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OPEN DAG
woensdag 12 maart  16.00 - 21.00 uur
zaterdag 15 maart  14.00 - 17.00 uur

in het Paradijs Hofland 33 in Mijdrecht

Meditatiecursussen
Familie- en Gezondheidopstellingen
www.curandera.nl   tel. 06 4763 1253

Kookworkshops
lekker en gezond koken

www.simpelgezond.nu    tel. 06 2029 6625

Onze mooie locatie

‘t Paradijs
Locatieverhuur

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
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Stem CDA

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl
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MEER MENSEN UIT DE BIJSTAND
IN DE RONDE VENEN

Openstelling aquaduct bij 
Amstelhoek opnieuw uitgesteld
Amstelhoek - De datum van open-
stelling van het aquaduct in de 
N201 bij Amstelhoek is opnieuw 
uitgesteld. Pas op 15 mei (!) is het 
de bedoeling dat het aquaduct met 
het laatste nieuwe stuk van de N201 
wordt opgeleverd en opengesteld 
voor het verkeer. Dit laat de Provin-
cie ons in een bericht weten. Op die 
datum wordt de opening verricht 
door niet minder dan Minister Me-
lanie Schultz-van Haegen van het 
ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu. Wij durven zo langzamerhand 

onze hand er niet meer voor in het 
vuur te steken of dat op die datum 
ook werkelijk zal gebeuren. Daar-
voor zijn de data van openstelling 
de afgelopen tijd teveel vooruit ge-
schoven.
De komende tijd moeten er volgens 
een woordvoerster van het Project-
bureau N201+ nog allerlei werk-
zaamheden en testperiodes wor-
den verricht om ‘het laatste eind-
je’ van het project bij Uithoorn/Am-
stelhoek gereed te krijgen. ‘Zo is de 
aannemer nog bezig met het afron-

den van de bouwwerkzaamheden. 
Aan de Uithoornse/Amstelveen-
se kant van het aquaduct (tussen 
het aquaduct en de Amsterdamse-
weg) is een speciale wegconstruc-
tie gebouwd. De weg ligt hier be-
hoorlijk boven het maaiveld. In de 
ondergrond bevindt zich een ‘slap-
pe’ veenlaag. De weg is daarom op-
gehoogd met lichtgewicht ophoog-
materiaal (piepschuim en schuim-
beton). 

(Vervolg elders in deze krant)

VVD-wethouder Palm afwezig tijdens behandeling raadsvoorstellen

Raad unaniem voor verdere 
ontwikkeling Molenhof
De Ronde Venen – Vorige week 
donderdag vergaderde de gemeen-
teraad voor de laatste keer in de 
huidige samenstelling over lopende 
zaken. Volgende week woensdag 
zijn er verkiezingen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Tijdens de raadsver-
gadering van 6 maart was wethou-
der Pieter Palm opnieuw afwezig. 
De VVD-wethouder van Financiën, 
grondzaken, economie en organisa-
tie liep enige tijd geleden een sleu-
telbeenblessure op en zou daardoor 
nog steeds niet in staat zijn om zijn 
bestuurlijke taken te vervullen. 

Verloedering dorpskern
Vanwege de absentie van wet-

houder Palm heeft het college be-
sloten om zijn portefeuille onder-
ling te verdelen. Wethouder Palm 
was tot voor kort bestuurlijk ver-
antwoordelijk voor de gang van za-
ken rond de plannen rond Molenhof 
in Mijdrecht, voor de vestiging van 
een grote supermarkt Hoogvliet met 
winkels en woningen. De huidige 
economische situatie zou voor su-
permarktketen Hoogvliet aanleiding 
zijn om het oorspronkelijke ontwerp 
ingrijpend aan te passen. De beeld-
kwaliteit van de dorpskern is over 
een reeks van jaren sterk afgeno-
men door de lange leegstand in de 
dorpskern van Mijdrecht. 
Over de toekomstige bouwontwik-

kelingen hebben de gemeente en 
Hoogvliet Beheer BV aanvullende 
afspraken gemaakt. Het college wil 
een oplossing voor de verpaupe-
ring in de Dorpsstraat en Kerkvaart. 
In ruil daarvoor komt er geen par-
keergarage maar een parkeerdek 
. Een groepje omwonenden vreest 
daardoor een toename van de ver-
keersdruk over Hofland en vindt dat 
het college veel te weinig aandacht 
heeft gehad voor een goede ver-
keersafwikkeling. Winkeliers willen 
juist dat nu zo snel mogelijk wordt 
begonnen met de bouw van ge-
plande supermarkt, andere winkel-
ruimte en woningen. 
(Vervolg elders in deze krant)

Wethouders Erika Spil en Ria Zijlstra vinden 
elkaar over de provinciegrenzen heen
De Ronde Venen/Uithoorn - 
“Tussen droom en daad staan wet-
ten in de weg, en praktische bezwa-
ren”, schreef Elsschot jaren geleden. 
Voor de inwoners van Uithoorn en 
De Ronde Venen is dit een provin-
ciegrens. Wethouders Ria Zijlstra 
(Uithoorn) en Erika Spil (De Ron-
de Venen) hebben de handen ineen 
geslagen om deze grens te omzei-
len. Een eerste stap is het gezamen-
lijk uitvoeren van het jongerenwerk. 
Ria Zijlstra: “Vooral als het om jon-
geren gaat, zien wij dat zij heel mak-

kelijk tussen Uithoorn en De Ronde 
Venen reizen. Ze gaan over de pro-
vinciegrens heen naar school, zoe-
ken samen het vertier op en ook bij 
problemen weten ze elkaar heen en 
weer te vinden. Het is dus een lo-
gische stap om het jongerenwerk 
samen uit te voeren. Natuurlijk zijn 
sommige jongerenwerkers meer op 
Uithoorn gericht en anderen op De 
Ronde Venen om het specifieke van 
elke gemeente te waarborgen.” 
Erika Spil vult aan: “Voor de Jeugd-
zorg en Passend Onderwijs zijn 

wij aangewezen op de provin-
cie Utrecht, terwijl er kinderen zijn 
die in de provincie Noord-Holland 
naar school gaan. Ze gaan naar het 
Alkwin College, Thamen of de Dol-
fijn. Een samenwerking met Uit-
hoorn ligt dus voor de hand.” 
Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt 
uit de verhalen van ouders die zich 
bij de wethouders melden. Zij lopen 
tegen grote problemen aan als zij 
hun kind in de andere provincie op 
school, dagopvang of speciaal on-
derwijs willen hebben. Dat is op dit 
moment alleen mogelijk als er toe-
stemming wordt gegeven door de 
eigen provinciale betrokken partij-
en. 
Erika Spil: “Op dit moment zijn wij 
in overleg met onder andere de bei-
de provinciale besturen, de bestu-
ren van Passend Onderwijs en an-
dere belanghebbenden over hoe 
we het voor de kinderen zo makke-
lijk mogelijk kunnen maken. De sa-
menwerking in het jongerenwerk 
is een eerste stap. Als de gemeen-
ten in 2015 de verantwoordelijkheid 
voor de jeugdzorg krijgen, kunnen 
we echte stappen zetten. Voor een 
kind moet het niet uitmaken in wel-
ke provincie hij woont. Een kind 
moet de zorg en opleiding krijgen 
die hij/zij nodig heeft.”

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698

Nog 1 week tot de
gemeeNteraads

verkieziNgeN
 

Nog geen idee op wie te stemmen?
U kunt de verkiezingskrant lezen op:

www.meerbode.Nl

Brugklassen 
schooljaar 
2014-2015

Zie onze advertentie 
elders in deze krantelders in deze krant

kijk ook op

www.a
lkwin.n
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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 ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt 
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Kan je nu beter op een 
lokale partij stemmen?

Je leest en hoort regelmatig dat 
je beter op een lokale partij kunt 
stemmen. Immers “de landelijke 
partijen maken er allemaal een 
potje van” of woorden van ge-
lijke strekking. Zijn gemeente-
raadsleden die ook lid zijn van 
een landelijke partij dan ande-
re raadsleden dan die van een 
lokale partij? Lopen die raadsle-
den soms regelmatig rond met 
instructies van hun landelijke 
hoofdkantoren?
De afgelopen 10 jaar hebben 
mij als VVD raadslid geleerd dat 
al onze gemeenteraadsleden 
echt lokale mensen zijn. Lan-
delijk beleid klinkt nooit door in 
de woordvoering van onze ge-
meenteraadsleden en zo hoort 
het ook. Dus nu de voorkeur ge-
ven aan lokale partijen is niet 
terecht, daarmee wordt onrecht 
gedaan aan de overige raadsle-
den die het welzijn van de inwo-
ners van onze gemeente hoog in 
het vaandel hebben staan. Vol-
gende week woensdag zijn er 
weer verkiezingen en er staan 
voldoende verstandige mensen 
op de lijst om op te stemmen, 
zeker ook degenen die lid zijn 
van een landelijke partij.
Daarnaast hebben deze laatsten 
een groot voordeel, en wel van 
die landelijke partij. Gemeen-
teraadslid zijn wordt meer en 

meer een echt vak zeker gezien 
al het extra werk dat van het 
land wordt overgedragen naar 
de gemeente op gebieden als 
jeugdzorg en ouderenzorg. Ge-
meenteraadsleden moeten pro-
fessioneler worden. Landelij-
ke partijen bieden daarbij heel 
veel steun in de vorm van cur-
sussen en assistentie. Ook heeft 
onze gemeente heel veel te ma-
ken met de provincie Utrecht. 
Ook dan is het prettig als je een 
goed contact hebt met je pro-
vinciale collega’s in Provinciale 
en Gedeputeerde staten.
Als gemeenteraadslid behoor je 
tot de club die de baas is van de 
gemeente. Je hoeft het niet alle-
maal alleen te doen. We hebben 
uitstekende ambtenaren die pri-
ma werk doen. Daarnaast heb-
ben we wethouders die verant-
woordelijk zijn voor de uitvoe-
ring van alle werkzaamheden en 
de gemeenteraad stelt het geld 
beschikbaar en houdt toezicht 
en stuurt dus op hoofdlijnen. 
Stem dus op verstandige be-
stuurders. En ik snap de vraag 
wie dat dan zijn. Mijn stelling is 
dat er meer zekerheid is als je 
op iemand stemt die ook lid is 
van een landelijke partij.

Rob Blans
Gemeenteraadslid VVD 

Vervolg van de voorpagina.

Wethouder David Moolenburgh 
(CDA), die deze problematiek door 
de afwezigheid van zijn college Palm 
moest behandelen in de raad, bleek 
bereid om de voorgestelde samen-
werkingsovereenkomst met Hoog-
vliet Beheer BV verder aan te scher-
pen. Hiertoe hadden de fracties van 
CU-SGP, het CDA en RVB een wij-
zigingsvoorstel ingediend, dat werd 
aangenomen door de raad. Aan de 
gemeenteraad moet eerst nog een 
uitgewerkt verkeersveiligheids-
plan worden voorgelegd, voordat er 
sprake kan zijn van een defi nitieve 
bestemmingswijziging. Ook wil de 
raad vooraf een goed inzicht heb-
ben in de geluids- en trillingsbelas-
ting en daaraan verbonden maatre-
gelen. Eerder was duidelijk gewor-

den dat de contacten tussen buurt-
bewoners en wethouder Palm ern-
stig verstoord waren. Diverse frac-
ties lieten hierover hun ongenoegen 
blijken. Een motie van CDA en RVB 
haalde eveneens een ruime meer-
derheid. Beide fracties riepen het 
college op om voor de zomer van dit 
jaar in overleg te treden met Hoog-
vliet Beheer, omwonenden en on-
dernemers en afspraken te maken 
om het aanzicht vanaf de Dorps-
straat te verbeteren.

Dienstverlening zonder verkoop
Het college vroeg de raad afgelopen 
donderdag ook om een bedrag van 
ruim één miljoen euro ter verbete-
ring van de gemeentelijke dienst-
verlening. Een deel van het geld is 
bovendien nodig om tijdig klaar te 
zijn voor de overdracht van allerlei 

rijkstaken naar de gemeente met 
ingang van 2015. Vorige maand 
was dit voorstel van portefeuille-
houder Palm al uiterst kritisch ont-
vangen in de raadscommissie. Al-
leen na een grondige aanpassing 
van het plan konden burgemees-
ter Maarten Divendal en wethouder 
Erika Spil het voorstel door de raad 
loodsen. De raad wilde niet dat de 
bekostiging zou worden betaald uit 
het afstoten van gemeentelijke ei-
gendommen, zoals het pand aan de 
Croonstadlaan, waar vroeger ‘Wei-
desticht’ was gevestigd. De raad 
koppelde de goedkeuring boven-
dien aan een strikte controle van de 
uitgaven en een maandelijkse ver-
antwoording hierover aan de nieu-
we raad. Ook werd besloten dat het 
geld niet in één keer beschikbaar 
komt. Een amendement van de VVD 

VVD-wethouder Palm afwezig tijdens behandeling raadsvoorstellen

Raad unaniem voor verdere 
ontwikkeling Molenhof

hierover werd door de hele raad ge-
steund. Tevens werd in de vergade-
ring benadrukt dat die uitgaven op 
geen enkele manier gebruikt mo-
gen worden om een intergemeen-
telijke samenwerking met Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn dichter-
bij te brengen. Over dat samenwer-
kingsonderzoek van het college - 
dat de gemeente veel geld kost - is 
een deel van de raad uiterst kritisch.
 
Economische visie
Tijdens de laatste raadsvergade-
ring werd ook economische visie 
besproken. Werkgelegenheid en 
bereikbaarheid zijn in deze schets 
sleutelwoorden. Waarom de visie 
meer dan twee jaar op zich heeft 
doen wachten, werd door de afwe-
zigheid van wethouder Palm niet 
helder. De economische visie lever-
de een korte discussie op over de 
fi leproblematiek op de provincia-
le weg N201 en de kostenbijdrage 
van de provincie Utrecht voor een 
oplossing daarvan. De economi-
sche visie werd weliswaar aangeno-
men, maar de raad liet weten niet 
met een evaluatie te willen wachten 
tot 2018, zoals door het college was 
voorgesteld. 
 

Vervolg van de voorpagina.

Bij de realisatie van deze construc-
tie zijn technische problemen opge-
treden. Vanwege het herstel van de-
ze problematiek is er vertraging in de 
uitvoering van het werk ontstaan. Na 
herstel volgt inspectie van het werk 
en worden eventuele restpunten ver-
holpen. Tevens worden de installa-
ties van het aquaduct getest. Bij de 
verkeerstechnische installaties ge-
beurt dat door de Provincie, de keer-
schuif in het aquaduct door Water-
net. Eventuele gebreken die uit de 

testen naar voren komen zullen wor-
den verholpen. Bovendien is het ge-
bruikelijk dat voor de ingebruikna-
me van tunnels en aquaducten de 
hulpdiensten (politie, brandweer en 
ambulance) oefenen op het hande-
len bij calamiteiten.’ Aldus de woord-
voerster.

Bedenkelijk
Allemaal tot je dienst, maar het was 
van tevoren toch al lang bekend dat 
dit de nodige tijd zou vergen? Dan 
neem je dit toch mee in de planning? 
Het onlangs afgekeurde deel van de 

weg en het herstel ervan kon hier-
bij niet worden voorzien. Vorig jaar 
werd met stelligheid door zowel de 
locale als provinciale overheid aan-
gekondigd dat eind maart alles klaar 
zou zijn en het laatste stuk in de 
N201 voor het verkeer kon worden 
opengesteld. Dan is het toch wel op 
z’n minst bedenkelijk dat er zomaar 
weer anderhalve maand aan wordt 
vastgeplakt. Zeker als je ziet dat het 
‘afgekeurde’ stuk weg al weer is her-
steld, gezien de asfalteringswerk-
zaamheden die nagenoeg klaar zijn. 
(Bijgaande foto dateert van afgelo-

Openstelling aquaduct bij 
Amstelhoek opnieuw uitgesteld

pen maandag). Of is er meer aan de 
hand?... Bij het verschijnen van de-
ze krant heeft men kennelijk dus nog 
twee maanden langer nodig voordat 
een en ander is afgerond. Voor ver-
keersdeelnemers, vooral vanuit en 
naar De Ronde Venen, is het ander-
maal een bittere teleurstelling. Inwo-
ners van Uithoorn hebben er minder 
last van; die kunnen de N201 al tij-
den moeizaam bereiken. Zij zijn in-
middels gewend aan de gebrekki-
ge manier van plannen die hun ge-
meente op allerlei bouwactivitei-
ten van wegen en viaducten loslaat. 
Dat is al maanden zo. En het wordt 
er met de week slechter op. Zie de 
toestand in het Oude Dorp, waar het 
verkeer nu bijna helemaal geen kant 
meer op kan. Kortom, aan alle kan-
ten worden inwoners voor de zoveel-
ste keer weer blij gemaakt met een 
dode mus waar het aangekondigde 
tijdige opleveringen betreft.

Mijdrecht - De openingsacties van 
Bakker de Kruijf vorige week vrij-
dag en zaterdag is een groot suc-
ces geworden. De winkel ontving 
haar klanten al vanaf 3 maart, maar 
het was voor iedereen veen wennen 
en ‘indraaien’, zoals dat heet. De 
nieuwe winkel bleek met de knus-
se uitstraling van vroeger tijden veel 
waardering en lof te oogsten bij de 
klanten van deze bakker. De win-
kel is geheel in eigen beheer ont-
worpen en ingericht. Er wordt meer 
persoonlijke aandacht besteed aan 
de klanten, waarbij het stukje zelf-
bediening is losgelaten. Klanten 
moeten zich ‘thuisvoelen’ in de win-
kel. Tegelijk zijn ook de nieuwe pro-
ducten als desem brood en de unie-
ke heerlijke Bloklanders – verge-
lijkbaar met een smeuïge brow-
nie - bijzonder in de smaak geval-
len. “Het is heel druk geweest met 
veel aanloop. Veel bezoekers waren 
nieuwsgierig naar onze nieuwe win-
kel en de nieuwe broodsoort, het 
desem brood. Dat wordt in een spe-
ciale steenoven afgebakken en is nu 
nog alleen in Mijdrecht verkrijgbaar, 
net zoals de Bloklanders. Maar over 
een paar weken ook in onze ande-
re winkels. Reden is dat we ze eerst 
op voorraad moeten leren maken 
zonder dat de exclusiviteit verloren 
gaat. Dat geldt ook voor de verschil-
lende soorten desem brood. Dat 
wordt nu nog gebakken door een 
van onze bakkers, maar straks kan 
dat ook door het winkelpersoneel. 
Dat moeten ze echter eerst leren,” 
aldus Marjolein de Kruijf. 
De Bloklanders stammen uit de tijd 
van opa Paulus de Kruijf en zijn ge-
noemd naar de wijk Blokland bij 
Nieuwveen waar hij zijn brood en 
bakkerijproducten uitventte. Over 
bakkerijproducten gesproken: Bak-
ker de Kruijf is ook banketbakker, 
dus voor allerlei soorten vers gebak 
kunnen klanten er ook terecht. Mar-
jolein: “Overigens hebben we nog 
volop plannen binnen ons familie-

bedrijf. Innoveren, dus vernieuwen, 
staat daarbij hoog op het lijstje. Bij-
voorbeeld het ontwikkelen van tel-
kens nieuwe producten. Voorbeel-
den zijn al het desembrood en de 
Bloklanders, alhoewel dit familie-
recept al bestond, maar we hebben 
het nieuw leven in geblazen. Bij be-
steding van minimaal zes euro in de 
winkel kregen de klanten een doos-
je met twee Bloklanders gratis om 
te proeven.”

Prijsballonnen
Alle kinderen van klanten mochten 
een oranje ballon meenemen. Die 
was voorzien van een adreskaart-
je wat men kon invullen. Door dit in 
te leveren bij Bakker de Kruijf kun-
nen klanten meedingen naar een 
van de drie leuke prijzen. Zoals een 
verjaardagspartijtje in de bakke-
rij vieren als eerste prijs, een setje 
vormen om koekjes uit deeg te ste-
ken als tweede prijs en een echte 
broodtrommel met een beker die als 
derde prijs is bedacht. De ballonnen 
bleken vrijdags al goeddeels op te 
zijn, reden om de reserve voorraad 
voor zaterdag tevoorschijn te ha-
len. Die bleken in de middag ook al 
te zijn verbruikt. Dat tekent de be-
langstelling. Tijdens de actiedagen 
deelden twee promotiedames in het 
koopcentrum van Mijdrecht fl yers 
aan het publiek uit. Daarmee kon-
den zij bij Bakker de Kruijf een gra-
tis desembrood naar keuze krijgen. 
Het gevolg was dat de bakker zich 
in het zweet heeft gebakken om aan 
de (gratis) vraag te kunnen voldoen.
Puntje om aandacht aan te schen-
ken is de ruimte die er te weinig in 
de winkel is om daar met een bood-
schappenkar doorheen te gaan. Dat 
is vanuit de ontwerpgedachte ook 
niet de bedoeling geweest. Dus lie-
ver niet met de boodschappenwa-
gen achter de toonbank, maar de 
wagen even opzij ‘in de wacht’ zet-
ten. Het is allemaal nog even wen-
nen.

Veel waardering voor nieuwe 
winkel van Bakker de Kruijf

De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen gaat in 2015 meedoen aan de 
Entente Florale, een wedstrijd om de 
titel “Groenste gemeente van Ne-
derland”. Dit is het resultaat van het 
initiatief raadsvoorstel, dat Mirjam 
Verbruggen namens Ronde Venen 
Belang indiende. De bedoeling van 
de wedstrijd is dat het groenbeleid 
van de gemeente wordt afgemeten 
aan dat van andere gemeenten. Het 
raadsvoorstel werd afgelopen don-
derdag unaniem aangenomen. Vol-
gens Mirjam Verbruggen kunnen 
trots zijn op onze gemeente. Mir-
jam: “Voor de wedstrijd vagen we 
aan de inwoners de mooiste plekjes 
van de gemeente op een foto vast 
te leggen. Ik weet zeker dat we heel 
veel inzendingen krijgen. Niet alleen 
de Vinkeveense Plassen zijn mooi, 
maar ook het dorpsgezicht van bij-
voorbeeld Abcoude. Met die foto’s 
kunnen de inwoners laten zien dat 
ze trots zijn op hun omgeving waar 
ze wonen.” 

Duurzaam groenbeleid
Meedoen aan de Entente Flora-
le vraagt aan de gemeente om een 
duurzaam groenbeleid. Dat bete-
kent niet alleen het onderhoud van 
gras en ander groen, maar het he-
le beheer van de buitenruimte. Mir-
jam: “Iedereen weet nog dat door 
bezuinigingen er een soort kaalslag 
in de gemeente heeft plaatsgevon-
den. Dit geheel tegen de zin van de 
inwoners. Door het formuleren van 
een duurzaam groenbeleid worden 
ook de inwoners hierbij betrokken. 
Dat heeft er de laatste tijd echt aan 

ontbroken. Ook een van de redenen 
dat wij als verkiezingsinzet “Samen 
krijgen we het voor elkaar” hebben 
gekozen”. Het duurzame groenbe-
leid moet voor de inwoners duide-
lijk en heel transparant zijn. Dat is 
ook een van de criteria voor de jury.”

Groen levert geld op
Een goed beheer van groen en de 
hele buitenruimte kost niet alleen 
geld, maar levert ook geld op. Mir-
jam: “Een aantrekkelijk dorp doet 
de waarde van de huizen stijgen en 
dat is weer gunstig voor de inwo-
ner, maar ook voor de gemeente als 
geheel. Bovendien wil iedereen toch 
in een aantrekkelijke omgeving wo-
nen? “ Afgelopen donderdag werd 
het raadsvoorstel van Ronde Venen 
Belang unaniem door de gemeen-
te raad aangenomen. In 2015 vindt 
de wedstrijd van de Entente Florale 
plaats, een wedstrijd, waaraan o.a. 
het Ministerie van Economische Za-
ken en de ANWB meedoen. 

Wordt De Ronde Venen 
de groenste gemeente

Wilnis - In de maanden maart t/m 
juni 2014 exposeert Auke Ykema 
in Café Stee-Inn in Dorpscen-
trum Willisstee te Wilnis. Auke is in 
Mijdrecht tennisleraar van TVM. Dat 
hij ook schildert, is minder bekend. 
Doordat Auke in zijn werk altijd met 
mensen en lijven werkt, is hij de-
ze ook gaan schilderen. Hij schil-
dert (sinds 2003) op een expressie-
ve manier en gebruikt voornamelijk 

acrylverf op doek of paneel, groten-
deels geschilderd met een spons.
De expositie heeft als thema “Mens 
& Verbondenheid”.
De expositie is te bewonderen in 
Café Stee-Inn aan de Pieter Joos-
tenlaan 24 te Wilnis op: ma: 9.00-
19.00 uur, di: 19.00-00.00 uur, wo: 
19.00-22.00 uur, do: 9.00-12.00 uur 
en van 19.00-00.00 uur, vr: 19.00-
00.00 uur.

Auke Ykema exposeert

Moet dat nou?
De Hoef - Dit trof ik aan op het ver-
kiezingsbord in De Hoef.  Zo gaan 
mensen dus om met de gemeen-

teraadsverkiezingen kennelijk. Ook 
een bord van het CDA was op de-
ze manier “behandeld”.

Koeien gaan de wei in
Waverveen - Aanstaande vrijdag 
14 maart om 11.30 uur gaan de 
koeien bij Nico en Elvira de Dood 
weer de wei in. Eenieder is van har-

te welkom om dit mee te beleven op 
de boerderij De Groene Einder aan 
de Tweede Velddwarsweg 2 in Wa-
verveen.
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Mijmeringen
VERANDERINGEN 
Het zat er al heel lang aan te komen, er 
zijn veranderingen op komst. Dat is ook 
heel logisch, veranderingen zijn een es-
sentieel onderdeel van het leven. Weinig 
zaken in het leven zijn zeker, behalve dan 
dat je geboren wordt en ooit zal sterven. 
Tussen die twee punten kan er van alles 
gebeuren, of je het nu in je planning hebt opgenomen of niet. Con-
trole over het leven bestaat niet. Veranderingen zijn er altijd geweest 
en zullen er altijd zijn, groot of klein.

Structuur
De ene mens kan beter omgaan met veranderingen dan de ander. 
Bij mij ligt het nogal aan de situatie, sommige zaken zijn makkelij-
ker te accepteren of op te nemen in je leven dan andere. Zo was ik 
laatst helemaal van de leg tijdens mijn gewone rit in het woon-werk-
verkeer. Iedereen kent wel het fenomeen dat je de standaard route 
zo in je hoofd hebt zitten dat je enkel let op het verkeer en niet op de 
afslag die je moet nemen. En toen ik gedachteloos mijn afslag nam, 
schrok ik heel even. Ik herkende de afslag niet, het hele visuele plaat-
je in mijn hoofd klopte niet meer met de werkelijkheid. Een simpele 
verklaring was wel voor handen, alle bomen waren gekapt! Een nieu-
we wereld ging voor me open, dus dat gebouw ligt vlak achter de af-
slag die ik altijd neem. Binnen een week is dit een aanpassing die ik 
kan opnemen in mijn nieuwe visuele plaatje.

Zorg
Nu vrees ik echter een verandering die meer van mij en vele ande-
ren zal vragen. Een aanpassing die vele malen meer impact heeft dan 
het snoeien van wat bomen. Dit keer gaat er gesnoeid worden in de 
AWBZ budgetten. Het is al heel lang bekend dat deze gelden over-
geheveld worden naar de gemeenten. Ook dat deze overheveling ge-
paard gaat met een bezuiniging en ook dat er vele zorgen zijn over 
hoe dit allemaal weer goed moet gaan komen. Een verandering die 
dus veel gaat betekenen voor de mensen die zorg behoeven, maar 
ook voor de mensen die in de zorg werken! 

Sociaal plan
In de laatste categorie val ik zelf, als werknemer in de zorg en in-
middels begint deze ras optimist zich wel echt zorgen te maken. Een 
spannende dag staat mij en mijn collega’s te wachten, waarin elke 
werknemer op de hoogte wordt gebracht van het sociale plan van 
onze organisatie. Dat er banen en functies zullen sneuvelen, dat kan 
haast niet anders in deze tijd en dat is zorgelijk en soms ook onbe-
grijpelijk. Hoe kan het toch dat in een organisatie waar er ontzettend 
veel goed werk wordt verzet, de klantaantallen nog steeds stijgen, de 
kennis op hoog niveau blijft en gedeeld wordt met andere professio-
nals er dan toch mensen uit moeten? Bezuinigingen treffen iedereen 
en het voelt als een afbraak van ons zorgstelsel wat andere mensen 
voor ons met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd. 

Aanpassen
Het wachten is dus op het sociale plan en of er straks nog werkne-
mers zijn om het goede werk voort te zetten. Veel zal afhankelijk zijn 
van de gemeentes waarin we werken. Lastig is echter dat elke ge-
meente weer eigen en andere keuzes kan maken. Marktwerking zal 
het worden en ik vrees dat het straks enkel nog over geld gaat, wie is 
het goedkoopst, of wie schreeuwt het hardst dat ze het wel kunnen 
in plaats van wie levert er kwalitatief goede zorg voor de diverse doel-
groepen? Ik kan enkel maar wachten op de komende veranderingen 
en proberen zoveel mogelijk mee te gaan in de golfbeweging die er 
altijd is en zal zijn. Het beste maken van de uitkomst en geloven in je-
zelf en in het werk wat je doet. Mocht ik straks geen baan meer heb-
ben, kan ik het altijd nog proberen in de politiek om het toch zelf be-
ter trachten te doen.

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

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

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

Gevonden:
- Vinkeveen, Kleine Meer: Zwarte kat.
- Uithoorn, Groene Kikker: Cyperse gecastreerde wat ouder kater. 

Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Vinkeveen, Demmerik: Zwarte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Arthur.v.Schendellaan: Rood cypers ongecastreerde 

kater.
-  Wilnis, Herenweg: Karamel kleurig konijn met plukjes om hoofd.
-  Abcoude, Botshol: Cypers katje. Zilver-Zwart. Heeft een bandje 

om van Dierenbescherming.
-  Uithoorn, Helene Swartlaan of PieterLangedijklaan: Jong 

ongecastreerd, Rood-wit katertje.
-  Amstelhoek, Kruising N196: Rode ongecastreerde kater mat witte 

bef en wit op de poten.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
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Wajir 2014 - 3

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij fi nancieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals 
een ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. 
Met onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding 
en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op 
www.sosderondevenen.nl

Een werkbezoek aan Wajir begint doorgaans met een paar dagen ver-
blijf in Nairobi voor overleg met instanties en personen die belangrijk 
(kunnen) zijn voor Wajir. Ditmaal waren dat twee organisaties: ICRAF 
voor onderzoek naar ‘agroforestry’, land- en bosbouw en ABCIC voor 
bescherming en innovatie op het gebied van biodiversiteit. Gespreks-
onderwerpen waren: onderzoek naar de watervoorraad rond Wajir en 
een optimaal gebruik van de grond in Wajir voor beplanting en klein-
schalige landbouw. Op de ambassade werd uitgebreid gesproken 
over de plannen van de Nederlands regering om veel geld uit te geven 
aan een project van de regering van Kenia om een waterpijplijn aan te 
leggen van Habaswein naar Wajir. Een afstand van ruim 100 kilometer.
Die steun was in het kader van ontwikkelingshulp waar het Neder-
landse bedrijfsleven van moest profi teren. Al lange tijd had onze direc-
teur zich met deze plannen bezig gehouden en alle bezwaren en on-
zekerheden op schrift gesteld. Tijdens het verblijf in Nairobi ontmoet-
te het team allerlei mensen die voor Wajir van belang zijn. Onder an-
dere parlementsleden van Wajir en de vroegere minister Mohamed 
maar ook onze jonge journalist Samow en mijnheer Robble. Natuur-
lijk ging het over het nieuwe politieke bestel en de gevolgen voor Wa-
jir. Samow uitte zijn aanvankelijke vrees dat er geen vrouwen in Wa-
jir gevonden konden worden die bekwaam genoeg zijn om in het par-
lement, de ‘Wajir County Council’ te komen. Tot zijn verbazing waren 
er meer dan genoeg..! Haast ongemerkt was er in de laatste jaren een 
kader ontstaan van mensen met een opleiding. Mijnheer Robble, bij-
voorbeeld, was een jonge energieke man die manager van de water-
voorziening in Wajir was geworden. Hij woonde in Engeland maar was 
door minister Mohamed indringend gevraagd om terug te komen naar 
Wajir omdat de nieuwe regering hem nodig had. En hij kwam. En zo 
ging dat met meer jonge, goed opgeleide mensen die door Mohamed 
gevraagd waren om uit, bijvoorbeeld Nairobi, op te breken naar Wajir 
om hun eigen county te gaan dienen. En ook zij kwamen. Ook in Wajir 
zelf werden bekwame mensen gezocht en gevraagd voor belangrijke 
posten in het nieuwe bestuur. Daarover de volgende keer.

Ad Groeneveld

Bankrekening NL23ABNAO459118994

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

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Ik ben geduldig
Wilnis - Onder het mom van ‘ik wacht op mijn gevederde vriendjes’ 
was deze kat op het topje van een gesnoeide boom gaan zitten in een 
tuin aan de Burgemeester van Trichtlaan in Wilnis.

Gezocht
Verdwenen boomstam
Wilnis - In het gebied de Gagel 
heeft Stichting De Bovenlanden di-
verse eilanden in beheer. Een van 
deze eilanden is vanaf de Gagel-
weg met een fraaie houten loop-
brug te bereiken. Een heerlijk plek 
om te genieten van de fraaie natuur 
en de stilte. Jaren geleden heeft de 
Stichting hier een bank geplaatst 
van een boomstam. Deze bank 
wordt veelvuldig gebruikt. Ook tal-
loze insecten en schimmels hebben 
zich in de afgelopen jaren te goed 
gedaan aan deze boomstam. De 
boomstambank is inmiddels verrot 
en niet meer veilig om op te zitten. 
We hebben de gemeente gevraagd 
of zij een nieuwe boomstam konden 
verzorgen. Daar heeft de gemeente 
gehoor aan gegeven. Een meer dan 
1000 kilo wegende boomstam is af-
geleverd op de Gagelweg. Koos van 

der Vaart die werkzaamheden voor 
ons aan het uitvoeren was zou de 
boomstam naar de juiste plek va-
ren. Alleen de volgende dag was 
de boomstam VERDWENEN! We 
snapten er helemaal niets van. Was 
de boomstam op een verkeerde 
plek afgeleverd. Neen hoor ! Na-
vraag bij de overburen op de Gagel-
weg leerde ons, dat de boomstam 
er had gelegen en de volgende dag 
weg was. Wie o wie! Mocht iemand 
per ongeluk de boomstam hebben 
mee genomen laat ons dat alsje-
blieft weten. Mocht u misschien ge-
zien hebben dat half februari een 
fl inke boomstam van de Gagelweg 
werd meegenomen, meld ons dat.

Anja de Kruijf
Bestuurslid Stichting 
De Bovenlanden

De Ronde Venen - Op donder-
dag 20 maart 2014 komt mevrouw 
Agaath Visser uit Mijdrecht spre-
ken tijdens een avond georgani-
seerd door de plaatselijke afdeling 
van Vereniging De Christenvrouw .
Zij komt vertellen over het werk dat 
gedaan wordt door de organisatie 
Er is hulp/Schreeuw om Leven. Met 

behulp van woord en beeld zal zij 
ons informeren over alles wat de or-
ganisatie doet. De avond wordt ge-
houden in gebouw “t Kruispunt”, Ko-
ningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. 
Gasten zijn hartelijk welkom, de kof-
fi e staat klaar om 19.45 uur en de 
avond begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis, voor nadere informa-

De Christenvrouw DRV

Verzamelbeurs
Mijdrecht - A.s. zaterdag, 15 
maart, is weer de beurs van Ver-
zamelaarsvereniging De Ron-
de Venen. Vanaf 09.30 tot 13.00 
uur kunt u terecht in Partycen-
trum De Meijert, dr. J.v.d.Haarlaan 

6. Er zijn weer postzegels, mun-
ten, winkelwagenmuntjes en 
markclips. Ook zijn er weer nieu-
we stuiverboeken, waar u voor 
weinig geld, heel veel zegels kunt 
kopen.

De Ronde Venen - Hoe is het om 
zes kilometer te lopen met zes li-
ter water op je rug? Leerlingen van 
de basisscholen uit Vinkeveen en 
Wilnis gaan dit ervaren op wereld-
waterdag. Zes kilometer is name-
lijk de afstand die leeftijdsgenoot-
jes in ontwikkelingslanden gemid-
deld moeten lopen om drinkwater 
te halen. De leerlingen halen met de 
sponsorloop geld op voor de verbe-
tering van (drink)water en water- en 
sanitatievoorzieningen in Wajir (Ke-
nia).
Het wordt een geweldige happe-
ning. Ruim 380 kinderen uit de groe-
pen 7 en 8 verzamelen zich om ne-
gen uur in sociaal-cultureelcentrum 
De Boei in Vinkeveen. Na een vrolij-
ke warming-up, verzorgd door PK-
SPORT, gaan de met fl essen water 
gevulde rugzakjes om de schouders 
en geeft burgemeester Maarten Di-
vendal het startschot voor de spon-
sorloop. Het wordt een mooie wan-
deling en onderweg is er het nodi-
ge vermaak. Zo is er een bingo, ge-

organiseerd door NME-centrum de 
Woudreus en een attractie met de 
brandweer. Jumbo Vinkeveen houdt 
de energie op peil en zorgt voor de 
ravitaillering onderweg. 
Wandelen voor Water is een lan-
delijk evenement dat jaarlijks door 
Stichting Aqua for All wordt geor-
ganiseerd. Dit jaar doet een record-
aantal van 33.000 kinderen van 570 
Nederlandse scholen mee aan Wan-
delen voor Water. Voorafgaand aan 
de sponsorloop op 26 maart krijgen 
de leerlingen een lespakket en een 
les van twee gastdocenten over het 
project dat ze sponsoren. 
Rotaryclub Vinkeveen-Wilnis-Ab-
coude organiseert en coördineert 
de activiteiten voor de basisscholen 
in Vinkeveen en Wilnis. In 2015 wil 
de club dat doen voor Abcoude en 
Baambrugge.
De leerlingen laten zich sponsoren 
door familie, vrienden en bekenden. 
Met de opbrengst steunen zij het 
project van de in Wilnis gevestigde 
Stichting Welzijn Wajir.

Basisscholieren Wandelen 
voor Water op 26 maart!
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De Ronde Venen - De Beursvloer 
De Ronde Venen maakte vorige 
week in het gemeentehuis een start 
voor de betrokkenen die meehelpen 
om de komende beursvloer, die op 
15 mei 2014 plaats vindt in De Me-
ijert, tot een succes te maken. Am-
bassadeurs gaan lokale bedrijven 
benaderen om mee te doen, hoek-
mannen en –vrouwen zullen ervoor 
zorgen dat 15 mei in de Meijert zo 
veel mogelijk matches tot stand ko-
men. Matches zijn overeenkomsten 
tussen bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties, die iets voor el-
kaar doen, zonder dat daaraan geld 
te pas komt. 
Projectleider Rietje Beeren liet zien 
hoe de matches op de vorige, vijf-
de beursvloer verdeeld waren. Zij 
concludeerde dat de deelnemen-
de maatschappelijke organisaties 
veelal behoefte hebben aan mate-
riaal en menskracht, en dat deelne-
mende bedrijven daar eenvoudig op 
kunnen inspelen. Denk dan niet al-
leen aan courante middelen, maar 

ook aan afgeschreven materialen 
of apparatuur. Ook het inzetten van 
een groepje medewerkers die een 
maatschappelijke organisatie ge-
zamenlijk gaan ondersteunen door 
een klus uit te voeren of een uitje 
mogelijk te maken, is een mooie 
vorm van teambuilding. Anders dan 
anders, goedkoper, een mooie dag 
én een goed gevoel. 
Bedrijven die meedoen aan de de 
beursvloer geven zelf aan dat zij 
hiervan profijt hebben door onder 
andere promotie, vergroting van 
hun netwerk, en omdat het voor 
hun personeel leuk is om mensen te 
kunnen helpen. Vorige keer, ander-
half jaar geleden, kwamen er maar 
liefst 120 matches tot stand. De uit-
daging is om op 15 mei dit aantal 
te overtreffen! Tijdens de meeting 
overlegden de deelnemers over de 
aanpak hoe dit te realiseren.
Aanmelden kan nu al via www.
beursvloer-derondevenen.nl. Ook 
kunt u hier meer informatie vinden 
over dit evenement.

Kick Off Beursvloer
Mijdrecht - Dinsdag 4 maart 
hebben de kinderen van de 
R.K.Hoflandschool carnaval ge-
vierd. Omdat voor de vakantie al 
gewerkt werd aan het thema “hui-
zen”, hebben ze het thema “huizen/
bouw”gebruikt voor de carnaval. 
Door de hele school liepen er bouw-
vakkers en schilders, maar ook prin-
sessen en piraten. Eerst hebben ze 
de middag geopend met het spe-
len van spellen door de hele school 
heen. Het was ook prachtig weer, 

dus buiten kon er ook een spelle-
tje gedaan worden. Daarna was het 
de beurt aan alle groepen om een 
stukje voor te dragen aan alle me-
de schoolgenoten. Er werd gedanst,  
gezongen, en ook nog heel knap 
voorgelezen door de leerlingen van 
groep 3. Tussendoor konden ze wat 
limonade drinken, en wat lekkers 
ophalen. Als afsluiting van de car-
naval hadden de juffen ook nog een 
liedje gemaakt, en dat vonden de 
leerlingen natuurlijk prachtig.

Carnaval op de Hoflandschool

Vinkeveen - Eens per jaar mogen 
de kinderen van de Sint Jozefschool 
in Vinkeveen op de tafels staan. Op 
die dag wordt er carnaval gevierd! 
Afgelopen dinsdag was het zover. 
De meeste groepen werkten in de 
ochtend nog even flink aan hun re-
kensommen en taaloefeningen. 
Maar al snel was het tijd voor een 
modeshow: alle kinderen mochten 
hun verkleedkleding tonen op de 
‘catwalk’. De mooiste creaties pas-
seerden de revue. Voetballers, prin-
sessen, cowgirls… vol trots liepen 
de kinderen over de tafels en toon-
den zij hun creaties. Het oude oma-
tje leek wel écht. Nieuw dit jaar wa-

ren de legopoppetjes van Minecraft. 
Elke creatie kon rekenen op een ge-
weldig applaus!

Het feest ging verder in de gymzaal 
van De Boei. Daar had de leerkracht 
gymnastiek speciaal voor deze dag 
een spellencircuit opgebouwd. In 
de klassen speelden clowntjes en 
indianen vreedzaam gezelschaps-
spellen met vampiers en soldaten. 
De dag werd afgesloten met een 
spetterende disco met DJ Marijn uit 
groep 6, onder begeleiding van Sy-
bren de Hartog die vanuit Moon-
light Productions de geweldige ap-
paratuur beschikbaar stelde. 

Mooie carnavalscreaties 
op de Jozefschool

De Ronde Venen - Op zaterdag-
avond 22 maart geeft brassband 
Concordia haar voorjaarsconcert in 
de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Ook dit keer staat zowel het leerlin-
genorkest als het grote orkest on-
der de vakkundige leiding van Step-
han Koppelaar.
De avond wordt geopend door het 
leerlingenorkest en de blokfluiters, 
bestaande uit de jongste leerlingen 
van de brassband, die ons willen la-
ten genieten van een aantal leuke 
melodieën. Daarna wordt er plaats 
gemaakt voor het grote orkest dat 
eerst een aantal echte brassband 
werken voor u zal spelen, maar 
daarna zullen zij het publiek ver-

rassen met een aantal swingende 
nummers, die iedereen wel heel be-
kend in de oren zullen klinken. Wij 
kunnen bij deze nummers niet eens 
op onze stoelen blijven zitten, dus 
het beloofd een groots spektakel te 
worden! Concordia zal deze avond 
haar vernieuwde uniform introduce-
ren, en ze zijn natuurlijk nieuwsgie-
rig naar uw reactie...
De entreeprijs voor dit concert is 
voor kinderen en donateurs 5 euro, 
en voor volwassenen 10 euro. We 
hopen u deze avond te mogen be-
groeten, zodat u met ons mee kunt 
genieten van de mooie en swingen-
de muziek die Concordia ten geho-
re zal brengen.

Vier het voorjaar met 
Brassband Concordia

Mijdrecht - In de week na de voor-
jaarsvakantie was het ‘Afval actie-
week’ voor obs De Eendracht. Om 
de leerlingen bewust te maken hoe 
belangrijk het is om afval goed te 
scheiden werd hier op school veel 
aandacht aan geschonken. Niet al-
leen het scheiden van het afval in 
de klas stond centraal, maar ook 
een bezoek aan de Kringkoopwin-

kel, de gemeente werf en Brabebo 
autorecycling Mijdrecht b.v. ston-
den op het programma. De groepen 
1 tot en met groep 8 bezochten deze 
locaties en zoals de foto’s laten zien 
was dat niet alleen leerzaam maar 
ook een leuke ervaring! 

Met dank aan allen die deze week 
hebben mogelijk gemaakt!

Obs De Eendracht leert 
wat je met afval kunt doen

De Ronde Venen - Op zaterdag 
29 maart, van 9.00 tot 11.00 uur, 
opent Jenaplanbasisschool Vlinder-
bos in Wilnis haar deuren voor de 
jaarlijkse kinderkleding- en speel-
goedbeurs. Dit is een gezellig eve-
nement, voor  iedereen die 2e hands 
goederen wil kopen of verkopen. U 
vindt er o.a.  kinderkleding van maat 
92 tot en met 176, sportkleding, ver-
kleedkleren, schoenen, speelgoed, 
fietsen, skeelers, schaatsen, boe-
ken, cd’s en dvd’s voor kinderen in 
de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar.
Wie op de beurs wil verkopen kan 
tot en met woensdag 26 maart een 
verkoopnummer aanvragen via 
beurs@vlinderbos.nl of telefonisch 
bij Bianca, nummer 0297-769010. 

U prijst uw goederen thuis en levert 
ze vrijdag 28 maart in bij Vlinderbos, 
Veenweg 117A  in Wilnis. Wij zorgen 
ervoor dat het op de juiste plek op 
de beurs komt en als het verkocht 
is krijgt u 60% van de opbrengst. De 
overige 40% wordt door de school 
gebruikt voor een  activiteit voor alle 
leerlingen van de school. Goederen 
die niet zijn verkocht kunt u samen 
met uw opbrengst op zaterdagmid-
dag op school ophalen, of doneren 
aan ons goede doel, een kinderte-
huis in Hongarije.

 Om de kwaliteit van de beurs hoog 
te houden is het aantal klantnum-
mers beperkt, dus wacht niet te lang 
met de aanvraag!

Vlinderbos kinderkleding 
en speelgoedbeurs

Mijdrecht - Groep 5 van de Twist-
vliedschool heeft een bezoek ge-
bracht aan het schaats- mutsmu-
seum Koud aan de Dijk in De Hoef. 
Hoe kan het mooier dan tijdens het 
schaatsspektakel van de Olym-
pische Spelen ook nog wat te le-
ren over de geschiedenis van de-
ze sport. In de bedrijfsschuur van 
Toon en Wil van Kempen zijn de kin-
deren zeer gastvrij ontvangen. Het 
is allemaal begonnen met wat ou-
de schaatsen, maar inmiddels is dit 
uitgegroeid tot een waardig muse-

um. Het echtpaar van Kempen ver-
telde vol passie over hun grote hob-
by. De kinderen konden zelf de he-
le ontwikkeling van de schaats zien. 
Van botten tot klapschaats. Ook de 
schaatsen met grote punten of in-
gegraveerde objecten kregen veel 
aandacht. 
Het was indrukwekkend om te 
zien hoeveel verschillende schaat-
sen hier verzameld zijn. Na afloop 
mochten de kinderen vrij rondkijken 
en natuurlijk een foto maken op de 
Elfstedenbrug.

Twistvliedschool geniet in 
het schaats- mutsmuseum

Mijdrecht - Tijdens ‘De week van 
de mondhygiënist’ kunnen alle 
0-16 jarigen een gratis tandenbor-
stel ophalen bij Mondhygiëneprak-
tijk De Ronde Venen. Aanleiding is 
de introductie van het jeugdpre-
ventieplan KnapGaaf! van de prak-
tijk. Daarnaast kan jong en oud, die 
nog niet bij de praktijk is ingeschre-
ven, langskomen voor een gra-
tis mondgezondheidscheck, inclu-
sief tandvleescheck, en mondzorg-
advies. Voor een check moet u wel 
van te voren een afspraak plannen 
(tel. 0297-242252). Tot slot is er van-
wege de ‘Week van de Mondhygi-
enist’ een elektrische tandenborstel 
te winnen voor wie exact raadt hoe-
veel tandenborstels in de grote vaas 
zitten. U bent van harte welkom 
van maandag 17 tot en met vrijdag 

21 maart tijdens kantooruren op 
Croonstadtlaan 1e te Mijdrecht. 
Wist u dat in 2005 56% van de 5-ja-
rige kinderen gaatjes in het melk-
gebit had en 71% van de 17-jarigen 
in het blijvend gebit? De mondhy-
giënisten van Mondhygiënepraktijk 
De Ronde Venen te Mijdrecht we-
ten dat dat beter kan door veel aan-
dacht aan de juiste preventie te be-
steden en de jeugd goed te bege-
leiden. KnapGaaf! maakt dat mo-
gelijk en zelfs zonder kosten (100% 
vergoedt door de basisverzeke-
ring). Wilt u voor uw kinderen ook 
een KnapGaaf! gebit? Kijk dan voor 
meer informatie over KnapGaaf! op 
www.mondhygienedrv.nl. 

Voor meer info zie ook advertentie 
elders in deze krant.

KnapGaaf! 
Gratis tandenborstel voor 
alle kinderen

Fossielenmiddag
Wilnis - Ben jij ook gek op fossie-
len en wil je er graag meer over we-
ten? Kom dan op woensdagmiddag 
19 maart naar NME-centrum De 
Woudreus. 
Van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 
uur is er een speciale ‘fossielenmid-
dag’ voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Eerst krijg je een korte uitleg over 
wat een fossiel eigenlijk is. Vervol-
gens ga je een gipsafdruk maken 
van een echt fossiel. Na de pauze 
kun je in zogenaamd Miste-gruis 
(uit de buurt van Winterswijk) op 
zoek gaan naar kleine fossielen en 
deze onder de microscoop bekijken. 
Tenslotte mag je een mooi fossiel 
uitzoeken en mee naar huis nemen. 
Deelname aan deze activiteit kost 
5 euro. Je moet je vooraf aanmel-
den. Er is plek voor 24 kinderen. Wil 
je meedoen, meld je dan snel aan, 
want vol is vol. Ook op de andere 
woensdagmiddagen in maart zijn er 
activiteiten:

5 maart: Natuur onder de loep: Bui-
ten met verzameldoos op pad, bin-
nen de verzamelde natuur van 
heeeeel dichtbij bekijken. Daarna 
volgen nog enkele spelletjes met de 
verzamelde schatten. 12 maart: Tak-
ken weer. Creatief met takken. In 
het kader van de boomfeestdag (dit 
jaar op 12 en 13 maart) ga je met 
takken in de weer. 26 maart: Woud-
jutten en knutselen met afval (voor-
uitlopend op de Landelijke  op-
schoondag van zaterdag 29 maart). 
Met knijpers het Speelwoud in om 
afval te ruimen. Daarna met koste-
loos materiaal wat maken (niet van 
het afval uit het Speelwoud)

Deze activiteiten beginnen om 
13.30 uur en duren ongeveer een 
uur. Deelname hieraan is gratis. NB 
Het NME centrum is op woensdag-
middag 19 september alleen ge-
opend voor deelnemers aan de the-
mamiddag!

Dierenambulance geplunderd
Mijdrecht - De politie is op zoek 
naar getuigen die iets hebben ge-
zien in de nacht van zondag 2 
maart . Op de Prinses Marijkelaan 
in Mijdrecht, stonden die nacht 
twee dierenambulances gepar-
keerd . Deze zijn door het in-
slaan van ruiten, geplunderd. Ver-
dwenen zijn o.a: navigatiesyste-

men, een chipreader en een had-
freeset. De inbraak vond tussen 
01.30 en 09.00 uur plaats. De poli-
tie vraagt een ieder die informatie 
heeft, hoe gering ook, te melden 
bij de politie bureau Mijdrecht 
of via het telefoonnummer 0900-
8844 of via Meld Misdaad Ano-
niem 0800-7000.



Dit jaar is het precies vijfenzestig jaar geleden, dat 
de Mijdrechtse toneelvereniging Oefening Kweekt 
Kennis werd opgericht. In de volksmond zou deze 
naam later worden afgekort tot O.K.K., een naam die 
bij de meeste Mijdrechtenaren vertrouwd in de oren 
zal klinken. O.K.K. is ontstaan na het opheff en van 
een andere vereniging die de naam Met Vereende 
Krachten voerde. Enkele verwoede toneelliefhebbers 
stelden al snel na het opheff en van laatstgenoemde 
toneelvereniging pogingen in het werk om te komen 
tot de oprichting van een nieuwe toneelvereniging.
Op initiatief van de heren Simon van Eyk sr. en Wim 

Aa� es werd een vergadering uitgeschreven en nog 
diezelfde avond was er een nieuwe toneelvereniging 
in Mijdrecht.

Pionierstijd
Op 8 december 1948 werd O.K.K. opgericht en reeds 
op 18 maart 1949 werd door de vereniging de eerste 
uitvoering gegeven. Het werd een revue: ‘Zo gaat 
ie goed’. In datzelfde jaar werd 16 december de 
klucht ‘fi lmmaniakken’ opgevoerd, evenals de eerste 
uitvoering in het toenmalige Nutsgebouw in de 
Dorpstraat in Mijdrecht.

Het roer gaat om
Wim Bos werd gevraagd om de regie bij O.K.K. te 
gaan voeren. Het roer werd door hem toen fi naal 
omgegooid.Hij durfde het aan om de genre van de 
stukken te wijzigen. Hoewel men over het algemeen 
niet stond te trappelen werden achtereenvolgens 
‘Zwarte Willem’, een tragedie handelend over een 
verknoeid leven en ‘Maaike’, een stuk over het leven 
aan zee opgevoerd. Dat ook deze stukken door 
het publiek werden gewaardeerd, bleek uit het 
gestaag groeiende aantal donateurs. Een bomvol 
Nutsgebouw was op 11 en 12 december 1953 getuige 
van het eerste lustrum van O.K.K. Opgevoerd werd 

het blijspel ‘De Oliekous’ en het stuk werd met veel 
succes voor het voetlicht gebracht. Na het blijspel 
was er op deze avonden ook nog een optreden 
van telepaat Leitikov en deze deed het publiek 
versteld staan van zijn kunnen. In de volgende jaren 
werden afwisselend ernstige stukken en kluchten of 
blijspelen opgevoerd waar de donateurs zeer mee 
ingenomen waren.

Eigen lokaal
Bij de viering van het tweede lustrum werd het 
stuk ‘Mensen in nood’ opgevoerd. Een stuk uit het 
vissersleven en het trok drie avonden een volle zaal. 
O.K.K telde toen inmiddels al zeshonderd donateurs en 
in het jaar van het 10-jarig bestaan, 1958, kreeg O.K.K. 
de beschikking over een eigen verenigingslokaal 
waar voortaan de repetities gehouden konden 
worden. Hier kon in alle rust worden gewerkt aan 
de verdere groei en ontwikkeling van O.K.K. Het 
publiek werd in die jaren kritischer en dat kostte 
de regisseur wel eens de nodige hoofdbrekens. Hij 
slaagde er echter steeds weer in de spelers opnieuw 
te motiveren tot grootse prestaties.
‘Het verliefde trio’ en ‘Als moeder teveel is’ zijn 
mooie voorbeelden uit die jaren en dat geldt ook 
voor ‘Amore en bananen’. Allemaal succesvolle 
stukken. De viering van het 15-jarig bestaan werd 
opgeluisterd door het stuk ‘Perlemoer met vakantie’. 
Mede door het uitnodigen van de Algemene Bond 
van Bejaarden afdeling Mijdrecht, was de zaal vier 
avonden tot de laatste plaats bezet. Veel zorg was 
besteed aan de rolbezetting en het zeer fraaie decor. 
Het aantal donateurs was inmiddels opgelopen tot 
achthonderd, zodat O.K.K. verplicht was om vier 

speelavonden in te stellen. Buiten Mijdrecht was 
O.K.K. inmiddels ook een graag geziene gast. Zo 
speelden zij in Uithoorn, De Hoef, Hoofddorp, Diemen, 
Amsterdam, Vreeland, Voorthuizen, Breukelen, 
Vinkeveen, Zandvoort, Zeist en Nieuwkoop, om zo 
maar wat voorbeelden te noemen.

Tegenvaller
Eind 1960 moest O.K.K. een grote tegenvaller 
incasseren. Het Nutsgebouw, de plaats waar de 
uitvoeringen werden gehouden, werd verkocht aan 
een kerkelijke instelling en deze instelling gaf geen 
toestemming nog langer toneelvoorstellingen en/
of feestavonden te organiseren. Het toenmalige 
bestuur moest noodgedwongen afzien van het 
aanbod om het gebouw zelf te kopen. De hieraan 
verbonden hoge kosten konden niet opgehoest 
worden. Het bestuur achtte het niet verantwoord 
de na hen komende besturen met een dergelijke 
hoge schuld te moeten opzadelen. Hierdoor werd de 
vereniging gedwongen een poosje zowel letterlijk 
als fi guurlijk van het toneel te verdwijnen. Op 21 
april 1967 werd de voorlopige laatste uitvoering 
gegeven in het parochiehuis. Hierna leidde de 
vereniging, noodgedwongen, een ‘papieren’ bestaan 
en was het afwachten geblazen hoe de plannen 

zouden verlopen om te komen tot de bouw van een 
dorpshuis in Mijdrecht.

De Meijert
Toen met de bouw van het dorpshuis in Mijdrecht 
werd begonnen, kwamen bij O.K.K. ook weer de 
kriebels en werden er plannen gemaakt voor de 
terugkeer op de planken. Voor het echter zover was 
moest er nog heel wat gebeuren. In de grote zaal 
was wel een toneel, maar een decor ontbrak en dat 
moest door O.K.K. zelf gemaakt worden. In hun eigen 
clubgebouw werd weken lang door een aantal eigen 
leden gezaagd, gelijmd en getimmerd, soms tot in de 
kleine uurtjes.Toen de laatste spijker was geslagen 
en het geheel werd overgebracht naar dorpshuis De 
Meijert, kon met voldoening worden vastgesteld dat 
de werkers iets groots hadden gepresteerd. Regisseur 
en spelers waren ondertussen al druk bezig met de 
voorbereidingen van het stuk ‘Potasch en Perlemoer 
met vakantie’, waarmee O.K.K. zich opnieuw aan de 
donateurs wilde presenteren.

Belangstelling groot
Een drukke tijd brak nu aan. In de eerste plaats om 
te onderzoeken of de 981 donateurs die O.K.K. had 
achtergelaten nog bereikbaar waren. Door het 
inschakelen van de plaatselijke pers slaagde zij hier 
wonderwel in. Er kwamen in totaal 1025 bezoekers 
naar het toneelstuk van O.K.K. kijken. Tijdens en na 
deze optredens konden bijna duizend donateurs 
worden ingeschreven, een bewijs dat O.K.K. weer 
helemaal terug was.

O.K.K.: één grote familie
Dit jaar telt O.K.K. nog 250 donateurs waar zij heel blij 
mee is, maar de toneelvereniging merkt wel dat de 
laatste jaren het toneel minder in trek is. Het streven 
is om enthousiasme en aantal weer te laten groeien. 

Door meer jongeren bij het toneel te betrekken wordt 
geprobeerd ook deze groep enthousiast te maken 
om zo voor eenieder een leuke avond te organiseren.
Toneelvereniging O.K.K. heeft nu nog 20 leden onder 
wie vier ereleden, te weten Truus Spijker vanaf de 
oprichting in 1948, Joop v.d. Meer vanaf 1960, Mary 
v.d. Meer vanaf 1963 en Nol Stoudt vanaf 1976. Dat 
zij een hechte groep vormen mag blijken uit de lange 
staat van dienst. Gelukkig zijn er de laatste tijd ook wat 
nieuwe leden bijgekomen, zodat de toekomst er ook 
wat rooskleuriger uitziet. Zeker vermeldenswaard is 
dat O.K.K. niet alleen toneeluitvoeringen verzorgt 
maar ook bingo en huisbezoeken met Sinterklaas. 
Een aantal van deze actieve leden treedt zelden of 
nooit voor het voetlicht: zij maken deel uit van het 
grote geheel en werken vaak achter de schermen om 
de vereniging draaiende te houden.

Feest
“Omdat wij dit jaar 65 jaar bestaan willen wij dit 
samen met u vieren en eenieder uitnodigen om 
naar onze nieuwe voorstelling ‘Hij is zwanger’ te 
komen kijken.Wij willen dit vieren op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 maart in Party- en Congrescentrum De 
Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht, 
aanvang 20.00 uur. Deze avonden zijn voor eenieder 
vrij toegankelijk! In de hoop dat wij op deze twee 
avonden nieuwe donateurs mogen verwelkomen en 
de jongeren gemotiveerd kunnen maken om deel te 
nemen aan toneel. 

Vijfenzestig jaar O.K.K., voor de oudere leden een tijd 
om met veel plezier op terug te kijken en met veel 
genoegen aan terug te denken.Voor de jeugdige 
leden een uitdaging om dit prachtige werk nog tot in 
lengte van jaren voort te zetten.”

Toneelvereniging 
O.K.K. viert 65 jarig 
bestaan samen met u

Mijdrechtse toneelvereniging O.K.K. bestaat 65 jaar. En dat willen zij samen met u vieren op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart in Party- en Congrescentrum De Meijert met de nieuwe voorstelling 
‘Hij is zwanger’.
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Mijdrecht - Steeds meer Neder-
landers kiezen bewust voor kunst-
stof kozijnen en deuren. En de over-
heid geeft de kopers nog een extra 
steuntje in de rug door de BTW op 
arbeidsuren van plaatsen en monte-
ren van kunststof kozijnen te verla-
gen van 21% naar 6%. Dat zijn be-
hoorlijke besparingen. Om ook ‘een 
duit in het zakje van de besparin-
gen’ te doen, biedt producent We-
ru de kleur van de kunststof ko-
zijnen tijdelijk gratis aan. De klant 
kan namelijk elke gewenste kleur 
kiezen. Om de kleurenactie te illu-
streren houden de Weru-vakbedrij-
ven vrijdag 14 maart en zaterdag 15 

maart open dagen. Mensen die kie-
zen voor kunststof kozijnen, waar-
deren duurzaamheid, comfort, ge-
mak en veiligheid bijzonder. Met 
kunststof kiezen zij voor maximale 
isolatie, minimaal onderhoud en op-
timaal woongenot. Kortom, zij kie-
zen voor meer besparingen en min-
der energiekosten.
De kunststof ramen en deuren van 
Weru garanderen een hoge warm-
te-isolerende werking en kennen 
een levensduur van 50 jaar waar-
bij vrijwel geen onderhoud nodig is. 

(Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant)

Aanschaf kunststofkozijnen 
extra aantrekkelijk

Regio - De musical Afblijven vertelt 
het aangrijpende verhaal van Melis-
sa. Een meisje dat niets liever doet 
dan dansen. Ze mag auditie doen 
voor een videoclip van een beken-
de artiest en wordt daar ook nog 
eens voor aangenomen. Geweldig 
vindt ze het, dat wereldje van mu-
ziek en dans. Maar dan komt ze in 
aanraking met drugs. Drugs die er-
voor zorgen dat ze meer durft dan 
anders en om haar over een dood 
punt heen te helpen. De drugs wor-
den bijna haar ondergang.. Geluk-
kig is daar Jordi. Een jongen die 
smoorverliefd is op Melissa en haar 
koste wat het kost uit de ellende wil 
halen, zodanig dat hij zelf in de pro-
blemen beland. De voorstelling die 
op vrijdag 21 maart wordt gespeeld 
in het Crown Theater is vooral ge-
schikt voor kinderen vanaf een jaar 
of elf en uiteraard voor dansliefheb-
bers. Tijdens een telefonisch inter-
view wordt Michel Sorbach een 
aantal vragen gesteld. Hij speelt in 
het stuk de vader van Melissa en is 
sowieso de enige volwassene. Op 
de vraag of hij deze vaderlijke rol 
ook naast de bühne op zich neemt 
zegt hij het volgende: “Nee hoor, we 
zijn echt collega’s van elkaar. Na-
tuurlijk geef ik af en toe wat aanwij-
zingen en deel bovenal mijn kennis, 
omdat ik nu eenmaal meer erva-
ring heb, maar we zijn allemaal net 
zo enthousiast, zowel op als naast 
het toneel.” Waar zou het grote pu-
bliek Michel eigenlijk van kunnen 
kennen? Michel: “Ik heb in diver-
se musicals gespeeld, veel gastrol-
len gedaan in comedyseries op tele-
visie en ben bijvoorbeeld betrokken 
geweest bij Flikken Maastricht. Ook 
heb ik in films geacteerd. De laatste 
was ‘Het Bombardement’, met Jan 
Smit in de hoofdrol.” 

Valpartij
In de tweede try-out van ‘Afblijven’ 
kwam Michel zeer ongunstig ten 
val en raakte geblesseerd aan zijn 
schouder. Ook Natasha Willems 
die de hoofdrol vertolkte van Me-
lissa is gevallen. “Het was heel bi-
zar. We waren beiden meteen uit 
de running. Ik speel sinds half fe-
bruari weer, maar Natasha is daar 
nog steeds niet toe in staat. Onder-
ling is er geschoven in de cast, dus 
we hebben het wel opgevangen, 
maar ‘t was op z’n zachts gezegd 
erg lastig. Ik ben er een maand uit 
geweest! In Aalsmeer ben ik er vol-
gende week gewoon bij hoor, maar 
of Natasha dat redt weet ik niet. Ge-
lukkig neemt Renée de Gruijl deze 
rol sindsdien zeer professioneel op 
zich.”

Jeugdkorting
De musical is vlot, hip en heeft her-
kenbare humor’. Het Crown Theater 
kan jeugd dan ook een prachtige 
korting aanbieden: Op vertoon van 
je ID kaart kun je voor slechts 12 
euro 50 naar de voorstelling die vrij-
dag 21 maart speelt om 19:00 uur. 

Ook zijn een uur voor aanvang kaar-
ten aan de kassa verkrijgbaar. Mi-
chel Sorbach tot slot: “Wij mengen 
ons na de voorstelling graag onder 
de bezoekers om met ze op de fo-
to te gaan of om onze nieuwe CD 
met liedjes te presenteren. Wij staan 
graag dichtbij ons publiek. Het is 
echt een hartstikke leuke voorstel-
ling en heerlijk om te spelen. We 
gaan er met z’n allen voor de vol-
le tweehonderd procent voor en dat 
zul je merken!” 

Bezoek de website www.crownthea-
teraalsmeer.nl voor meer informatie.

‘Afblijven’ een vlotte, 
hippe musical met humor

Johannes Passion in De Ronde Venen
Mijdrecht/Wilnis - Géén Pa-
sen zonder Passion: het magistra-
le meesterwerk van Bach, de Jo-
hannes Passion, wordt op zaterdag 
12 april uitgevoerd door de Christe-
lijke Oratorium Vereniging Amicitia 
in de R.K. Kerk H. Johannes de Do-
per in Mijdrecht/Wilnis, aanvang 20 
uur. Geen beter begin is denkbaar 
van de Goede Week voor Pasen, en 
dat nog wel zo dicht bij huis. Men 
hoeft er zelfs niet voor naar Amster-
dam of Utrecht.
Een waardevolle traditie wordt hier-

mee door Amicitia voortgezet, want 
reeds vijf maal eerder werd dit grote 
werk door het koor uitgevoerd in de 
monumentale Johannes de Doper-
kerk. Steeds om de twee jaar, met 
alleen een onderbreking in 2012, 
toen de Messiah van Händel ten 
gehore werd gebracht. En ook nu 
weer staat de samenwerking van de 
stichtingen Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper en Vrien-
den van Amicitia garant voor een 
uitvoering van hoge kwaliteit.
Solistische medewerking wordt ver-

leend door de tenor Gerben Houba, 
die de rol van evangelist vertolkt, 
en de bas Ronald Dijkstra, die de 
Christuspartij zingt. Voorts treden 
op de sopraan Ruzanna Nahapet-
jan, de contralto Margareth Beun-
ders en de bas Willem de Vries, die 
eveneens veelgevraagde solisten 
zijn op tal van binnen- en buiten-
landse concertpodia.
Koor en solisten worden muzikaal 
ondersteund door het Begeleidings-
orkest Continuo Rotterdam samen 
met organist Eric Jan Joosse. De al-

gehele leiding is in handen van Toon 
de Graaf, die al sinds 1985 als vaste 
dirigent aan het koor is verbonden.
C.O.V. Amicitia is opgericht in 1956 
en telt ruim 90 leden. Het koor heeft 
gedurende haar bestaan in meer 
dan een halve eeuw een indrukwek-
kend repertoire opgebouwd aan 
beroemde koorwerken van com-
ponisten als Bach, Mozart, Haydn, 
Beethoven, Händel, Mendelssohn, 
Brahms, Verdi en vele anderen. 
Succesvolle uitvoeringen in gro-
te bezetting met solisten en orkest 
werden gegeven niet alleen in haar 
standplaats Uithoorn en in de wij-
de omgeving, maar ook in concert-
steden als Praag, Leipzig en Berlijn. 
Voor het jaar 2015 staat een ambi-
tieuze concertreis gepland naar Pa-
rijs. Deze kostbare uitvoering is me-
de mogelijk gemaakt door sponsor-
bijdragen van een aantal onderne-
mingen uit De Ronde Venen, waar-
door de toegangsprijs beperkt kon 
blijven tot 23 euro. Voor 65+ en 
houders CJP bedraagt deze 22 euro 
en voor jongeren tot 16 jaar 10 euro. 
Deze prijzen zijn inclusief het fraai 
uitgevoerde tekstboekje, waarin op-
genomen de originele Duitse tek-
sten met vertaling, karakteristieken 
van de belangrijkste uitvoerenden 
en een heldere toelichting op de Jo-
hannes Passion.
In de voorverkoop zijn kaarten ver-
krijgbaar in Mijdrecht bij Boekhan-
del Mondria, in Uithoorn bij Boek-
handel Ten Hoope en bij Boekhan-
del Bruna, in Wilnis bij Drogisterij 
De Nagtegaal en in Vinkeveen bij 
Drogisterij De Bree. Tevens is be-
stelling mogelijk online op het E-
mailadres fred_wil@online.nl.
De eventueel resterende kaarten 
zijn nog verkrijgbaar voor de aan-
vang van het concert aan de kerk, 
welke is geopend vanaf 19.15 uur.

Vinkeveen - De feestelijke opening 
van de nieuwe shop-in-shop Van 
den Assem bij Lutz was een gezelli-
ge happening. De gasten verzamel-
den zich in de nieuwe ambiance om 
samen met de familie Lutz het glas 
te heffen op de nieuwe schoenen- 
en tassenzaak. De prachtige shop-
in-shop Van den Assem werd fees-
telijk geopend door Beau, de doch-
ter van Hanneke Lutz en Jasper Ver-
hoek. De gasten waren lovend over 
de uitstraling en het assortiment. 
Van den Assem heeft onder ande-
re topmerken zoals Fred de la Bre-

toniere, Philippe Model, Hogan en 
New Balance voor dames. Heren 
hebben een ruime keuze uit mer-
ken zoals Santoni, Floris van Bom-
mel, Magnanni en ETQ. Verder is er 
een brede collectie accessoires van 
o.a. Liebeskind, Shabbies, Peter Ka-
iser, Fred de la Bretoniere en niet te 
vergeten Michael Kors. 
De uitstraling en de luxueuze col-
lectie van Van den Assem sluit 
naadloos aan bij Lutz. Lutz is al-
tijd op zoek naar mogelijkheden om 
klanten nóg beter te bedienen. En 
dat is weer gelukt!

Lutz shoes & bags shop-in-shop 
Van den Assem
Feestelijke opening 
donderdag 6 maart

De Kwakel - In plaats van het ge-
bruikelijk kopje koffie tijdens een 
knipbeurt, kun je vanaf deze week 
bij knipsalon Care for Hair el-
ke vrijdag en zaterdag kiezen voor 
een smoothie. Een smoothie is hèt 
smaakvolle, gezonde drankje voor 
nieuwe energie. Het wordt gemaakt 
door verschillende soorten fruit, 
groenten, water en zaden te pure-
ren. Het zit boordevol vitaminen, mi-
neralen, enzymen, vezels en veel 
meer; goed voor huid en haar! Na-
tuurlijk kun je ook gewoon een lek-
ker kopje koffie of thee krijgen!
Vanaf morgen (donderdag 13 

maart) heeft Care for Hair leuke ac-
ties op FaceBook. Elke week zal er 
een spel in de FB-pagina te vinden 
zijn, waarbij ‘Likers’ die meespelen 
superprijzen kunnen winnen. De-
ze week kun je een gratis knipbeurt 
winnen bij een ‘zoek-de-verschil-
len-spel’. Hou de pagina dus goed 
in de gaten, want de komende we-
ken is er steeds een nieuw spel en 
steeds wisselende prijzen. Denk aan 
een shampoo-pakket of 50% kor-
ting op high lights.
Care for Hair vind je aan de Kerklaan 
5 in De Kwakel, www.c4h.nl, 0297-
533020.

Smoothie tijdens knipbeurt

Regio - Het IVN organiseert op za-
terdagochtend 15 maart de laatste 
winterwandeling van het seizoen. 
De wandeling voert langs de zoom 
van de stad.
Langs eeuwenoude boerderijen 
en buitenplaatsen met uitzicht op 
weids polderland en door een re-
center, in de vorige eeuw aangelegd 
natuurgebied. Onder de rook van de 
stad kun je van nog heel veel na-
tuurschoon genieten. De wandeling 
is zo’n 8 km lang en onderweg luis-
teren we naar een verhaal, verteld 
door Elza Vis.
Let op! Verzamelen om 9:30 uur op 

de parkeerplaats bij de begraaf-
plaats aan de Enschedeweg in Wil-
nis. Hiervandaan gaan we met zo 
min mogelijk auto’s naar Abcoude. 
Voor deelnemers uit de regio Ab-
coude is het aan te bevelen om, om 
10.00 uur te verzamelen bij het NS 
station in Abcoude. Om ongeveer 
12.30 uur zijn we weer terug in Wil-
nis.  Trek waterdichte schoenen aan 
en neem wat warms te drinken mee. 
U hoeft zich niet van te voren op te 
geven. Voor meer info kunt u bellen 
met Yfke Zijlstra : tel. 0297 287223. 
Ook kunt u de website raadplegen: 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Winterwandelen met IVN

Vinkeveen - De EHBO vereniging 
Lucas Vinkeveen heeft van de Lions 
Club Vinkeveen en Waverveen een 
donatie ontvangen van 500 euro. 
Op zaterdag 15 februari 2014 heb-
ben de Lions de donatie overhan-
digt aan EHBO Lucas. Voorzitter Jo-
sé Stokhof heeft de donatie in ont-
vangst genomen namens EHBO Lu-
cas. Mevrouw Stokhof vertelt dat ie-
dere donatie meer dan welkom is 
omdat de kosten voor het onder-
houd van het lesmateriaal, door in-
tensief gebruik tijdens de cursus-
sen, stijgen. Door de donatie is de 
EHBO Lucas in staat om een nieu-
we reanimatie-pop aan te schaf-
fen. Sandra Meessen en Leo van 
Neutegem overhandigen de dona-
tie namens de Lions Club Vinke-
veen en Waverveen. Sandra en Leo 
lichten toe dat de Lions Club Vin-
keveen actief is in het steunen van 
lokale initiatieven in De Ronde Ve-
nen. Wat misschien niet iedereen 
weet, is dat de EHBO Lucas en Li-
ons Vinkeveen een lange relatie met 
elkaar hebben opgebouwd. EHBO 
Lucas draagt zorg voor de EHBO-
post tijdens de jaarlijkse Konings-
dag Braderie. EHBO Vereniging Lu-

cas verzorgt naast de basis cursus 
EHBO, inclusief verbandleer, reani-
matie, AED (automatische externe 
defibrillator), ook de reanimatie en 
AED trainingen voor de Hartstich-
ting en BHV trainingen. Veel onder-
steuning wordt geboden aan ande-
re verenigingen die evenementen 
houden (voetbal toernooi, wandel-
tochten, schaatsfestijn in Mijdrecht, 
feestweek in Vinkeveen etc.) De 
EHBO vereniging heeft vele vrijwil-
ligers om dit allemaal te regelen en 
te organiseren. Heb je eenmaal een 
EHBO diploma, dan is het ook ver-
standig om het diploma geldig te 
houden. EHBO Lucas verzorgt het 
gehele jaar herhalingslessen, waar-
bij de geleerde stof herhaald wordt 
aan de hand van voorbeelden uit de 
praktijk. De EHBO vereniging prijst 
zich dan ook gelukkig dat er nog 
steeds vrijwilligers zijn waar een be-
roep op gedaan kan worden. De Li-
ons club Vinkeveen en Waverveen is 
een enthousiaste club van vrouwen 
en mannen. Het is een no-nonsense 
club, waarvan de leden zich inzet-
ten om mensen, die dat nodig heb-
ben, te helpen. website: www.lions-
vinkeveen.nl

EHBO Lucas Vinkeveen 
ontvangt donatie van Lions
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Veenland turnsters weer 
in de prijzen

Argon D2 en de reuzen 
van BVV

Dames 1 redden de vijf 
gewenste punten niet

Veenland volleybal dames 
komen knap terug!

De Vinken 1 klaar voor 
beslissingswedstrijd

Wilnis - Zaterdag 8-3 werd in 
Amersfoort de voorronde georgani-
seerd voor de keuze oefenstof.
Voor Veenland turnde in de eer-
ste ronde Kelly Klinkhamer en Julie 
Postma. Voor hun was dit de tweede 
wedstrijd. Ze turnde een prima wed-
strijd en Kelly sprong dit keer twee 
mooie overslagen en Julie deed een 
mooie salto van de brug. Kelly werd 
11de en Julie 10de.

In de tweede ronde turnde Kimber-
ly Moeliker haar wedstrijd. Ook bij 
haar ging het beter als de eerste 
wedstrijd. Dit keer een mooie salto 
af van de balk en dat leverde haar 
gelijk een 2de plaats op en ook op 
vloer een mooie 2de plaats. Bij de 
einduitslag bleek ze een mooie me-
daille verdiend te hebben met de 
4de plaats.

In de derde ronde terwijl het zonne-
tje buiten heerlijk scheen mochten 
Tanja Kamp en Floor Kouwenberg 
turnen. Tanja begon de wedstrijd 
ijzersterk met een salto op vloer en 
de 1ste plaats. Op sprong laten ze 
kostbare puntjes liggen door met 
de trampoline te springen maar op 

brug lieten ze iedereen achter zich 
en Tanja werd 1ste en Floor 2de. 
Dan als laatste toch echt de balk 
niet de favoriet van beide dames 
en helaas vandaag lukte het niet bij 
Floor waardoor ze te weinig elemen-
ten had en dat heeft haar heel veel 
punten gekost. Tanja had een mooie 
oefening en mocht bij de prijsuitrei-
king op de tweede gaan staan. Floor 
werd 9de.
De wedstrijd verliep vlot en de laat-
ste ronde begon keurig op tijd. 
Sascha Stam en Kimberly Bouman 
turnde hun wedstrijd. Vandaag voor 
allebei voor het eerst een salto op 
vloer en voor Sascha ook nog een 
arabier flikflak. Beide turnsters de-
den dit voortreffelijk. Ze missen he-
laas alleen hier en daar nog een eis 
zo ook op de balk en brug en dat 
kost kostbare punten. Maar op balk 
wel alle twee een mooie radslag en 
een salto voorover af. Kimberly werd 
16de en Sascha mocht een mooie 
medaille in ontvangst nemen voor 
de 4de plaats. Al met al kijken we 
tevreden en met een trots gevoel te-
rug op de wedstrijd. 29-3 is de laat-
ste voorronde en dan weten we wie 
door is naar de finale.

Mijdrecht - Na 2 weken rust speel-
de Argon D2 zaterdag jl. tegen BVV 
uit Bussum. De tegenstanders wa-
ren gemiddeld 2 koppen groter en 
velen vroegen zich dan ook af wat zij 
te eten krijgen? In de eerste helft be-
gint Argon zwak. De duels worden 
gewonnen door BVV en al snel sco-
ren zij. Vlak daarna loopt de groot-
ste man van het veld dwars door de 
Argon linies en scoort 0-2. Argon 
begint daarna beter te spelen, krijgt 
voor rust kansen maar komt niet tot 
scoren. In de 2e helft valt Argon wel 
direct aan en worden de reuzen van 
BVV vaak van de bal gehouden. De 
verdediging schuift meer naar vo-
ren en legt de druk bij BVV. Een vrije 
trap van Tom gaat richting de verre 
hoek. Alle aanvallers van Argon lo-
pen dreigend in waardoor de kee-
per van BVV twijfelt en zonder aan-
raken krult de bal van Tom in ’t doel: 

1-2, Argon zit weer in de wedstrijd 
en voelt dat er meer te halen valt. 
Er wordt nu voor iedere bal geknokt 
en uit een mooie corner kopt Fouad 
een fraaie doelpunt in. In het laat-
ste kwartier gaan Beide teams voor 
de winst. De duels worden feller, het 
spel gaat op en neer en uiteindelijk 
wint BVV met 2-3 door een penalty 
nadat de scheidsrechter hands con-
stateerde bij een bal op het lichaam 
van Jelle. Gezien de inzet van de 2e 
helft had Argon minimaal een ge-
lijkspel verdiend, maar helaas heeft 
het team het in de 1e helft laten lig-
gen. Na afloop van de wedstrijd 
drinken de supporters nog een kop 
koffie en zien een BVV speler 7 bo-
terhammen uit zijn lunchpakket ha-
len. Duidelijk werd hoe de mannen 
van BVV zo groot geworden zijn. 

Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 4 maart vertrok dames vol 
goede moed naar Amsterdam. Door 
een lekkere servicereeks van Tine-
ke liepen ze flink uit en hadden ze 
uiteindelijk een voorsprong van wel 
zeker 10 punten. De tegenstan-
der speelde rommelig en de Vinke-
veense dames draaiden als een tie-
relier. Na een dubbele wissel bij de 
tegenpartij merkten de dames uit 
Vinkeveen al snel een verschil en 
kwam Netzo steeds maar dichter-
bij. De passes van Marjan lagen na-
genoeg perfect. Zelfs even met het 
linkerbeen omhoog om de bal per-
fect bij Wilma te krijgen, maar he-
laas maakten ze het niet af. Uitein-
delijk kwam Netzo zo dichtbij dat ze 
de set uit handen hebben gegeven 
met de stand 28-26. 
De tweede set begonnen de da-
mes met de opdracht om als team 
te gaan spelen. Vol fanatisme en en-
thousiasme speelden ze de eerste 
paar punten en stonden ze al snel 
op voorsprong. Mede door een fan-
tastische service reeks van Mirjam. 
Maar ook in de tweede set kwamen 
de dames van Netzo dichterbij. De 
tegenstander is een geroutineerd 
team met veel ervaring. Zij zochten 
de gaten op en wij reageerden daar 
uiteindelijk wel op, maar het werd 
nog spannend aan het einde van de 
set. Ballen die werden overgenomen 
terwijl Wilma er toch echt steeds is 
om een goede set-up te geven. Uit-
eindelijk pakten de dames uit Vink-
veen deze set met 23-25. 
Winst
In de derde set kwam onze Joke(R) 

in het veld en die draaiden soepel 
mee en scoorde flink op het midden. 
De passes lagen ook perfect met 
hier en daar een uitzondering, maar 
Mirjam loste dit op om zelfs door 
haar knieën te gaan en middels een 
sliding nog een perfecte set-up te 
geven. Carin die op de buitenkant 
meerdere punten maakte door een 
ingehouden aanval, zodat het cen-
trum werd bereikt bij Netzo. Het 
centrum werd tevens vaak gevon-
den door Marjan welke een zeer on-
opgemerkt tikje gaf vanuit het mid-
den, om zo de tegenstander te mis-
leiden. Door zelf slim te spelen en af 
te wisselen in de aanval hebben de 
dames deze set met een stand van 
14-25 kunnen winnen.

In de vierde set warende Vinkeve-
ner e er van overtuigd de vier pun-
ten mee naar Vinkeveen zouden 
gaan. Maar door veel fouten en een 
rommelig spel eindigde deze set in 
25-19. De vijfde set moesten zij dus 
echt winnen wilde ze nog iets van 
een euforie stemming overhouden 
aan deze dinsdagavond. Omdat de 
vierde set zo rommelig was en niet 
goed liep werd er gekozen voor ‘het 
roer om’. Annike op buiten, Carin op 
de diagonaal. Wilma en Tineke aan 
de kant. Er werd keihard gevochten 
er werden lange rally’s gespeeld. 
Mooie aanvallen van Nathalie op de 
buitenkant die vaak scoorde achter-
in het veld. Het zag er goed uit, maar 
na een flink bevochten set heeft da-
mes 1 toch de vijfde set ook niet 
kunnen winnen. De set eindigde in 
15-13. 

De Ronde Venen - In sporthal De 
Boei werd vrijdag 7 maart de volley-
balwedstrijd Atalante dames 4 te-
gen Veenland dames 1 gespeeld. 
Eerder dit het seizoen verloren de 
Wilnisse dames thuis in Willisstee 
met 1-3 van het Vinkeveense team. 
Veenland was in deze streekder-
by toen zeker niet kansloos en het 
team leek des te meer gemotiveerd 
om dit keer wel de overwinning te 
behalen. De tribunes in De Boei za-
ten vol vanwege de kampioenswed-
strijd van Atalante heren 1. In de-
ze heksenketel speelde Veenland 
in de 1e set zeer wisselvallig. De 
pass kwam veelal niet goed, waar-
door het voor de spelverdelers Nel 
Compier en Ans Vianen hard wer-
ken was. Toch ging de stand rede-
lijk gelijk op, maar met 25-23, ging 
de set naar Atalante. Ook de twee-
de set verliep wisselvallig. Atalan-
te nam een aardige voorsprong, 
die daarna door Veenland weer te-
niet gedaan werd. Maar ook ditmaal 
wonnen de Vinkeveense dames de 

set en wel met 25-22. Coach Nico 
de Jong van Veenland had kennelijk 
een goede peptalk gedaan na de 2 
verloren sets, want de Wilnisse da-
mes toonden zich veerkrachtig en 
wisten de derde set te winnen met 
21 – 25. Terwijl De Boei op z’n kop 
stond door het inmiddels binnenge-
haalde kampioenschap van heren 1, 
knokte Veenland zich helemaal te-
rug in de wedstrijd. De pass kwam 
beter bij de spelverdelers en einde-
lijk kwamen de aanvallen er goed 
uit. De vierde set ging dan ook ver-
diend naar Veenland met 19-25. In 
de beslissende vijfde set werd dui-
delijk dat Veenland helemaal haar 
draai gevonden had. De Atalante 
aanvallen werden goed verdedigd 
en er werden mooie aanvallen op-
gebouwd. Zowel Anniek als Simo-
ne de Jong scoorden mooie punten. 
De frustratie van de thuis neder-
laag werd volledig weggewerkt met 
deze 2- 3 overwinning. A.s. vrijdag 
speelt Veenland thuis in Willisstee 
om 20.30 tegen Spaarnestad 13.

Vinkeveen - In poule 3E is De Vin-
ken als tweede geëindigd. Een paar 
weken eerder was al bekend dat 
GKV uit Den Haag niet meer te ach-
terhalen was. Afgelopen zaterdag 
stonden nog wel de koploper en het 
Vinkeveense vlaggenschip tegen-
over elkaar in Den Haag. Het Haag-
se GKV wist de wedstrijd in de slot-
fase naar zich toe te trekken door 
van een 16-16 gelijke stand, ex-
treem zuiver en doeltreffend 5 uit 5 
te scoren en de stand naar 21-16 te 
tillen.
Alles wees erop dat deze wedstrijd 
nergens mee toe deed. GKV fo-
cust zich op het veldseizoen en De 
Vinken maakt zich op voor de pro-
motiewedstrijd. Na een 4-4 gelijke 
stand (scores Kelvin, Peter (2x) en 
Rudy) maakt GKV een eerste duide-
lijke voorsprong naar 6-4. Door een 
versierde strafworp van Eva (Ger-
win afgemaakt) en een afstands-
schot achter de korf van Gerwin kon 
het Abn-amroteam weer even naar 
adem happen. 7-7 kwam op het sco-
reboard door Kelvin Hoogeboom. 
De Vinkeveense captain kon echter 
niet voorkomen dat GKV weer uit de 

roes kwam en uit kon lopen naar 
10-7. Youngster Annick Stokhof be-
sliste kort voor rust nog iets terug te 
doen 10-8.

Geen blessures oplopen
Met nog een dertig speelminuten 
op de klok kreeg het vlaggenschip 
na de rust gelijk de deksel weer op 
de neus. GKV had de doelpunten-
machine niet uitgezet en wist via 
twee afstandsschoten de Vinkeve-
ners naar de achtergrond te verwij-
zen. Door verzorgd samenspel en 
het willen werken voor elkaar slaag-
de De Vinken toch weer om zich te-
rug te knokken in de wedstrijd. Met 
scores van Peter (2x), Rudy (2x), 
Eva, Gerwin en Kelvin kroop de 
stand naar 15-16. Frank Dankelman 
bekroonde zijn invalbeurt met een 
treffer door mandloos raak te schie-
ten. Blijkbaar was De Vinken onder 
de indruk van die treffer en liet het 
GKV in de laatste twee minuten de 
terechte winnaar van de wedstrijd 
zijn. Met vijf treffers uit vijf kan-
sen wees GKV De Vinken de deur 
en keerde het huiswaarts met een 
eindstand van 21-16.

CSW MD2 wint in een boeiend 
duel van Hertha MD1
Vinkeveen - Er is niets leukers dan 
op een zonnige zaterdag op een 
sfeervol en drukbezocht CSW ter-
rein het weekend in te luiden met 
een potje voetbal. In dit geval mei-
denvoetbal en dan ook nog een duel 
tegen een streekgenoot. Op het pro-
gramma stond de competitiewed-
strijd van CSW MD2 tegen Hertha 
MD1. 
Beide teams bestaan grotendeels 
uit eerstejaars D speelsters en zijn 
fysiek aan elkaar gewaagd. Dat is in 
de voorgaande wedstrijden wel an-
ders geweest. Kortom alle ingredi-
enten zijn aanwezig om er een leu-
ke en spannende wedstrijd van te 
maken.
CSW leek echter de eerste vijf minu-
ten heerlijk te genieten van het zon-
netje en liet zich door Hertha op de 
eigen helft terugdringen. Maar toen 
de meiden van CSW weer bij de las 
waren, kon de wedstrijd echt be-
ginnen en creëerden ook CSW mo-
gelijkheden om een goal te maken. 
In een periode dat CSW het sterk-
ste veldspel liet zien, was het juist 
Hertha die met een prachtig schot 
hard het doel trof: 0-1. Direct vanaf 

de aftrap zette CSW de verdediging 
van Hertha onder druk en was Fleur 
haar tegenstander te snel af, waarna 
Quincy de gelijkmaker scoorde. Bin-
nen de minuut stond de stand weer 
gelijk en was de ruststand 1-1. De 
tweede helft liet een gelijk opgaand 
duel zien, waarbij over en weer mo-
gelijkheden waren, maar door goed 
verdedigingswerk van CSW en 
knappe reddingen van Jill kwam 
Hertha niet tot scoren. Een mooi op-
gezette aanval van CSW werd afge-
rond met een hard schot van Sam: 
2-1! De laatste vijf speelminuten 
moest CSW er nog even hard voor 
werken, maar de eerste overwin-
ning van de nieuwe competitie was 
een feit en een prima aftrap van een 
heerlijk zonnig weekend! 
Volgende week staat de competi-
tiewedstrijd tegen clubgenoot CSW 
MD1 op het programma, een onder-
linge strijd waar alle speelsters weer 
naar uitkijken. Helaas is nog steeds 
een aantal speelsters van de MD2 
geblesseerd, maar met veel voetbal-
plezier en gezelligheid is het aan de 
meiden op het veld om te laten zien 
wat ze kunnen.

Helma van der Heuvel wint 
Dressuurproef Maria Hoeve 
Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
het niet alleen vanwege het zonni-
ge weer goed vertoeven op de Ma-
nege Maria Hoeve in Mijdrecht. 
Daar werd namelijk in samenwer-
king met de landelijke rijvereniging 
en ponyclub Wilnis een onderlinge 
dressuurproef en een een kür op 
muziek gehouden. 23 Deelnemers 
hadden zich aangemeld, waarvan 
10 ponyruiters en 7 paardenruiters. 
Daphne de Groot nam de jury be-
oordeling voor haar rekening en zag 
in de klasse van AB, B tot en met M1 
voortreffelijke dressuurproeven aan 
zich voorbij gaan. In de Paarden-
dressuurproef eindigde Helma van 
der Heuvel op Falcon op de eerste 
plaats. Anneke van Galen en Maai-

ke Oostrom behaalden in deze cate-
gorie de 2e en 3e plaats. Het podi-
um bij de Kür op muziek voor paar-
den werd met een eerste plaats in-
genomen door Eveline Esser op Val-
ly, gevolgd door Antoinette van Oor-
tmarssen en Jolanda Janmaat. Bij de 
Pony dressuurproef was het Hannah 
Domen op Quinsy en Melanie Flitz 
en Rachel ter Bruggen die de eer-
ste 3 prijzen wonnen. Bij de Kür op 
muziek voor pony’s was de 1e plaats 
voor Rachel van Zwieten op Nan-
do. Britt van Zijl en Fay Fedder na-
men de 2e en 3e plaats in. Het pu-
bliek kon op het gemoedelijke Ma-
ria Hoeve terugzien op een prachti-
ge wedstrijddag. 
Foto: sportinbeeld.com

IJsclub Nooitgedacht sluit 
marathonseizoen af
De Ronde Venen - Aan het eind 
van het schaatsseizoen wordt het 
Amsterdamse Marathonseizoen al-
tijd afgesloten met een finalewed-
strijd. Voor de senioren werd deze 
wedstrijd verreden op woensdag 5 
maart. Als eerste kwamen de Da-
mes D2 aan de start, waarin B-juni-
or Lisanne Immerzeel mee doet, na 
8 wedstrijden neemt zij de 3e plaats 
in. De 8e plaats in de finalewedstrijd 
was voldoende om deze plaats vei-
lig te stellen. Bij de Heren C3 doet 
C-junior Daan de Best voor IJsclub 
Nooitgedacht mee, doordat Daan 
pas na 2 wedstrijden is ingestapt in 
de competitie, maar wel al zijn wed-
strijden heeft gewonnen, ging hij 
de finale in met een 3e plaats in de 
stand, met nog zicht op de 2e plaats. 
Deze wedstrijd wist hij samen met 
nog 3 medevluchters het peloton 
op een ronde te zetten, Daan won 
de sprint van zijn medevluchters 
met overmacht en kon de 7e over-
winning op zijn palmares schrijven. 
Daan sloot de competitie af op een 
mooie 2e plaats. Vervolgens kwa-
men voorzitter Lucien Wolvers, 

Competitie
Koen de Best en Melissa van Pier-
re aan de start. Doordat Melis-
sa niet onverdienstelijk aan de re-
gionale 6-banencompetitie mee-
doet, zoekt zij haar competitie bij 
de mannen en ook daar laat zij zich 

er niet vanaf rijden, op de 4e plaats 
in de stand ging zij van start, ge-
volgd door Lucien op de 5e plaats. 
Koen de Best begon de finalewed-
strijd op de 2e plaats met nog uit-
zicht op de 1e plaats. Koen probeer-
de nog weg te rijden bij zijn tegen-
stander maar moest toch zijn meer-
dere erkennen en genoegen nemen 
met de 2e plaats in het eindklas-
sement. Nadat de C2-rijders na 35 
ronden zijn afgesprint gaan de C1-
rijders door voor nog eens extra 25 
ronden. Niels Immerzeel, die dit jaar 
voor het eerst uitkomt in de landelij-
ke B-competitie, won deze wedstrijd 
in een spannende eindsprint. Door 
zijn landelijke verplichtingen was hij 
echter niet in staat om alle wedstrij-
den te rijden, waardoor hij niet in de 
prijzen viel van het eindklassement. 

Tenniskids world tour 
Indian Wells 

Mijdrecht - Zondag 9 maart zijn 
we weer van start gegaan met 
de Tenniskids World tour. Iede-
re maand is er een ander thema, 
verbonden aan een groot tennis-
toernooi ergens op de wereld. 
Deze keer was het thema Indian 
Wells, naar het gelijknamige ten-
nistoernooi dat werd gespeeld 
t/m zondag 9 maart.
De jongste kinderen van TVM 

hebben wederom spannende 
wedstrijdjes gespeeld. Of tegen 
kinderen van TVM of tegen kin-
deren van andere clubs die bij 
ons te gast waren.

Het weer was fantastisch en de 
kinderen waren enthousiast.
Op zondag 6 april a.s. is de vol-
gende tenniskids world tour. Dan 
is het thema Monte Carlo.
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De inspiratie voor de nieuwe col-
lecties komt uit het stadse gevoel 
van ‘the city of lights’, New York. 
De nieuwe collecties presenteren 
opvallende, in het oog springende 
kleuren. De hoofdkleuren zijn sterk 
en levendig. Hot pink, mimosa, or-
chid, marine blauw en evergreen 
krijgen een zacht randje door de 
toevoeging van baby blauw, zacht-
geel, nude en ijsblauw. Metallics 
zijn echte eyecatchers in de collec-
ties, terwijl neon accenten voor een 
sportieve touch zorgen. Klassieke 

materialen maken deze zomer hun 
comeback en futuristische metallics 
worden gebruikt voor classic items. 
Heritage meets the future! De col-
lectie ‘Fusion Garden’ is een com-
binatie van Scandinavisch minima-
lisme en Nordic cool met de urban 
trends van de stad. Heel bijzonder is 
dat de klassieke, handgemaakte re-
genlaarzen door de jaren heen wa-
re fashion iconen zijn geworden. We 
zien ze deze zomer weer terugko-
men als een basis ‘must have item’ 
voor iedere vrouw. 

 Met lipgloss lijkt het of je lippen voller zijn

Lippen hebben 
aandacht nodig
het wordt nog wel eens vergeten, maar ook lippen hebben aandacht 
nodig. zeker als je er sensueel uit wilt zien. het helpt als je een lip-
gloss gebruikt, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg.

Lippen moet je goed verzorgen en 
er bewust mee omgaan. Wat je bij-
voorbeeld niet moet doen, is bijten 
op je lippen. Ze kunnen hierdoor 
beschadigen en gaan ontsteken. 
Trek ook niet aan losse velletjes. Op 
dat moment kan er een wondje ont-
staan, die langdurig zichtbaar en 
pijnlijk is. En wist je dat hete drank-
jes je lippen kunnen verbranden? 
Verder mag je eigenlijk ook niet aan 
je lippen likken. Op uitgedroogde 
lippen kun je daarentegen wel een 
lipbalsem smeren. Die balsem komt 

ook van pas wanneer je lang in de 
zon bent geweest of onbeschermd 
in de wind hebt gelopen.

Wat je nog meer kunt doen om je 
lippen mooi en gezond te houden? 
Scrubben bijvoorbeeld. Een paar 
keer per week is al genoeg voor een 
mooi resultaat. Wil je de uitstraling 
van volle en glanzende lippen? Ge-
bruik dan lipgloss! Een tip: als je al-
leen lipgloss op het midden van je 
lippen aanbrengt, lijken de lippen 
voller. Succes verzekerd.

 Door transpiratie krijg je een zachte huiD

Genieten van 
saunabezoek
De een zweert bij een wekelijks bezoek aan de sauna, een ander is 
er nog nooit geweest. vast staat dat het bezoek aan een sauna op 
verschillende fronten goed is voor je lichaam. 

Tijdens een saunabad wordt je li-
chaamstemperatuur fors verhoogd. 
Dat betekent dat je in een soort 
‘kunstmatige koorts’ terecht komt. 
Het lichaam gaat als gevolg van 
de hitte zweten om de tempera-
tuur van het lichaam weer omlaag 
te brengen. Door deze transpira-
tie en het opengaan van de poriën, 
worden afvalstoffen, vuil en dode 
huidcellen afgevoerd. Het resultaat 
is een schone en zachte huid. Bij-
komstig voordeel is dat je hartslag 
door de hitte versnelt, waardoor je 
een betere zuurstofvoorziening van 
de organen krijgt. Een ander ef-
fect is de versoepeling van gewrich-

ten en spieren. Steeds meer men-
sen schaffen thuis een sauna aan. 
Maar er zijn ook tal van geschikte 
wellnesscentra en saunacomplexen 
voor een dagje pure ontspanning. 

In Nederland vinden we sauna’s in 
zwembaden, kuurcentra, beautysa-
lons en hotels. Nederland telt zo’n 
tweehonderd saunacentra. Dat zijn 
complexen met faciliteiten zoals 
zonnebank, stoombad, whirlpool, 
restaurant, relaxruimte, tuin of ter-
ras en zwembad. Rust en ontspan-
ning zijn voor het overgrote deel van 
de bezoekers de hoofdreden voor 
een bezoek aan de sauna.

 opvallenDe en uitgesproken schoenen stelen De show

Levendig, speels 
en vooral kleurrijk
het wordt een fleurige zomer. De nieuwe schoenenmode is kleurig, 
speels en levendig. Met een opvallende urban twist, die net even het 
verschil maakt.

Inspiratie voor de nieuwe collecties komt voort uit een stadsgevoel.
foto: ilse jacobsen

Een royale weekender, soepele 
buidel, populaire shopper, pastel 

colorblocking en een snufje neon. 
Het komt in de tassenmode alle-

 MoDe voor De zelfbewuste en aMbitieuze vrouw

Zowel zakelijk
als privé stijlvol
je hebt smaak en stijl en houdt van exclusieve, elegante en hoog-
waardige damesmode. je wilt er zowel zakelijk als privé goed en ver-
zorgd uitzien. Dan kun je bij diverse modemerken terecht voor vlot-
te en stijlvolle outfits.

Steeds vaker kiezen we voor kle-
ding, die we zowel naar het werk als 
thuis kunnen dragen. Waar we ons 
lekker in voelen, maar waar we ei-
genlijk overal netjes en trendy mee 
voor de dag kunnen komen. Want 
hoe vaak komt het niet voor dat we 
een zakelijke bezoek combineren 
met een privéafspraak? Vaker dan 
we denken! 

De modemerken springen hier han-
dig op in. Ze schenken deze zo-
mer extra aandacht aan de ‘comple-

te outfit’. Daarbij horen natuurlijk de 
juiste accessoires. Want die maken 
een mooie outfit pas echt perfect en 
compleet. Een mooi jasje, een pan-
talon en een trendy tas. De combi-
natie zorgt voor het totaalplaatje. En 
er valt genoeg te kiezen. Of het nu 
gaat om trendy casual en stijlvolle 
businessmode, sierlijke en chique 
avondmode, luxueuze nachtmode, 
verleidelijke lingerie, comfortabele 
homewear of bijzondere accessoi-
res. De nieuwe collecties zijn geva-
rieerd, divers en uitgebreid. 

 Met een horloge Maak je jouw outfit heleMaal af

Bij de tijd met 
een trendy watch 
Met een smartphone heb je eigenlijk geen horloge meer nodig. toch 
is het horloge weer helemaal trendy als onderdeel van je complete 
outfit. Met een fraai exemplaar zet je een modestatement.

Steeds meer horlogemerken komen 
daarom met bijzondere en extrava-
gante exemplaren en uitvoeringen. 
Robuust of juist klein, opvallend 
of ingetogen. We zien het allemaal 
voorbij komen. Zelfs modemerken 
storten zich op het fenomeen ‘horlo-
ge’. Deze ‘watch’ onderstreept de in-
spiratie voor iconische horloges. Het 
horloge staat volgens de ontwerper 
van dit modemerk voor ‘bewust in 
het moment leven’ en ‘mooie kan-
sen creëren en aangrijpen’. Een hor-

loge is dus veel meer dan een func-
tionele accessoire. Kijken we naar 
de laatste trends, dan doen zilveren 
uurwerken met oog voor detail het 
goed. Natuurlijk gemaakt van hoog-
waardige materialen! Hierdoor cre-
eer je namelijk een rijke uitstraling. 
Verder is kwaliteit natuurlijk belang-
rijk, want een horloge moet tegen 
corrosie kunnen en het binnenwerk 
goed beschermen. Let je daar niet 
op, dan blijkt goedkoop vaak toch 
nog duurkoop...

 het Dagelijks leven bieDt volop MogelijkheDen 

Bewust bewegen
is niet ingewikkeld
sportschool, hardlopen, wielrennen. veel mensen denken dat je er 
actief op uit moet trekken om aan je conditie te werken. Maar be-
wust bewegen is makkelijker dan je denkt.

Het dagelijks leven biedt hier ge-
noeg mogelijkheden voor. Rij niet 
één keer per week met de auto naar 
de supermarkt, maar wandel of fiets 
eens wat vaker naar de winkel voor 
je dagelijkse boodschappen. En ga 
in het voorjaar in de tuin aan de 
slag. Tuinieren is een ideale manier 
van bewegen. Je traint in de tuin zo-
wel spierkracht als uithoudingsver-
mogen. En het is nog leuk ook om 
in de ‘natuur’ bezig te zijn. Een in-
kopper is dat je de lift moet afzwe-
ren. In het warenhuis of jouw flat 
pak je gewoon de trap. Maak er een 
sport van en tel de treden. Traplo-
pen is een prima manier om ‘soe-
pel’ te blijven. Haal je in de keuken 
wat te drinken, pak dan niet de hele 
fles. Maar schenk elk glaasje in de 
keuken in. Zo blijf je in beweging en 
is de drank nog lekker gekoeld ook. 
Heeft u een kwartiertje over voor de 
lunch, het avondeten of het slapen 
gaan? Ga dan nog even een blokje 
om. Wilt u niet alleen op pad, neem 
dan uw collega, buurvrouw of part-
ner mee. Dan kunt u meteen even 
bijkletsen. Daarbij is een blokje om 
voor het slapen gaan, ook nog eens 
gunstig voor een goede nachtrust.

Er worden veel variaties geboden.
foto’s: bulaggi

Lippen moet je goed verzorgen 
voor een mooie uitstraling.

Met een horloge zet je een modestatement.
foto: buddha to buddha

De combinatie zorgt voor het totaalplaatje.
foto: Madeleine
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De eyewear collecties krijgen nieu-
we invloeden, die een kenmerken-
de, elegante, extreme en radicale 
stijl belichamen. De vrouwelijke cat-
eye gevormde zonnebril neemt ar-
chitecturale volumes aan door het 
gebruik van verschillende materia-
len en kleuren. Het montuur krijgt 
een futuristische look door de dub-
bele structuur van lenzen. De span-
nende tinten van het voorste frame 
worden perfect in evenwicht ge-
houden door de klassieke ‘tempels’. 

Deze charmante en sportieve mo-
dellen hebben een verfijnde maar 

tegelijkertijd stoere look door de 
verrassende proporties. De high-
tech uitstraling wordt versterkt door 
het metalen frame. De radicale stijl 
van dit merk wordt benadrukt door 
de combinaties van verschillende 
materialen en ongewone kleuren.
De soms wat vierkante vorm van 
het montuur wordt extra bena-
drukt door een uniek spel van licht 
en kleur. De metallic details op de 
tempels maken het helemaal af. De 
monturen krijgen hierdoor een ster-
ke persoonlijkheid. En die straalt 
natuurlijk over op de drager van de 
bril.

 in de sfeer van het strandleven

Verlangen naar
zon, zee en strand
de zomer komt er aan. het verlangen naar zon, zee en strand neemt 
toe. Kies voor comfort als je wilt genieten van een zinderende zomer.

De nieuwe collecties brengen je in 
de sfeer van het strandleven. Met 
gebruik van rijke materialen krijg je 
alle comfort die nodig is om ultiem 
te genieten. Er zijn diverse thema’s 
die de revue passeren. Na een win-
ter vol metallics en leer gaan we dit 
voorjaar voor safari chic. Unikleuri-
ge items worden gecombineerd met 
uiteenlopende dierenprints, waar-
bij de zebraprint de hoofdrol speelt. 
Onmisbare items die voor een ech-
te ‘out of Africa’ touch zorgen. Frisse 
natuurtinten komen terug in jurkjes 
en jasjes en benadrukken die ‘joie 

de vivre’ mentaliteit, die zo kenmer-
kend is voor de ultieme zomer. 

Maar we kunnen meer kanten op. 
De kabbelende geluiden van de 
zee zien we dit jaar terug in blau-
we, groene en koraalkleurige items 
en prachtige prints. Alsof je op een 
tropisch eiland verblijft, met wit-
te bountystranden en palmbomen, 
waar deze zwierige items perfect tot 
hun recht komen. Van de rust van 
de savanne tot het weelderige zee-
leven. Met de nieuwste mode ga je 
gerust op wereldreis.

 frisse en lichte Kleuren stelen de show

Genieten van 
zonnestralen
omarm de eerste zonnestralen met de nieuwe damesmode. de vrou-
welijke, eigentijdse casual look van dit voorjaar bestaat uit zachte 
breisels, gestreken linnen, duurzaam katoen, lichte kasjmier-mixen 
en zijde. 

De collecties zijn spannend ge-
maakt met wat extravaganza uit 
vreemde culturen. Soepel materiaal 
verrijkt met borduursels en haak-
werk geeft dit seizoen stijl en karak-
ter. Ga voor een relaxte dag in su-
per lichte, acid wash denim enkel 
jeans en een eenvoudig wit T-shirt 
met lange mouw. Een luie middag 
in het park genietend van stijgende 
temperaturen roept om een mouw-
loos denim vest met identieke wash 
in combinatie met een geplooide 
maxi rok in transparante blush tint. 
Het merk komt met dessins uit ver-
re landen zoals geometrische, digi-
tale en gestructureerde prints. Alle 
visuele impressies komen hier sa-
men in een caleidoscoop van struc-
turen, stofmozaïeken en tie-dye ef-
fecten. Het levendige kleurenpalet 
varieert deze zomer van vuurrood, 
warm koraal, intens roze, crispy wit 
tot zomerpastels, zoals krijtachtig 
munt en licht hemelsblauw, dat de 
donkere zomerkleuren oplicht. Koe-
le tinten van beige, grijzen en nuan-
ces van kaki of bruine tabak vullen 
de leemtes op.

 sportief montuur met stoere looK

Futuristische
zonnebrillen
met retro zonnebrillen mag je komende zomer nog steeds voor de 
dag komen. maar met futuristische modellen voldoe je helemaal aan 
de laatste trend.

Een bril met een high-tech uitstraling.
foto’s: Balenciaga 

Een royale weekender, soepele 
buidel, populaire shopper, pastel 
colorblocking en een snufje neon. 

Het komt in de tassenmode alle-
maal voorbij. Er worden veel varia-
ties in metallics geboden. Zo zien 

 tieners gaan voor stoer en trendy 

Frisse en vrolijke 
zomerkleuren
Zachte comfortabele materialen, lieve kleuren en sprekende prints. 
deze zomer komen tieners inspirerend voor de dag. of je nu een 
stoere, sportieve jongen bent of een lief zoet meisje, met het thema 
colourblocking kun je alle kanten op. 

Jongens kiezen deze zomer voor 
een stoere look. Groene army tinten 
worden gecombineerd met oranje 
en geel voor een zomers tintje. Met 
grappige cartoonachtige printen 
maak je elke outfit af. Wat deze zo-
mer niet mag ontbreken is een mooi 
soft shell jack. Meiden gaan voor 
een collectie vol heerlijke zomer-
kleuren. Mooie skinny jeans, vest-
jes en lieve jurkjes in felle zomer-
kleuren. Daarin mag je gezien wor-
den. Voor de iets jongere kinderen 
is er een mooi aanbod in shirts met 
grappige prints op denim en broe-
ken in primaire kleuren met sportie-

ve vestjes. Voor meisjes doen de be-
kende cupcake-kleuren het goed.
De collecties zien er vrolijk uit. 
Meisjes kunnen kiezen uit pink li-
monade, mock oranje en spring 
bud met fluor accenten. Of vrolijke 
T-shirts en lieve jurkjes om het ul-
tieme verjaardagsfeest in te vieren. 
Voor de jongens zijn er verschillen-
de stoere groentinten. Ze spelen 
buiten in fijne jeans, gecombineerd 
met hoodies en shirts. Overigens 
komen ook meiden graag stoer voor 
de dag. Bijvoorbeeld door een jeans 
te combineren met oranje en gele 
shirts of vestjes. Succes verzekerd.

 comfortaBel, stijlvol en helemaal van nu

Mannen laten hun
zachte kant zien 
met een smartphone heb je eigenlijk geen horloge meer nodig. toch 
Zacht, soepel en met een soft finish. mannen mogen dit voorjaar ein-
delijk een keer hun zachte kant laten zien. Bijvoorbeeld door te kie-
zen voor suèdestoffen in natuurlijke kleuren.

De softe kant van de man maakt 
hem woest aantrekkelijk, vinden 
veel vrouwen. De modelabels we-
ten hier wel raad mee in hun nieu-
we collecties. Ze komen met unlined 
blouses en jumpsuits met waxed 
schouderstukken, die overlopen in 
ultra zacht suède. Of items met een 
denim feeling, maar met een zach-
te look. Natuurlijke kleuren doen 
de rest. Cloud, shadow, steel, grey, 
clay en mud zorgen toch voor die 
broodnodige stoere touch. Want die 
mag natuurlijk niet ontbreken. De-
ze heeft de zachte kant van de man 
als speerpunt in haar collectie op-
genomen. Opvallend is de aandacht 
voor bijzondere combinaties. Zoals 
die van canvas en leer, stoffen die 
al even casual als tijdloos zijn. De 
kleuren van beide materialen lopen 
naadloos in elkaar over. Het vintage 
gevoel wordt verder versterkt door 
de gewassen look. Een belangrijke 
trend voor de man dit seizoen is het 
gebruik van ‘mesh’ materialen. Ver-
werkt in luchtige jackets met spor-
tieve invloeden. Comfortabel, stijlvol 
en helemaal van nu. 

 schoenmode sportief en KleurrijK 

Met oog voor 
kleine details
met schoenen creëer je een eigen zomerstijl. de nieuwe collecties 
worden gekenmerkt door strakke lijnen en ‘kleine’ details. Kwaliteit 
van de materialen blijft het belangrijkst. 

Schoenen maken een outfit com-
pleet en dat wordt door steeds meer 
mensen onderkend. De nieuwe 
trends hameren op kleur. Al voeren 
bruintinten, gecombineerd met geel, 
groen, zilver en goud, deze zomer de 
boventoon. 
Er is veel aandacht voor kleine de-
tails. Die maken schoeisel extra bij-
zonder en geven de verschillen-
de modellen voor hem en haar net 
wat extra’s mee. Als we kijken naar 
de modellen, dan is voor de dames 

de sandaal weer een hot item. Dat is 
best opvallend. De sandaal was ja-
renlang uit beeld, maar keert vooral 
deze zomer in alle hevigheid terug. 
Van sleehak tot platte zool. Heer-
lijk tijdens warme zomermaanden 
of overdag onder een zomerse out-
fit. Ook sportieve sneakers en laar-
zen maken deel uit van de collec-
ties. Zo zijn laarzen in rubber heer-
lijk om te dragen tijdens een nazo-
merse avond. Met sneakers ga je 
voor de sportieve touch. 

Er worden veel variaties geboden.
foto’s: Bulaggi

Kies voor comfort als je wilt genieten van een zinderende zomer.
foto: peter hahn

De softe kant van de man 
maakt hem aantrekkelijk.

foto: goosecraft

Het wordt een stoere en kleurrijk zomer voor tieners. 
foto: Zeeman

De sandaal voor vrouwen, mannen kiezen voor kleur.
foto’s: ca’shott en la strada

De collecties zijn spannend 
gemaakt met wat extravaganza.
foto: esprit
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Doe de Westeinderloop!

Start met bewegen bij Amstelhof

Regio - Op zondag 16 maart a.s. 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaande ja-
ren is de Westeinder Adviesgroep 
hoofdsponsor van dit loopevene-
ment. De hoofdafstand is een loop 
over 10 kilometer. Ook wordt er een 
5 kilometer loop uitgezet. De route 
van beide afstanden is gelijk aan die 
van vorig jaar. Dit parcours gaat voor 
een groot deel langs de Westeinder-
plas.Vanwege groot succes staat ook 
de 1 kilometer kidsrun weer op het 
programma. De start en finish van 
alle afstanden is op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan 43 in Aalsmeer. De 
start voor de 10 en 5 km is om 11.00 

uur, de kidsrun begint om 10.30 uur. 
Douche, kleedgelegenheid en EHBO 
zijn aanwezig. Na afloop ontvangt 
iedere deelnemer tegen inlevering 
van het startnummer een leuke her-
innering die de Westeinder Advies-
groep beschikbaar stelt. De orga-
nisatie heeft er alle vertrouwen in 
om voor de lopers weer een goede 
wedstrijd neer te zetten. Online in-
schrijven kan nog t/m 13 maart a.s. 
via de website www.westeinderloop.
nl. Hier vindt u tevens alle informa-
tie over de loop. Ook op de dag zelf 
kunt u zich inschrijven tot 20 minu-
ten voor aanvang van de loop. Raad-
pleeg de site ook bij extreme weers-
omstandigheden.

Uithoorn - Amstelhof start met 
het 10-weekse beweegprogram-
ma ‘Start met Bewegen’. Binnen 
10 weken leren de deelnemers 
meer over een gezonde leefstijl en 
worden zij door professionals ge-
coacht om dit om hun eigen ma-
nier vast te houden. 
Bewegen heeft namelijk diverse 
voordelen. Het is goed voor hart- 
en bloedvaten, het helpt tegen dia-
betes, u krijgt sterkere botten, een 
betere afweer, een gezond hart en 
geeft een fitter gevoel! Leer u uw 

grenzen kennen en vermijdt daar-
door blessures. Niet alleen het li-
chaam, ook de hersenen blijven in 
betere conditie door dagelijks te 
bewegen. 
Onderzoek toonde aan dat men-
sen die een fysiek heel actief leven 
leiden tot 50 procent minder kans 
hebben op Alzheimer. Dat komt 
doordat beweging een gunstige in-
vloed heeft op een aantal belang-
rijke risicofactoren voor Alzheimer: 
hoge bloeddruk, hoog cholesterol 
en diabetes. Vergoeding voor ver-

Turnster Yuli in actie in 
Amersfoort
Mijdrecht - Alle selectie turnsters 
van GVM ‘79 hebben er al een voor-
ronde opzitten. Op zaterdag 8 maart 
in Amersfoort begonnen de tweede 
voorrondes. Vanwege aanpassin-
gen door de organisatie kwam maar 
Yuli van den Bosch in actie. De an-
dere selectie turnsters zien we te-
rug op 29 maart. De start ging su-
per. Onder begeleiding van trainster 
Wendy Blans zette Yuli een vlekke-
loze vloeroefening neer. Dit gecom-
bineerd met een goede uitstraling 
waarop geoefend was resulteer-
de het in een eerste plaats! Dan de 
balk, ook hier een hele mooie sco-
re. De punten lagen hier dicht bij el-
kaar, een vijfde plek maar met mini-
maal verschil van de nummer 1. Ze 
was erg goed op weg. Helaas wer-
den op brug en sprong wat puntjes 
laten liggen. Met 42,375 punten wel 
een mooie 8e plaats. Het is nog even 

afwachten of deze score hoog ge-
noeg is voor de doorstroming naar 
de regiofinales. Maar op de toestel-
finales zien we Yuli zeker terug.

Vinken B1 florissant naar 
het kampioenschap
Vinkeveen - Zaterdag 8 maart was er 
voor De Vinken B1 de tweede en laat-
ste kans op het kampioenschap in de 
zaal. In de voorgaande wedstrijd luk-
te het tegen directe concurrent Groen 
Geel nog niet en dus moest er van-
daag wel gepresteerd worden. Dat 
onder druk spelen goed werkt voor 
het jeugdige, door Sportmedisch Cen-
trum De Bron uit Vinkeveen gespon-
sorde team blijkt wel. Met de vaste 
basisopstelling werd de wedstrijd te-
gen Roda uit Westzaan begonnen. Dat 
betekent in de aanval: Lotte Bouwman 
(aanvoerster), Lilian Prins, Levi Kroon 
en Timo Pronk. Verdedigend wordt het 
team compleet gemaakt met: Willi-
am Leeflang, Menno de Graaff, Fen-
ne Claassen en Shannon Pothuizen. 
Vanaf minuut 1 waren de intenties 
van de Vinkeveense aspiranten over-
duidelijk, een voorsprong maken en 
die niet meer weggeven. Zo gezegd, 
zo gedaan. Al snel was er dan ook de 
eerste reden voor het thuispubliek om 
te juichen, na een strafworp, verzil-
verd door Lilian Prins, pronkte de 1-0 
op het scorebord. Deze lijn werd di-
rect voortgezet door Timo Pronk met 
een fraai afstandsschot. Na een uit-
breiding van de score naar 5-2 met 
doelpunten van Fenne Claassen, Ti-
mo Pronk en William Leeflang kwam 
Roda met een slotoffensief in de eer-

ste helft. Tijdens het wegtikken van de 
laatste secondes wist Roda de korf 
nog te vinden. Zo gingen beide teams 
naar de kleedkamer met een 5-3 tus-
senstand.

Belonen
Met positieve en bemoedigende 
woorden van coaches Jasper van 
Peursem en Marco Gijsen, werd het 
team het veld weer in gestuurd met de 
taak zichzelf meer te belonen voor het 
werken. Deze woorden werden direct 
omgezet in daden, want met vier doel-
punten op rij werd de wedstrijd op slot 
gegooid. Zo kwam er ruimte om ge-
bruik te maken van reserves Demi van 
der Linden en Daan van Eenennaam. 
Via 9-3 kwam de 11-6 op het score-
bord en begon het slotoffensief van 
De Vinken. Met nog krap twee minu-
ten te gaan en een 13-6 stand was het 
tijd voor een laatste wissel. De lang 
geblesseerde David Leeflang maakte 
zijn opwachting in de kampioenswed-
strijd. Hoe anders dan met het laatste 
doelpunt kon hij in stijl de veertiende 
Vinkentreffer op zijn naam zetten. Na 
het nieuws dat concurrent Groen Geel 
punten had laten liggen betekende. 
dat het welverdiende kampioenschap 
zogezegd ‘in de pocket’ was. Op het 
veld mag het team deze goede reeks 
in de tweede klasse door gaan zetten. 

CSW 2 en Argon 2 delen 
de punten
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
de mooie derby tussen CSW 2 en 
Argon 2 op het programma. Na 2 
eerdere overwinningen van Argon 
voor competitie en beker, werd dit 
de derde confrontatie van het sei-
zoen. Argon wist dat ‘t 3 punten 
moest behalen in de strijd om het 
kampioenschap. Op het lastig te 
bespelen veld begon de wedstrijd 
rommelig. Argon kreeg in de eer-
ste helft veel kansen bij spelher-
vattingen door met name de goe-
de corners en vrije trappen van Ro-
derick Roling. Waar eerst een inzet 
van Mark Rijkeboer op de lat be-
landde en Jimmy van der Vaart zijn 
rebound gepareerd zag, was het in 
de 30e minuut Clifton Felicia die de 
0-1 scoorde. Na een goede loopac-
tie richting de eerste paal kon hij de 
keeper met een kopbal in de ver-

re hoek te verschalken. CSW loer-
de op de counter en kreeg één goe-
de kans die door Thomas de Ruiter 
met een reflex werd tegen gehou-
den. In de tweede helft kon Argon 
niet meer gevaarlijk worden via de 
spelhervattingen. Het creëerde geen 
kansen en CSW zocht de aanval in 
de hoop de gelijkmaker te forceren. 
Ondanks een aantal goede reddin-
gen van keeper de Ruiter viel in de 
87e minuut dan toch de gelijkmaker. 
Een kopbal van CSW kon niet goed 
worden verwerkt en stuiterde in ‘t 
doel. In een sportief verlopen wed-
strijd met enkele verhitte momenten 
was 1-1 de terechte uitslag. Argon 
zal nu in de strijd om het kampioen-
schap de punten moeten behalen 
bij de directe concurrenten. 

Foto: sportinbeeld.com

Denk en zet alleen aan kop
 De Ronde Venen - Waar het twee-
de team van Denk en Zet/Advisor , 
tegen de Rode Loper vergat de kans 
te pakken om alleen aan kop te ko-
men, er werd nipt met 3 ½ - 4 ½ ver-
loren, wist het eerste team middels 
winst op het laag geplaatste Laren 
2, wel alleen de koppositie in te ne-
men. Enige hulp van HSG3 was hier 
wel voor nodig. De Hilversummers 
wisten medekoploper Leusden 1 te 
verslaan.
De stand in de 2e kl. groep A is nu 
als volgt.
1 S.c. Denk en Zet/Advisor 6 gespeeld 10 pnt
2 H.S.G.3 6 gespeeld 9 pnt
3 Barneveld 2 6 gespeeld 8 pnt
4 Leusden 1 6 gespeeld 8 pnt
Alle 4 de teams hebben nog 3 ron-
den te gaan, waarbij het program-
ma van Leusden 1 en H.S.G.3 net 
iets eenvoudiger lijkt dan dat van 
Barneveld en Denk en Zet/Advisor. 
Waarbij misschien het venijn wel in 
de staart zit, als op 13 mei , in de 
laatste ronde Barneveld en Denk en 
Zet/Advisor elkaar weer ontmoeten.

Overwinning
De laatste overwinning van de Denk 
en Zet/Advisor spelers was overi-
gens een narrow escape voor de 
Vinkeveners. Er werd, zoals door 
een der voormalig invallers opge-
merkt, geschaakt als tamme konij-
nen! Gemiddeld, behoudens de op 
de borden 2 en 8 hadden de Denk 
en Zetters een elo-rating van ruim 
100 ! punten meer. Normaal gespro-
ken betekent dit dus een overwin-
ning. Het verlies van Jeroen Vrolijk 
op bord 2 en de remise van Peter de 
Jonge op bord 8 waren dus nog wel 
te billijken. Op het eerste bord gaf 
Jan de Boer zomaar een stuk weg 
en dan zijn zelfs 150 rating punten 
meer niet voldoende. Gevolg was 
een 0-score op zowel 1e als 2e bord.
Harris Kemp op het 3 bord 
,“buitte”zijn rating voordeel ook be-
paald niet uit. Hij had een schwin-
del nodig om tot remise te komen. 
Door een loper offer kon hij met de 
koning een tempo maken en vervol-
gens de enig overgebleven pion van 
zijn tegenstander verorberen. Ge-
volg een eindspel van koning-loper 
tegen koning, hetgeen zich moeilijk 
laat winnen. Henk Kroon op 4e bord 
maakte wel korte metten met zijn te-
genstander. Met de Samisch variant 
van het Konings-Indisch wist zijn te-
genstander weinig raad. Toen Kroon 
zowel de g- als h-lijn wist te ope-
nen was het pleit snel beslecht. Mat 
na 21 zetten en daarmee de eerste 
overwinning. Bram Broere plaatste 
en mooi stuk offer op f2, of het ge-
heel correct was zal uit analyse nog 

moeten blijken, maar met een ook 
ruim hogere rating werkte dit psy-
chologisch in zijn voordeel. Na nog 
even de snelste manier van winnen 
over het hoofd te zien, wist Broere 
toch netjes de volle winst binnen te 
halen.

Malaise
Op bord 6 speelde ook Ron Klinkha-
mer bepaald niet zijn sterkste par-
tij. Uit de vorige 5 bondswedstrijden 
had Ron de eminente score van 4 ½ 
uit 5 ! weten te halen, dus bij hem 
begin je eigenlijk op een vol punt 
te rekenen. Ook Klinkhamer deel-
de echter mee in de malaise van 
het slechte schaken; in een simpel 
te winnen eindspel positioneerde hij 
zijn pionnen meerderheid op de ko-
ningsvleugel zodanig dat er geen 
doorkomen meer aan was. Gevolg 
remise en een tussenstand op de 
borden van 3 ½ - 3 ½ .
Wederom was het de partij van Gert 
Jan Smit op het 7 e bord die uit-
komst moest brengen. Ook Gert Jan 
behoort tot de topscorers van het 1 
e team , hij had een score van 4 uit 5 
staan. Met ook nog een rating ver-
schil van 150 punten in het voordeel 
van Smit mocht dit toch geen pro-
bleem worden.?! Een ieder had ech-
ter al door dat rating op sommige 
avonden blijkbaar niets zegt.
Wat wel perspectief bood was dat 
Gert Jan in redelijk complexe stel-
lingen , zoals ook nu weer op zijn 
bord, erg rustig blijft en e.e.a goed 
kan doorrekenen. Dit wierp nu dan 
ook zijn schaakvruchten af.
Middels een mooi pionoffertje, volg-
de een slim tussenschaakje en weg 
was de toren op a1 en daarmee 
weer een overwinning voor Gert 
Jan, die er dan ook voor zorgde dat 
de eindstand een nipte overwinning 
van 4 ½ - 3 ½ voor Denk en Zet-
Advisor werd. Over een aspect wa-
ren alle spelers het na afloop eens; 
als het zo is, dat je bij ‘slecht spe-
len en toch winnen’, een kans hebt 
om kampioen te worden, dan heeft 
Denk en Zet –Advisor dit jaar echt 
een grote kans. Of tamme konijnen 
ook kunnen schaken gaan we daar-
na pas uitzoeken. 

Succes Judoschool Blaauw 
Wilnis – Zondag 9 maart werden in 
Amsterdam Zuid-Oost de afdelings-
kampioenschappen judo voor pupil-
len A gehouden. De eerste zes uit 
elke gewichtsklasse gaan door naar 
de Noord-Hollandse kampioen-
schappen op 16 maart. Judoschool 
Blaauw was met drie judoka’s ver-
tegenwoordigd in drie verschillende 
categorieën. In de -30 kg deed Luuk 
Haarman het erg goed in zijn poule. 

zekerden van Zorg & Zekerheid
Indien u aanvullend verzekerd bent 
bij Zorg & Zekerheid dan kan de 
vergoeding voor het 10-weeks be-
weegprogramma oplopen tot 175,- 
euro per kalenderjaar.
Wilt u ook ervaren wat beweging 
voor u kan doen? Neem dan con-
tact op met Amstelhof en Start 
met Bewegen. Bel voor meer in-
formatie: 0297-531855 of kijk op: 
www.amstelhof.com/start Loca-
tie: Amstelhof Sport & Health Club, 
Noorddammerweg 30 / Uithoorn

Hertha F2 onderuit tegen 
DOB F1
Vinkeveen - Onder werkelijk schit-
terende weersomstandigheden 
speelden de F2 zaterdag jl. de thuis-
wedstrijd tegen DOB F1. De eer-
ste helft: De spelers van DOB we-
ten elkaar goed te vinden, Hertha 
wordt direct onder druk gezet.. Al in 
de 3de minuut is het feest voor de 
gasten. Zij komen op 0-1. Levi is he-
laas kansloos. Hertha krijgt wat klei-
ne kansjes, maar het meeste gevaar 
komt van DOB. 

Het is dat ze, tot op dat moment erg 
zelfzuchtig zijn waardoor de mees-
te ballen afzwaaien langs of over 
het doel. Bij een echte ouderwet-
se scrimmage gooit Levi zichzelf let-
terlijk en figuurlijk voor de bal. Hier-
door kraakt de doelpoging van DOB. 
De daaropvolgende hoekschop le-
vert niks meer op. Een mooie cor-
ner van Sem van Til die voor het doel 
beland, eindigt op de lat boven de 
DOB keeper. Na 12 minuten in de 
eerste helft maakt Sander van Sen-
ten zijn rentree in het team. Zeven 
weken blessureleed zijn voorbij, de 
medische staf heeft er alles aan ge-
daan om hem klaar te stomen. Van-
daag is het dan zover. Het team is 

weer compleet, maar zoals gezegd 
is team anders dan anders. De spe-
lers vinden elkaar minder makkelijk 
dan in de voorgaande wedstrijden. 
Na de gebruikelijke keeperswissel 
binnen het team wordt er begonnen 
aan de tweede helft. Werker Sem 
van Til, moegestreden van alle me-
ters die hij gemaakt heeft begint aan 
de kant. Evenals Calvin. Ondanks de 
zon mee vinden de jonge helden el-
kaar niet. het wil maar niet lukken. 
De rust binnen het team is er niet, 
de bal gaat werkelijk alle kanten op. 
Het lijkt wel flipperkast voetbal. We 
weten de schade lange tijd beperkt 
te houden tot die ene treffer, maar 
in de 12de minuut speelt DOB een 
aanval prima uit. Nu gaan ze niet 
voor eigen succes, maar spelen ze 
de verdedigers van Hertha goed uit 
en laten ze Ravi in een twee tegen 
één situatie kansloos, 0-2. Als 3 mi-
nuten later de 0-3 valt is het verzet 
definitief gebroken. Maar de gifbe-
ker is nog niet leeg voor de jonge 
helden, want weer 3 minuten later 
is het 0-4 geworden. Een flinke oor-
wassing dreigt, maar zo erg wordt 
het gelukkig niet. Twee minuten la-
ter zit de wedstrijd er op. 

Tafeltennis J1 volle winst!
Wilnis - Tafeltennisvereniging Veen-
land uit Wilnis doet het goed de-
ze week, 3 van de 5 teams gaan met 
winst naar huis. Op vrijdag wonnen 
het eerste en tweede senioren team 
respectievelijk in Hilversum en IJssel-
stein beide met 7-3. Het eerste was 
weer op volle sterkte Ron & Ton won-
nen beide 2 partijen en onze topper 
Joost schreef er 3 op zijn naam. Het 
tweede team spelde dit keer met in-
valler Bob, maar ook hij deed niet on-
der bij zijn teammaten. Martijn won 
er 3 en Harry & Bob wonnen er alle-
bei 2. Ook hier moesten ze helaas het 
dubbel aan de tegenstanders over-
laten. Heren, er moet dus meer op 
het dubbelspel worden getraind! Het 
derde team had dit keer een lagere 
opstelling tegen Zeist, maar toch wis-
ten zij nog gelijk te spelen. Derk won 
er 2 en Gerrit en nieuweling Ernst 
pakte beide een puntje mee. Ries en 
Derk wisten daarnaast ook nog het 
dubbel te winnen. Het eerste jeugd-
team wist zich op zaterdag flink in 
de kijker te zetten door met 10-0 te 
winnen van Nieuwegein. Geen enke-

le partij gaven ze uit handen. Denise 
had het zelfs zo naar haar zin dat ze 
spontaan ook eens wilde dubbelen. 
Cadeau kregen ze het echter niet, 
om elke game werd hard gestreden, 
maar gelukkig trokken Martijn, Victor 
en Denise (zie foto) aan het langste 
eind. Het tweede team had wat min-
der geluk, Putten was te sterk voor 
ze. Ook hier werd hard gestreden, 
menig game moest bij 10-10 wor-
den verlengd. Achteraf had gelukkig 
één van de tegenstanders een feest-
je tot in de late uren de dag ervoor 
gehad, waardoor Valentino en Ben-
jamin elk toch nog een punt wisten 
te binnen te halen. Jayden trok dit 
keer aan het kortste eind. Het goe-
de nieuws is dat misschien Twan bin-
nenkort het team weer kan komen 
versterken. Daarnaast wordt er vanaf 
volgende week naast de bondscom-
petitie ook met een onderlinge com-
petitie gestart tussen de senioren van 
Veenland en Vitac. Hier mag ook de 
competitie spelende jeugd aan mee-
doen zodat zij wat extra ervaring op 
kunnen doen.

Door zijn sterke heupworpen wist 
Luuk tweede te worden in zijn pou-
le en bereikte daarmee de kruisfi-
nales. Hier verloor Luuk een aantal 
wedstrijden, maar wist er ook een 
te winnen waardoor Luuk als zes-
de eindigde en zich hiermee wist te 
plaatsen voor de Noord-Hollandse 
kampioenschappen. Tot 34 kg deed 
Dylan Koeleman goed mee voor 
de prijzen. Dylan werd knap twee-
de in zijn poule en verloor helaas 
in de kruisfinales waarmee hij uit-
eindelijk een prima gedeelde der-
de plaats in kon nemen. Ook Dylan 
dus geplaatst voor 16 maart. In de 
klasse -38 kg knokte Marijke van 
Donselaar zich sterk naar de zilve-
ren medaille. Marijke won een par-
tij en verloor er twee in de poule, 
maar door een gelijke stand moest 
zij nogmaals tegen twee tegenstan-
ders judoën. Deze won zij beide en 
was daarmee naast Dylan en Luuk 
ook geplaatst. Al met al dus een erg 
geslaagd toernooi voor Judoschool 
Blaauw. Wij wensen Luuk, Dylan en 
Marijke veel succes op de Noord-
Hollandse kampioenschappen vol-
gende week in Beverwijk. Meer in-
formatie over jeugdjudo, vanaf 4 
jr., en seniorenjudo bij Judoschool 
Blaauw is te vinden via www.judo-
schoolblaauw.nl



Verdiende overwinning 
Veeland Heren 2
De Ronde Venen - Vrijdag 7 maart 
jl. troffen de volleybalteams Veen-
land 2 en Unitas 2 elkaar in de Wil-
lisstee in Wilnis. Beide teams uitko-
mend in de derde klasse hadden er 
zin in, al was het tijdstip van de wed-
strijd wel heel erg vroeg in de avond. 
Veenland begon de wedstrijd goed 
en liep langzaam maar zeker weg 
bij zijn tegenstander die geen ant-
woord had op de harde aanval van 
de Wilnissers. Maar bij de stand 20-
13 in het voordeel van de thuisploeg 
kwam er toch wat storing in het spel 
van Veenland. Unitas maakte daar 
dankbaar gebruik van en kwam nog 
heel dichtbij. Toch was het Veenland 
dat uiteindelijk de eerste set won en 
wel met 26-24. In de tweede set wa-
ren de spelers van Veenland de weg 
helemaal kwijt en binnen de kortste 
keren was het 20-4 in het voordeel 

van Unitas. Veenland had geen ant-
woord op de service druk van de te-
genstander en verloor deze set met 
25-14.
De derde set ging gelijk op en bei-
de teams streden voor wat ze waard 
waren. De Wilnissers waren net iets 
beter wat zich uitte in een positief 
saldo voor Veenland 25-21. De vier-
de set was een kopie van de derde 
set en al was het spelpeil niet hoog, 
beide teams gingen er voor wat de 
setstand 25-20 op het scorebord 
bracht.
Uiteindelijk een verdiende 3-1 over-
winning in deze zeer sportieve wed-
strijd in het voordeel van het Wilnis-
se Veenland. De volgende wedstrijd 
van het door Flynth adviseurs en ac-
countants en Kringkoop Mijdrecht 
gesponsorde Veenland is vrijdag 21 
maart in de Willisstee.

Veenland Heren 1 
bovenaan in competitie
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag speelde het Veenland 
Heren 1 volleybalteam in Hoofddorp 
tegen VCH H5. VCH staat momen-
teel tweede in de competitie, ge-
volgd door Smash ‘86. Om de po-
sitie bovenaan in het klassement te 
behouden en uit te lopen op de rest, 
was het noodzakelijk voor Veenland 
om zoveel mogelijk punten te pak-
ken in Hoofddorp.
De eerste set startte het team goed 
en pakte een behoorlijke voor-
sprong op VCH. Bij de laatste pun-
ten werd het rommelig en dus vroeg 
Veenland een time-out aan bij 20-
20. Na deze time-out bleef het gelijk 
opgaan, waardoor VCH in paniek 
raakte en bij 23-22 een time-out 
nam. Maar desondanks liet Veen-
land, gesponsord door Greenfielt 
Studios en Kringkoop, zich niet van 
de wijs brengen en pakte het team 
de eerste set met 25-22.

In de tweede set werd gekozen voor 
dezelfde opstelling, maar door veel 

fouten aan de zijde van Veenland 
eindigde die set in een teleurstel-
lende 25-19. In de derde set werd 
gekozen voor een nieuwe opstelling, 
die wat meer rust in het spel bracht. 
De aanvallen werden nog wat feller 
en VCH kreeg meer moeite met het 
opvangen van ballen. VCH hield het 
lang vol, maar verloor die set met 
21-25. In de vierde set hield Veen-
land dezelfde opstelling, waarmee 
het lekker punten kon scoren en 
VCH nauwelijks in het spel kwam. 
Het Veenland team wist de vierde 
set binnen te slepen met 25-18.

Met vier extra punten op zak staat 
Veenland momenteel op de eerste 
plek in de competitie met 13 ge-
speelde wedstrijden en 51 punten. 
VCH staat op plek 2 met 14 gespeel-
de wedstrijden en 46 punten. Smash 
‘86 bezet plek drie met 11 wedstrij-
den en 38 punten. Met nog twee 
wedstrijden te gaan tegen Amstel-
veen en Atalante uit Vinkeveen blijft 
het spannend in de top.

Maak kennis met tennis 
bij Tennisvereniging DRV
Mijdrecht - Tennisvereniging De 
Ronde Vener heeft ook dit jaar weer 
de zogenaamde “puppytraining” ge-
organiseerd. Dit zijn trainingen voor 
kinderen van 6 t/m 8 jaar. Het zijn 4 
kennismakingslessen. In deze lessen 
word een basis gelegd voor het ech-
te tennisspel. Zo kunnen de kinderen 
zien of ze het tennissen leuk vinden 
en of ze het willen blijven doen. Al 
spelenderwijs maken ze kennis met 
het tennissen. Dit bestaat uit aller-
lei oefeningen. Hun balvaardigheid 
is getest en ze hebben allemaal na 
de laatste les een balvaardigheidsdi-
ploma gehad. Er deden dit jaar 5 kin-
deren mee. De kinderen waren erg 
enthousiast ondanks het soms wat 

frisse weer. Dit blijkt wel uit het aan-
tal kinderen wat lid is geworden. Dit 
jaar zijn er 3. Echt heel leuk. Alle kin-
deren van de “puppytraining” heb-
ben we ook uitgenodigd voor ons 
pannenkoekentoernooi op woens-
dag 26 maart. Zo maken ze met-
een een leuk toernooitje mee. En 
wij van de jeugdcommissie organi-
seren nog wel meer leuke toernooi-
en. Zoals o.a het Hematoernooi, en 
natuurlijk ook clubkampioenschap-
pen. Lijkt het je ook leuk om bij on-
ze vereniging te komen tennissen 
dan kun je voor meer informatie te-
recht op onze website www.tvdrv.
nl of mailen naar jeugd@tvdrv.nl.  
Misschien tot ziens. 

Kinderen die meedoen aan de puppytraining

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 14 maart 
2014 is er prijs – klaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45uur en uiter-
lijk om 20.00 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spe-
len vier maal zestien giffies , de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag was;
1 Cock Meijer 7786 pnt 
2 Loes Verbruggen 7305 pnt
3 William Mayenburg 7073 pnt
4 Frans Bierstekers 6888 pnt
5 Joh. Bunschoten 6866 pnt
De poedelprijs was deze avond voor 
Corry Verhaar met 4395 punten.
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014;14 en 28 
maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei,6 
en 20 juni en 4 juli.

CSW toont veerkracht
Wilnis - CSW ging zaterdag in de 
thuiswedstrijd tegen koploper Breu-
kelen met een 0-2 achterstand de 
rust in. Normaal gesproken is zo’n 
wedstrijd gespeeld en zou Breu-
kelen een regelmatige overwin-
ning boeken. Niets was echter min-
der waar want CSW veerde op in de 
tweede helft en de mannen van trai-
ner Dennis Sluijk behaalden een dik 
verdiend punt door met 2-2 gelijk te 
spelen. CSW had al een prima be-
gin, door snel druk te zetten op de 
tegenstander gaf het Breukelen bij-
zonder weinig ruimte om tot voet-
ballen te komen. De eerste kansen 
waren ook voor de ploeg uit Wil-
nis. Een schot van Jay Klaas Wijn-
gaarden werd door de keeper met 
de vingertoppen tot hoekschop ver-
werkt en een prachtige voorzet van 
Clayton Karsari op Mike Cornelis-
sen had een beter lot verdiend. Cor-
nelissen nam de bal uit de lucht vol 
op zijn schoen maar de bal belandde 
op het lichaam van een verdediger 
van Breukelen. Aan de andere kant 
moest doelman Jordy Wens hande-
lend optreden toen een speler van 
Breukelen naar binnen draaide en 
hard uithaalde in de korte hoek maar 
Wens redde bekwaam. Bij een prima 
aanval van CSW opgezet door Elias 
Mselmi kwam de bal bij Wijngaarden 
maar die stond net iets te kort op de 
keeper waardoor de kans te moeilijk 
werd en zodoende schoot hij tegen 
de keeper. In de rebound werd de bal 
voorgebracht maar net iets te hoog 
voor Berry Kramer om de bal in het 
doel te koppen. Daarna een prima 
kans voor Breukelen na balverlies 
van CSW op het middenveld. Breu-
kelen kwam er razendsnel uit, speel-
de het prima uit maar het schot op 
doel werd goed gekeerd door keeper 
Wens. Vlak voor rust sloeg Breuke-
len in een kort tijdsbestek tweemaal 
toe. Een schot werd in eerste in-
stantie nog goed gestopt door Wens 
maar de terugspringende bal werd in 
het lege doel getikt. De 0-2 ontstond 
uit een verre uittrap waarbij de spits 
van Breukelen alleen op Wens afliep, 
hem vervolgens knap omspeelde en 
beheerst scoorde. Na rust ging CSW 

er weer vol op en het was duidelijk 
aan de ploeg te merken dat het nog 
geloofde in een goed resultaat, voor-
al ook omdat Breukelen niet zijn bes-
te dag had. Na een kwartier spelen 
kwam CSW weer helemaal terug in 
de wedstrijd. 

Schitterend
Een schitterende vrije trap van El-
roy Baas vanaf de zijkant werd door 
Mike Cornelissen perfect ingekopt 
bij de tweede paal. CSW was weer 
helemaal terug in de wedstrijd en 
werd een aantal malen dreigend 
via dode spelmomenten maar voor-
alsnog zonder resultaat. Doordat de 
ruimtes tussen de linies wat groter 
werden kon Breukelen er een aan-
tal malen gevaarlijk uitkomen maar 
verdedigend gezien was CSW steeds 
de bovenliggende partij. Een kwar-
tier voor tijd kreeg de ploeg uitein-
delijk loon naar werken. Bij een goed 
opgezette aanval door het midden 
kwam de bal uiteindelijk terecht bij 
de vrijstaande Sander Kunkeler aan 
de rechterkant. Kunkeler bedacht 
zich geen moment en zijn schot ver-
dween door de benen van de keeper 
in het doel. Beide ploegen gingen 
voor de winst in het laatste kwartier. 
Bij CSW kwamen Dave Cornelissen 
en Bram Bode in het veld en deze 
2 jonkies wisten het de verdediging 
van Breukelen knap lastig te maken. 
Bode had tot tweemaal toe de 3-2 op 
zijn schoen. De eerste keer kreeg hij 
de bal voor zijn voeten uit een afge-
slagen hoekschop maar zijn schot 
eindigde via de handen van de kee-
per tegen de paal. De tweede kans 
kreeg hij na goed afleggen van Mike 
Cornelissen maar dit keer ging zijn 
schot naast het doel. De laatste kan-
sen waren voor Breukelen. Een schot 
vanaf rand zestien ging maar net 
voorlangs het doel. Vervolgens een 
prima aanval waarbij een speler van 
Breukelen alleen op Wens afging die 
met een prima reflex redding bracht. 
Zo eindigde deze boeiende pot voet-
bal in een gelijkspel en gezien de 
stand op de ranglijst was dit natuur-
lijk een prachtig resultaat voor CSW. 
Foto: sportinbeeld.com

Debuut HVM MD1 in 
sterke subtopklasse 
Mijdrecht - Na een sterke Herfst-
competitie is HVM MD1 in de len-
tecompetitie ingedeeld in de uitda-
gende Subtopklasse A. Tegenstan-
der van de eerste wedstrijd was af-
gelopen zaterdag Alkmaar MD1 dat 
net gedegradeerd was uit de Top-
klasse. 
HVM begon sterk en probeerde het 
spel vanuit achteren op te bouwen, 
maar werd onder druk gezet door 
het sterke Alkmaar. Ondanks goed 
verdedigen van MD1 wist Alkmaar 
3 keer te scoren. Helaas lukte het 
MD1 niet om in de 1e helft te sco-
ren en zo werd de rust behaald met 
een achterstand van 0-3. In de rust 
volgde een kleine bespreking en vol 
goede moed werd de 2e helft aan-
gegaan. De toeschouwers kregen 
ook in het vervolg weer een span-

nend spel te zien. Helaas wist Alk-
maar weer te scoren. Maar de mei-
den van MD1 gingen ondanks de 
sterke tegenstand de duels aan en 
bleven strijden voor een doelpunt. 
Het spel werd vanuit achteren weer 
opgebouwd en door goed samen-
spel kwam daar dan ook de kans die 
werd benut. Een prachtig en dik ver-
diend doelpunt! Ondanks de positie-
ve inzet van MD1 bleek Alkmaar ge-
woon een maatje te groot voor MD1 
en door nog 3 keer te scoren kwam 
de eindstand op 1-7. Volgende week 
spelen de meiden van MD1 uit te-
gen de Kikkers in Nieuw Vennep. 
Een team dat zij in de Herfstcom-
petitie ook al tegenkwamen……het 
belooft weer spannend te worden. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon E3 wint ruim
Mijdrecht - Direct na de aftrap 
overheerst Argon direct door alleen 
op de helft van Roda 23 te gaan 
spelen. Het duurt toch nog een paar 
pogingen voordat het eerste doel-
punt door Chafik hard tussen de pa-
len wordt geschoten. De kop is eraf. 
Argon houdt Roda 23 van hun ei-
gen helft af en blijft overheersen. Na 
een paar minuten komt Lev met de 
bal bij het doel en kan in een keer 
op het doel schieten, raak, 2-0. Dan 
komt Tijn van achteren met de bal 
aanrennen en krijgt de kans om zelf 
voluit op het doel te trappen en de 
3-0 te maken. Het duurt hierna en-
kele minuten als Keith om de kee-
per heen kan lopen en een voltreffer 
maakt, 4-0. De verdediging van Ro-
da 23 kan het spel niet meer bijhou-
den. Om de druk verder op te voe-
ren, komen Levi en Niek ook naar 
het doel toe. De keeper ziet Keith 
weer aankomen, probeert hem deze 
keer te stoppen, maar Keith speelt 

de bal beheerst om hem heen naar 
Lev toe, waardoor het 5-0 wordt. De 
rust gaat Argon in met een over-
heersend gevoel. Roda 23 wordt 
goed aangesproken door hun trai-
ner en dat is direct te zien in hun 
spel. Roda 23 speelt beter, komt va-
ker op de helft van Argon en pro-
beert het doel een paar keer te be-
reiken. 

Keeper Matteo is alert en houdt de 
ballen uit het net. Rodi probeert een 
paar keer op het doel te schieten, 
maar het mag vandaag niet lukken. 
Ondanks rommelig spel, net naast 
de paal schieten en elkaar iets te 
veel de bal toe te spelen, krijgt Jabir 
toch nog van Roda 23 de ruimte om 
zowel de 6-0 (met zijn linkervoet) 
als de 7-0 (met zijn rechtervoet) te 
maken. Argon wordt minder positie 
vast en Roda 23 blijft doorgaan. Ze 
kunnen hierdoor nog 3 tegen doel-
punten maken. Eind uitslag 7-3.

Wie wordt 1e bekerkampioen?
De Ronde Venen - Wie het idee had 
dat de bekercompetitie al beslist was 
zal zich weer even achter de oren 
moeten krabben. Opnieuw is de top 
van het klassement weer door elkaar 
gehusseld en maken er nog steeds 
vier teams een grote kans op de be-
ker! Het gat tussen de nummers 1 
tot en met 4 is maar vier punten en 
met nog een wedstrijd te gaan is het 
kampioenschap nog open. 

Wie heeft de beste papieren? 
De Paddestoel 2 blijft in de race. Door 
hun 3-6 overwinning bij de Kromme 
Mijdrecht staan zij de 4e plaats. De 
laatste wedstrijd moeten zij dus niet 
alleen zelf goed presteren maar zijn 
zij ook afhankelijk van de resulta-
ten van de concurrenten. Doordat 
DIO met 6-3 verloor bij de Spring-
bok 2 zakken zij van de 1e naar de 
3e plaats. De Kuijper/van Wijk pak-
te door het verlies van DIO en de ei-
gen 0-9 winst bij de Merel/Heeren-
lux 4 de 2e plaats op punten achter-
stand van de koploper. Bar Adelhof 1 
is weer koploper. Zij herstelden zich 
van de nederlaag van vorige week 
door uit bij CenS 1 met 2-7 te win-
nen. De honger naar het kampioen-
schap werd duidelijk gemaakt met 

twee partijen van 16 beurten. Richard 
van Kolck (Bar Adelhof 1) en Bobby 
van Kolck (Bar Adelhof 1) zorgden 
voor deze prestatie. De Schans/Lu-
tis Ventillatie techniek won uit bij de 
Paddestoel 3 met 2 tegen 7 maar dat 
is hoogstwaarschijnlijk niet genoeg 
om de beker nog binnen te kunnen 
halen. Onze Vrijheid/de Biljartma-
kers won weliswaar met 4-5 bij ASM 
3 maar het lijkt erop dat zij alleen nog 
in theorie kampioen kunnen wor-
den. De Paddestoel 1 won met 2-7 bij 
ASM 1 maar voor hen is het kampi-
oenschap definitief buiten bereik. Bar 
Adelhof 2 speelde thuis tegen de Me-
rel/Heerenlux 3 en bokte met 7-2 een 
mooie overwinning. De Merel/Hee-
renlux 2 won met dezelfde cijfers van 
ASM 2. Stieva/Aalsmeer speelde in 
de beker hun laatste thuiswedstrijd. 
De Merel/Heerenlux werd hier met 
5-4 verslagen. CenS 2 had het thuis 
moeilijk tegen de Springbok 1. On-
danks dat Desmond Driehuis (CenS 
2) de hoogste serie van de week op 
tafel legde, 12 caramboles (36,36%) 
verloren zijn met 4-5. Komend week-
einde, vrijdagavond, zaterdag en zon-
dag, wordt de finale PK 3 ster libre 
gespeeld in Dorpshuis de Springbok 
in de Hoef

Atalante H1 kampioen!
De Ronde Venen - Vrijdag 7 Maart 
was het dan zover. In de Boei met een 
overvolle tribune werd de kampioens-
wedstrijd gespeeld.Atalante kwam wat 
traag op gang in de eerste set. Het was 
denk ik nog aan het genieten van het 
inslaan met die lekkere muziek en al 
dat publiek op de tribune. Maar na 
een paar punten begon het weer een 
beetje te lopen. De eerste echte mooie 
score kwam van Erik, die een kruis-
staffel liep na een goede pass van Yo-
rick. Het blok van Armixtos reageer-
de totaal niet en Erik had vrij inslaan. 
Leroy sloeg ook weer na een aantal 
mooie set-ups van Frans de bal snoei-
hard naar de grond. En Bas was weer 
gewoon Bas, snel aan het net met zijn 
aanval en blokkering en degelijk in de 
verdediging achter in het veld. De set 
werd al snel in het voordeel beslist van 
de thuisploeg: 25-16 Set 2 was niet 
veel anders dan de eerste set. Het was 
steeds Atalante dat het spel maakte en 
Armixtos dat achter de feiten aanliep. 
Ondanks het niet zo goede spel van 
Atalante werd er toch redelijk makke-
lijk gewonnen met 25-18.

De 3e set werd Frans gewisseld voor 
Jeroen. Het tempo ging nog iets meer 
omhoog bij de groen-gelen en Armix-
tos had veel moeite om het snelle spel 
van de Vinkeveners bij te houden. Er 
werd goed gevarieerd in de aanval en 
vooral de goede service zette de pas-
sing van Armixtos erg onder druk. Ata-
lante was geen moment in gevaar om 
de set uit handen te geven. 25-17. In de 
4e set bleef het tempo hoog. Er werd 
nog steeds leuk attractief en offensief 
spel gespeeld door de thuisploeg bv 
met een leuke staffel van Erik die vrij 
inslaan had. Het goede blok van Yo-
rick en Bas stond als een huis, zowel 
op de buitenkant als op het midden. 
Leroy beukte de ballen er weer gena-
deloos in of sloeg ze slim via het blok 
uit. Iwan maakte tegen het einde van 
de set een mooie sprongservice serie 
van 4 punten. En als klap op de vuur-
pijl speelde Jeroen een slimme door-
tikbal die de stand op 25-11 en daar-
mee 4-0 bracht! Atalante H1 is kampi-
oen 2013-2014.  Eindelijk weer terug 
naar de promotieklasse waar ze toch 
wel thuis horen.
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Hertha F2 onderuit tegen 
DOB F1
Vinkeveen - Onder werkelijk schit-
terende weersomstandigheden 
speelden de F2 zaterdag jl. de thuis-
wedstrijd tegen DOB F1. De eer-
ste helft: De spelers van DOB we-
ten elkaar goed te vinden, Hertha 
wordt direct onder druk gezet.. Al 
in de 3de minuut is het feest voor 
de gasten. Zij komen op 0-1. Le-
vi is helaas kansloos. Hertha krijgt 
wat kleine kansjes, maar het mees-
te gevaar komt van DOB. Het is dat 
ze, tot op dat moment erg zelfzuch-
tig zijn waardoor de meeste ballen 
afzwaaien langs of over het doel. Bij 
een echte ouderwetse scrimmage 
gooit Levi zichzelf letterlijk en fi-
guurlijk voor de bal. Hierdoor kraakt 
de doelpoging van DOB. De daar-
opvolgende hoekschop levert niks 
meer op. Een mooie corner van Sem 
van Til die voor het doel beland, ein-
digt op de lat boven de DOB kee-
per. Na 12 minuten in de eerste helft 
maakt Sander van Senten zijn ren-
tree in het team. Zeven weken bles-
sureleed zijn voorbij, de medische 
staf heeft er alles aan gedaan om 
hem klaar te stomen. Vandaag is het 
dan zover. Het team is weer com-
pleet, maar zoals gezegd is team 

anders dan anders. De spelers vin-
den elkaar minder makkelijk dan in 
de voorgaande wedstrijden. 
Na de gebruikelijke keeperswis-
sel binnen het team wordt er be-
gonnen aan de tweede helft. Wer-
ker Sem van Til, moegestreden van 
alle meters die hij gemaakt heeft 
begint aan de kant. Evenals Calvin. 
Ondanks de zon mee vinden de jon-
ge helden elkaar niet. het wil maar 
niet lukken. De rust binnen het team 
is er niet, de bal gaat werkelijk alle 
kanten op. 
Het lijkt wel flipperkast voetbal. We 
weten de schade lange tijd beperkt 
te houden tot die ene treffer, maar 
in de 12de minuut speelt DOB een 
aanval prima uit. Nu gaan ze niet 
voor eigen succes, maar spelen ze 
de verdedigers van Hertha goed uit 
en laten ze Ravi in een twee tegen 
één situatie kansloos, 0-2. Als 3 mi-
nuten later de 0-3 valt is het verzet 
definitief gebroken. Maar de gifbe-
ker is nog niet leeg voor de jonge 
helden, want weer 3 minuten later 
is het 0-4 geworden. Een flinke oor-
wassing dreigt, maar zo erg wordt 
het gelukkig niet. Twee minuten la-
ter zit de wedstrijd er op. 

VVD zaalvoetbaltoernooi 
voor de jeugd groot succes! 
De Ronde Venen - Zondag 9 maart 
organiseerde de VVD De Ronde Ve-
nen voor de tweede maal een zaal-
voetbaltoernooi voor kinderen van 
8 tot en met 12 jaar. Acht teams 
uit vrijwel alle kernen deden mee 
aan dit spannende evenement en 
dit leverde voor de meer dan hon-
derd bezoekers mooi voetbal op. In 
Sporthal de Willisstee te Wilnis werd 
fanatiek gestreden om “De Ronde 
Venen Cup.” 
Er werd gestreden in twee poules. 
In poule A gingen verschillende E-
pupillen met elkaar de strijd aan. In 
Poule B namen de D-pupillen het 
tegen elkaar op. In poule A heeft 
team “Knock-Out” uit Vinkeveen 
na een spannende finale uiteinde-
lijk gewonnen van “De Matties” uit 
Mijdrecht. 

In Poule B gingen “The Legends” na 
een Mijdrechts onderonsje tegen 
“Blue Power” er met de beker van-
door. In poule B verdienen “De Ve-
dettes” van CSW een eervolle ver-
melding. Ondanks het feit dat de-
ze jongens normaal op een lager 
niveau uit komen maakten ze het 
de teams van Argon en Hertha erg 
moeilijk. 
Onder leiding van scheidsrech-
ter Niek en Stan stonden sportivi-
teit en fairplay stonden hoog in het 
vaandel. Al met al kan iedereen te-
rug kijken op een geslaagde dag! 
Voor jongeren is sport extra belang-
rijk, omdat sport doet bewegen, bij-
draagt aan een gezonde levensstijl 
en verbroederd. De VVD gaat “Ron-
de Venen Cup” zeker voor een der-
de keer organiseren. 

Valse start HVM
Mijdrecht - Zondag kwam HVM 
niet goed uit de winterstop. De 
Mijdrechters kregen thuis in de 
stralende zon een lesje effectief 
hockey van Hisalis en verloren met 
5-4. Tien van de elf strafcorners ble-
ven onbenut. Hisalis scoorde twee 
uit drie, wat tekenend was voor de-
ze wedstrijd. De match speelde 
zich grotendeels af op de helft van 
het team uit de bollenstreek. Al in 
de eerste minuut kon Arjan Blom-
maert de thuisploeg laten juichen, 
1-0. Maar drie minuten later stond 
er een achterstand op het bord, Hi-
salis scoorde binnen een minuut 
eerst uit een strafcorner en daar-
na uit een gewone corner. Koen 
Meijer voorkwam vervolgens twee 
keer een doorbraak, en keeper Red-
mar Stienstra stopte een strafcor-
ner. Datzelfde deed de Lisse doel-
man aan de andere kant, hij stop-
te een sleeppush van Tom Gunther. 
HVM nam twee volgende strafcor-
ners niet goed. Gezien het overwicht 
van HVM was de gelijkmaker van 
Thom Fokker verdiend, na iets meer 
dan een kwartier. 
HVM zette nog meer druk, er kwa-
men kansen voor Mats Kaas, Tom 
Gunther en twee keer Midas van der 
Zande, maar in de 23e minuut liep 
Hisalis door de Mijdrechtse verdedi-
ging heen en weer keek HVM tegen 
een achterstand aan. Kort voor tijd 
kon Thom Fokker alleen doorbre-
ken, maar omdat er geen medespe-
lers op tijd in de cirkel waren, bleef 
het 2-3 tot de rust.

Kansen
Meteen na de pauze creëerde HVM 
vijf kansen. Bij een daarvan kogelde 
Midas van der Zande een bal op de 
paal, en doordat de scheidsrechter 

geen voordeel gaf werd even later 
een doelpunt afgekeurd. Na een ex-
cuusgebaar gaf hij een strafcorner, 
die niet werd benut. Daarna golfde 
een kwartier lang de ene na de an-
dere roodblauwe aanval af op het 
doel van Hisalis, voordat dit team 
eindelijk een aanval kon opzetten, 
die meteen de 2-4 opleverde, op 
links werd de Mijdrechtse verdedi-
ging uitgespeeld. Kort daarna kreeg 
Mats Kaas na een sterke actie een 
strafcorner mee, die echter strand-
de op de Hisalis keeper. 
Een kwartier voor tijd kwam HVM 
terug tot 3-4. Tom Gunther werd on-
reglementair gestopt, hij kreeg een 
strafcorner mee, terwijl zijn tegen-
stander met geel voor vijf minuten 
naar de kant moest. Max Brakel ver-
zilverde de kans. 

Aan de overkant moest keeper 
Stienstra een scoop van Hisalis on-
schadelijk maken, maar verder bleef 
de bal op de Lisse helft. In de 28e 
minuut leek een goede actie van 
Kaas op de keeper te stranden, 
maar hij zette goed door en scoor-
de de meer dan verdiende gelijk-
maker. Een minuutje slechts mocht 
HVM nog hopen op meer, maar toen 
kreeg Max Brakel een gele kaart én 
een strafcorner tegen, waaruit Hi-
salis weer op voorsprong kwam. 
Stienstra hield in de minuten daar-
na zijn aangeslagen team in de race 
door enkele goede acties. De laatste 
vijf minuten herpakten de Mijdrech-
ters zich. Gunther tikte de bal naast, 
na een solo op rechts van Casper 
Wilmink, maar het zat er niet meer 
in. Even speelde HVM zelfs nog met 
negen man, omdat ook Kaas een 
gele kaart incasseerde. De stand 
wijzigde niet meer, HVM-Hisalis 4-5.

Maak kennis met tennis
Vinkeveen - Een prachtige kans om 
bij het begin van de lente kennis te 
maken met tennis, dient zich aan op 
zaterdag 22 maart a.s. bij de VLTV, 
Mijdrechtsedwarsweg 2,in Vinke-
veen. Of je nu jong bent of oud, er-
varing met tennis hebt of niet, ieder-
een is welkom. Om 11.00 uur wordt 
je ontvangen en maak je kennis met 
elkaar onder het genot van een kop-
je koffie. Om 11.30 uur begint de cli-
nic/tennisles, die zo is ingericht, dat 
je een goede indruk van de tennis-
sport kunt opdoen. Het enige dat je 
hier speciaal voor nodig hebt is een 
paar sportschoenen zonder noppen. 
Een tennisracket kan desgewenst 
worden verzorgt. Kan je al tennis-
sen, dan wordt de clinic natuurlijk 

aan je spelpeil aangepast. Om 12.30 
uur puf je even uit met een brood-
je en kom je van alles te weten over 
de leuke tennissport en de gezellige 
Vinkeveense tennisvereniging. Ben 
je enthousiast geworden dan kan 
je na de lunch natuurlijk ook nog 
de baan op samen met leden van 
de VLTV. Deze kennismaking is ge-
heel vrijblijvend, deelname verplicht 
tot niets. Wij vinden het al leuk als 
je langskomt; sportief en gezellig 
wordt het in ieder geval. Belangstel-
ling? Geef je op per email aan ajm-
boerma@planet.nl en wij sturen nog 
even een bevestiging. Maak kennis 
met tennis. De Vinkeveense Tennis 
Vereniging staat voor je klaar

Fantastische ondersteuning 
van De Lijnkijkers 
Mijdrecht - De Lijnkijkers zijn vol-
gens de definitie in de van Dale een 
groep mensen die staand of zittend 
kijkt naar een sportgebeurtenis, 
maar voor Argon is het vooral een 
groep die de club ondersteunt bij di-
verse projecten ten gunste van al-
le spelende leden, mensen met een 
groot hart voor SV Argon. 
De Lijnkijkers is een Mijdrecht-
se supportersvereniging die haar 
pijlen heeft gericht op het jeugd-
voetbal bij SV Argon. In de afgelo-
pen jaren zijn vele zaalvoetbaltoer-
nooien, jeugdevenementen, e.d. 
door hen gesponsord. De inkom-
sten worden behaald uit contribu-
tie van haar leden, de opbrengst van 
de papiercontainer en de opbrengs-
ten van de gezellige bingo- en kla-

verjasavonden. Zo werd na afloop 
van de afgelopen competitiewed-
strijd van Argon 1 door de Lijnkij-
kers een cheque van € 8.000,- aan 
het bestuur van Argon overhan-
digd. Met deze cheque werd het be-
stuur in staat gesteld om in de af-
gelopen periode alle sanitair (nieu-
we kranen, beter beheer van water 
en energie) te vervangen c.q. aan 
te passen. Onder het genot van een 
hapje en uiteraard een drankje werd 
naar de Lijnkijkers tijdens de toast 
grote dank uitgesproken voor hun 
geweldige gebaar richting de leden 
van Argon. Beide partijen hebben 
de onderlinge relatie bekrachtigd en 
de wens uitgesproken voor een nog 
betere samenwerking. Argon hoopt 
dat de samenwerking met De Lijn-

Vinkeveen - Afgelopen woens-
dagochtend was de gymles van de 
Vinkeveense basisschool De Scha-
kel wel heel bijzonder. Op de eerste 
lenteachtige dag van het jaar be-
stormde  alle klassen de tennisbaan 
om eens aan de tennissport te proe-
ven. Dit in het kader van een om-
vangrijk aktie plan van de Vinkevee-

ne Tennis Vereniging “Maak ken-
nis met Tennis “. Na een echte cli-
nic met tennisleraren toog het en-
thousiaste gezelschap weer school-
waarts.

Velen droomden reeds van Wim-
bledon. Niet zo gek, want het talent 
droop er af en toe van  af.

Tennisgymles voor de 
Schakel

Heb jij (nog geen) groene vingers en 
lijkt het je leuk om samen met an-
dere kinderen een tuintje te verzor-
gen? Doe dan vanaf 2 april mee met 
de Tuinclub ‘De Wondertuin’. 
Op woensdagmiddag, van 13.30 - 
15.00 uur, wordt er in de vierkan-
te meter moestuin gewerkt: je gaat 
zaaien, planten, verzorgen en la-
ter in het jaar ook oogsten. Som-
mige producten neem je mee naar 
huis. Van andere producten ga je 
in de Woudreus iets lekkers ma-
ken, bijvoorbeeld jam, rabarbertaart 
of groentesoep. Daarnaast wordt er 
ook geklust in de tuin. We gaan in-
sectenhotels of een kriebelbeestjes-
verblijf maken, wilgenhutten bou-
wen en mooie paden aanleggen. Je 
krijgt je eigen tas met tuingereed-
schappen. De tuinclub is voor kin-
deren van 7 jaar en ouder. Deelna-
me kost 10 euro voor het hele sei-
zoen. Je moet je wel van te voren 

opgeven, want vol is vol. Dat kan 
telefonisch (0297-273692) of per 
mail (nmederondevenen@odru.nl). 
Vriendjes en vriendinnen zijn wel-
kom om af en toe mee te komen 
voor 2 euro per middag.

Tuinclub ‘De Wondertuin’ 
bij de Woudreus

De Ronde Venen - Zaterdag 15 
maart werkt de Knotgroep Uithoorn 
in Botshol. Onder leiding van Sytze 
de Vries wordt in dit prachtige ge-
bied van Natuurmonumenten een 
ochtend hard gewerkt aan het be-
houd van de balans tussen de riet-
landen en de bospercelen. Als je in 
dit gebied geen beheersmaatrege-
len zou nemen, zou alles dichtgroei-
en tot een moerasbos. Het mooie 
van Botshol is dat er naast het water 
en het bos ook veel ruimte is voor 
het riet. Veel bijzondere vogels zijn 
voor hun broedgelegenheid afhan-
kelijk van deze combinatie van wa-
ter, riet en bos. Zo is de broedkolo-
nie van de lepelaars in Botshol af-
hankelijk van een beschutte plek in 
het riet tegen een bosrand.
Zaterdag 15 maart neemt Sytze de 

Knotgroep met de boot mee naar de 
werkplek. Daar moeten de hoog op-
geschoten elzen en berken kort ge-
haald worden. Dan krijgt het riet-
land weer de kans zich te herstellen.
De knotgroep verzamelt zich om 
8.50 uur bij de werkschuur van 
Natuurmonumenten in de haakse 
bocht van de Botsholsedijk in Wa-
verveen. De boot vertrekt om 9.00 
uur! Rond 13.00 uur zijn we weer 
terug. Halverwege is er koffie met 
koek, als slot is er soep.

Iedereen die ervan houdt om in dit 
prachtige natuurgebied een och-
tend hard te werken, is van harte 
welkom. De knotgroep zorgt voor 
goed gereedschap en handschoe-
nen. Neem zelf laarzen mee, en een 
beker plus lepel.

Knotgroep zaagt in Botshol

Jongeren nemen stelling 
tegen discriminatie
Mijdrecht -De fakkeloptocht voor 
gelijke behandeling wordt dit jaar 
vervroegd georganiseerd. Vanwe-
ge de verkiezingen vindt de tocht 
plaats op 15 maart in plaats van de 
21e, de Internationale Dag tegen 
Racisme en Discriminatie. Nieuw dit 
jaar, is het debat voorafgaand aan 
de fakkeloptocht. Ook houdt wet-
houder Kees Schouten een toe-
spraak.
De JAC wil vooral jonge kiezers sti-
muleren om te gaan stemmen en 
daarbij bewust te kiezen voor de 
partij die hun belangen behartigt. 
“Wij willen dat jongeren gelijke kan-
sen krijgen als het gaat om werken, 
wonen, leren en leven”, stelt Serap 
Zengin als voorzitter van de JAC. 
Zij is dit jaar ook betrokken bij de 
voorbereidingen van de fakkelop-
tocht, net als jongerenwerker Thij-
men Klinkhamer namens de Stich-
ting Tympaan – De Baat. “Wij vinden 

het belangrijk dat alle jongeren ge-
lijke kansen krijgen om het maxima-
le uit zichzelf te kunnen halen. Jon-
geren zijn de toekomst en die moe-
ten we nu al de kans geven!”
Samen organiseren de JAC en jon-
gerenwerk onder meer het jonge-
rendebat. De deelnemers reageren 
op pittige stellingen om hun me-
ning over discriminatie duidelijk te 
maken. Voor die tijd kunnen gasten 
alvast genieten van wat hapjes bij 
een bescheiden multicultureel buf-
fet. Dat biedt hen de kans op ken-
nismaking met anderen en wat in-
ternationale en Hollandse soorten 
‘fingerfood’ als brandstof voor de 
korte fakkeloptocht na afloop van 
het debat. Met het gemeentehuis 
als start- en eindpunt zal de route 
in de nabije omgeving hooguit een 
kwartier innemen voor wie mee-
gaat. Het raadhuis is geopend van-
af 18.30 uur.

kijkers langdurig zal worden voort-
gezet want zonder deze sponsoring 
hadden vele evenementen niet ge-
organiseerd kunnen worden. 
Iedereen die eens een bezoekje wil 
brengen aan de bingo- of klaver-
jasavonden is bij de Lijnkijkers van 
harte welkom. Op de website van 

Argon staat informatie over deel-
name en lidmaatschap. De avon-
den worden in Mijdrecht druk be-
zocht, er heerst een gemoedelijke 
en gezellige sfeer en de opbrengs-
ten worden zinvol besteed aan met 
name de sportende jeugd. 
Foto: Sportinbeeld.com 

Felle brand verwoest twee auto’s
Vinkeveen - Aan het Waverveen-
sepad in Vinkeveen heeft zondag-
avond een felle brand gewoed, 
waarbij twee auto’s werden ver-
woest en een woning flinke scha-
de opliep. 
De vermoedelijke oorzaak van de 
brand blijkt een houtkacheltje te 
zijn. De twee auto’s die naast de 

woning geparkeerd stonden vlo-
gen in brand en dit sloeg over 
naar daar liggende strobalen. Ook 
de woning vatte vlam. De woning 
heeft dusdanig veel schade op-
gelopen dat hij onbewoonbaar is. 
Hoe het mis ging met het kachel-
tje, dat onder de carport stond 
wordt onderzocht.
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