reurings in de gelederen ver-
trok het vijfde team naar Amster-
dam waar Oranje Nassau de tegen-
stander was. In het buitenseizoen 
was ruimschoots gewonnen van 
deze tegenstander maar in de zaal 
werd de thuiswedstrijd nipt verlo-
ren met 7-8. Deze wedstrijd kon dus 
alle kanten op. Omdat het Roebe-
son achttal bij winst nog een plek-
je zou stijgen op de ranglijst waren 
ze er erg op gebrand om de punten 
naar Mijdrecht mee terug te nemen. 
Het eerste aanvalsvak, bestaande 
uit aanvoerster Nathalie Valentijn, 
Anouk Roling, Rogier van der Horst 
en Thomas Bogaard, ging dan ook 
voortvarend van start. Door schoten 
van Thomas en Rogier verscheen er 
een 0-2 voorsprong op het score-
bord. Hierna was het de beurt aan 
het vak dat was begonnen in de 
verdediging, bestaande uit Nicole 
Both, Miranda Vousten, Carel Beije-
man en Joeri Keevel, om hun aan-
valskunsten te tonen. Door schoten 
van Nicole en Joeri stond het al snel 
0-4 in het voordeel van de Roebe-
son equipe. Oranje Nassau besloot 
hierop wat strakker te gaan verde-
digen en de aanvallers van Atlan-
tis weinig ruimte te geven. Er moest 
dus langer naar goede kansen ge-
zocht worden maar toch wisten Ro-
gier en Nathalie de korf te vinden en 
stond daar zomaar een comfortabe-
le 0-6 voorsprong op het scorebord. 
Door een schot van Carel werd het 
zelfs nog 0-7. Hierna vond Oranje 

Nassau het wel welletjes en scoorde 
tegen. Uiteindelijk ging het Roebe-
son team met een ruime 2-8 voor-
sprong de rust in. Na de rust had de 
ploeg uit Mijdrecht meer moeite om 
de korf te vinden maar ook Oranje 
Nassau was weinig succesvol in de 
afronding. Pas na acht minuten in 
de tweede helft opende Oranje Nas-
sau de score. Ze wisten middels 2 
doelpunten de stand terug te bren-
gen op 4-8. Hierna scoorde Anouk 
een slim balletje achter de korf op 
aangeven van Thomas. Echter was 
het Oranje Nassau wat direct ant-
woordde door weer twee keer te 
scoren, wat de stand op 6-9 bracht. 
Atlantis was echter niet van plan om 
de zo zorgvuldig opgebouwde voor-
sprong uit handen te geven en wist 
door een schot van Joeri uit te lo-
pen naar 6-10. Het Roebeson team 
bracht nog twee verse krachten in, 
Niels voor Thomas en Lisanne voor 
Miranda. Er werd door beide teams 
gestaag door gescoord. Oranje 
Nassau verzilverde een strafworp 
waarop Nathalie de marge weer op 
drie doelpunten bracht door te sco-
ren van afstand, 7-11. Twee doel-
punten van Oranje Nassau brach-
ten de spanning terug in de wed-
strijd, 9-11. Invaller Niels deed van 
zich spreken door een schot te sco-
ren waarop Oranje Nassau echter 
ook direct een antwoord had en ook 
scoorde. Uiteindelijk was het een 
schot van Nicole wat de eindstand 
bepaalde op 10-13 en daarmee was 
de overwinning binnen voor Atlan-
tis. Al met al een fijne afsluiter van 
het zaalseizoen waarin het vijfde uit-
eindelijk als vierde in de poule is ge-
eindigd. Het vertoonde spel van de 
laatste wedstrijden biedt echter een 
goed vooruitzicht voor het komende 
veldseizoen.

Eindelijk volle winst voor 
volleybaldames Atalante 1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde Atalante dames 1 haar een-
na-laatste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen. Met wederom twee coaches 
op de bank, maar zonder Saskia 
van Sligtenhorst ging het team, net 
als een week eerder in Amstelveen, 
voortvarend van start. Met hulp 
van bijna kampioen Annemarieke 
Wijnands (D2) en youngster Jessica 
Schuurmans (D3) werd weer eens 
de volle winst gepakt.
Het door Krijn Verbruggen en Haax-
man Lichtreclame gesponsorde 
team startte met Mirjam van der 
Strate op spelverdeling, Nancy Lij-
ten op diagonaal, Jana Chatrnucho-
va en Annemarieke Wijnands op 
buiten en Daniëlle van der Horst en 
Natalie van Scheppingen op mid-
den.
Direct lieten de dames zien dat de 
training van de dag ervoor nut had 
gehad. Deze was vooral gericht op 
teamwork en enthousiasme. Met 
veel plezier in het spel nam Atalante 
snel een voorsprong op VHZ, dat op 
de elfde plaats van de ranglijst staat.
Met mooie aanvallen van Daniël-
le op midden en harde knallen van 
Annemarieke op buiten liep Atalan-
te snel uit. Tijd dus om youngster 
Jessica de kans te bieden zich te 
bewijzen in dames 1. Even was het 
lastig haar draai te vinden, maar het 
team hielp haar op weg en zo werd 
de eerste set in winst omgezet.

Tweede set
De tweede set werd gestart met de-
zelfde opstelling. De passing werd 
iets minder zuiver, maar was nog al-
tijd stukken beter dan de weken er-
voor. Dit was zichtbaar in de spel-
verdeling; door de goede passing 
kon er veel afgewisseld worden aan 
het net. Het netspel was onvoor-
spelbaar voor de tegenstander en 
de aanvalsters van Atalante konden 
naar hartenlust afwisselen en sco-
ren. 
Een dip halverwege de set zorgde 
direct voor hangende koppies. Tijd 
voor een time-out, waarin coach 
Carin van Kouwen en assistent Erik 
Raket, de neuzen weer de juiste 
kant op lieten wijzen.
Met hard werken en slimme ballen 
van Jana en Nancy pakte Atalante 
uiteindelijk ook in de tweede set de 

winst. Met een 2-0 voorsprong von-
den beide coaches het verantwoord 
om Jessica meer speeltijd te gun-
nen. Zij nam de plek over van Anne-
marieke, zodat zij zich in alle rust op 
haar kampioenswedstrijd kon voor-
bereiden. Jana en Natalie wisselden 
ook nog van positie. 
De start in deze derde set was goed; 
Atalante nam direct het initiatief. 
VHZ wist echter niet van opgeven 
en met hard werken bleef zij goed 
bij.
De verdediging van Atalante stond 
als een huis en de dames werkten 
hard. VHZ kwam moeilijk tot scoren 
en stond ook in de passing onder 
druk. Atalante serveerde weinig fout 
en zette veel druk op de verdediging 
van de Nieuw-Vennepse equipe. 
Met het inmiddels toegestroomde 
publiek in de rug deed Atalante er 
nog een schepje bovenop en pakte 
de overwinning in de wedstrijd door 
ook deze set te winnen.

Voorsprong
De dames namen geen genoegen 
met vier punten; alles op alles werd 
gezet om ook de vierde set nog bin-
nen te slepen. Het spel werd iets on-
rustiger, mede omdat het team tem-
po moest maken van de scheids-
rechter. Soms was er amper genoeg 
tijd om klaar te gaan staan. Het spel 
was lang niet altijd mooi, effectief 
was het wel. Uiteraard kende het 
team ook in deze set dipjes, maar 
ze waren van korte duur en de wil 
om te winnen was groot. Mirjam be-
schikte de hele wedstrijd al over een 
killerserve en het was ook deze set 
weer haar servicebeurt die voor het 
benodigde gaatje met VHZ zorgde. 
Natalie en Jessica stonden lekker 
te slaan op buiten en mede dank-
zij deze punten wist dames 1 ook de 
vierde set binnen te halen. Door de-
ze overwinning doet dames 1 goe-
de zaken op de ranglijst. Met slechts 
één punt achterstand op de num-
mer drie en drie punten op de num-
mer twee en met een relatief mak-
kelijk programma moet het haalbaar 
zijn in de top 3 te eindigen.
Deze week mag dames 1 genieten 
van een vrije week; volgende week, 
dinsdag 19 maart, speelt dames 1 in 
Amsterdam tegen de nummer 3 De 
Spuyt.

HVM wint weer in derby
Mijdrecht - Zondag won HVM voor 
de tweede keer dit seizoen de Ron-
deveense hockeyderby tegen Ab-
coude. Onder ijzige omstandighe-
den waren de Mijdrechters met 2-1 
de sterksten. Door de goede leiding 
en de grote inzet van beide teams 
werd het in de koude wind een aan-
trekkelijke wedstrijd. Na een ster-
ke start van Abcoude waren het de 
Mijdrechters die de eerste kansen 
kregen, in de 10e en 12e minuut. 
Het spel ging daarna meer heen en 
weer, wat vier minuten later resul-
teerde in de eerste kans voor Ab-
coude. Halverwege de eerste helft 
kwam HVM op voorsprong, Dani-
el de Graaf passte de bal in de cir-
kel naar Casper Wilmink, die langs 
de keeper inschoot. Abcoude ging 
meteen op jacht naar de gelijkma-
ker, maar de Mijdrechtse verdedi-
gers Maarten Post, Martijn Hens-
broek, Koen Meijer en Jurrian 
Hartwigsen onderbraken veel van 
de aanvallen. De kansen, die Ab-
coude toch nog wist te creëren, le-
verden niets op. Ook de eerste straf-
corner van de wedstrijd, tien minu-
ten voor rust, kon Abcoude niet ver-
zilveren. Na de rust kwam Abcoude 
met de wind in de rug stormachtig 
uit de startblokken. Het werd even 

druk voor de Mijdrechtse doelman 
Redmar Stienstra. Al na vijf minu-
ten ontworstelde HVM zich aan Ab-
coudse aanvallen, Jacob Veerhuis 
kon alleen op de doelman afgaan, 
maar zijn boogbal ging net over. 
Drie minuten later kreeg HVM zijn 
eerste strafcorner. De eerste inzet 
kon de keeper nog pareren, maar 
Maarten Post veroverde de bal en 
scoorde met een hard schot, 0-2.
Vijf minuten later kwam Abcou-
de terug in de wedstrijd, van dicht-
bij was Stienstra kansloos op een 
diagonaal schot. Beide teams kre-
gen daarna nog kansen. Keeper 
Stienstra moest nog een keer spec-
taculair redden om een eigen doel-
punt te voorkomen. De bal werd 
hoog de Mijdrechtse cirkel inge-
speeld en sprong onverwacht van 
de stick van Hartwigsen richting 
diens eigen doel. De laatste minuten 
waren voor Abcoude. Kort voor tijd 
kreeg de thuisploeg nog een straf-
corner te nemen, maar HVM speel-
de de wedstrijd secuur uit.
De ploegen komen hierdoor in de 
stand op gelijke hoogte, de der-
de/vierde plaats. HVM speelde de-
ze wedstrijd als een sterk collec-
tief, zonder dat een speler erboven-
uit stak.

Tweede rayonwedstrijden voor 
GVM turnsters niet onverdienstelijk
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