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Nee, nee, wethouder Dekker,
zo zei de gedeputeerde dat niet!

De rapporten hierover van zowel de
Grontmij als DHV over de effectbepalingen van de nieuwe oeververbinding, zorgen echter voor een andere beeldvorming, namelijk dat er
wel degelijk knelpunten kunnen optreden bij een ‘knip’.

“Ik ga rechtdóór”
Wethouder Jacques Dekker gaf een
eigen interpretatie aan de uitspraak
van gedeputeerde Elisabeth Post tijdens haar voordracht in de informatietent te Hoofddorp op 4 maart jl.
bij het startsein van de werkzaamheden voor de aansluiting van de
N201 op de A4.
Daar waren de wethouders Dekker,
Rosendaal en Levenbach (Uithoorn)
eveneens voor uitgenodigd. In haar
voorwoord merkte de gedeputeerde
en passant op dat door de plannen
van de gemeente Uithoorn om geen
bestemmingsverkeer meer via de
N201 vanuit De Ronde Venen toe te
laten, er ter hoogte van het aquaduct
onder de Amstel een ontoelaatbare
verkeersdruk dreigt te ontstaan. “Ik
ben dan ook een voorstander van
een blijvende doorgaande verbinding vanuit De Ronde Venen met
Uithoorn voor bestemmingsverkeer
en niet voor de zogenoemde knipvariant”, zo liet de gedeputeerde weten aan een volle zaal aanwezigen.
Dat zijn geheel andere bewoordingen dan “Ik ga gewoon rechtdóór”...
zoals de wethouder tijdens de RTG
de vergadering liet weten. Daarbij
heeft de gedeputeerde zich bovendien niet in directe zin tot die ene
tafel gericht waaraan onze wethouders zaten. Misschien leek het wel
zo, maar zeker is dat niet. De verslaggever van deze krant bevond
zich namelijk eveneens in het aanwezige gezelschap.
Niet toelaatbaar
“Afsluiten van de brug bij Uithoorn
voor het verkeer is niet het beeld wat
bij ons voor ogen staat. Doorgaand
verkeer gaat erom heen, maar bestemmingsverkeer moet gewoon

vanaf De Ronde Venen Uithoorn
rechtstreeks kunnen bereiken. Dat
is altijd het idee geweest achter de
omlegging van de N201. Wat je nu
krijgt is dat ter hoogte van het aquaduct tijdens de spits het verkeer zich
gaat opproppen, omdat nu ook het
bestemmingsverkeer voor Uithoorn
vanuit de richting van de A2 er doorheen moet. Het is voor ons niet toelaatbaar dat daardoor een verkeersprobleem op de N201 bij het aquaduct ontstaat”, liet de gedeputeerde
ons wellicht ten overvloede in een
kort interview ter plaatse letterlijk
weten. In het artikel over de N201 in
deze krant van de afgelopen week
is dit overigens al uitvoerig onder
de aandacht gebracht. Wat het ook
gaat worden met de verkeersdruk,
de diverse rapporten en ingenomen
standpunten liggen bepaald niet in
elkaars verlengde. Het zou mooi zijn
als er nu eens een rapport kon worden uitgebracht met metingen van
verkeerscongesties louter ter hoogte van het aquaduct. Daarbij het
verschil aangevend in verkeersdruk
met of zonder knip dan wel toegang over de brug voor het bestemmingsverkeer of een gesloten brug,
dus zonder de mogelijkheid van bestemmingsverkeer. Dan ook graag
zonder de meetelling van kilometerbeprijzing, want die is achterhaald.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Uniek in Vinkeveen:

steengrill en kaasfondue

Herenweg 276
3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl
0297-265 308

b.g.g. 0297-261 266
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Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2010

Zaterdag 27 maart t/m zondag 11 april 2010

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 13 mei t/m maandag 24 mei 2010
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant

Locatie: tegenover het gemeentehuis

25,26,27 en 28 mAART

Start nieuwe cursussen

C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 8 april

Opvoeden & Zo
Mijdrecht, start 21 april

Wij zijn nog op zoek naar

BEZORGERS

Zuwe Zorg Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwezorg.nl

voor onze krant in Mijdrecht.

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

Ook zoeken wij mensen
die in de vakantieperiode
wijk(en) willen lopen.
Ben je serieus,
14 jaar of ouder, heb je op
WOENSDAGMIDDAG
tijd, bel ons dan.
Goede verdienste.

Tel. 0251-674433

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

(tijdens kantooruren)
vragen naar Rogier of Marco.
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BIG L. MAAK JE KEUZE

Bedrijfsunits op toplocatie!

CRAZY DAYS

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 MAART

G-STAR JEANS
Ook voor uw feesten en partijen!

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

ONLY

SWEAT BLAZER

29,CRAZY DAYS PRIJS

PALL MALL

OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE

VERO MODA

39,95

ONLY T-SHIRT

15,-

HEREN SWEATER

39,-

DENIM ROK

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

VAN BEKEND MERK

CRAZY DAYS PRIJS

VERO MODA

19,-

CARS KIDS JEANS

39,-

TUNIC

MEISJES EN JONGENS

50%
10.50%
15.5.10.10.10.-

-

DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Marsman opent het
vakantieseizoen! RT
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EN NOG HEEL VEEL ANDERE SPECIALE AANBIEDINGEN!

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

troy! 50045

Mijdrecht - Donderdagavond 18
maart jl. werd in het gemeentehuis
in het kader van Ronde Tafel Gesprekken (RTG’s) een aantal onderwerpen behandeld, met als laatste de recente ontwikkelingen rond
de N201. Sandor Harmens (VVD)
sprak daarbij onder meer zijn zorg
uit over de vermeende toenemende
verkeersdruk op de weg aan beide
zijden van het aquaduct onder de
Amstel. Zoals bekend wordt dit 2x2
rijstroken, waar de N201 vanaf de
aansluiting van de A4 2x2 rijstroken
wordt tot aan de rotonde en aansluiting met de Amsterdamseweg
in Uithoorn. En niet zoals door anderen werd gezegd tot aan de Zijdelweg! Dat scheelt een kilometer
méér aan doorstroming van het verkeer. Kort en goed, Sandor Harmens
kreeg van zowel wethouder Jacques
Dekker als Bram Rosendaal en directeur Dick Stapel weinigzeggende
antwoorden op zijn vragen. Alleen
dat in het rapport van de Grontmij
wordt vermeld dat over het hele traject van de N201 vanaf de A4 tot de
A2 tot 2030 geen knelpunten worden verwacht. “De trajectsnelheid
ligt volgens computermodellen waarin ook nog eens de (inmiddels
van de baan zijnde) kilometerbeprijzing is verrekend – boven de grenswaarde van 50 km/uur. Dus wij zien
geen problemen bij het aquaduct”,
aldus de heren elkaars opvatting
versterkend.

Korver Makelaars O.G. B.V.

UITVERKOOP
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Nieuwe Meerbode - 24 maart 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Agenda Meningvormende raadsvergadering
1 april 2010

Agenda Besluitnemende raadsvergadering
1 april 2010

Agenda Meningvormende raadsvergadering
6 april 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per
inspreker - kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 18 januari en 15 maart 2010 en rtg
Omgeving van 17 en 18 maart 2010
5. Vaststelling bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” (raadsvoorstel nr. 0009/10)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat de genoemde zienswijze ontvankelijk en ongegrond wordt verklaard. Het bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” ongewijzigd
wordt vastgesteld en ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, lid 2 geen exploitatieplan voor het plangebied wordt vastgesteld.
6. Vrijstellingsverzoek bouwen van een brug achter Herenweg 260-262
(raadsvoorstel nr. 0011/10)
Voorgesteld wordt een met de bouwaanvraag voor een brug achter Herenweg 260262 samenhangend verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO te weigeren.
7. Verzoek wijzigen bestemmingsplan Groenlandsekade 91a Vinkeveen
(raadsvoorstel nr. 0063/09)
Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente bewoning
is een schriftelijk verzoek gedaan. Dit verzoek is op 19 mei 2009 geweigerd. Tegen
dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. Deze commissie adviseert het bezwaar ontvankelijk en gegrond te
verklaren, het genomen besluit te herroepen en de aanvraag te beschouwen als een
verzoek om wijziging van het bestemmingsplan.
8. Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn (raadsvoorstel nr. 0084/09)
Voorgesteld wordt om gelet op het besluit van het college van Uithoorn over de Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn bij de verdere uitwerking van de Structuurvisie
Amstelhoek als uitgangspunt te hanteren een oeververbinding tussen Amstelhoek en
Uithoorn volgens de zogenaamde Garagevariant. Deze variant houdt in dat de Prinses
Irenebrug blijft gehandhaafd en dat de aan te leggen parkeergarage in het Dorpscentrum van Uithoorn ook vanuit Amstelhoek toegankelijk wordt gemaakt.
9. Budget bestemmingsplannen (raadsvoorstel nr. 0012/10)
In de begroting van 2010 is voor de herzieningsoperatie bestemmingsplannen géén
budget opgenomen. Hiermee wordt naar verwachting een bedrag van circa e 200.000
aan leges misgelopen. Om de actualisatie te kunnen voortzetten én het mislopen van
de leges te voorkomen, is het van belang in 2010 alsnog budget beschikbaar te stellen. Wij adviseren u in 2010 in totaal e 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de
saldireserve.
10. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.		Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 4 maart 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Vaststelling bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114a”
(raadsvoorstel nr. 0008/10)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat het bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon
R114a”, conform het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld en ex artikel 6.12
Wro, lid 2 geen exploitatieplan voor het plangebied vast te stellen.
4b. Verordening Vinkeveense Plassen 2009 (raadsvoorstel nr. 0010/10)
Een kleine aanpassing van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009 om de tekst
van artikel 9 in overeenstemming te brengen met de bij behorende kaart.
4c. Vaststellen projectbesluit “Amstelkade 80 te Amstelhoek” (raadsvoorstel nr.
0019/10)
Voorgesteld wordt te besluiten het Projectbesluit ‘Amstelkade 80 Amstelhoek’ vast te
stellen
4d. Beeldkwaliteitplan Groenlandsekade 1 Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0015/10)
Ter aanvulling op de welstandnota is voor bijzondere objecten een beeldkwaliteitplan
noodzakelijk ter toetsing. Dit beeldkwaliteitplan voorziet daar in.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of
deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per
inspreker - kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda.
4. Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0016/10)
Voor Groot Wilnis–Vinkeveen, een veenweidegebied met bijzondere landschappelijke
waarden, is een langetermijnvisie ontwikkeld in de vorm van een convenant, waarin
aandacht is voor het beperken van de veenbodemdaling, en waarin het ontwikkelen
van landbouw, natuur, water en recreatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
5. Nota van uitgangspunten Doorvaart De Heul (raadsvoorstel nr. 0091/09)
Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van uitgangspunten geformuleerd.
Hierin zijn globaal de (beleids)uitgangspunten weergegeven. Deze nota vormt de
start van de uitwerking die in de eerste helft van 2010, in overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de nota van
uitgangspunten.
6. Financiële aanvraag en koers stichting Servicepunten 2010
(raadsvoorstel nr. 0007/10)
De servicepunten zijn sinds 2009 een zelfstandige stichting. Het bestuur heeft eind
2009 haar plannen voor 2010 gepresenteerd. De plannen hebben betrekking op de
toekomst en de begroting van de servicepunten. Het college heeft de plannen beoordeeld en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het collegebesluit.
7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
Agenda Besluitnemende raadsvergadering
6 april 2010
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of
deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
4. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Soort vergunning
Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Oostzijde 96
De Hoef Oostzijde 97

Ontvangst
datum

bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag
aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank in Utrecht, tel. (030) 36 14 11.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht
Wipmolen 39

Plaatsen van een dakkapel

Bouwvergunning

2010/0073

15-3-2010

Oprichten van een steiger (nabij nr. 96)
Oprichten van een steiger (nabij nr. 97)

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0134
2010/0133

15-3-2010
12-3-2010

Vinkeveen
Bloemhaven 56
Loopveltweg 106

Vernieuwen van de beschoeiing
Plaatsen van een dakopbouw

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2010/0032
2010/0096

15-3-2010
15-3-2010

Plaatsen van een raam in de zijgevel
Veranderen van een bijgebouw
Realiseren van een verdiepingsvloer in
een bedrijfsunit
Oprichten van 12 appartementen
Aanpassen van dakkapellen
Oprichten van een veranda en berging
Vergroten van een woning dmv een erker

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0141
2010/0131
2010/0130

17-3-2010
8-3-2010
11-3-2010

Wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 22

Oprichten van een bedrijfsruimte

Bouwvergunning fase 2

2010/0056

15-3-2010

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0128
2010/0140
2010/0132
2010/0142

10-3-2010
16-3-2010
10-3-2010
17-3-2010

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning

2010/0127

10-3-2010

Plaswijk 59

Vergroten van een
verblijfsrecreatiewoning
Vergroten van een woning

2010/0143

17-3-2010

Waverveen
Kreekrug, 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17

Vergroten van een woning

Lichte bouwvergunning

2010/0135

15-3-2010

Plaatsen van een schuur aan de
achterkant van de woning
Vernieuwen van een dam met duiker
Plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achtergevel dakvlak
Vergroten van de berging en de woning

Lichte bouwvergunning

2010/0137

15-3-2010

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0136
2010/0138

15-3-2010
16-3-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0139

16-3-2010

Mijdrecht
Alexandriet 9
Ambachtsherensingel 1
Genieweg 3
Hofland 8, 10, 12, 14
Koraal 17
Rietveld 23
Nic. van der Steenstr. 14
Vinkeveen
Plaswijk 14

Wilnis
Dijkgraaf 26
Burg. Padmosweg 205
Burg. van Trichtlaan 46
Watertuin 67

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 25 maart 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam
Mijdrecht
Hertogenstraat 37
Vinkeveen
Baambrugse
Zuwe 135, 137
Baambrugse Zuwe 141d
Herenweg 205

Aard van het bouwwerk	Soort vergunning

Bouwnr.

Vergroten van een woning en het
plaatsen van een dakkapel

Lichte bouwvergunning

2010/0064

A

Vernieuwen van een toegangsbrug
naar de woning
Oprichten van een woning met
bijgebouw en zwembad
Vernieuwen van een berging

Reguliere bouwvergunning

2010/0029

B

Reguliere bouwvergunning

2009/0581

C

Lichte bouwvergunning

2010/0009

D

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Proostdijstraat 41

Vergroten van een clubgebouw

Bouwvergunning fase 1

2009/0431

Verzenddat.
vergunning
12-3-2010

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

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B, C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
- Onder D te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verkeersbesluit parkeerverbod Rechthuislaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 februari 2010 in De Ronde Venen een verkeersbesluit
hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het instellen van een parkeerverbod op de Rechthuislaan ter
hoogte van Rechthuislaan 1 aan de achterzijde van het Aldi-filiaal in Mijdrecht. Dit verbod is geldig tussen 07:00 en 12:00 van maandag
t/m zaterdag. Dit besluit ligt met ingang van 10 februari 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit
kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen

Verkeersbesluit Plaswijk en Helmstraat
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen
de volgende verkeersmaatregels: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Plaswijk
54, 3645 AW Vinkeveen en Helmstraat 23, 3641 EV Mijdrecht. De besluiten liggen met ingang van 24 maart 2010 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van o.a.
de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat
reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek,
vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030-2233000). Van verzoeker
wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen
de volgende verkeersmaatregels: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Plaswijk
54, 3645 AW Vinkeveen en Helmstraat 23, 3641 EV Mijdrecht. De besluiten liggen met ingang van 24 maart 2010 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van o.a.
de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat
reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek,
vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030-2233000). Van verzoeker
wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Veel te lang
Het is weer eens zover. Klagende bewoners over het gedrag
van het gemeentebestuur en dan bedoel
ik niet de raad maar
dan bedoel ik B&W (burgemeester en wethouders) en dan met name de wethouder die over
het onderhoud van de wegen gaat en de inrichting daarvan. Het is die man die altijd zoveel belooft en meestal niet nakomt. De man
van de duizend beloftes. Ja! Ja! Die man. Als hij
die nakomt dan komt Dekker, want die bedoel
ik, ze meestal na aan het bedrijfsleven maar
niet aan de burgers. Ineens word ik benaderd
door een van de bewoners van de Rechthuislaan in Mijdrecht. Een rustige straat (nou ja,
behalve dan de vrachtwagens) in een rustige
buurt waar veel mensen al vele jaren wonen
met alleen dus de overlast van meerdere grote
vrachtwagen per dag. Ja! Ja! De straat ligt achter het winkelcentrum Adelhof. Door die straat
rijden de vrachtwagens om de winkels te bevoorraden. Dat moet toch ook gebeuren, nietwaar? Ja! Ja! Zolang het winkelcentrum bestaat heeft er al een zelfbedieningszaak gezeten. Eerst VIVO, daarna Super de Boer en nog
eens Super de Boer en Plus die bevoorraad
moesten worden. De auto’s werden steeds groter en er gingen steeds meer parkeerplaatsen
voor de bewoners van de straat verloren, maar
de laatst jaren ging het redelijk goed. Ja! Ja! Tot
de laatste grote keten supermarkt erbij kwam.
Toen ging het ineens niet meer. Altijd ging het
en toen niet meer. Gezeur dus van de winkeleigenaar. Misschien al vanaf het moment dat
de deal gemaakt is dat die winkel vanuit het
centrum zou verhuizen. Ja! Ja! Ineens konden
de vrachtauto’s niet meer bij de winkel komen.
Te gek voor woorden. De chauffeurs moesten
natuurlijk wel kunnen sturen. Ja! Ja! Ze moeten wel kunnen sturen. Zo is dat toch? Wat gebeurt er? Ineens mogen de inwoners niet meer
parkeren waar ze altijd wel konden staan. Ineens zijn er parkeerplaatsen tekort in die buurt.
Even een paar bordjes plaatsen. Ineens moeten
de laatstthuiskomenden een paar honderd me-

ter lopen om hun auto kwijt te kunnen. Ineens
is het niet rustig meer in de straat. Te gek voor
woorden. Ik vraag mij af of het niet al van begin af aan de bedoeling was, voordat de winkel
verplaatst was, want hij moest toch weg uit het
centrum? Want de gemeente heeft daar toch
grootse plannen? Het zou best kunnen dat het
een soort deal was van “Ach die geparkeerde
auto’s van de bewoners, dat regel ik wel even.”
Dat kan toch? Zo gaat het vaak. Dingen worden over de rug van de burgers wel even geregeld. Wat kunnen de bewoners dan doen?
Nou, die kunnen dan nog wel bezwaar maken,
maar dat is in de meeste gevallen een wassen
neus. Ja! Ja! Want wat de gemeente beweert
is altijd waar. Van dergelijke zaken weet onze
Raad helemaal niets af. Dat kunnen B&W gewoon zelf regelen. Maar! Maar het zijn wel hun
kiezers waar het om gaat. Het is voor de politieke partijen wel van belang dat ze weten hoe
hun partijgenoot de wethouder omgaat met
hun kiezers. Toch? Het zou wel van belang zijn
dat zij aangeven wat zij ervan vinden als er zo
met hun electoraat (dat zijn hun kiezers Ja! Ja!)
wordt omgesprongen. Ik vrees dat ze helemaal
geen belang meer hebben bij dit soort zaken.
En om hoeveel inwoners gaat het nu helemaal
hè. Ja! Ja! De raadsleden zijn moe. Ze moeten
al veel langer meehobbelen als ze vooruit gedacht hadden. Het is niet leuk om te horen dat
je in plaats van 4 jaar nog wel een jaar langer
of meer moet blijven zitten. Dat is niet leuk. Dat
is helemaal niet leuk (wel voor de burgemeester en de wethouders natuurlijk, die verdienen
lekker). Voor de meesten van onze raadsleden
geldt sowieso dat ze al veel te lang in de raad
zitten. Veel te lang. Onze hoop was ook dat er
bij de herindeling eens een frisse wind door de
raad zou waaien. Dat geldt natuurlijk niet voor
de partijen. Het CDA blijft, de VVD blijft, D66
blijft, de PvdA blijft, de ChristenUnie/SGP blijft
en GroenLinks blijft, maar Ronde Venen belang zou die nog blijven en Gem. belangen? en
VVW? Ja! Ja! We zien het nog wel. Daar komen
we nog wel een keer op terug.
John B. Grootegoed

Opening Studio Ongewoon
Mijdrecht - Er wordt nog hard gewerkt, maar zondag 28 maart a.s. is
alles gereed en opent Studio Ongewoon haar deuren. Geïnteresseerden zijn die dag vanaf 14.00 uur van
harte uitgenodigd zich te laten verrassen door de nieuwe bestemming
van het fris opgeknapte Rijkenbergpand, Bovenhoven nummer 63!
Studio Ongewoon is het nieuwe interieurinitiatief van de twee Mijdrechtenaren Mariska Wijtmans, interieurstyliste en Roel Smit, interieuren meubelontwerper. Zij bundelen
hun krachten en vanuit hun creatieve samenwerking is het idee voor
een ‘ongewone’ interieurstudio in de
regio Mijdrecht ontstaan. De studio,
ingericht als showroom, is te typeren als ‘verrassend anders’; interieur en meubels die qua vorm, materiaal en/of uitstraling afwijken van
het ‘gewone’, maar wel voor ieder
budget toegankelijk zijn. De Studio

wordt een plek voor advies, ontwerp
en verkoop. Waar klanten geïnspireerd raken en interieurideeën worden geboren en gerealiseerd. Na de
opening is Studio Ongewoon open

van dinsdag t/m zaterdag van 10.00
uur tot 14.00 uur en buiten openingstijden op afspraak. Op internet
is de Studio te vinden via
www.studio-ongewoon.nl

Doorvaart de Heul: verbetering bereikbaarheid
Vinkeveense Plassen

Noodkreet recreatieondernemers: “Raad, ga
mee met voorstel wethouder”
Vinkeveen – Hoeveel jaar er al niet
gesproken wordt over het plan om
de doorvaart de Heul in Vinkeveen
te verbreden en zo een betere doorgang naar de Vinkeveense Plassen
te realiseren. Als we stellen tientallen, overdrijven we niet. De Heul is
altijd al het knelpunt geweest, maar
de gemeente kreeg het de afgelopen veertig jaar maar niet voor elkaar om de benodigde grond in
handen te krijgen.
Diverse plannen zijn reeds gepubliceerd, zo ook dit nieuwe plan hebben wij al vier maanden geleden
uitgebreid besproken in onze krant.
Met dit laatste plan ziet het er naar
uit dat wethouder Dekker een opening heeft gecreëerd en de plannen
gerealiseerd zouden kunnen worden. Had men verwacht dat de omwonenden van de Heul blij zouden
zijn? Niets blijkt minder waar. De
omwonenden van het plangebied
staan ( bijna) allemaal op hun achterste benen. Nu wordt de natuur
vernield, verdwijnen er doorzichtjes, mogen bepaalde personen woningen bouwen, waar de omwonenden op tegen zijn, kortom: het plan
deugt van geen kant, als je de omwonenden hoort.
De omwonenden begrijpen het niet:
gewoon een extra brugwachter aanstellen en alle problemen zijn opgelost: “Nu gaat de brugwachter lunchen en is de brug gewoon dicht en
ontstaan er opstoppingen. Gewoon
in ploegendienst gaan werken, dan
is dit allemaal verder niet nodig.”
Heel ander geluid

Maar is dat wel zo. Is de oplossing
zo makkelijk? De heer Steeghoek,
die sprak namens alle recreatieondernemers van Vinkeveen, was het
geheel niet eens met de ophef van
de omwonenden. De recreatieondernemers van Vinkeveen zijn dolblij met deze plannen van de wethouder. Hij was heel duidelijk:
“De Heul wordt al jaren als een
knelpunt gezien, door het recreatieschap, het waterschap, ver Nederlandse Gemeenten, het Rijk en de
Provincie. Talloze studies, rapporten,
ontwikkelingsvisies, structuurschetsen, toekomstplannen en visies van
diverse zijden zijn sindsdien verschenen.
Deze hebben alle 1 ding gemeen:
het knelpunt de Heul staat steeds
opnieuw vermeld. Nu nog. Er is de
afgelopen twintig jaar dus niets opgelost. In het eindrapport van de
Stichting Recreatie, Kennis– en Innovatiecentrum betreffende het Recreatief Routenetwerk Randstad
van 2008 wordt het eveneens genoemd, tezamen met het fietspad
Geuzensloot. Met als extra opmerking dat de Heul binnen enkele jaren een knooppunt voor wandelen,
fietsen en varen wordt”, aldus de
heer Steeghoek tijdens het Ronde
Tafel Gesprek van vorige week donderdagavond.
Verbeteren
“Deze gemeente”, zo vervolgde de
heer Steeghoek, “heeft zich al vele
malen uitgesproken dat zij de toeristische en recreatieve mogelijkheden zowel voor haar inwoners en

ondernemers als voor haar bezoekers zoveel mogelijk wil verbeteren,
uitbreiden en bevorderen. Wel, dat
kan nu allemaal met dit plan dat nu
voor ons ligt. Wij ondernemers verzoeken de raad dan ook in te stemmen met de voorliggende nota van
uitgangspunten. Bovendien is het
een gouden kans om van het nu –
volgens enkelen wel romantisch,
gezellig, kneuterig, landelijk en rustig, maar anderzijds ook met een
rommelig uitzicht – iets fraais te maken. Je knapt iets op, lost een groot
probleem op en doet mee aan een
schitterend landelijk recreatief netwerk. Dat is goed voor u, de raad,
en voor hen die u vertegenwoordigt”, aldus Steeghoek.
Raad
Na uren praten, voor de zoveelste
keer, kwamen ook de aanwezige
raadsleden er weer niet uit. Maar ze
hebben nog even. De raadsvergadering waarin de raad nu toch eindelijk eens hom of kuit moet durven
kiezen is dinsdagavond 6 april. Kunnen ze tijdens de paasdagen nog
eens goed nadenken en misschien
begrijpen dat je toch eens een besluit moet durven nemen.
Je kan alles wel voor je uit blijven
schuiven, maar daar ben je toch
geen raadslid voor. Nu zijn er een
twintigtal families tegen, maar er zijn
er misschien wel honderden voor.
Wat je ook doet, je doet het nooit
voor iedereen goed.
Maar niets doen is voor niemand de
oplossing. Dat kost alleen maar tijd
en handen vol geld.

Muziek- en showkorps Triviant
houdt wederom
haar eieractie
Wilnis/Vinkeveen - Komende zaterdag 27 maart is het weer zover,
dan houdt Muziek en Showkorps
Triviant haar jaarlijkse eieractie.
De leden van Triviant gaan in een
deel van Wilnis langs de deuren
om lootjes te verkopen, waarbij u

één, twee of drie eieren kunt winnen Mocht u wat winnen, dan wordt
de prijs direct overhandigd door één
van onze leden.
De lootjes kosten 0,25 per stuk.
Vinkeveen
Ook in Vinkeveen krijgen de men-

sen de gelegenheid om lootjes te
kopen,
daar kunt u hen bij het winkelcentrum tegenkomen.
Triviant hoopt dat u net als voorgaande jaren helpt om deze actie te
laten slagen.

Jan Vossestein (links) overhandigt cadeaus aan jubilaris Dirk-Jan Asselt.

Foto: Maarten Bootsma

Vossestein huldigt
jubilerende autotechnicus
Nieuwer ter Aa – Zaterdag vierde
autobedrijf Vossestein het 12,5 jarig
jubileum van autotechnicus Dirk-Jan
van Asselt. Hij werd flink in het zonnetje gezet. ‘Een goede inzet moet
ook goed beloond worden’, aldus directeur Jan Vossestein. De jubilaris:
‘Het is hier super om te werken, je
inzet wordt echt gewaardeerd.’
De jubilaris werd zaterdagavond bij
Partyboerderij ‘De Willigen’ in Vreeland verwelkomd. Bij aankomst liep
hij door een erehaag van collega’s
naar binnen. Aansluitend kreeg hij
een sjerp omgehangen met de tekst
‘Kanjer’. Daarop volgde een rondleiding door de kaasmakerij van

‘De Willigen’. Dirk-Jan eet dagelijks
kaas. De rondleider tegen de jubilaris: ‘Ik heb gehoord dat u de enige bent die thuis kaas eet, maar ik
waarschuw u, na deze rondleiding
verandert dat’. Tijdens het gezellige etentje sprak directeur Jan Vossestein zijn waardering uit: ‘Dirk-Jan
onderscheidt zich. Dat doet hij door
bijna een half uur voor aanvang van
het werk aanwezig te zijn. Maar ook
door zijn brede inzetbaarheid. Zo
is hij onder andere Airco Specialist, APK-keurmeester en Magazijnmeester. En dat alles naast zijn ‘gewone’ werk als autotechnicus’. Aansluitend kreeg de jubilaris een lu-

dieke quiz voorgeschoteld, bedacht
door zijn collega’s. In de quiz kon hij
punten voor de cadeaus verdienen.
Hij kreeg onder andere een professionele tuinbarbecue. Jubilaris DirkJan: ‘Ik heb al die jaren met plezier gewerkt. Het is hier super om te
werken, we werken met de nieuwste apparatuur en je inzet wordt ook
echt gewaardeerd’. Tot slot nodigde
de jubilaris zijn collega’s uit om de
nieuwe tuinbarbecue in de zomer
gezamenlijk uit te komen proberen.
Autobedrijf Vossestein heeft nog
plaats voor een eerste automonteur. Meer informatie staat op vossestein.nl.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

sTICHTING DE BAAT
PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Door en voor
dik en dun

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

Millenniumdoel 1: voor 2015 de honger halveren en minder mensen in armoede.

www.morpheus.nl

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

boxsprings

DIERENARTsEN

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

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

Wakker worden!

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
een beetje schuw. Is 1,5 jaar oud en heet Puma.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
met witte stip aan de punt. Korte pootjes, zij is 10 jaar en heet
Bonny.
- Waterlelie in Wilnis, grote rood/witte kater. (Maine Coone).
Hij heet Muckey en is 21/2 jaar oud.
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, zij is 1 jaar oud.
Haar naam is Tinkerbel.
- Fregat in Uithoorn, rode kater met 4 witte sokjes en witte bef.
Hij heet Snoet en is 13 jaar. Snoet heeft een klein postuur.
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.

Grafiek: aantal ondervoede mensen 2001 - 2009, World Food Program
Volgens de definitie van de Verenigde Naties is armoede het niet kunnen
voorzien in de primaire levensbehoeften als schoon water, voedsel, kleding,
minimale huisvesting en gezondheidszorg.
De wereldbank spreekt van armoede bij een inkomen van minder dan 1.25
dollar per dag, van extreme armoede bij minder dan 1 dollar per dag. Dit
houdt geen rekening met de waarde van die dollar of de wereldvoedselprijs.
Extreme armoede gaat gepaard met honger. Ondanks de wereldwijde inzet
en het stellen van millenniumdoelen nemen de honger en de armoede rap
toe en tellen we (World Food Program) inmiddels meer dan 1 miljard mensen die ondervoed zijn. Het hoogste cijfer ooit.

Gevonden:
- Mr. Constantijn Huygenlaan in Uithoorn, zwarte kater met witte
poten en een beetje wit op de kop.
- Molenland in Wilnis, forsgebouwde grijs/zwarte kater.
- Busstation in Uithoorn, forsgebouwde grijs/zwarte kater.
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/witte poes.
- Volkstuinen in Mijdrecht, bruin/zwart/witte lapjespoes.
- Achterberglaan in Uithoorn, een witte niet zo grote poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/wit gestreepte kater (Whiskas-kat).

Unica films bij Videoclub
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Donderdagavond 1 april (geen grap) wordt een
selectie van bekroonde films vertoond van het Unica festival 2009.
Leden van 17 aangesloten videoclubs van District NH’63, waartoe
ook videoclub De Ronde Venen behoort, komen op deze filmavond
naar De Boei. De moderator voor
deze avond is Kees Tervoort. Hij zal
een introductie geven over de UNICA.
Het programma voor deze avond
kunt u vinden op de website van videoclub De Ronde Venen onder de

link:
home.planet.nl/~bro01142/
programma.html
Onder de vertoonde selectie zijn
films uit Engeland, Nederland,
Duitsland, Frankrijk, Slowakije, Argentinië en Spanje.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot ca 22.45 uur. De toegang is
gratis. De filmavond vindt plaats in
Sociaal Cultureel Centrum De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Bent u ook een videofilmer, dan mag
u beslist deze filmavond van amateurfilmers niet missen.

Ik zoek een baasje
Regio - Deze lieve, rustige, aanhalige, witte, langharige kater met donkere
staart zoekt een nieuwe baas. Wilt u misschien wel zijn nieuwe baasje worden? Neem dan contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o.,
tel. 0297-343618.

Nederlanders met een ernstig overgewicht: CBS
In landen met meer welvaart vinden we statistieken over ernstig overgewicht. De verschillen worden extremer. Het is in ieders belang dat hier iets
aan gebeurt.
Stoppen van uitbuiting, eerlijke handel, scholing. Om maar eens iets te noemen.
Maar wat kunnen we er zelf aan doen? Jij en ik?
Een van de aanbevelingen van het WFP is om eens een maaltijd (inclusief
drinken) voor minder dan 1 dollar ( 85 eurocent) te bereiden en je vrienden
uit te nodigen dat ook te doen. Met elkaar is natuurlijk nog gezelliger.
Wellicht wilt je dat ook eens proberen? Het is een hele uitdaging. En wil je
die ervaring met ons delen? Ook als het niet lukt? Mail dan naar sosderondevenen@xs4all.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Gemeente goed op koers
met een integraal
veiligheidsplan
De Ronde Venen - De gemeente
De Ronde Venen ligt op koers met
de uitvoering van het integraal veiligheidsplan. Dat blijkt uit een tussenevaluatie die onlangs is uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt ook dat
nog niet alle doelstellingen zijn behaald, hieraan wordt dit jaar extra
aandacht besteed.
Doel van het integraal veiligheidsplan is de veiligheid en het gevoel
van veiligheid in De Ronde Venen te
vergroten. Om dat te bereiken is een
aantal maatregelen genomen en activiteiten ontwikkeld. Zo neemt de
gemeente sinds 2008 deel aan Burgernet en telt de gemeente inmiddels zo’n 2400 deelnemers. Op 1 juli 2009 is gestart met de uitvoering
van de Wet tijdelijk huisverbod die
de burgemeester de mogelijkheid
biedt om plegers van huiselijk ge-

weld (of bij een dreiging daarvan)
een huisverbod op te leggen. Ook is
de gemeente gestart met de aanpak
van overlastgevende jeugdgroepen,
is in 2007 besloten tot de invoering
van cameratoezicht in het centrum
van Mijdrecht en is uitvoering gegeven aan integrale handhaving.
Uit de evaluatie blijkt ook dat het tegengaan van overlast die wordt veroorzaakt door bezoekers van horecagelegenheden een belangrijk
aandachtspunt blijft, evenals het
voorkomen van fietsendiefstal en
het plegen van vernielingen. Hieraan wordt de komende maanden extra aandacht besteed. Tevens zal nadrukkelijker over de veiligheid binnen de gemeente worden gecommuniceerd. De komende tijd wordt
bekeken of het uitbrengen van een
veiligheidsnieuwsbrief daarvoor een
geschikt middel is.

Kunst stond centraal op
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Voor alle kinderen van
de Sint Jozefschool was er op dinsdagmiddag 16 maart een ateliermiddag georganiseerd, met als thema
water. Verspreid over verschillende
locaties werden in kleine groepjes
drie programma–onderdelen afgewerkt, waarbij culturele- en technische activiteiten centraal stonden.
In de sporthal en aula werd gedanst
en bewogen met én zonder muziek.
In de leslokalen werd geschilderd,
gewerkt met ecoline en leerden de
kinderen te dramatiseren naar aan-

leiding van een verhaal.
Voor techniek kwamen diverse aspecten aan de orde, zoals drijven zinken, water overhevelen door middel van een pijpje, lopen over water,
waterbaanproefjes, drijvende objecten maken, oplossen van poeders,
bellen blazen, glazen laten klinken
en nog veel meer.
Al spelenderwijs hebben de kinderen veel geleerd. Dit was de eerste van een serie van twee ateliermiddagen. De volgende zal zijn op
15 juni.

Voorjaarsconcert
Brassband Concordia
Vinkeveen - Op zaterdag 27 maart
geeft Brassband Concordia een
concert met als thema “Music of the
Highlands”. Het opleidingsorkest zal
de avond openen. Zij spelen muziek die niet alleen leuk is om naar
te luisteren, maar waarbij je ook iets
kunt beleven. De blokfluitgroep onder de bezielende leiding van Bernadette de Bree laat met een paar

liedjes horen wat ze al geleerd hebben. Daarna brengt de Band muziek
uit Schotland, Ierland en Engeland,
met als speciale attractie het optreden van René Swankhuizen die tijdens zijn optreden de zo karakteristieke doedelzakmuziek zal laten horen. Het concert vindt plaats in De
Boei aan de Kerklaan 32, in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. Entree 8,-.

Het was weer lachen!
Sportbelofte bij de Bron
levert 580 euro op voor
Stichting Jongeren Actief
Vinkeveen - In januari 2009 zijn ze
bij SMC de Bron met de sportbelofte begonnen om de mensen die
bij hen trainen (fitnessen) extra te
motiveren en meteen iets goeds te
doen voor de gemeente.
Mensen deden aan het begin van
het jaar een belofte. Dit mocht van
alles zijn, mits het met sport te maken had en meetbaar was. Dit kon
bijvoorbeeld aan de hand van een
sporttest die gedaan werd of afvallen of een afstand roeien in een bepaalde tijd.
Haalde je die belofte aan het eind
van het jaar niet, dan moest je zelf
een van te voren opgegeven bedrag
betalen (voor het goede doel). Haalde je hem wel, dan betaalde SMC
de Bron 10 euro. Sommige deelnemers vonden het doel voor dit jaar
zo goed dat ze ondanks dat ze hun
belofte gehaald hadden alsnog het
bedrag betaalden.
In totaal hebben 40 leden van SMC
de Bron aan de sportbelofte meege-

daan die in totaal een bedrag van
580 euro bij elkaar hebben gesport.
Dat bedrag is vorige week aan Stichting Jongeren Actief overhandigd.
Stichting Jongeren Actief maakt het
mogelijk dat álle kinderen en jongeren in De Ronde Venen lid zijn van
een sport- of spelclub, ook als daar
thuis geen geld voor is.
De stichting betaalt het lidmaatschap van een club en de uitrusting of materialen die daarvoor nodig zijn. Inmiddels zijn al zo’n 40 kinderen en jongeren blij gemaakt. Ze
zijn lid geworden van verschillende
sportclubs (voetbal, korfbal, zwemmen en judo), de scouting of hebben inmiddels dans- of muziekles.
Dat betekent dat deze kinderen en
jongeren in groepsverband sporten
of andere activiteiten doen. En dat is
heel goed voor hun lichamelijke én
geestelijke ontwikkeling.
Op de site van de gemeente De
Ronde Venen vind je meer informatie over Stichting Jongeren Actief.

Eiermiddag in De Woudreus
Wilnis - Het is voorjaar en bijna Pasen. Daarom organiseert NME-centrum De Woudreus op woensdag 31
maart een speciale middag met allerlei activiteiten rond ‘eieren’.
Wat is er allemaal te doen?
Je kunt eieren onderzoeken en je
kunt meedoen aan een eierquiz en
met allerlei spelletjes. Ook ga je eieren zoeken, verven en versieren. Er
loopt een echte paashaas rond. En
er is voor iedereen wat lekkers.
Heb je zin om te komen en ben je
tussen de 6 en 12 jaar?

Dan ben je van harte welkom in
NME-centrum De Woudreus aan
de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De middag is gratis. Het begint om
14.00 uur en eindigt om 16.15 uur. Je
moet je wel van te voren opgeven, in
elk geval uiterlijk 29 maart. Dat kan
telefonisch, 0297-273692, of per email, info@nmederondevenen.nl.
Er is plaats voor 25 kinderen, dus
meld je snel aan!.
In verband met de eiermiddag is op
woensdagmiddag 31 maart geen inloopmiddag op de Woudreus.

Poging tot inbraak
Vinkeveen – Agenten hielden in de
nacht van maandag 15 op dinsdag
16 maart twee mannen aan op verdenking van poging tot inbraak.
Rond 02.35 uur zagen agenten een
man bij een winkel aan de Herenweg staan. Zij vonden het een wat
vreemd tijdstip om daar rond te hangen en vroegen wat hij daar aan het
doen was. Hij kwam met het smoesje dat hij op iemand stond te wachten. Vervolgens zagen de agenten
dat er vlak naast hem een breekijzer
op de grond lag. Daarop hielden
agenten de verdachte, een 18-jarige
Roemeen, aan. Bij verdere contro-

le zagen zij dat was geprobeerd de
deur van de winkel open te breken.
Daar de verdachte mogelijk niet alleen was, stelden agenten een onderzoek in de omgeving in. Daarbij
troffen zij in een auto een man aan,
die zich liggend op de achterbank
probeerde te verschuilen. In de auto troffen de agenten inbrekersgereedschap aan.
Zij hielden de verdachte, een 24-jarige Roemeen, eveneens aan. Beide verdachten zijn naar het politiebureau overgebracht en zij zijn voor
nader onderzoek ingesloten.

Mijdrecht - Het was vrijdagavond
weer ouderwets lachen geblazen in Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht, want toneelvereniging
OKK speelde het toneelstuk “Help
Stress”.
Een vrolijk stuk over een familie met
twee kinderen waar de man huisman is en de vrouw de kost verdient.Het loopt allemaal echter niet
volgens de wens van moeders, die
een ultimatum stelt: de volgende
dag het hele huis brandschoon of ze
vertrekt met de kinderen naar een
hotel. Dit laat de vader des huizes
natuurlijk niet op zich zitten en hij
bedenkt samen met een journaliste
(die wel van een wijntje houdt) een
gek plan.
Allerlei verwikkelingen volgen elkaar op, een aantal vreemde therapeuten komt binnenstuiteren; de
baas van moeders komt onverwacht
langs, al met al genoeg dolkomische situaties waar het publiek zich
prima om vermaakte. Na een dave-

rend applaus werd Nol Staudt nog
even in het zonnetje gezet om hem
te bedanken voor meer dan 30 jaar
toneel, voornamelijk op de planken
(maar ook als regisseur en in het
bestuur), en omdat hij het toch iets
rustiger aan wil gaan doen de komende tijd, neemt OKK voorlopig
afscheid van hem als toneelspeler,
(maar het zou hen niets verbazen
als het later toch weer gaat kriebelen en ze hem nog eens terugzien in
een kleine rol!). Met een prachtige
bos bloemen voor mevrouw Staudt,
en een cadeaubon voor Nol, nam hij
voor de laatste keer het applaus in
ontvangst.
Al met al een heerlijke avond toneel,
en volgende week gaan de spelers alweer beginnen met het nieuwe stuk voor de uitvoering van november.
Voor inlichtingen over toneelvereniging OKK of data van de bingoavonden, kunt u bellen met 0297274030. Of kijk op: www.okk.nl.tt

Klucht: ‘De familie Bale
en… het plooirok mysterie’
Wilnis - De Toneelgroep van de
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt
op vrijdag- 26 en zaterdagavond 27
maart a.s. de klucht: ‘De familie Bale en… het plooirok mysterie’, geschreven door Peter Leenders, in
gebouw De Schakel aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis. De aanvang is om
20.00 uur. Stel u voor, je hebt een
razend drukke week achter de rug,
met veel gezeur aan je hoofd, en je
denkt van een rustig weekend te
gaan genieten. Maar helaas… even
vergeten dat je schoonmoeder komt
logeren met haar nieuwe vriend. Je

schoonmoeder op bezoek is voor de
heer des huizes al geen pretje, maar
die vriend van haar zorgt voor een
wel héél onrustig weekend. Dochterlief zal dan ook terecht opmerken: ‘Moeder, u valt altijd op de verkeerde mannen!’
Kaarten voor beide voorstellingen
zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48 in
Wilnis. De prijs is 6,- p.p.
Eventueel overgebleven kaarten
worden nog verkocht aan de zaal.
De netto-opbrengst van beide avonden is bestemd voor de kerk.

Pannenkoekenfestijn op
Ministek!
De Ronde Venen - Enkele weken
geleden stelden twee moeder voor
om pannenkoeken te komen bakken voor de kinderen op Kinderdagverblijf Ministek. Dit vond afgelopen woensdag plaats. Stichting de
Klimboom is eigenlijk erg voor de
volkoren of bruine boterham, maar
maakte voor dit initiatief graag een
uitzondering. De pedagogisch medewerksters besloten hierop aan te
sluiten, door er een themadag rond
pannenkoeken van te maken. Stichting de Klimboom, waar Ministek
deel van uitmaakt, heeft in haar beleid opgenomen dat er met regelmaat Open Deuren wordt georganiseerd. Op Ministek is dat eens per
week. De kinderen kunnen dan, binnen het dagverblijf, zelf kiezen aan

welke activiteit ze mee willen doen
en naar de ruimte gaan waar deze
wordt georganiseerd. Zo kunnen alle kinderen datgene doen waar ze
behoefte aan hebben.
Zo kon er woensdag in hun atelier
met allerlei materialen geplakt worden op een papieren pannenkoek.
In de hal werd een pannenkoekenrace gehouden; met de pannenkoek
in je koekenpan, door de hoepels,
naar het fornuisje. Er kon in een lokaal worden gekleurd en weer ergens anders verkleedden de kinderen zich als kok.
Mmmm... ondertussen vulde het gebouw zich met een heerlijke geur
van de pannenkoeken die de moeders Petra en Roos stonden te bakken. Dat was smullen!

Speerpunten handhaving
in 2010-2011

Wethouder Bram Roosendaal ( oud-hovenier) legt de leerlingen uit hoe ze het
beste kunnen snoeien

Kinderen groep 7 van de
Trekvogel snoeien mee
Mijdrecht - Op de Nationale Boomplantdag organiseert de gemeente
De Ronde Venen een snoeidag.
De kinderen van verschillende scholen gaan dan samen met de gemeente een park in om daar te gaan
snoeien of planten. Ook de kinderen van groep 7 van de Trekvogel
zijn net als voorgaande jaren weer
van de partij. Op aanwijzing van de
gemeentewerkers zagen en snoeien

zij de struiken die te groot zijn of die
niet meer goed groeien. Zo kunnen
deze in het voorjaar weer opnieuw
uitlopen. Ook wethouder Roosendaal gaf de kinderen aanwijzingen
bij het zagen van een boompje.
Het was erg leerzaam en de kinderen hadden er dan ook veel zin in.
Resultaat: een gesnoeid park en
een flinke berg takken. Goed gedaan jongens en meiden.

De Ronde Venen - Illegale bebouwing van legakkers, permanente bewoning van recreatiewoningen, controle van woningen waar arbeidsmigranten verblijven en kleine ergernissen. Op die onderwerpen zal de
gemeente de komende twee jaar
extra toezien in haar handhaving.
Dat blijkt uit het handhavingsbeleid
2010-2011 dat het college van B en
W dinsdag 16 maart heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad heeft
aangeboden ter besluitvorming.
Om het woon- en werkklimaat in De
Ronde Venen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben rijksoverheid,
provincie, recreatieschap en gemeente een groot aantal regels vastgesteld. Het opstellen van die regels
alleen is echter niet voldoende, ze
dienen ook te worden gehandhaafd.
Door de regels consequent en op
een integrale manier te handhaven, wordt rechtsgelijkheid gestimuleerd, omdat de regels voor alle inwoners op dezelfde manier worden
toegepast. Ook wordt op die manier
op een effectieve en efficiënte manier gewerkt.
De gemeente De Ronde Venen is drie
jaar geleden begonnen de handhavingstaken op een structurele en integrale manier vorm te geven. De
kwaliteit van de handhaving is daarmee verbeterd. In 2009 zijn door de
gemeenteraad prioriteiten vastgesteld op het gebied van handhaving.

Uit een evaluatie blijkt dat deze goed
aansluiten bij de behoeften van inwoners. Met het handhavingsbeleid
2010-2011 wordt verder gegaan op
deze ingeslagen weg. Waar handhaving tot nu toe voor een belangrijk deel was gebaseerd op klachten
van inwoners of misstanden die door
toezichthouders werden waargenomen (reactief), wordt in het handhavingsbeleid 2010-2011 een meer
proactieve koers gevaren. De komende twee jaar worden er dan ook
verschillende handhavingsprojecten
uitgevoerd.

De Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging
“De Christenvrouw” afdeling de
Ronde Venen hoopt op D.V. morgen,
donderdag 25 maart, bij elkaar te
komen in gebouw ’t Kruispunt van
de Christelijk Gereformeerde Kerk
te Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. ‘De Christenvrouw’ wil
deze avond met u stilstaan bij Pasen. Zij wil dit doen door middel van
een Paasliturgie. Spreekt het onderwerp u aan? Kom gerust eens vrijblijvend kijken en luisteren.
De avond begint om 20.30 uur en de
koffie is klaar om 20.15 uur!
Voor inlichtingen: Janneke Kranenburg-Bluemink. tel. 0297-281882.

Lik-op-stuk: boom-in-gat
Mijdrecht – In het kader van likop-stuk paste een agent op zondagmiddag boom-in-gat toe.
Rond 16.05 uur zag een getuige
dat vier jongens op de Kamille een
boompje uit de grond trokken en
dat in een sloot gooiden. De getuige
belde de politie en een agent ging
ter plaatse. Hij trof de vier vandalen, drie jongens van 13 jaar en één
van 14 jaar en allen uit Mijdrecht, ter
plaatse aan. Zij gaven toe de vernieling te hebben gepleegd. De agent
besloot hen direct het boompje uit
het water te laten halen en die netjes op de plek te herplanten, waar
zij hem uit hadden getrokken. De
agent stelde de ouders van de jongens in kennis van het gebeuren. Zij
konden zich in de gekozen oplossing vinden en zouden nog een ou-

derlijk gesprek met hun kroost voeren.

Passage
Mijdrecht - ‘Passage’ is de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Mijdrecht. Morgenavond, donderdag 25 maart, komen
ze weer bij elkaar in gebouw Irene aan de Kerkstraat in Mijdrecht.
De heer Dirk Jan Warnaar komt deze avond verzorgen met muziek en
schilderijen over de Mattheus Passion van Bach. Het belooft een inspirerende avond te worden. Wij van
de Passage hopen u allen te ontmoeten. Gasten zijn hartelijk welkom, de zaal is open om 19.45 uur
en de koffie staat voor u klaar.
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Knullig aangelegd ruiterpad kostte veel geld en
is geen succes

ABN AMRO en Fortis Bank
Nederland onder één
dak in Mijdrecht
Mijdrecht - ABN AMRO en Fortis
Bank Nederland onder één dak in
Mijdrecht. De integratie van banken
wordt zichtbaar in het straatbeeld.
Het kantoor van Fortis Bank Nederland aan de Rendementsweg 12A
verhuist per 7 april 2010 naar het
ABN AMRO kantoor aan de Dorpsstraat 1 in Mijdrecht. Hiermee is de
eerste stap gezet naar de fysieke integratie van de twee banken, die onder voorbehoud van goedkeuring
door de betreffende autoriteiten is.
Fortis-klanten zijn door hun bank
persoonlijk ingelicht over het samengaan. Zij behouden hun eigen rekeningnummer, bankpas en pincode. Vanaf april wordt de integratie
ook zichtbaar in het straatbeeld. Op
de gevel is dan voortaan alleen het
ABN AMRO logo nog te zien. Paulus
de Wilt, directeur ABN AMRO Particulieren: “Tijdens het integratieproces staat het klantbelang centraal.
Op onze vestigingen en in onze call
centers zijn extra mensen aanwezig
om vragen te kunnen beantwoorden. Ook gaan we vaker ‘s avonds
open.” In het proces is gekozen voor

een geleidelijke verandering voor de
klant. Zo wordt er Twinning (two-inone) toegepast. Dat betekent dat er
in de ABN AMRO-vestigingen een
speciale balie komt waar klanten van
Fortis Bank Nederland (FBN) voorlopig terecht kunnen.
Wijzigingen voor klanten
Klanten kunnen vanaf 7 april 2010
aan de nabijgelegen Dorpsstraat terecht waar het pand omgebouwd
wordt tot een kantoor dat onderdak
biedt aan zowel ABN AMRO als Fortis Bank Nederland. Het kantoor is
open op maandag van 13.00 tot 17.00
uur en op dinsdag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur.
Bovendien is een aantal services met
de integratie voor Fortis-klanten uitgebreid. Bij het kantoor zijn een sealbagautomaat en een multifunctionele geldautomaat - waar je biljetten
kunt opnemen en storten - aanwezig. Een groot voordeel voor Fortisklanten is dat ze nu niet meer naar
het industrieterrein hoeven maar hun
bankzaken gewoon in het centrum
van Mijdrecht kunnen regelen.

Opening
Hoewel er op 6 april werkzaamheden
zijn, is het ABN AMRO kantoor die
dag wel geopend.
De officiële opening van het gecombineerde bankkantoor vindt plaats
op 7 april 2010. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

met het snoeien van de bomen bij
het VeenLanden College. Met laarzen, zaag en werkhandschoenen
gingen de kinderen vol enthousiasme aan de slag. Het was een pittige
klus maar met hulp van medewerkers van de plantsoenendienst en
niet te vergeten juf Hannah en con-

ciërge Hen was de bomenrand snel
weer netjes gesnoeid. Als bedankje
kregen de kinderen van Milieuvereniging De Groene Venen een jong
geraniumplantje.
Dit plantje mogen ze opkweken en
de mooiste plant krijgt in het najaar
een prijs.

Reis door de ruimte op de
Beatrixschool
Wilnis - De Prinses Beatrixschool
in Wilnis heeft afgelopen week een
ruimtereis gemaakt. Via het project
“Reis door de ruimte” is er in alle
groepen zeer ijverig over planeten,
sterren, raketten, telescopen, etc.
gewerkt. Complete werkboekjes zijn
verschenen en de meeste kinderen
mogen zich dan ook ruimtespecialist gaan noemen: voor hen heeft de
ruimte geen geheimen meer!!!!
Op de inloopavond van donderdag
18 maart konden ze dat ook aan
hun vaders en moeders laten zien.
Er waren zelfs groepen die erover
konden dansen...
Al met al een zeer geslaagd project,
waar alle kinderen met veel enthousiasme aan hebben gewerkt.

Levensgevaarlijk
Franny Bos van Paardenpension Bos:
“Ze hebben de Westerlandweg verbreed, die is door de Provincie als een

Stank en overlast van paardenstront op het fietspad. Dus ‘om de bulten heen
rijden’
verschillende stallen, zoals Bos, Lucky Stable en Maria Hoeve, maar ook
degenen die een paard privé op stal
hebben staan, veilig naar het Wickelhofpark zouden moeten kunnen rijden. Daar rondjes lopen en vervolgens weer terug. “Als het goed is,
lopen ze dan niet bij ons voor over

Er is geen ruimte genoeg. Overigens,
toen wij een ambtenaar vroegen wie
de stront moest opruimen zei hij dat
wij de gemeentelijke reinigingsdienst
maar moesten bellen. Inmiddels hebben alle omwonenden langs het tracé brieven gekregen van de gemeente. Allemaal achteraf. Per huishouden

Landelijke integratie
In totaal worden 150 vestigingen van
ABN AMRO en Fortis Bank Nederland samengevoegd. Voor FBN-klanten betekent dit een forse toename in
het aantal vestigingen: van 150 naar
ruim 500 vestigingen. Voor ABN AMRO-klanten blijft het aantal vestigingen gelijk en wordt de service verder uitgebreid. Bij de juridische fusie (begin tweede helft 2010) wordt
het startsein gegeven voor de laatste fase, namelijk het migreren van
klanten uit de systemen van Fortis naar ABN AMRO. Voor het einde van dit jaar is de samenvoeging
dan een feit. Klanten kunnen voor
meer informatie ook terecht op
www.abnamro.nl.

Pittige snoeiklus voor De
Schakel op Boomfeestdag
Vinkeveen - Woensdag 17 maart
was het weer nationale Boomfeestdag. Dit jaar was het thema ‘bomen
maken onze buurt’. Met dit thema
wordt het belang van bomen in de
wijken aangegeven. Leerlingen van
groep 7 van basisschool De Schakel hebben de gemeente geholpen

Mijdrecht - Sinds januari dit jaar is
er vanuit het Wickelhofpark langs de
dijk van de Kerkvaart en in de bermen
langs de Schattekerkerweg, Westerlandweg en Hoofdweg een zanderig
ruiterpad aangelegd. Van dat tracé
blijkt volgens insiders alleen het deel
onderaan de dijk te voldoen. Daar
is het rustig, omdat er geen verkeer
is. Voor het overige wordt het ruiterpad zonder meer bestempeld als ‘onveilig’. Voornamelijk langs de Westerlandweg die inmiddels behalve verbreed ook opnieuw is geasfalteerd. De weg wordt door het autoen vrachtverkeer veelvuldig gebruikt
als een doorgaande weg. In de berm
rechts van de weg, gezien vanaf de
Schattekerkerweg in de richting van
de Hoofdweg, hoort een ‘ruiterpad’
te zijn aangelegd. Maar dat is nauwelijks of niet zichtbaar. De berm is
tussen de weg met aan de zijkant
een zogeheten ‘rammelstrook’ en de
sloot veel te smal om er paard te rijden. Op sommige plaatsen is dat nog
geen meter! Verder lijkt het op sommige stukken meer op een crossbaan. Diepe voren van vrachtwagenen tractorwielen hebben de berm
(lees: ruiterpad) aan flarden gereden. Soms is er helemaal geen pad
of houdt het spontaan op, zoals ter
hoogte van de paardenmanege Maria Hoeve aan de Hoofdweg.

Het ‘ruiterpad’ langs de Schattekerkerweg lijkt meer op een autocrossbaan
doorgaande weg aangemerkt. Ze rijden er soms honderd kilometer per
uur en sneller. Een ruiterpad? Ja, in
de berm moet je met je paard rijden.
Maar dat is levensgevaarlijk want je
zit als ruiter te dicht op de weg en
paarden schrikken snel van een auto.
Helemaal als het een vrachtauto is.
In plaats van een bord met aanduiding ‘Ruiterpad’ kunnen ze langs de
wegen beter waarschuwingsborden
plaatsen met daarop Let op! Paarden.” Anita Hagenaars heeft haar
paard bij Lucky Stable en zegt over
het ruiterpad: “Voor geen prijs ga ik
via de Hoofdweg en de Westerlandweg naar het Wickelhofpark. Veel te
link, want wat als ruiterpad bedoeld
is, zit te dicht op de weg. Dus ga ik op
de weg rijden. Maar dan schrikt het
paard erg van het achteropkomend
verkeer. Verder moet je langs allerlei
bruggetjes, paaltjes, hekjes en kastjes die, in wat het ruiterpad moet
zijn, allerlei hindernissen vormen. Je
rijdt er met een boogje omheen de
weg op. Goed bedoeld natuurlijk zo’n
ruiterpad, maar het werkt niet. Je
kunt beter over het voetpad of fietspad met je paard. Da’s een stuk veiliger. Het ruiterpad in park Wickelhof
zelf is wel oké. Daar heb je dan ook
de ruimte. Om er te komen is echter
een crime.”
Stront en zandhappen
Cees en Trinet Mur wonen op de
hoek van de Oosterlandweg en de
Schattekerkerweg. Cees legt uit dat
het de bedoeling is dat ruiters van de

het fietspad langs. Maar dat gebeurt
vaak wel, omdat ze het ruiterpad niet
veilig vinden. Ze kiezen dan voor het
fietspad op de Oosterlandweg. Als
de ruiters bij ons moeten oversteken laten die paarden af en toe flink
wat vallen achter zich. Natuurlijk bij
ons voor de uitrit. Trinet moet soms
met haar scootmobiel om de hopen
paardenstront heen rijden. Lastig is
het ook voor fietsers, skeelers en rolschaatsers”, aldus Cees. “Het gaat mij
niet zozeer om de paarden en de ruiters zelf, als wel om de overlast van
de stront en het zand van het ruiterpad. Als het droog is en er staat westenwind zijn wij aan het zandhappen
in onze tuin. Wij staan met ons huis
namelijk op het westen en dan krijgen wij de volle laag”, haakt Trinet erop in. “De gemeente zegt dat de omwonenden destijds in de plannen en
aanleg van het ruiterpad gekend zijn.
Nou wij niet, ja, pas toen het klaar
was. Anders hadden we wel bezwaar
aangetekend. Zoiets zie je niet over
het hoofd als je zo’n grote envelop
krijgt. Dat hadden we dus zeker geweten. En wie je ook hoort met een
paard, niemand is blij met wat er nu
ligt. Maar het heeft wél 55.000 euro
gekost! Gewoon weggegooid geld.
Als er dan geen ruimte voor was geweest zoals in een andere krant heeft
gestaan, was er dan niet aan begonnen. Destijds is het ruiterpad als plan
gelanceerd, ruim voordat de Westerlandweg werd verbreed. Toen die
klaar was kon er geen ruiterpad meer
naast. Dat geldt voor veel wegen hier.

Toneelvereniging WIK voert
blijspel ‘Tegenwind’ op
De Ronde Venen – Toneelvereniging W.I.K. zal op zaterdag 27 maart
en zaterdag 10 april een opvoering
geven van het blijspel ‘Tegenwind’,
geschreven door Jo Snoeren.
Korte inhoud: Omdat de verlichtingsfabriek van Steven Tibbema
in zwaar weer terecht is gekomen,
probeert hij bij de bank een extra
krediet los te krijgen. Jammer dat
zijn contactpersoon een vrouw is. En
van de vrouwen in de zakenwereld
moet hij niets hebben. Dat is ook de
reden dat zijn vrouw Hilde niet in de

zaak mag komen werken. Een onverwacht bezoek van voddenkoopman Nelis de Bok brengt emotie
en onbegrip in huize Tibbema. Om
Steven ervan te overtuigen dat ook
vrouwen in zaken hun mannetje
staan, vormen Zelda, (Hildes moeder) als mevrouw Dupont-van Putte, Hilde als Aafje Goedzak en Nelis als generaal b.d. Quirinus Kapitein een zogenaamd crisisteam. Onder dwang van het team gaat Steven
14 dagen op pad om orders binnen
te halen. In die 14 dagen moet Hilde

kregen alle mensen van het gezin
een brief, alsof het met één op hetzelfde adres niet af kon... Kost allemaal niks.”
Auto’s over de dijk
Sinds kort is er als uitvloeisel van het
Wickelhofpark ook een fietspad over
de dijk aangelegd dat het pad vanaf
de Kerkvaart verbindt met de Schattekerkerweg. Een mooi aangelegde
asfaltweg. Bedoeld voor fietsers en
wandelaars! Maar volgens omwonenden van Wickelhof en de Schattekerkerweg wordt daar ook met auto’s op gereden. Die kunnen bij de
Schattekerkerweg hoek Tuinderslaan
eenvoudig via de berm om het paaltje
heen dat in het midden van de weg
staat... En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wethouder Jacques Dekker reageert wat het ruitertracé betreft als volgt: “Er was al jaren vraag
naar een ruiterpad in die omgeving.
Daar is oeverloos over vergaderd, er
zijn tekeningen gemaakt en we zijn
geadviseerd door de lokale manegehouders en een mijnheer van de Hippische Sportbond. Het ruiterpad was
niet op breedte te maken, want dat
ging soms niet. We hebben toen voor
een compromis gekozen. Dat het in
hun ogen niet geworden is wat men
ervan verwacht, tja… Maar ik laat mij
niet verleiden wat ik er zelf van vindt.
En wat die auto’s op de dijk betreft,
daar zullen we maatregelen voor
treffen.” En daar moeten de paardenliefhebbers en omwonenden het
dan maar mee doen.

bewijzen dat een vrouw heel goed
kan functioneren in een (mannen)zakenwereld...
De spelers van W.I.K. hebben al veel
lol gehad tijdens de repetities van
dit stuk.
De regie is in handen van Hans
Schijf en de grime wordt verzorgd
door Theo Linssen.
De opvoeringen beginnen om 20.15
uur in het Oude Parochiehuis aan
Bozenhoven 152 in Mijdrecht. De
toegangskaarten à 7,50 euro kan
men bestellen bij Henny Breewel,
tel. (0297)283979. Vanaf 10 euro per
persoon per jaar is men al donateur
van W.I.K. en daarvoor krijgt men de
kaarten voor de voorstellingen in
maart en november gratis thuisbezorgd.
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Roofvis aan de haak of een
kadootje? Het kan beide!
ve nagenoeg alles op het gebied
van vissen op roofvis willen we er
toch ook het nodige aan toevoegen om ook liefhebbers van recreatief vissen op karper en witvis tegemoet te komen. Maar eerst moeten we bekijken of onze winkel in
een behoefte voorziet. Aan de hand
van de vraag kunnen we het assortiment altijd aanpassen. Enerzijds zijn
we misschien wat te vroeg begonnen want het seizoen voor het vissen op roofvis is momenteel gesloten. Dat loopt van juni tot maart. Anderzijds zitten we natuurlijk midden
in een gebied waar veel sportvissers
op roofvis hun favoriete stekje hebben. Die willen hun visgerei op orde
hebben voordat het seizoen begint.
De komende tijd kunnen ze dan bij
ons rustig komen kijken wat we voor
eventuele vervanging en uitbreiding
allemaal in huis hebben.”

Wilnis - Zaterdag 20 maart openden Arno en Anita Hagenaars hun
winkel in de Dorpsstraat 29, pal tegenover Dio drogisterij De Nagtegaal. Daarmee voegen zij een waarde toe aan deze dorpswinkelstraat
die dat qua aanzien goed kan gebruiken. Het is altijd weer bewonderenswaardig te zien dat een ondernemer in deze tijd toch kansen
ziet om zijn aanbod op een specifieke manier in de markt te zetten.
Zo ook bij Arno en Anita. Beiden
zijn woonachtig in Vinkeveen. Arno
heeft al enkele jaren een (inmiddels
gecertificeerde) webwinkel in hengelsportartikelen, specifiek gericht
op het vissen op roofvis (waaronder
bijvoorbeeld de snoek, snoekbaars,
maar ook zeeroofvissen). Hij doet
dat onder de naam Fishing Tackle
Company Netherlands (FTCN). Het
is bijzonder spectaculair daarvan de
website eens te bekijken:
www.ftcn.nl. Niet alleen voor het assortiment maar met name de fotoalbums waar hengelsporters hun
vangsten tonen! Arno heeft een omvangrijk en gevarieerd klantenbestand opgebouwd dat zich niet alleen beperkt tot Nederland, maar
zich uitstrekt in diverse landen, zoals
Ierland, Scandinavië, Finland, Duits-

land en zelfs tot in de Verenigde
Staten en Canada. Die kopen via internet bij hem de noodzakelijke onderdelen en accessoires daarvoor.
Arno blijkt over de nodige deskundigheid te beschikken en kan over
deze vorm van vissen dan ook veel
vertellen. Hij is zelf van kindsbeen
af aan sportvisser. Internationaal en
nationaal gezien is Arno in de sportvisserijwereld op het gebied van
roofvis bepaald geen onbekende.
Plaatselijk wil hij er nu ook bekendheid aan geven. Hij zocht vervolgens
naar een geschikte locatie om daaraan invulling te geven. Die vond hij
in de Wilnisse Dorpsstraat. De winkelruimte is geheel in eigen beheer
en met eigen middelen opgeknapt
en ingericht. Naast de webwinkel
heeft Arno nu ook een ‘fysieke’ winkel. Die biedt een fraai overzicht wat
er allemaal op het gebied van deze vorm van hengelsport te koop is.
“Voor ons gemakkelijker want ook
de sportvisserij breidt zich in mogelijkheden uit. Er komen steeds meer
artikelen bij en dat vraagt om ruimte. Ons huis met de inpandige opslagruimte werd daardoor te klein.
Dat was naast bekendheid een volgende reden om naar wat anders
uit te kijken”, vertelt Arno. “Behal-

Catootje
Omdat Anita haar eigen inbreng
wilde, is een deel van de winkel ingericht voor leuke hebbedingetjes
en kadootjes, kleine woonaccessoires e.d. Dit onder het motto: ‘Voor
een kadootje ga je naar Catootje’.
“ik wilde een naam die gemakkelijk in je gedachten blijft hangen. En
dat werd dus ‘Catootje’. Er zijn leuke
dingen bij waarvan er geen dertien
in een dozijn gaan. Integendeel, het
is een breed aanbod, maar op=op.
Dat is het unieke ervan.
We hebben dus twee winkels in één
zou je kunnen stellen. Iemand kan
dus bij ons iets kopen om een roofvis aan de haak te slaan, of een kadootje. Het lijkt erop dat het geen
sluitende combinatie is, maar waarom zou het niet kunnen? Het is wel
bijzonder wat we van beide kanten in de winkel onder de aandacht
brengen.” Aldus Anita die blij is dat
zij afgelopen zaterdag al veel van
het assortiment kon laten zien. “Er
komt nog meer bij, maar ik wil het
zo aantrekkelijk mogelijk presenteren.”
De hengelsportzaak annex kadowinkel kent wisselende openingstijden die- afhankelijk van de belangstelling – nog kunnen wijzigen.
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, di
van 9.00 tot 12.00 uur, wo van 9.00
tot 13.00 uur, do van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 18.00 uur, vrij
van 9.00 tot 18.00 uur en za van 9.00
tot 17.00 uur. Tel. 0297-272119. Website hendelsportartikelen voor vissen op roofvis: www.ftcn.nl.

Zwanger Fit start op 14 april
Amstelhoek/De Kwakel - Linda
van Bemmelen van Amstel-Fysiotherapie in de Amstelhoek start op
14 april samen met Angelique van
Hout de cursussen ZwangerFit. De
cursussen zijn bedoeld voor vrouwen die tijdens en na hun bevalling
actief met hun conditie bezig willen
zijn. Het accent ligt op het sportprogramma, waarbij elementen uit de
fitness en aerobics te herkennen
zijn, veelal ondersteund door muziek.
Op woensdagavonden zal er vanaf
19.00 uur sport zijn voor de zwangere vrouwen vanaf 16 weken. Daarna
volgt er van 20.00 tot 20.30 uur een
theorieles, met diverse onderwerpen, die naar behoefte bezocht kan
worden. Aansluitend om 20.30 uur
starten de vrouwen die minstens
4 weken geleden bevallen zijn. Zij
kunnen mee blijven sporten tot negen maanden na de bevalling.
Linda is geregistreerd bekkenfysiotherapeut en Angelique heeft al
jarenlange ervaring als zwangerschapsdocente, tezamen een goede
basis voor een verantwoorde preventie gerichte begeleiding rondom
uw zwangerschap. Zijn er vragen of
problemen, dan kunt u ook individueel advies krijgen en zo nodig behandeld worden. ZwangerFit wordt

Komend weekend open huis

Renault Nieuwendijk opent
nieuw pand in Lijnden
Regio - Deze week opent Renault
Nieuwendijk de deuren van een
gloednieuw pand op het bedrijventerrein van Lijnden. Het pand ziet er
prachtig uit en is ruim, modern en
goed bereikbaar. Komende vrijdag
26 maart en zaterdag 27 maart is iedereen van harte welkom het nieuwe bedrijf te komen bewonderen.
Uiteraard zijn de jongste Renaulten Dacia modellen vertegenwoordigd en trakteert Nieuwendijk op allerlei feestelijke extra’s.
Creatief ontwerp met veel ruimte
Renault Nieuwendijk is al jarenlang
een begrip in de regio met vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp en Badhoeve-

dorp. De vestiging in Badhoevedorp
die sinds 2,5 jaar tot de Nieuwendijk
Groep behoort heeft nu een nieuw
onderkomen gekregen.
Het nieuwe pand is er één om trots
op te zijn. Een eigentijds ontwerp,
volledig afgestemd op de eisen van
deze tijd. Prachtig vormgegeven,
royaal opgezet en, via de A9/afslag
LIjnden, optimaal bereikbaar.
Bedrijfswagenspecialist
Directeur Kees Nieuwendijk: “De
showroom biedt 1450 vierkante meter voor het showen van nieuwste Renaultmodellen en gebruikte
auto’s. De capaciteit van de werkplaats is vergroot en beschikt over

Nieuwe expositie
over Waterlinies in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Vanaf zaterdag 10 april presenteert Museum
De Ronde Venen de nieuwe tijdelijke expositie: Militair Landschap,
waterlinies in De Ronde Venen. In
de geschiedenis van Nederland is
het water veelal gebruikt vanuit militair strategisch oogpunt. Deze verdediging is gebaseerd op het onder
water zetten (inunderen) van grote
gebieden. Ook het landschap van

De medewerkers van Renault Nieuwendijk Badhoevedorp begonnen
deze week op hun nieuwe stek en
zijn bijzonder enthousiast.
Komend weekeind leiden zij belangstellenden graag rond in hun nieuwe bedrijf. Het adres is Sydneystraat
18, 1175 RN in Lijnden.
Deze expositie is tot stand gekomen in samenwerking met NME de
Woudreus, IVN De Ronde Venen en
Historische Vereniging De Proosdijlanden.

De Ronde Venen was hier zeer geschikt voor. De eerste grootschalige
inundatie vond plaats als onderdeel
van de Oude Hollandse Waterlinie in
1672. Maar ook de Stelling van Amsterdam is een markante waterlinie in het gebied. Museum De Ronde Venen maakt in deze bijzondere
expositie de structuren en gevolgen
van de linies en inundatiegebieden
weer zichtbaar en tastbaar.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Expositie Militair Landschap, waterlinies in De Ronde Venen, te zien
vanaf 10 april t/m 30 juni. in Museum de Ronde Venen aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, tel. 0297262223, website:
www.museumderondevenen.nl
e-mail: info@museumderondevenen.nl
Geopend van april t/m oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur, in juli en augustus ook op zondag geopend.

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De Smient, een pracht van
een wintergast

aanbevolen door de Verloskundige
Praktijk Uithoorn.
De lessen worden gegeven in De
Kwakel, bij Amstel-Fysiotherapie De
Kuil (in het KDO complex), Vuurlijn
51, 1424NN De Kwakel. Voor vragen en aanmelden: Linda van Bemmelen, tel. 0297 566 386 of mailen naar: lindavanbemmelen@amstel-fysiotherapie.nl of lezen op de
website: www.amstel-fysiotherapie.
nl Zie ook de advertentie in deze

krant. Naast zwangerschapsbegeleiding houdt een bekkenfysiotherapeut zich ook bezig met alles in
en rondom het bekken. Denk hierbij
aan problemen bij plas- en ontlasting, verzakking, buikpijn en seksualiteitsproblemen zoals moeite met
de erectie en/of pijn bij vrijen. Hiervoor worden individuele behandelingen gegeven.
Zie ook advertentie elders in dit
blad.

De smient, een wel heel bijzondere wintergast!
Ze overwinteren met duizenden in De Ronde
Venen. De smient heeft een roodbruine kop met
een gele streep erover, de man heeft een roze
borst, beide hebben grote witte vleugelvelden,
grijsblauwe vleugels en zijflanken, een witte
buik, zwarte staart en een korte grijze snavel.
Dit mooie eendje wordt ook wel fluiteend genoemd. Loop je in de winter buiten, overdag of
’s nachts, dan hoor je een meervoudig pieuw,
pieuw! Vandaar de toepasselijke bijnaam fluiteend.
De smient is een Arctische broedvogel die met
400.000 exemplaren in ons land overwintert.
Dit is 40% van de Noord West Europese populatie. Het totale aantal smienten in de wereld

Museumboerderij
Jan Makkes weer open
Regio - Van zaterdag 27 maart tot
en met zondag 11 april is Museumboerderij Jan Makkes aan Hofgeesterweg 22a in Velserbroek dagelijks
geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Ook van donderdag 13 mei tot en
met maandag 24 mei is de museumboerderij dagelijks geopend. Buiten
deze exposities om is de museumboerderij na telefonische afspraak
te bezoeken, 023-5376227. De toegang is gratis.
‘Mijn opdracht als kunstenaar in deze wereld heb ik volbracht,’ zei Jan
Makkes. ‘Maar mijn talent neem ik
mee in eeuwigheid, terug naar mijn
schepper. Want hij is het die mij beoordeelt.’
Kunstenaar Jan Makkes (1935)
overleed in 1999. Hij liet een veelzijdige en omvangrijke collectie
na. Bloeiende boomgaarden, ou-

de meest innovatieve apparatuur.
Omdat ons bedrijf in Lijnden officieel is geselecteerd als Renault Bedrijfswagencentrum beschikken we
over specifieke faciliteiten voor het
onderhoud van bedrijfsauto’s. En
bieden we de service van gespecialiseerde bedrijsautoverkopers en –
monteurs.”

de dorpjes, kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten en
de door hem zo geliefde bloemen.
Een deel van de collectie is te zien in
de museumboerderij in Velserbroek,
waar hij ook woonde. De eeuwenoude museumboerderij ademt nog
steeds de sfeer van Makkes. Aan de
muren hangen schilderijen en foto’s
van zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Makkes was ook in
het buitenland zeer geliefd en alom gerespecteerd. Zo ontmoette hij
ondermeer de paus, Michael Gorbatsjov en John F. Kennedy. Hij reisde naar de mooiste streken van de
aarde om die vast te leggen op het
doek. Maar ook haalde hij zijn inspiratie uit zijn eigen omgeving, zoals
de haven van IJmuiden.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’,
heet de videopresentatie die in de

dan is het wéér niet goed. De boeren klagen,
want smienten eten gras. De jagers klagen
uiteraard mee. De jagers noemen dit eendje
trouwens een halve eend. Ze zijn n.l. een stuk
kleiner dan de welbekende Wilde Eend.
Wat zijn 400.000 smientjes – alleen in de winter
aanwezig - op 17 miljoen Nederlanders??
Het zal met hen toch niet zo gaan als met de
ganzen. Daarvan zijn er ook “teveel” en daarom
mogen ze weer bejaagd worden.
Kijk in de lucht als u pieuw, pieuw hoort en
zie de mooie smienten met snelle vleugelslag
groepsgewijs overvliegen. Of kijk bij ditzelfde
geluid in de sloot waar u langsloopt. Deze
prachtige “halve” eendjes doodschieten?
Dat willen wij toch niet!

is zo’n anderhalf miljoen. Zij overwinteren ook
in Frankrijk, Spanje en Denemarken.
Zij broeden in de Arctische gebieden van Noorwegen, Finland, Rusland en ook wel in het
noorden van Schotland.
De biotoop – het leefgebied – van de smient is
moeras en plas dras. Hier in De Ronde Venen
zit ie dus heel goed. Ze eten waterplanten en
grassen.
Het gaat goed met de smienten. Té goed??
Gaat het eens een keertje goed met een vogel
museumboerderij te zien is. Ook is
het boek ‘Jan Makkes... een gedreven kunstenaar’ hier te koop.

Behalve ganzen en smienten hebben we in
De Ronde Venen nog veel meer wintergasten,
zoals doortrekkende kramsvogels en koperwieken (beiden lijsterachtigen), de welbekende sijsjes en vooral veel spreeuwen uit het
Noorden van Scandinavië en Rusland. “Onze”
spreeuwen zijn uitgeweken naar Engeland en
Frankrijk om plaats te maken voor de Russen,
Als dat geen gastvrijheid is!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgidsl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Het Lentekoopjesfestijn in
Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Dit
afgelopen weekend
begon de lente en de winkeliers
van Winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn lieten dat ook weten. Zaterdag jl
was het gehele overdekte centrum ingericht als een
kraampjesmarkt, waar alle winkeliers speciale Lentekoopjes hadden
uitgestald. En het werd gewaardeerd door de toegestroomde bezoekers.
Een gezellig duo zong aangename liedjes en zoals de trouwe bezoekers van dit
centrum wel weten, was er natuurlijk ook weer veel te beleven voor de kinderen. Je kon je
prachtig laten schminken, je kon kleuren, platen, knutselen, kortom: het was weer sfeer en gezelligheid.
Ondanks het feit dat moedertje natuur niet erg meewerkte en het nogal regende, in het overdekte
winkelcentrum had niemand daar last van.
Bijgaande foto’s geven u een klein beeld van een gezellige zaterdag in Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. Voor meer foto’s
zie: www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl

Nieuwe Meerbode - 24 maart 2010
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was zaterdag jl. een drukbezocht en
gezellig feest voor jong en oud

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 24 maart 2010

2 maal goud en 1 maal
zilver AKU atleten bij
finale crosscompetitie

Nog geen verdachten aangehouden

Gewapende overval op
juwelierszaak Koek
Mijdrecht – Vorige week woensdagochtend werd een gewapende
overval op een juwelier gepleegd.
Agenten losten twee waarschuwingsschoten, maar de daders wisten te ontkomen op hun scooter.
Rond 10.15 uur kwamen twee gewapende mannen de juwelierszaak
aan de Dorpsstraat binnen. Zij bedreigden het aanwezige personeel
en de klanten en vernielden meerdere vitrines, haalden daar sieraden
uit en stopten die in een tas. Vervolgens renden zij de winkel uit en gingen er op een groene scooter vandoor.
Meerdere politie-eenheden gingen
met spoed op de overvalmelding af
en de meldkamer startte een actie
met Burgernet. Agenten die bijna bij
de juwelierszaak waren, zagen de

twee verdachten uit de zaak komen
rennen en op de scooter springen.
Schieten
Daarop sommeerden de agenten
hen te blijven staan, maar toen de
verdachten daar geen gehoor aan
gaven en wegreden, losten twee
agenten een waarschuwingsschot.
Ook dat had geen resultaat en de
verdachten vluchtten op de scooter.
Door meer dan tien politie-eenheden werd in de omgeving naar de
verdachten gezocht. Een deelnemer van Burgernet meldde dat een
scooter in een steegje achter woningen aan de Dukaat stond. Een
agent ging ter plaatse en trof inderdaad een scooter aan, die mogelijk
door de overvallers was gebruikt. Uit
verder onderzoek bleek dat de eigenaar van de scooter daar in de omgeving woonde.

Verdachte
De eigenaar van de scooter, een 20jarige jongeman uit Mijdrecht, werd
rond 13.40 uur in Mijdrecht aangehouden en als verdachte naar het
politiebureau overgebracht en ingesloten. De gestolen sieraden werden niet bij hem aangetroffen.
Uit een ingesteld onderzoek bleek
de aangehouden jongeman niets
met de overval te maken te hebben
en werd hij in vrijheid gesteld.
Het onderzoek naar de ontkomen
verdachten wordt voortgezet. In
het kader daarvan wordt aan getuigen van de overval en van de vlucht
van de overvallers verzocht contact
op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op telefoonnummer 08007000.

Uithoorn - Bij de finale van de
crosscompetitie op 20 maart in het
Noord-Hollandse
Wieringewerf
hebben de atleten van AKU en het
Steenbok RunningTeam maar liefst
3 medailles weten te veroveren. De
finale, waarbij de beste crossers uit
3 districten samenkomen en strijden om de titels van “beste crosser
van 3 provincies”, is een zware wedstrijd met veel tegenstand. Wouter
Heinrich kwam als eerste in actie
op het zware blubberige parcours
bij de jongens junioren B. De wedstrijd ging met meer dan 40 atleten
van start maar zoals altijd had Wouter een goede start en draaide als
1 van de eersten het bos in. Na 1
ronde al kwam hij als eerste B junior door maar wist in de 2e en laatste ronde nog verder naar voren op
te schuiven tussen de A-junioren
en vergrootte zijn voorsprong nog
meer. Een klinkende overwinning en
een mooie afsluiting van het winterseizoen. Zijn tijd van 17.13 op 5000m
cross is ook erg goed te noemen.
Meisjes A:
Lotte Krause kwam daarna in actie
bij de meisjes A die een wedstrijd
liepen over 3 kilometer. Ook Lotte
startte erg goed maar moest daarna een groepje met B junioren laten
gaan. Lotte liep 2 rondes door het
blubberige bos en kon na de eerste doorkomst langzaam wat meisjes ‘oprapen’ die voor haar liepen.
Tot haar eigen verrassing was ze op

de streep de eerste A-juniore en dus
mocht ze het podium op de hoogste
trede beklimmen.
Junioren C:
Kim Hittinger kwam in actie bij de
meisjes junioren C. Zij mocht op
het zware parcours 2000 meter afleggen. Ook Kim kende een hele
goede start, hetgeen van groot belang is als je start in een groep van
meer dan 60 meisjes. Kim zat direct

Kies Kultuur presenteert:

Nina de la Croix met ‘Alles
kan kapot’
De Ronde Venen - Plotseling had
ze een carrière als cabaretier: Nina
de la Croix uit Edam.
In juni 2006 studeerde ze af aan de
Amsterdamse toneelschool en de

Kleinkunstacademie. Na de finale van het Amsterdamse Kleinkunst
Festival 2007 bestormde zij de zalen
met haar eerste programma “Poldervrouw”.

Afgelopen zomer kreeg ze lovende
kritieken voor haar optreden tijdens
de zomertournee van Herman van
Veen in Duitsland.
“Alles kan kapot” gaat over “aandacht “in de breedste zin van het
woord. Waarom willen mensen aandacht? Zij moet eerlijk bekennen
dat zij zichzelf daar ook schuldig
aan maakt en ook graag aandacht
wil hebben. “Daarom ben ik artiest
geworden, om aandacht te krijgen.
Tja, alles wijst erop dat ik gezien wil
worden. Dat is natuurlijk niet de enige reden geweest. Dat zou niet mooi
zijn. Ik wil ook heel graag de mensen wat meegeven.”
Met haar prachtige teksten, haar
krachtige stem en haar innemende
persoonlijkheid neemt ze je mee in
haar eigen wereld.
De avond staat garant voor een
avond met een flinke dosis humor
en herkenning!
Datum: vrijdag 16 april 2010
Locatie: Cultureel Buurthuis
“de Schakel”
Schoolstraat 11
Vleuten
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: 12,50
7,50 voor leden van Kies Kultuur
U kunt ook kaarten kopen op de
avond van 16 april vanaf 19.30 uur
aan de zaal. Echter: VOL=VOL

Voorbereidingen van de
36e Wilnisse rommelmarkt
van start
Wilnis - Op zaterdag 8 mei a.s. vanaf 0.30 uur zal in Wilnis-dorp de
jaarlijks terugkerende rommelmarkt
georganiseerd worden. De voorbereidingen van deze rommelmarkt
zijn in volle gang. Vanaf dinsdag 23
maart (daaropvolgend iedere dinsdag) worden de voor u overbodige, maar nog wel bruikbare spullen,
weer opgehaald.
Dit jaar wordt de rommelmarkt georganiseerd voor Stichting Aqua
Viva in Brazilië. De stichting is in
2003 opgestart door oud-Wilnissers
Piet en Johanna Hagen. Op dit moment richt Aqua Viva zich op de opbouw van het dorpje Ritapolis, dat
350 kilometer ten westen van Rio
de Janeiro ligt. Het dorpje is erg arm

door de grote werkloosheid. Aqua
Viva heeft de afgelopen jaren veel
werk verricht in Ritapolis, zo is er
onder andere een woonwijk opgezet met achttien woningen en is er
een centrum voor verslavingszorg
gebouwd.
Deze editie van de Wilnisse Rommelmarkt richt zich specifiek op het
opleidingscentrum voor houtbewerking van Aqua Viva. Veel jongeren
in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar gaan
in Ritapolis niet naar school. In 2008
is Aqua Viva met dit project gestart,
met als hoofddoel de jongeren bezigheid te geven, maar ook waardering en erkenning. Doordat jongeren bezig zijn, gaan zij niet op
straat hangen en zich vergrijpen aan

Nieuwe expositie in
gezondheidscentrum
Mijdrecht – Met ingang van 15
maart jl. is de permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht
in het Gezondheidscentrum aan de
Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht weer
vernieuwd. De expositie biedt een
gevarieerd overzicht van het werk
van de leden van het atelier. Er
hangt een veertigtal werken van diverse leerlingen. Binnen het centrale
thema “Puur”, tonen de deelnemers
een grote variëteit aan technieken
en onderwerpen. De kunstwerken

zijn elke werkdag tussen 09.00 en
16.00 te bekijken. De huidige expositie duurt tot 25 juni 2010.
Atelier De Kromme Mijdrecht (AKM)
is een vereniging van amateurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen
en workshops onder deskundige leiding van professionele kunstenaars.
Dagelijks worden er zowel gedurende de ochtenden, de middagen als
ook ’s avonds gewerkt in het atelier
dat sinds kort gevestigd is aan de

Er kwam nog 8 andere AKU atleten
in actie op deze finaledag maar die
liepen zich niet in de prijzen. Jasper
Bosschaart werd bij de jongens junioren C 35e van de 59 jongens in
een tijd van 15.52 op de 3500m. Stef
van Dijk kwam bij de jongens junioren D als 44e over de streep na een
onfortuinlijke valpartij. Anders Hoek
wist bij de jongens pupillen C, de
kleinsten, de 33e plek voor zich op
te eisen op het zware parcours. Bij
de jongens pupillen A kwam broer
Storr Hoek tot een 55e plek. Loek
Janmaar wist bij de 2e jaars A pupillen een hele nette 21e plek te veroveren in een veld van maarliefst 70
atleten. Een prima prestatie. Reinier
Hooijman legde in deze categorie
beslag op de 66e plek. Bij de meisjes in diezelfde categorie kwam Mareille Hooijman uit op een nette 37e
stek, op een afstandje gevolgd door
Isabel Hooijman die 65e werd.
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten van AKM vindt men op de site www.atelierdekrommemijdrecht.
nl. Daar kan men ook terecht voor
informatie over het lidmaatschap en
de mogelijkheden om cursussen te
volgen.
De kunstwerken die thans door Atelier de Kromme Mijdrecht in het gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn ook te bekijken op de site www.atelierdekrommemijdrecht.
exposeert.com. Ook de twee vorige
exposities zijn hier nog te zien. Deze
site is gemaakt door Mainport Art
Productions. Professionele en amateur kunstenaars kunnen hier ook
een gratis eigen site aanvragen.

Zwemvereniging De Amstel boekt
recordopbrengst bij sponsorzwemmen
Regio - Afgelopen maandagavond
had zwem- en polovereniging De
Amstel haar jaarlijkse sponsorzwemavond weer georganiseerd. Zoals
altijd in haar beide zwembaden: de
Otter in Uithoorn en het Veenbad in
Vinkeveen. Dit jaar stond het evenement helemaal in het kader van het
nieuw te openen zwembad Marickenpoort in Mijdrecht.
Alle leden hadden een sponsorkaart
ontvangen, om bij vader, moeder,
opa’s, oma’s, vrienden en bekenden langs te gaan om zich per gezwommen baan te laten sponsoren.
De opbrengst zal in z’n geheel ten

goede komen aan de inrichting van
het nieuwe clubhuis in het nieuwe
zwembad.
In totaal deden 11 leden mee in Uithoorn en maar liefst 27 in Vinkeveen. Door deze 38 leden werden in
een uur tijd maar liefst 3598 banen
gezwommen, een totaal van 89.950
meter of te wel bijna 90 kilometer!
De hoge opbrengst (1894,30) was
mede te danken aan een ludieke actie van de ouders van het aspiranten
waterpoloteam. Op voorwaarde dat
de gehele ploeg (inclusief de coach)
mee zwom gaven deze ouders 5
cent per teamlid (13 stuks) per

drank of drugs. Het opleidingscentrum is een groot succes geworden,
zo wordt de opleiding nu aan drie
groepen gegeven, in plaats van een.
Vanwege dit succes, moet er echter
een uitbreiding komen van het aantal lokalen en het materiaal. Met de
opbrengst van deze rommelmarkt
kan een groot deel van deze uitbreiding betaald worden.
Spullen
Een rommelmarkt zonder de bekende “rommel” is niet mogelijk. U
kunt uw overbodige, maar nog wel
bruikbare, spullen opgeven via tel.
06-17124189 (tussen 18.00 en 20.00
uur) of via de website van de organisatie, www.rommelmarktwilnis.nl.

goed aan de kop van het veld en
kan goed mee. Het tempo lag echter erg hoog en op 400 meter van de
streep lagen de eerste 5 nog dicht
bij elkaar. Kim had het erg moeilijk.
Ze bleef goed door knokken en wist
er nog een knappe eindsprint uit te
persen en een hele mooie zilveren
plak te behalen.

Open Mijdrecht 2010
Darttoernooi

Mijdrecht - Aanstaande zondag 28
maart wordt voor de tweede keer het

open mijdrecht darttoernooi georganiseerd in sporthal De Eendracht

baan. En dat tikt lekker aan! Hierbij
wil De Amstel haar dank uitspreken
aan de zwemmers, sponsors, en vele vrijwilligers die telden en zorgden
voor de koffie en limonade. Wij gaan
het geld goed besteden! Jullie zijn
allemaal van harte uitgenodigd het
bij de opening van het Marickenbad
zelf te komen bekijken!
Wil je meer weten over de mogelijkheden bij De Amstel voor (de opleiding tot) wedstrijdzwemmen en waterpolo? Kom dan ‘ns lang op www.
zpv-de-amstel.nl of in één van de
beide baden.
Rond de tweehonderd darters uit het
hele land, onder wie topspelers zoals bijvoorbeeld Jelle Klaassen, zullen gaan strijden om het fraaie prijzengeld van totaal 2500 euro. Deelname aan het toernooi is voor elke
darter toegankelijk ongeacht het niveau waarop gegooid wordt en inschrijving is aan de zaal mogelijk
vanaf 11.00 uur en de aanvang is
12.00 uur. De organisatie is dit jaar
weer in handen van Gerard Klijn en
Barry Zander in samenwerking met
Chris Esser van Café Cens die rondom het dartgebeuren weer zorg zal
dragen voor het welzijn van de inwendige mens. Naast de winnaarsronde is er tevens een verliezersronde, zodat men niet direct is uitgeschakeld bij een verliespartij in de
eerste ronde. Dus voor eenieder die
eens darten wil zien op een hoog niveau is aankomende zondag Sporthal De Eendracht aan de Eendracht
1 in Mijdrecht de ‘place to be’.
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Antoon Vermeij (Fiat)
krijgt boek uitgereikt

In de fraai ingerichte burgerzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer boden bijna 200 gasten voor
de goede doelen Stichting Opkikker en Moederverwendag.

Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn actief voor goede doelen

Opbrengst benefietdiner
rotaryclub: 18.890,- euro
Regio - Het ‘AMUsement Benefietdiner’ van Rotaryclub AalsmeerMijdrecht-Uithoorn afgelopen zaterdag heeft 18.890,- opgeleverd.
De opbrengst hiervan is voor goede
doelen, zoals de landelijke Stichting
Opkikker en de Moederverwendag
in Aalsmeer. Het diner werd gehouden in de fraai omgetoverde burgerzaal van het Aalsmeerse gemeentehuis, waar de bijna 200 gasten via
een veiling en een loterij het uiteindelijke bedrag bij elkaar brachten.
Met dank aan het sponsorende
bedrijfsleven uit de drie gemeenten, dat het charitatieve evenement
ruimhartig heeft ondersteund, en de
medewerking van vele vrijwilligers,
waaronder Rotaract.
Ruim twee jaar geleden pakten leden van de Rotaryclub AalsmeerMijdrecht-Uithoorn het plan op om
een benefietdiner te organiseren,
waarvan de opbrengst naar goede
doelen zou gaan. De economische
crisis leek roet in het eten te gooien,
maar het bedrijfsleven in Aalsmeer,
Mijdrecht en Uithoorn heeft zich
van z’n beste kant laten zien door
voor de loterij en de veiling vele ‘kavels’ beschikbaar te stellen. Hoofdsponsors van het AMUsement waren Renault Nieuwendijk, Jongkind
Grond en EDO registeraccountants
en belastingadviseurs.
Onder de gasten van het benefietdiner gingen de loten grif van de
hand en zij boden mooie bedragen
tijdens de veiling. De loterij werd
verricht door notaris Geert Labordus, veilingmeester was oud-notaris
Peter Forsthövel. oud-burgemeester Joost Hoffscholte van Aalsmeer
trad namens de Rotaryclub AMU op
als gastheer op de van hem bekende, enthousiasmerende wijze en dat
bracht de dinergasten in opmerkelijk
gulle stemming. Topprijs in de loterij was de Serenata mobiele muziektelefoon en tijdens de veiling werd
het hoogste bedrag van 1.500,- twee
keer neergeteld voor een rondvaart
in een salonboot door de Amsterdamse grachten en een scooter.
Optredens van de Boston Tea Par-

ty, Jan Leliveld en Edsilia Rombley
maakten de avond, bedoeld om
geld te genereren voor de Stichting
Opkikker en de Moederverwendag,
compleet.

kinderen hebben intensieve begeleiding nodig en blijven vaak tot op
late leeftijd afhankelijk van hun ouders. Moeders hebben daar meestal
meer dan een dagtaak aan.

Opkikker
De Stichting Opkikker is een landelijke organisatie die het mogelijk
maakt dat langdurig ernstig zieke
kinderen samen met het hele gezin
de dag van hun leven beleven. Variërend van vliegen in een helikopter en racen in een Ferrari tot boeven vangen met de politie en ontbijten tussen tijgers: Stichting Opkikker organiseert het! Alleen met vrijwilligers en volledig afhankelijk van
sponsorinkomsten en donaties, zoals afgelopen zaterdag georganiseerd door de Rotary AMU en vele vrijwilligers.

Op de Moederverwendag is er nu
eens aandacht voor de moeders zelf,
met een officiële ontvangst door de
burgemeester, een busrit naar een
mooie locatie, een workshop of
rondleiding, een lunch, diner en een
muzikaal optreden. Zo’n 50 moeders
uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn dit
jaar op 10 april te gast op de Moederverwendag, die wordt georganiseerd onder auspiciën van de Rotaryclub AMU.

Moederverwendag
Voor de vijfde achtereenvolgende
keer wordt dit jaar weer een Moederverwendag georganiseerd om
moeders, die de dagelijkse zorg
hebben voor een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met een chronische ziekte,
een dag lang te verwennen. Deze

Extra voor de samenleving
”Initiatieven als dit benefietdiner,
dat symbolisch samenvalt op de dag
voor de vrijwilligers, leveren geld op
waardoor we iets extra’s kunnen
doen voor de lokale samenleving’’,
aldus Joost Hoffscholte bij de afsluiting van het AMUsement. “Hopelijk
wordt het een traditie om op deze
manier goede doelen, werk van vrijwilligers en de fantastische sponsoring van organisaties en bedrijven te
combineren.’’

Voorzitter Piet Hogenhout (Rotary AMU), Laura Verdegaal (Rotaract), gouverneur Arend Sijpestein en Joost Hoffscholte (vlnr) maken het eindbedrag
van het benefietdiner bekend: 18.890 euro!

Paasshow

Uw woonwensen worden
werkelijkheid bij STIJL 2000
Regio - Iedereen kijkt met verlangen uit naar de lente. De kale boel in
de tuin, die niemand vrolijk maakt, is
eindelijk aan het veranderen. Naast
de tuin krijgt ook het huis weer alle aandacht. Het zijn vooral de ramen, kozijnen en de gevelbekleding
die veel onderhoud vragen.
Bij bewoners van een eigen woning
begint het te kriebelen om de woning uit te breiden met een dakkapel of een serre/aanbouw.
Neem de eerste stap! Bezoek een
showroom van STIJL 2000.
Loopt u met plannen rond om uw
huis te voorzien van onderhoudsvrije kunststof- of aluminium kozijnen, een onderhoudsarme dakkapel of een riante serre, dan is nu het
juiste moment om u vrijblijvend te
oriënteren. Tijdens de Paasshow zijn
de showrooms ook maandag tweede paasdag, van 10.00 tot 16.00 uur,
geopend. U krijgt hier óók een goed
beeld wat er te koop is op het gebied van kunststof- of aluminium
deuren, veranda’s, carports, schuifpuien, balkonbeglazing, zonwering
en garagedeuren.
Vertrouwen en zekerheid
In de huidige economische situ-

atie is het van groot belang zaken
te doen met een vertrouwde leverancier. Met name in de kunststof
kozijnen en serrebranche hebben
veel bedrijven de deuren moeten
sluiten of hebben een herstart gemaakt. STIJL 2000 heeft de afgelopen 20 jaar bewezen een betrouwbare partner te zijn en blijft maar
groeien. Niet alleen met de producten, die veelal een unieke garantie
van 20 jaar hebben, maar ook door
een zeer tevreden klantenkring. Alle
werkzaamheden worden uitgevoerd
door eigen montageteams en eigen
bouwbedrijf. Bovendien gratis hypotheekadvies van de Rabobank.
Veilig en energiezuinig wonen
Aan deze aspecten wordt door STIJL
2000 extra aandacht gegeven. In samenwerking met de fabrikant is een
inbraakpreventief beslag ontwikkeld dat zelfs voor Europa uniek is.
Om de aanschaf extra te stimuleren
wordt dit exclusieve beslag zonder
meerprijs aangeboden. Geen keurmerk in Nederland kan zich meten
met dit beslag en valt vanzelfsprekend met stip onder het politiekeurmerk. Met kunststofkozijnen en HR
++ glas bespaart u bovendien honderden euro’s op de energierekening.

Kom binnen kijken!
De dichtstbijzijnde showroom (inclusief kasten voor woon- of slaapkamer) is in Nieuwkoop aan de
Energieweg 30.
Maar er zijn ook vestigingen in
Utrecht/Nieuwegein
Ravenswade 2a, Hoofddorp Woonboulevard
Cruquius achterzijde Mediamarkt,
Almere-Stad, Leiden en Rotterdam.
Iedere bezoeker ontvangt een rolmaat van 5 meter en het 100 pagina’s dikke Magazine.
Meer weten?
Zie: www.stijl2000.nl of bel gratis
0800-7845520.

Uithoorn /Mijdrecht - Zaterdag
20 maart jl. werd er in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht tijdens
een feestelijke aangelegenheid aan
Antoon Vermeij van Fiat Vermeij uit
Uithoorn een boek uitgereikt. In dit
boek staat de geschiedenis van het
bedrijf en veel oud materiaal van Fiat uit de periode 1961-2009. In 1961
is de heer A.J. Vermeij sr. op het Zijdelveld in Uithoorn van start gegaan
met een automobielbedrijf. In de beginjaren werden alle merken auto’s
gerepareerd. In 1965 werd het bedrijf sub-dealer van Fiat en in 1968
hoofddealer. In dat zelfde jaar ging
Antoon, toen 19 jaar oud, bij zijn vader werken. Rond dat tijdstip ging
het bedrijf naar een groter pand in
Uithoorn aan de Amsteldijk. Antoon
ging in eerste instantie als monteur
aan de slag, maar al snel nam hij het
onderdelenmagazijn onder zijn hoede. In 1979 werd het bedrijf overgenomen door Jos en Wim Vermeij en
vond er weer een verhuizing plaats
en wel naar de Anton Phillipsweg in
Uithoorn.
Dit is de locatie waar het bedrijf
thans nog gevestigd is. In deze periode van 49 jaar is er natuurlijk veel
de revue gepasseerd. Er werden diverse prijzen binnengehaald door
de medewerkers van het bedrijf. Antoon heeft hier ook een grote bijdrage aan geleverd door o.a. het winnen van de Gouden Sleutel, de zeer
gewaardeerde prestigieuze prijs
voor de beste Fiat dealer van Europa. Ook wisten hij en zijn collega’s
in de Mobil 1 Indoor Kart Competitie diverse keren finaleplaatsen te
behalen. Directeur Jos Vermeij heeft
in al die jaren veel aan sport-spon-

soring gedaan, waarin Antoon ook
vaak een grote bijdrage in had. Zo
was het bedrijf jaren betrokken bij
het bedrijfsvoetbal in Uithoorn, het
zaalvoetbalteam, Fiat Vermeij Zaalvoetbaltoernooi, het zaterdag voetbalteam van de Legmeervogels de
Tictiekboys en het schaatsteam
VOO. VOO, te weten “Vrienden Onder Ons” is een vaste groep vrienden die vele jaren naar Techendorf
(Oostenrijk) gingen om aldaar deel

te nemen aan de 200 km schaatsmarathon in het geel zwarte tricot
van Fiat Vermeij. Hun verblijfplaats
was duidelijk herkenbaar aan de Fiat Vermeij vlag. In januari van dit jaar
heeft Jos Vermeij het stokje overgedragen aan Theo van Kouwen van
de van Kouwen Groep.
Antoon voorziet bij deze nieuwe
werkgever nog steeds cliënten en
relaties van de benodigde Fiat onderdelen.

Het lijkt heel stil rond de begraafplaats, maar...

Achter de schermen wordt
nog voor behoud gestreden
Uithoorn – Het is alweer een heel
tijdje rustig rond het wel of niet verdwijnen van de prachtige begraafplaats aan het Zijdelveld in Uithoorn.
Maar deze stilte houdt niet in dat de
nabestaanden niet nog steeds bezig zijn om het kerkhofje te behouden. Nog wekelijks komen zij bijeen.
Nog steeds zijn ze in gesprek met
de gemeente om het begraafplaatsje te verheffen tot een gemeentelijk
monument.
Het hek van het kerkhof is inmiddels weer terug. Netjes opgeknapt
beschermd het weer zijn ‘bewoners’.
En nu maar hopen en bidden dat het
kerkbestuur en het bisdom gaan inzien dat ze dit monumentale kerkhof gewoon laten voortbestaan en
dat ze eens respect gaan tonen aan
de overledenen en hun nabestaanden

Troupe A’dour start een serie
concerten in de zorgcentra
van De Ronde Venen

De Ronde Venen - Troupe A’dour is
een gezelschap voor muziek, theater
en culturele projecten uit Wilnis.

In samenwerking met de vier zorgcentra in De Ronde Venen heeft
Troupe A’dour het project Carrousel ontwikkeld. Carrousel bestaat uit
vier series concerten kamermuziek
die worden uitgevoerd in vier zorgcentra. In ieder seizoen wordt een
serie georganiseerd. In totaal worden zestien concerten uitgevoerd
door professionele musici. De deelnemende centra zijn: Zuiderhof en
Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen,
Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella in Mijdrecht. De eerste serie
concerten vindt plaats in de periode van 23-27 maart.
Het project wordt feestelijk geopend
op dinsdag 23 maart, aanvang 19.30
uur in zorgcentrum Nieuw Avondlicht aan de Dorpsstraat 75 in
Mijdrecht. Wethouder Cultuur van
de gemeente De Ronde Venen, de
heer Jan van Breukelen, zal de opening verzorgen.
Overige concertdata:
Dinsdag 23 maart, aanvang: 14.30
uur, Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen, Donderdag 25 maart, aanvang 14.30 uur, Gerardus Majella
Bozenhoven 157, Mijdrecht, Zaterdag 27 maart, aanvang 10.30 uur,
Zuwe Maria-Oord, Herenweg 69,
Vinkeveen.
Deze eerste concertserie wordt uitgevoerd door Suzanne Arends (fluit),
Natalia Korniyenko (viool) en Irina
Parfenova (piano), allen musici verbonden aan het Rondo Ensemble.

Zij spelen een gevarieerd programma met muziek uit verschillende
tijdperken: van Barok met werken
van o.a. A. Corelli en Ph. Telemann
tot muziek van de 20e eeuw van F.
Poulenc en Fr. Léhar. Ook muziek
van F. Chopin, J. Brahms, E. Grieg en
J. Strauss wordt gespeeld.
De musici treden in verschillende
samenstellingen op, zowel duo als
trio. De toegang voor alle concerten
is voor bewoners van de zorgcentra
gratis. Voor andere bezoekers is de
toegang 5,00 euro.
De tweede serie concerten vindt
plaats in juni, de derde in september en de vierde in de periode november/december. Met het pro-

ject Carrousel willen de deelnemende zorgcentra en Troupe A’dour de
mensen die wonen in de zorgcentra bereiken, vooral zij die slecht
ter been zijn, familie en kennissen.
Ook buurtbewoners worden uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. Jong en oud kunnen samen
de muziek beleven, ervan genieten
en erover praten. Muziek kan met
haar vele emoties ervoor zorgen dat
mensen zich prettiger voelen, zelfs
vitaler worden.
Carrousel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van
Gemeente De Ronde Venen, VSB
Fonds, Fonds Sluyterman van Loo,
Fonds RCOAK.
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KDO pakt groots uit
tijdens KDO-RKAV

Qui Vive Jongens A1 komt uit in de sterke interdistrictscompetitie en behaalde uit tegen Naarden een belangrijke overwinning.

Qui Vive Jongens A1 buigt 2-0
achterstand om in 2-3 zege
Uithoorn - Na een onthutsende
start, waarin Qui Vive JA1 uit tegen
Naarden tegen een 2-0 achterstand
aanliep, wisten de Uithoornse hockeyers tien minuten voor tijd pas de
stand om te buigen in 2-3. Dat was
tevens de eindstand van een mooi
duel op een traag veld, waarin beide teams veel kansen onbenut lieten. Qui Vive staat na deze terechte
overwinning niet meer op de laatste plaats in de interdistrictscompetitie en de fans hopen op eenzelfde inhaalslag van het team als vorig
seizoen, toen uiteindelijk een vierde
plek werd gehaald. Qui Vive JA1 had
afgelopen zaterdag pech in de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft, uit tegen Naarden. In de
thuiswedstrijd had het ABNAmroteam door een 1-3 nederlaag al drie
kostbare punten laten liggen. Na vijf
minuten in de returnwedstrijd stond
het al 2-0 voor Naarden. Het eerste doelpunt werd veroorzaakt door
knullig uitverdedigen en de 2-0 uit
de toen al tweede strafcorner, waarmee Naarden over een prachtige variatie bleek te beschikken.

Herpakken duurde lang
Het duurde vrij lang voordat Qui Vive
zich kon herpakken. De Uithoornse
hockeyers hadden veel moeite met
het trage semiwaterveld, gebruikten
te vaak de lange pass en lieten zich
in die fase een paar keer aftroeven
door de snelle Naardense spitsen.
Aan de andere kant werden kansen
niet benut. Illustratief voor het wedstrijdbeeld was dat zelfs een 3 tegen
1-situatie niet leidde tot een doelpunt. Langzaam maar zeker kreeg
Qui Vive wel het overwicht. In de
25e minuut werd een flitsend snel
opgebouwde aanval via Wouter Haremaker, Daniël de Graaf en Maarten ‘Tosti’ Post mooi afgerond door
Casper Wilmink: 1-2. Kaas hield zijn
ploeg tot de rust nog een paar keer
met koele reddingen in de race.
Overwicht voor Qui Vive
In de tweede helft kreeg de Uithoornse keeper veel minder te doen,
maar moest hij wel alert blijven omdat Naarden koos voor een verdedigende voortzetting en hoopte op
de counter.

Joep ‘Jaap Stam’ Heijerman redde
nog een keer op de lijn, maar het
was Qui Vive dat een duidelijk overwicht had. Halverwege de tweede
helft bracht Tom Gunther het team
van co-sponsor Dutch Flower Group
op gelijke hoogte. Trainercoach Etienne Spee zette een kwartier voor
tijd een extra spits in, middenvelder
Haremaker onderscheidde zich met
goed opbouwwerk en alle spelers
bleven knokken voor de volle winst.
In de 25e minuut werd, uit een net
zo snelle aanval als waaruit het eerste Qui Vive-doelpunt ontstond, de
eindstand op het scorebord gezet: 2-3. Het was Maarten Post die
de bal als Qui Vive het laatste raakte. Tot het eind bleef het spannend.
Beide ploegen dwongen nog een
corner af en de Qui Vive spitsen
kwamen een paar keer dicht bij een
treffer, maar hadden geen geluk. In
tegenstelling tot de twee voorgaande duels gaf Qui Vive het initiatief in
de laatste fase niet meer uit handen
en gingen de Uithoornse hockeyers met drie punten in de tas huiswaarts.

Qui Vive heren 1 wint van
Tempo ’41

Uithoorn - Op de eerste echte lentedag in de Kwakel lieten de spelers
van heren 1, na het gelijke spel van
vorige week, geen kans onbenut
om de overwinning tegen het Zwolse Tempo ’41 binnen te halen. Op
de vijftiende speeldag kwam Tempo ’41 op bezoek bij Qui Vive. Een
ploeg die in degradatienood verkeert want het wil maar niet gaan
draaien binnen het team. Voor Qui
Vive reden genoeg om rekening te
houden met een geduchte tegenstander die vecht voor hun lijfsbehoud. Toch kwam daar echter weinig van terecht.

Al na 2 minuten kon Wouter Otto de bal na een aanval over rechts
redelijk gemakkelijk binnenwerken. Tempo ’41 kon niet of wilde
niet want het werd nauwelijks gevaarlijk voor de goal van Qui Vive.
Zij namen wel het initiatief om op te
bouwen maar wisten het steeds niet
goed af te ronden. De 2e helft gaf
min of meer hetzelfde spelbeeld, alhoewel Qui Vive wel meer balbezit
had. Door een snelle counter wist
Erik Otto te scoren. Met de stand
van 2-0 had Qui Vive een marge en
kon met meer rust in het spel gespeeld worden.

De gelederen achterin bleven zo
goed als gesloten en met de kracht
van de zon werd er voor elke bal gelopen. Enkele kansen volgden nog
maar de keeper van Tempo ’41 was
er steeds snel bij. Toch leek het nog
even spannend te worden na een
gele kaart voor Chris Thomas. Zo
werd er de laatste 10 minuten nog
een ijzeren discipline verwacht van
de overgebleven spelers en moest
er alsnog keihard gewerkt worden.
Deze prestatie zorgde dat de 2-0 tot
het einde van de wedstrijd vastgehouden kon worden. De punten bleven in de Kwakel.

KDO handbal heeft nieuwe hoofdtrainer
De Kwakel - Vanaf volgend seizoen
heeft KDO de beschikking over een
nieuwe hoofdtrainer: Hein Megens.
Hein is aangetrokken voor de dames- en de A-selectie. Hij ziet heel
veel mogelijkheden tot verbetering
van het handbalspel en de resultaten van de club. KDO is erg blij met
de komst van deze ambitieuze en
gedreven trainer.
Hein heeft in het verleden zijn sporen verdiend als speler en trainer De
Volewijckers in Amsterdam Noord,
het tegenwoordige T+A/VOC, en is
op dit moment nog hoofdtrainer van
DSOV uit Vijfhuizen. ‘Ik heb altijd

in de selectie van de eerste teams
gespeeld, bij de senioren gedurende zo’n 12 jaar in de hoogste klasse. In die periode ook internationale handbalervaring opgedaan’, aldus
Hein. Omdat het trainen geven bij
DSOV niet helemaal strookt met zijn
ambities, ging Hein op zoek naar
een nieuwe uitdaging. En die heeft
hij naar eigen zeggen gevonden in
KDO. ‘De damesselectie bestaat uit
jonge, ambitieuze en gemotiveerde dames. Er zit nog heel veel in
wat er met training nog uit kan komen, dus ik kan echt verder met deze groep. Daarbij komt dat er ook in

de jeugd opvolging zit, dus dat betekent een goed toekomstperspectief voor KDO’.
Hein heeft de ambitie om in ongeveer 3 tot 4 jaar met de dames 1 in
de 1e klasse te spelen (nu: 3e klasse), en de dames 2 en A1 tenminste één klasse hoger. Hij wil dit bereiken door veel pressie spel, fysiek
spel en snelheid; de trainingen zullen daarop gericht zijn. Dit kan natuurlijk alleen als de speelsters en
de vereniging dezelfde ambitie hebben en gemotiveerd zijn. Zowel
KDO als Hein hebben hier alle vertrouwen in.

Matige wedstrijd van Legmeervogels
Uithoorn - De eerste wedstrijd die
Legmeervogels tegen SDZ speelde was een wedstrijd die beide
kon winnen. De gelukkige die toen
scoorde was SDZ en ging met de
punten terug naar Amsterdam. Deze
wedstrijd was een kopie van de eerste ontmoeting. Met dit verschil dat
de punten nu gedeeld werden.
Legmeervogels startte in een 4.4.2
opstelling op een hobbelig, koud
en winderig Sportpark Transformatorweg in Amsterdam. Er waren
nog enkele SDZ spelers niet gearriveerd, zodat er om half drie afgetrapt werd met negen SDZ spelers.
SDZ nam een geen initiatief om het
spel te maken en wachten af totdat
het team compleet was. Nummer 10
van SDZ verscheen in het veld na
tien minuten, nummer 11 was een
geval apart. In de 12de minuut had
Legmeervogels eindelijk een eerste goed lopende aanval opgezet

en een vrij veld richting doel. Speler nummer 11 van SDZ zag dit ook
en wachtte niet op het signaal van
de scheidsrechter, om het veld in te
mogen, stapte het veld in en maakte de aanval van Legmeervogels onschadelijk. Iedereen dacht aan minimaal een gele kaart voor de speler
omdat hij zonder toestemming van
de scheidsrechter het veld in kwam.
De enige actie van de scheidsrechter was een opgeheven vingertje en
een vrije schop voor de Legmeervogels.
Opwinding
De actie van de scheidsrechter was
achteraf de toon die de hele wedstrijd weer gaf. Geen beleving van
SDZ kant en Legmeervogels dat wel
wilde maar niets kon. Enige opwinding lag op het eind van de eerste
helft. Bas Righarts kwam net een
stukje schoenneus te kort om de bal

binnen te tippen en vlak daarna was
de lat de spelbreker om zijn lob in
een doelpunt om te zetten. Het vertoonde spel van de eerste helft was
geen spel waar je warm van werd.
Tweede helft een zelfde spelbeeld.
SDZ komt zelden voor het doel van
Legmeervogels. Komt er een speler
toch door dan is daar altijd nog Wouter Frankhuizen, die een zeer goede
wedstrijd speelde. Legmeervogels is
iets meer in de aanval, maar weet
ook geen uitgespeelde kansen te
creëren. Een paar corners voor beide doelen willen nog wel eens voor
onrust zorgen maar beide doelmannen weten dit probleemloos op te
lossen. In de laatste minuten van de
wedstrijd zijn er voor de Legmeervogels nog enige mogelijkheden om te
kunnen scoren maar de afwerking is
onzuiver. Derhalve een matige wedstrijd wat dan ook in een doelpuntloos gelijkspel eindigt.

De Kwakel - Zondag 28 maart
staat de streekderby in de vierde
klasse E op het programma, KDO RKAV. Als alle weergoden ditmaal
wel meewerken, begint om 14:00
uur aan de Vuurlijn de altijd beladen burenstrijd tussen De Kwakel en Aalsmeer. Voorafgaand aan
de wedstrijd van de eerste teams,
speelt KDO 2 om 11:30 uur thuis tegen RKAV 2. In de heenwedstrijd
won RKAV 1 met 4-1 van KDO 1 en
deelden KDO 2 en RKAV 2 de punten door met 2-2 gelijk te spelen. De
selectie van KDO is er alles aangelegen om zich aankomende zondag
te revancheren.
Rondom beide wedstrijden zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden om de dag extra glans te geven. Op initiatief van
sponsor Wim van Diemen van Kwekerij W. Van Diemen B.V. zal er door
de selectie van KDO zowel ‘s morgens als ‘s middags gecollecteerd
worden voor het Ronald McDonald
Kinderfonds en de Zonnebloem de
Kwakel.
Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij

je hebben. En als je een handicap
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde
dingen doen als je leeftijdgenootjes. Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed.
Het Ronald McDonald Kinderfonds
biedt daarom al 25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.
Beperkingen
Zonnebloem De Kwakel zet zich in
voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap
of leeftijd. Het gaat dan vooral om
mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven niet vanzelfsprekend zijn. De vrijwilligers van De
Zonnebloem geven samen dat wat
in de maatschappij steeds minder
geboden wordt: aandacht.
Naast de collecte wordt er vanuit
KDO een grote blinde poule opgezet waaraan iedereen deel kan nemen. Voor slechts 1 euro kunt u
een nummer kiezen van 1 tot en
met 400. Onder elk nummer zit een
unieke combinatie van de rust- en

de eindstand van KDO 1 – RKAV 1
verborgen. Na afloop van deze wedstrijd zal in de kantine van KDO bekend worden gemaakt wie zich de
trotse winnaar van de blinde poule
mag noemen. De winnaar zal maar
liefst één derde van het prijzengeld
uitgekeerd krijgen. De overige twee
derde zal ten goede komen aan het
Ronald McDonald Kinderfonds en
de Zonnebloem De Kwakel. Kortom, als alle nummers worden verkocht, betekent dit minimaal € 130,voor de winnaar, maar nog veel belangrijker ruim € 260,- voor de goede doelen.
Als klapper op de vuurpijl is discotheek ‘PingWing’ in de kantine geregeld die ervoor zal zorgen dat de
gezelligheid alleen maar zal toenemen.
De KDO-selectie hoopt op een grote opkomst tijdens KDO-RKAV en
vertrouwt erop dat eenieder zijn of
haar bijdrage zal geven aan de goede doelen. Als tegenprestatie kunt
u een tot op het bot gemotiveerd
KDO verwachten, die er alles aan
zal doen om de zes punten in De
Kwakel te behouden.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 15 maart hervatte de BVU de viertallencompetitie.
Onderstaand de uitslagen van de 6e ronde:
A-lijn
Team Pronk
Team Breggeman
Team van Praag
Team Limburg

Team Kruyk
Team Hillard
Team Lang
Team de Voys

25
25
20
18

5
1
10
12

B-lijn
Team Verhoef
Team vd Kerkhoven
Team Wezenberg
Team Geels

Team Calis
Team v.d. Wal
Team v.d. Meer (To)
Team Verberkmoes

19
15
14
10

11
15
16
20

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl. Of kijk eens op de
website: www.nbbportal.nl/1048.

Jeu de boules Openingstoernooi
Uithoorn - In oktober van dit jaar
bestaat de vereniging Boule Union Thamen 25 jaar. 25 jaar waarin vooral ouderen veel plezier hebben beleefd door elkaar sportief te
ontmoeten en zeker ook sociaal.
Op 28 maart wordt het buitenseizoen traditioneel geopend met het
Openingstoernooi. Dit toernooi voor
leden kenmerkt zich doordat alle
spelsoorten van petanque worden
gespeeld. De deelnemers spelen
twee partijen tête-à-tête, twee par-

tijen doublette en een partij triplette.
De eindklassering is op basis van de
individuele prestaties van de deelnemers. Omdat dit toernooi eigenlijk het jubileumjaar inluidt, heeft
het een speciaal Frans tintje. Later
in het jaar vindt nog een jubileumtoernooi plaats, waaraan een aantal
spelers en speelsters van de Nationale Selectie zullen deelnemen. In
september zullen we een klein toernooitje organiseren voor onze relaties en buren.

In oktober zal dan rond de oprichtingsdatum het jubileum echt gevierd worden. Het toernooi van aanstaande zondag begint om 11.00
uur. Kom gerust eens kijken en
proef de sfeer van de enige sport,
die gezamenlijk door zowel jong
en oud als man en vrouw gespeeld
kan worden. Lekker gezellig samen
boulen. Meer informatie kunt u vinden op www. buthamen.nl of u kunt
zich wenden tot Henk van Rekum,
tel. 0297-565377

Brittany von Gerhardt derde op
Thüringen Judo Cup in Erfurt
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 20
maart, vond het zware 19e Internationale Thüringen Cup in Bad Blankenburg, Erfurt plaats. Dit ligt in
het voormalige Oost-Duitsland en
is voor de Nederlandse meiden het
eerste buitenlands kwalificatie toernooi voor het EK in Tsjechië. Aan dit
toernooi namen zo’n 600 meiden
deel uit landen van over de gehele
wereld waaronder Nationale teams
uit Japan, Brazilië, Canada, Kazakstan, Tsjechië, Groot-Brittannië en
Zweden. Er werd hier, van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat gestreden over zes matten. Het resultaat was ook zelfs voor de mensen
thuis live te volgen via http://www.
german-judo.de
De Uithoornse Brittany von Gerhardt, van judoclub Kenamju uit
Haarlem strijdend in de leeftijdsklasse U17 -40 Kg. zat in een poule met 17 meiden. Na een vrijloting
in de eerste ronde moest ze aantreden tegen Merle Grigo de vicekampioen van Duitsland in deze klasse.
Het gevecht was zwaar en ging dan
ook gelijk op uiteindelijk wist Brittany haar met een mooie techniek
op de grond te krijgen. Hierdoor
was ze weer een ronde verder. In de
tweede ronde kwam ze tegenover
een bekende van haar te staan, de
kampioen van België Evi Vermandere. Evi is een judoka die altijd fel
begint en Brittany liet zich verrassen door een hoge pakking in haar
nek. Evi kon hierdoor een worp inzetten waarvoor ze een wazari score kreeg. Brittany moest hierdoor
terug komen. Na een schitterende overname door Britt waarbij Evi
ook nog eens een verboden handeling maakte, won Britt met ippon.
De halve finale was hierdoor bereikt
waar ze tegen een altijd sterke Japanse, Anna Osame moest. Brittany
werd overdonderd door deze kleine sterke Japanse en ze verloor dit
gevecht helaas met ippon. Hierdoor
restte haar nog een gevecht om de
derde plek. Dit gevecht was tegen
de Kampioen van Duitsland, Anne-Sophie Schmidt, die zich had terug gevochten via de herkansingsronde. In dit gevecht was Britt dui-

delijk de sterkere judoka en ze had
het gevecht dan ook volledig onder
controle. Britt maakte een eind aan
het gevecht met een mooie ippon.
Een derde plek op zo’n zwaar toernooi voor een eerste jaars U17 ju-

doka is een schitterende presentatie en Brittany was dan ook ontzettend blij met haar medaille. Pas om
half acht ’s avonds kon de zes en
een half uur durende reis naar huis
beginnen.

pagina 46

Nieuwe Meerbode - 24 maart 2010

Dammen: promotie voor dammers
Kunst & Genoegen
Uithoorn - Maandagavond hebben
de Kwakelse dammers een benauwde zege op Damlust weten te behalen. Door dit resultaat eindigt K&G
minimaal op een 2e plaats in de
1e klasse van de Noord-Hollandse dambond. Deze plaats geeft al
recht op promotie naar de hoofdklasse, een kampioenschap hangt
af van het resultaat van concurrent
Den Helder. Bij verlies of een gelijkspel van Den Helder kan de vlag in
top van het ‘clubhuis’ in ’t fort De
Kwakel.

staan, goed voor het bordgemiddelde voor K&G. Maar ook Rene speelde in het eindspel te snel, gaf de
winst uit handen en moest nog opletten om niet te verliezen. Uiteindelijk eindigde deze partij in een
rechtvaardige remise, 4-2. Het voordeel van Piet vd Poel was net niet
voldoende voor de winst, waardoor
de eindstand 5-3 werd.
Door dit resultaat heeft Den Helder
aan een kleine zege al voldoende
voor het kampioenschap. Zij komen

dan in wedstrijdpunten gelijk met
K&G, maar behaalden meer bordpunten. Nog een week duimendraaien voor de dammers van K&G,
die natuurlijk een zeer goed resultaat neerzetten door promotie af te
dwingen.
K&G - Damlust 	
A Voorn - G Baas  	
W Keessen - K vd Hoven
R d Jong - B Broersen   
P vd Poel - C Koedijk    

5-3
1-1
2-0
1-1
1-1

De dammers van Damlust hebben
het K&G in de laatste wedstrijd niet
gemakkelijk gemaakt.
Wel stonden de K&G-ers snel beter op de borden, maar of dit voordeel ook winst op zou leveren bleef
lang onzeker. In het achterhoofd
van de dammers speelde ook mee
dat er dik gewonnen moest worden
om kans op het kampioenschap te
vergroten. Na een remise van kopman Adrie Voorn gaf Wim Keessen
het goede voorbeeld door de sterke
vd Hoven te verslaan, 3-1. Rene de
Jong leek in de spannende eindfase ten onder te gaan na een positionele onnauwkeurigheid. Dit overkwam gelukkig ook zijn opponent
waardoor Rene gewonnen kwam te

© fotografie Karin

Het was een ‘close finish’
zondag in Zoetermeer
voor Etienne Kooreman

Dammen: Kunst & Genoegen haalt uit
en incasseert
Regio - De belangrijke dubbele
ontmoeting tegen Den Helder kende afgelopen maandagavond twee
gezichten. Het eerste team van K&G
nog volop in de race voor het kampioenschap moest dik winnen en
het tweede team van K&G moest de
schade tegen de concurrent beperkt
houden. In de eerste opzet slaagden de Kwakelse dammers met
glans. Invaller Rob Broekman wist
in no time het 1e team van K&G op
voorsprong te zetten, al snel daarna maakte kopman Adrie Voorn ook
korte metten met zijn tegenstander. Het ging de K&G-ers betrekkelijk makkelijk af tegen het onderaan
staande 2e team van Den Helder,
Rene de Jong en Piet van der Poel
maakten de maximale score vrij snel
compleet. De eerste opdracht was
geslaagd, zou het 1e team met deze
uitslag medekoploper Den Helder 1

voorbij kunnen stevenen? Dat zag
er op deze spannende avond eerst
wel naar uit, Piet Terlouw kwam gewonnen te staan en Leo Hoogervorst leek ook niet ver van een zege af. De gebroeders Harte hadden het zwaarder te verduren, Kees
moest na moedige tegenstand buigen voor de ster van Den Helder.
Jos kwam in tijdnood maar kon als
kat in het nauw nog rare sprongen
gaan maken. Leo kwam echter niet
verder dan remise, maar de partij van Piet kantelde de hele wedstrijd. In deze partij kwam een winnende combinatie voor Piet op het
bord, op de simpelste manier moest
Piet drie schijven geven en daarna
er drie naar dam slaan. In een vlaag
van damblindheid gaf Piet meerdere schijn en sloeg er geen terug, een
jammerlijke verlies partij. Toen kon
ook Jos het niet meer trekken zo-

dat het 2e team van K&G met 7-1
verloor. Door deze uitslag bleef Den
Helder koploper met evenveel wedstrijdpunten als K&G1, maar met 2
bordpunten meer.
De komende week zal de beslissing moeten vallen, de top vier in de
1e klasse van Noord-Holland speelt
tegen elkaar. Drie teams zijn nog
kansrijk omdat naast het kampioenschap ook de tweede plaats recht
geeft op promotie naar de hoofdklasse. K&G speelt tegen nummer
vier
Damlust en koploper Den Helder
krijgt nummer drie Andijk op bezoek. Het gaat er om spannen.
1 Den Helder
2 K&G
3 Andijk 	
4 Damlust

7-12    24
7-12    22
7-10    10
7- 9     12

CSW 2 verslaat ook laatste concurrent
Wilnis - In een reeks van vier topwedstrijden heeft CSW 2 ook zijn
laatste wedstrijd winnend afgesloten. Nadat de andere directe concurrenten (CJVV, Aalsmeer, Eemdijk)
al eerder werden verslagen, was dit
keer TOV 2 aan de beurt. Omdat de
voorhoede hun vizier vandaag niet
op scherp hadden staan, was het
verdediger Jochem van Bergen die
voor de twee treffers zorgde.
CSW is dus bezig aan een zeer goede reeks. De laatste verliespartij dateert alweer van 31 oktober 2009:
uit tegen TOV (5-2). Vandaag stond
de thuiswedstrijd op het programma tegen de club uit Baarn, een uitgelezen kans dus voor CSW om zich
te revancheren.
De eerste tien minuten van de wedstrijd stonden beide ploegen goed
en wisten ze met moeite kansen te
creëren. Het was daarom ook saai
en er gebeurde niet veel. Dit veranderde na een kwartier doordat
een speler van TOV een rode kaart

kreeg. De scheidsrechter constateerde dat de nummer 9 natrapte
en stuurde de spits direct van het
veld af.
Penalty
CSW had van deze situatie eigenlijk
moeten profiteren maar deed dat
niet, de verhoudingen bleven nagenoeg gelijk. Het was misschien ook
wel typerend dat de eerste goal van
CSW door middel van een penalty werd gemaakt. Ronald Lucassen
werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en Jochem van Bergen wist de penalty binnen te schieten. Na de 1-0 werd het spel van
CSW wel iets beter, maar het ging
nog niet echt van harte.
In de tweede helft, met één man
meer en een 1-0 voorsprong, leek
het er rooskleurig uit te gaan zien
voor CSW. Maar die gedachte duurde niet lang, omdat de scheidsrechter voor de tweede keer deze middag een rode kaart moest trekken.

CSW-speler Sjoerd van Wijngaarden haalde een doorgebroken speler van TOV in het strafschopgebied
neer en moest het veld verlaten. De
penalty die de uitploeg kreeg werd
verzilverd en de stand kwam daardoor dus op 1-1.
Na de gelijkmaker van TOV ging de
wedstrijd wat meer open, kregen
beide ploegen wat meer kansen en
kon het kwartje beide kanten opvallen. CSW was uiteindelijk de ploeg
die het meeste geluk had en winnend van het veld wist te stappen.
Opnieuw was het verdediger Jochem van Bergen die raak schoot.
Vanaf de 16 meter lijn zag hij zijn
schot binnenvliegen: 2-1.
CSW blijft dus doen wat het moet
doen: blijven winnen om koploper
Aalsmeer in het vizier te houden.
Volgende week spelen de Wilnissers
uit tegen Benschop en die week erna kan CSW de tweede periodetitel
pakken als er gewonnen wordt bij
IJsselmeervogels.

Regio - Afgelopen weekend stond
Etienne Kooreman aan de start van
de ronde van Zoetermeer. Het was
een afwachtingwedstrijd die voor
de profs werd verreden, de Eneco
ronde van het Groene Hart. Het was
een snelle ronde dus wist wat me te
wachten stond, zo stond ik als gewoonlijk weer vooraan, en was er
opgebrand om is uit het vertrek hard
door te trekken en te kijken wie me
konden volgen vandaag, het was
me eerste criterium in Nederland
dit jaar dus wist niet goed wie er
goed zouden wezen, maar zag wel
dat er ook een hoop jongens waren die normaal ook in Belgie reden.
Maar terug op de wedstrijd, zoals
ik al zei ben ik meteen uit het vertrek weg gereden, en kreeg in eerste instantie maar een iemand mee,
maar door de goede samen werken bleven we toch voor het peloton uitrijden, maar na een paar ronden werden we terug gepakt, even
een kleine ronde rust genomen en
toen gewoon weer weg gereden, en
nu pakte ik en weer een andere rijder meteen een goede voorsprong.
Toen er na een paar ronden uit de

achtergrond drie andere rijders er
bij kwamen, en ook Nederlands
kampioen Dylan van Baarle, waar ik
vroeger veel mee gefietscrosst heb,
dus zo zie je maar dat bmx een goede keus is als je later wilt gaan wielrennen. Maar met deze groep reden
we goed door en werd er behoorlijk goed over genomen door alle
rijders, wat inhield dat onze voorsprong steeds verder uitliep en we
op een gegeven moment een halve
minuut hadden, en dat toch met het
hoge tempo wel een redelijk veilige
voorsprong was te nomen.
Kopgroep
Maar met nog een ronde of vijf te
gaan hervond het peloton hun eigen
en begon op ons in te lopen, maar
met deze toch wel sterke kopgroep
met drie renners uit een ploeg er bij
mochten we het niet laten gebeuren
dat we ons terug zouden laten pakken en reden we toch nog door om
ons voor de laatste ronde klaar te
maken. En ik had al een paar keer
gekeken dat ik het beste in laatste
wiel uit de bocht kon komen om zo
veel omgelijk te zien wat de ande-

re rijders zouden doen. Maar omdat de Nederlands kampioen ook in
het laatste wiel wilde zitten en zijn
sprint wilde gebruiken, gaf ik na
zijn aflossing hem een zette zodat ik
zelf in het laatste wiel kon blijven,
en dat kwam me goed uit want met
de laatste bocht zat ik in laatste wiel
en zag zo dat er een rijder weg reed
en ik er meteen achteraan ging. En
zo al snel op snelheid kwam voor de
sprint, en ik zoveel kracht had dat ik
al snel die rijder te pakken had en ik
voor de overwinning ging vandaag,
en op een gegeven moment de Nederlands kampioen naast me voelde komen, maar gelukkig kwam de
streep net op tijd, en ik zeker wist
dat ik als eerste over de finish lijn
kwam. Maar daar dacht de jury na
een wel erg lang beraad heel anders over, en werd ik tweede helaas, maar kan wel terug zien op een
mooie wedstrijd, en in me achterhoofd dat het seizoen pas is begonnen en er nog mooie uitslagen zullen komen dit jaar. Volgend weekend rij ik zowel in België als Nederland, en zal dan weer van mij laten
horen. Door Etienne Kooreman

Kevin Regelink 5e plaats
bij NK 5 km in Hoorn

Regio - In het laatste weekend van
het langebaan schaatsseizoen werden de Nederlandse afstandskampioenschappen verreden op IJsbaan
De Westfries in Hoorn. Donderdag
voorafgaande aan het NK werd Kevin gebeld of hij de 5 km wilde rijden bij het NK A-junioren. Vrijdag
heeft Kevin nog even snel een ingelaste training in Hoorn afgewerkt
en zondag ging hij vol goede moed
naar De Westfries in Hoorn. Het
werd zijn tweede 5 km van dit seizoen. In Erfurt in Duitsland reed Kevin een tijd van 7.07.58. Normaal gesproken opent Kevin zijn race vrij
snel op de 5 km en heeft dan een
oplopend schema met laatste rondjes van 35 seconden. Nu had hij
zich voorgenomen rustiger te gaan
starten en proberen een vlak schema te blijven rijden. Na twee rondjes van 33.5 kon hij de ronden tijden
terug brengen naar 32.7. Na 9 ronden werd Kevin gehinderd door een
tegenstander die hiermee gediskwalificeerd werd en verloor daar-

door een beetje zijn ritme. Toch eindigde hij met een slotronde van 33.8
in een nieuw persoonlijk record van

7.01.44 op de vijfde plaats wat toch
een mooi einde van het schaatsseizoen betekent.

Succesvolle Voorschotenloop
voor AKU

Fiets met De Merel mee naar Driebergen
Regio - Zondag 28 maart fietst TTC
de Merel de Mereltoer, de tweede
officiële toertocht van dit seizoen.
Daarbij zijn ook niet-leden van harte welkom. Vanuit de startlocatie in
Vinkeveen fietsen we door de polder naar Breukelen en langs de
Vecht naar Maarssen. Dan gaan we
langs de Maarsseveense plassen
door naar Groenekan, en via een
natuurgebied naar De Bilt, Bunnik
en Zeist. We komen dan in de bos-

sen van Austerlitz en Driebergen.
We houden daar een koffiestop in
restaurant De Bergse Bossen. Na
de koffie rijden we nog een stukje
langs de Langbroekerdijk met zijn
kastelen. Via de molen van Werkhoven gaat de rit naar Nieuwegein.
Het laatste stuk gaat door Harmelen
en Kockengen weer terug naar café De Schans in Vinkeveen. We hebben dan 110 kilometer gefietst. De
tocht wordt in twee groepen gereden, een snelle en een minder snel-

le groep. De eerste groep rijdt maximaal 30 km/uur, de tweede groep
zit daar enkele kilometers onder. Iedereen met een racefiets én een valhelm kan dus mee; u bent van harte welkom! Voor leden van De Merel is deze tocht gratis. Deelnemers
die aangesloten zijn bij een andere
fietsvereniging betalen 2 euro, anderen vanwege de verzekering een
euro meer. Startlocatie: Café de
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. Starttijd: 8.30 uur

Regio - Ook in de vierde editie van
het Zorg en Zekerheidcircuit, de
Voorschotenloop, timmerde AKU
aan de weg. Op de 10 Engelse Mijlen deed Jolanda ten Brinke goede
zaken door eerst overall te worden
bij de dames in een tijd van 1.06.37.
Weliswaar kon ze profiteren van de
afwezigheid van clubgenote Anouk
Claessens, die door een blessure
niet kon meedoen, maar toch! Echter
ook Jolanda balanceert op de blessure rand zodat voor de eindstand,
die over vijf lopen wordt berekend,
nog niets zeker is. Karin Versteeg
volgde uitstekend in 1.09.45 en
werd hier derde overall en tweede in
haar leeftijdsgroep mee, waardoor
ze ook nog volop voor de hoofdprijzen gaat, mits ze heel blijft. Voor
Mandy Plasmeijer was deze afstand
haar “maiden trip”en ze deed het
gelijk zo goed dat ze met een derde plaats in haar klasse in 1.16.12
aan de haal ging. Bij de heren blijft
Paul Hoogers bij de 55 plus ongenaakbaar en beëindigde de 16,1 km.
net boven het uur in 1.00.55. Bram
van Schagen had een paar minuten meer nodig, maar werd met zijn

1.03.43 keurig vierde bij de senioren. Harry Schoordijk smaakte het
genoegen net iets eerder dan de
snelste dame over de finish te komen in een prima 1.06.04. Guido van
Vliet, Huub Jansen en Fred van Rossum deden met respectievelijke tijden van 1.12.03, 1.14.49 en 1.16.02
niet zo veel voor elkaar onder. Arie
Ligtvoet sloot het 10 EM optreden
van AKU af in 1.22.01 en was daar
zeker niet ontevreden mee.

Eer hoog
Op de 10 km. hielden Wil Voorn
en Baukje Verbruggen de AKU eer
hoog. Wil raakt met het oog op de
voorjaarklassiekers als onder andere de Ropa run duidelijk steeds beter op dreef. Bij de dames veteranen werd ze knap tweede in 50.47.
Baukje profiteerde optimaal van het
sleurwerk van Jos Snel en denderde in 46.29 over de finish wat haar
een vierde plaats in haar groep opleverde. Jos liet haar met een tijd
van 46.33 als gentleman galant netjes voorgaan. Corrie ten Broeke legde de afstand in 55.11 af en bleef zo
naamgenote Corrie van Dam ruim

voor die 66.33 nodig had. Laatstgenoemde moet echter wat gedurfder gaan lopen en niet te lang achteraan blijven hangen, want een tijd
onder het uur is voor haar zeker
mogelijk. Bij de heren was Theo van
Rossum de snelste van AKU met als
enige een tijd onder de veertig van
37.32. Theo Rekelhof 41.18 en Richard Mayenburg 44.35 vulden het
vak tussen 40 en 45 minuten op en
John Celie 45.23, Jan Driessen 47.46
en Hans Mooy 48.50 kwamen ruim
onder de vijftig uit. Hier boven eindigden toch wel wat verrassend
traag Jaap verhoef en Maarten Moraal? met tijden van 53.56 en 54.54.
Jeroen Breggeman daar en tegen
dook nu eens duidelijk onder de uur
barrière met een prima 58.37. Het
slotakkoord was voor het trio Bram
Menet, Jos Lakerveld en Maarten
Breggeman, die elkaar maar niet uit
het oog verloren en binnen liepen
in 67.17, 68.08 en 68.29, wat ze niet
echt mee viel! Op de 5 km. hielden
Iselin en Gerard Keune elkaar gezelschap en deden dat in 24.51 minuten, waarmee Iselin bij de meisjes
mooi negende werd.
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Atalante’s zesde volleybalminidag lekker dicht bij huis
Vinkeveen - Op zaterdag 20 maart
speelden 7 miniteams van Atalante, gesponsord door Vinken Vastgoed hun zesde toernooidag in
Mijdrecht, lekker dichtbij. Atalante
Vinkeveen is de derde club in de regio met een mooi aantal miniteams,
na grote plaatsen als Hoofddorp en
IJmuiden zeker erg voortvarend.
In de ochtendronde kwamen drie
Atalanteteams in actie. De Atalante
Kanaries speelden in de allerhoogste poule op niveau 6. Tijdens de vorige minidag wisten ze zich knap te
handhaven in deze poule, maar helaas ging het dit keer moeizamer.
De ochtend begon veelbelovend
met een knap gelijkspel tegen VCH
Push. Helaas bleken de andere twee
VCH-teams in de poule toch net iets
sterker te zijn en gingen beide wedstrijden verloren. Desalniettemin
was de progressie die de Kanaries
maken goed zichtbaar; er werd vaak
in drieën gespeeld, bovenhands geserveerd en mooi gesmasht! Erg
leuk om naar te kijken.
Op niveau 2 kwamen twee teams
in actie. De Atalante Mega Mini’s
en de Atalante Ministars. De Mega
Mini’s werden de vorige keer knap
eerste en promoveerden daarbij
naar de hoogste klasse. In poule A
lieten ze zich ook niet klein krijgen.
Ze verloren slechts een wedstrijd,
maar doordat dit team met spelers
van een andere club speelde, werd
deze ongeldig verklaard en werden
de Mega Mini’s weer eerste! De Ministars speelden in poule B en wat
een leuke meiden zijn dat! Ze verloren geen enkele wedstrijd, maar
er was nog een team net iets beter.
Een tweede plaats is zeker wel heel
erg verdiend!
De Ukketoppers speelden in het
tweede blok, zij spelen weer een niveautje hoger op niveau 3. De kinderen gaan dan steeds meer proberen de eerste bal te passen in
plaats van te vangen, als beloning
mogen kids die af zijn weer terug in
het veld. Alle ouders en supporters
waren het eens dat het team een
geweldige vooruitgang doormaakt.
Wat een energie en wat een inzet
straalt er van het team af. Vaak waren de tegenstanders groter, maar
toch eindigden deze toppers op de
eerste plek, erg goed gedaan!
In de laatste ronde was het de beurt
aan de Citroenen, Heroes en Muppets. Zij spelen alle drie op niveau
4 waarbij alles in drieën wordt gespeeld. De eerste én de derde bal
mogen ze niet meer vangen en
gooien, dit lijkt al erg op het echte in drieën spelen. Deze spelsoort
is vaak best lastig, een onderhandse bal wordt soms per ongeluk toch
al direct over het net gespeeld en
netjes opgooien voor je teammaat is
vaak het halve werk. De nadruk ligt
op het samenspelen.
De Muppets lieten bij vlagen mooie
rally’s zien, als de pet goed staat
kunnen ze heel veel, ook tegen wat
sterkere tegenstanders. Maar iets
te vaak verstopten sommige spelers zich achter een lolletje en dat
is jammer voor het team, want er zit
echt veel meer in. Ze eindigden op
een vierde plek. Ook de Heroes leken een beetje van het pad af. Wellicht dat de poule deze keer iets
te sterk was en dat de mannen er
daardoor niet helemaal met de kop
bij waren. Maar als de strijd gelijk op ging waren er zeker wel erg

mooie dingen te zien, want ze kunnen het echt wel. Volgend toernooi
allemaal wat peper in de kont!
De Citroenen lieten keurig en degelijk spel zien. Soms was het verschil
tussen de teams groot en soms waren ze aardig aan elkaar gewaagd.

De meiden gaan steeds beter kijken
naar de gaten, het opgooien voor elkaar gaat als een trein en het serveren gaat bijna 100% goed. Een
derde plek in deze poule is gewoon
goed gedaan.

Sterk terugkomende Paul Schuurman
pakt na driebanden ook libretitel
De Ronde Venen - De finale hoogste klasse libre 2009-2010 zit er op.
Er waren uiteindelijk slechts vijf finalisten die in dagen strijden om
het persoonlijk kampioenschap van
Biljartfederatie De Ronde Venen.
Café De Merel was het strijdtoneel
en de biljartballen glommen je tegemoet. Zaterdag stonden de vijf
voor 2 wedstrijden, Paul Schuurman
en Ton Bocxe gingen met de beste
papieren huiswaarts. Ton was voor
zondag beschermd omdat hij boven
105% speelde.
Zondag was de finaledag en omdat
het de vorige dag wat laat was geworden werd gestart met 2 partijen
en werden beide biljarts benut. De-

De einduitslag
1 Paul Schuurman
2 Ton Bocxe
3 Henny Hoffmans
4 Bert Loogman
5 John Vrielink
Kortste partij : Paul
Hoogste serie Paul

8 pnt.
6
4
2
0
13 brt.
41 car.

in handen door producties van 24,
35 en 19 caramboles. Ton kwam niet
op stoot en legde zich neer met een
mooie 2e plek.
Federatievoorzitter Cor van de Kraats
reikte de prijzen, een Bocxebiljartscadaeaubon en Rijdes-bloemen, uit
en kwam door Aria en Lucia tot de
onderstaande einduitslag:
7.832 moy
4.611
3.745 HD
3.964 HD
5.775

89.342 %
97.064
91.548
88.318
59.982

Een belangrijke winst voor
Argon zondag in mindere
wedstrijd

Judoka’s Judo Ryu Kensui
presteren goed
Mijdrecht - Afgelopen zondag 21
maart werd de dojo bij Health Club
Amstelhof verlaten, want Judo Ryu
Kensui was te gast op een judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s uit een
grote regio konden hieraan meedoen.
De club is op de goede weg wat resulteerde in veel mooie prijzen. (Voor
het complete verslag, uitslagen, foto’s

ze tijdwinst was gunstig en Paul behaalde een volgende winst op John
Vrielink. Ton nam het tegen Henny
Hoffmans op en won overtuigend.
Ook Bert Loogman won van John
die zijn titel stond te verdedigen.
De finale zou tussen Paul en Ton
gaan en die kon om 16.00 uur gaan
beginnen. Paul nam al snel het heft

en informatie over deze judoschool
kunt u een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl. Bij dit leuke toernooi
judoot iedere judoka (ingedeeld op
leeftijd en gewicht) tegen elkaar en
de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De 27
deelnemers van Judo Ryu Kensui en
de in groten getale aanwezige ouders

en belangstellenden, streden voor elk
punt en na een lange dag konden alle deelnemers moegestreden met een
mooie bokaal trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer te
spreken over de sportieve manier van
judoën, vooruitgang en inzet van zijn
pupillen.

Mijdrecht - Zoals vaker was de
ontmoeting tussen Argon en FC
Omniworld qua kijkspel niet wat de
liefhebbers er van verwacht zullen
hebben, maar voor velen vergoedde
het resultaat veel, zo niet alles.
Argon startte wel met de wil om
goed te spelen, maar toch leek de
tegenstander van deze avond niet
het heilige vuur te laten ontvlammen. Matige voortzettingen waren
schering en inslag, het leek er op
dat het gemis aan drie geschorste
spelers toch invloed had op de automatismen. En daarnaast werd het
team na tien minuten ook nog met
een persoonlijk drama geconfronteerd van Michael Kentrop, die voor
het eerst na zijn twee beenbreuken
een basisplaats had gekregen, maar
na een normaal duel aan de zijlijn
ineenzeeg en met naar het zich liet
aanzien zware knieblessure richting
ziekenhuis werd gebracht. Met Jorn
Uittenbogaard op zijn positie wist
Argon de tegenstander langzaam
wat terug te dringen, wat doelpogingen opleverde van Rory van Gulik net naast en een pareltje van Sergio de Windt, die in het strafschopgebied een verre pass van Nicolai Verbiest op de borst aannam en
met een schitterende omhaal doelman Middelbeek kansloos liet. Helaas kaatste de bal via de lat weer
terug in het veld en bleef de gasten na 17 minuten een achterstand
bespaard.
Pogingen
Nadat twee pogingen van Patrick
Lokken wel gevaar, maar geen treffer opleverden, was het Stibbe van
Omniworld die na ruim een half
uur binnen drie minuten tweemaal
geel te zien kreeg en dus stond Argon met een man meer op het veld.
Tot aan de rust werd dit niet omgezet in een voorsprong, een vrije trap
van Nicolai Verbiest verdween net
naast de paal en in de laatste minuut stuitte Michael van Laere op
doelman Middelbeek.
Na rust wilde Argon nog meer druk
uitoefenen, maar Omniworld gaf
weinig ruimte weg. Een mooie poging van Jorn Uittenbogaard na een
goed aangegeven bal van Patrick
Lokken deed de bal over de lat verdwijnen, terwijl Michael van Laere
na 66 minuten uit de draai de bal
net naast het doel mikte. Omniworld
gokte meer en meer op de snelle uitval, maar tot echt gevaarlijke situaties voor het doel van Eelco Zeinstra
leidde dit niet. In het laatste kwart
van de wedstrijd werd de druk nog
meer opgevoerd en nadat Jasper de
Haer de bal na een voorzet van Patrick Lokken net niet kon koppen en
Michael van Laere na een vrije trap
de bal met het hoofd net naast de
paal had gemikt, was het na 75 mi-

nuten dan eindelijk raak. Frank Verlaan verraste doelman Middelbeek
bijna met een trap van afstand, ten
koste van een hoekschop kon deze nog net redden. Maar toen Jorn
Uittenbogaard de bal bij de tweede paal op het hoofd van Jasper de
Haer liet belanden, was de ban gebroken en de voorsprong een feit,
1-0.
Uitval
Omniworld bleef gokken op een
succesvolle uitval, maar kreeg daar
weinig tot geen gelegenheid toe,
waar Argon ook niet al te vaak meer
voor gevaar wist te zorgen voor het
doel van Middelbeek. Alleen in de
uiterste slotfase was er nog weer
gevaar voor het doel van de gasten,
maar Jorn Uittenbogaard liet de bal
in kansrijke positie net van zijn voet
afspringen en Patrick Lokken schoof
het leer na een snel genomen vrije
trap voor het doel langs. De gemoederen raakten in de laatste fase af
en toe nogal verhit, wat enkele gele kaarten tot gevolg had en zelfs
een veldverwijdering voor de trainer
van Omniworld, die de scheidsrechter blijkbaar iets toevoegde wat de
man niet acceptabel vond. Van invloed op de wedstrijd van zondag
bij HBS zullen ze nog niet zijn, dan
kunnen in ieder geval de mensen,
die vanwege de kaartenlast ontbraken, weer gewoon spelen.
Winst in de bosjes van Rex
Midden in de stad en toch het gevoel dat je in de bossen bent, dat
krijg je bij een bezoek aan HBS. Altijd sfeervol met al die hockeyende
dames op de andere velden, ditmaal
ook nog een heerlijk lentezonnetje,
het was genieten. De randverschijnselen dan, want de wedstrijd was
net als jongstleden donderdag niet
van een hoog niveau. Volop werklust, dat zeker, maar het duurde erg
lang voor er echt gevoetbald werd.
In de eerste helft zochten beide
ploegen het doel van de tegenpartij op de snelste manier en dus werd
de lange bal veel gebruikt. Veel gevaar leverde dat niet op, het grootste gevaar ontstond na 10 minuten toen een hoekschop van HBS in
eerste instantie werd weggewerkt
en de afvallende bal door Le Conge
hard werd ingeschoten. De lengte
van Eelco Zeinstra volstond echter
om de bal over de lat te werken. Ook
na een klein half uur liet de thuisploeg van zich horen, toen Westdorp de bal na een scherpe voorzet
van links uit moeilijke hoek op de
buitenkant van de paal mikte. In het
laatste kwartier kwam Argon meer
voor het doel van keeper Pronk en
die moest daarbij een aantal hoekschoppen toestaan, die wel kopballen van Frank Verlaan opleverden,

maar die werden gepareerd.
Vrije trap
Dat deed doelman Pronk ook met
de vrije trap van Joshua Patrick na
39 minuten, maar niet klemvast
en uit de scrimmage die dat opleverde kwam Michael van Laere als
winnaar tevoorschijn, 0-1. Dit was
de opmaat tot enkele interessante minuten, waarbij voor beide doelen gevaar te zien was, Jeroen Westera zich vanwege duizeligheid na
een kopduel moest laten vervangen,
maar treffers uitbleven.
Na rust wilde HBS met de steun van
de wind met lange ballen en hoge
voorzetten de stand zo spoedig mogelijk gelijktrekken en dat leverde
enkele moeilijke momenten op voor
het doel van Eelco Zeinstra, die na
56 minuten het geluk van de goede
doelman had toen een kopbal van
Westdorp via de onderkant van de
lat weer in het veld terugstuitte. Het
aandringen van HBS leverde wel
meer ruimte op achter de defensie
van de thuisploeg en met regelmaat
probeerde Joshua Patrick daar gebruik van te maken, maar telkens
bleek er een verdedigend been teveel om door te kunnen breken,
dan wel werkte het veld niet mee en
bleef de bal net hangen.
Onnodig
Na 73 minuten draaide de thuisploeg zich zelf figuurlijk de nek om,
toen Biesta in de middencirkel volkomen onnodig een overtreding beging op Rory van Gulik, die hem zijn
tweede gele kaart opleverde. Vanaf dat moment kreeg Argon het spel
meer en meer in handen en werd
met wat meer overleg de aanval gezocht. Het duurde tot de 85e minuut, eer dit rendement opleverde:
na een goedlopende aanval was er
ruimte voor invaller Ben Ebu-Mordi,
die vanaf rechts een pasklare voorzet liet vertrekken, die op vijf meter voor het HBS doel het kopgrage hoofd van Patrick Lokken ontmoette: doelman Pronk was volstrekt kansloos en de strijd definitief beslist. In de terecht toegekende extra tijd (zelden een wedstrijd
gezien waar vaker twee spelers met
de hoofden tegen elkaar kwamen..)
waren er nog wel heikele momenten voor het doel van HBS, maar gescoord werd er niet meer.
Twaalf punten uit de laatste vier
wedstrijden is een prima reeks, zondag kan tegen ADO ’20 mogelijk het
bekende vijf op een rij waargemaakt
worden.
De ranglijst is door het verschil in
wedstrijden nog onoverzichtelijk,
maar voorlopig is plek 2 een mooie
positie.
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CSW 2 wint bij
concurrent Eemdijk 2

Horangi krijgt les van
wereldtop taekwondo
Mijdrecht - De leden van taekwondoschool Horangi hebben een speciale gastles gekregen van twee toppers uit de taekwondowereld: Daf-

fydd Sanders en zijn leerling Fraser
Mc Connell uit Nieuw-Zeeland.
Sanders is meervoudig Nieuw-Zeelands taekwondo kampioen en be-

zoekt ook regelmatig grote internationale toernooien en wereldkampioenschappen. Deze keer was Sanders in Europa om mee te doen aan
de German Open en vervolgens de
Dutch Open. Dit is het grootste open
toernooi van de wereld en wordt gehouden in Eindhoven. Horangitrainer Bas Bokkes coachte Daffydd op
het toernooi, waarin Daffyd na winst
op Canada met 1 punt verschil van
Oostenrijk verloor. Ondanks het
drukke schema waren Daffydd en
Fraser bereid om een gastles bij Horangi te geven. Zij specialiseren zich
in het sparren, dat betekent dat er
met bescherming om punten moeten worden gemaakt bij een tegenstander. Een goede traptechniek resulteert in een punt, de vechter met
de meeste punten wint de wedstrijd.
Bij de kinderen concentreerde Daffydd zich vooral op het voetenwerk.
Hij leerde de kinderen wat de juiste afstand is ten opzichte van de tegenstander en hoe de bewegingen
van de tegenstander slim te beïnvloeden zijn.
Bij de volwassenen legde hij uit wat
de meest effectieve traptechniek is
en wanneer die het beste en snelste
toe te passen is. Horangi kreeg een
creatieve en bijzondere les voorgeschoteld en de taekwondoka’s hebben dit als zeer inspirerend ervaren.
Daffydd heeft zijn tijd in Europa ook
als inspirerend ervaren. ,,De groepen van Horangi waren heel energiek en dynamisch, ik vond het leuk
om de mensen te leren kennen en
samen bezig te zijn. Mijn ambitie is
om aan de Olympische Spelen van
2012 in Londen mee te doen. Mijn
oma heeft namelijk ooit met de Spelen in Londen meegedaan met gymnastiek, dus dat lijkt me geweldig.”
Voor meer foto’s van de gastlessen en informatie over Horangi taekwondo: www.horangi.nl.

Bianca Buijs en Nina
Jongerling turnen zich
naar eerste en derde plaats
Mijdrecht - Afgelopen Zaterdag 20
maart kwamen de Mijdrechters Bianca Buijs en Nina Jongerling uit in
de 3e divisie jeugd tijdens de onderlinge wedstrijden in Ter Aar. Aangezien het een druilerige dag was
kwam er gelukkig veel publiek kijken. Helaas was Daniëlle Groenewegen nog steeds geblesseerd
aan haar knie waardoor zij hier niet
aan kon deelnemen en aan de kant
moest toekijken. Door een nieuwe
indeling van de verschillende divisies zijn Bianca en Nina dit jaar ingedeeld in de 3e divisie. Het nieuwe puntensysteem van de KNGU
maakt het er helaas voor de trainsters niet makkelijker op. Inmiddels zijn Nina en Bianca een aantal wedstrijden verder en begint het
weer wat te wennen waar er op gelet moet worden bij het samenstellen van de vrije oefeningen.
Zowel Nina als Bianca lieten keurige oefeningen zien met hier en
daar wat aftrek. Voor Nina kwam de
sprong uit op een 11,40 de brug op
11,90, balk op 11,40 en was de vloer
met een puntenaantal van 10,70 iets
lager. Met een punten aantal van
45,40 een keurig 3e plaats. Bianca had een iets constantere punten
lijst. Sprong 11,90, brug een 11,10,
balk 11,50 en vloer een 11,80. Bij de
prijsuitreiking blijkt de uiteindelijke
puntenscore van 46,30 goed voor
een eerste plaats. Bianca had zelfs
met haar punten aantal de wisselbeker gewonnen die zij volgend jaar
weer moet verdedigen.

Wilnis - CSW 2 heeft ook zijn vierde
duel gewonnen in 2010. Concurrent
Eemdijk 2 werd met 2-3 verslagen.
De eerste helft van de wedstrijd was
uitstekend, maar de tweede was
slecht. Het scheelde daarom ook
niet veel of het zou op een gelijkspel uitdraaien. Toch wisten de Wilnissers de belangrijke punten mee
naar huis te nemen. Cesar de Kuyer,
Jilles Klumper en Wilfred Kooiman
scoorden voor CSW.
Nadat vorige week een 3-1 ruststand tegen Aalsmeer werd uitgebreid naar een 6-2 overwinning, had
CSW dit keer duidelijk moeite een
3-0 voorsprong te verdedigen. De
eerste helft was er nog niks aan de
hand. Het team van Van Zundert en
Pouw kreeg de betere kansen en de
eerste was voor Jilles Klumper. Hij
liep alleen op de keeper af, had alle

tijd, maar een polletje zorgde ervoor
dat hij de kans volledig miste.
Na de kans maakte Jilles Klumper
het helemaal goed door een klungelige fout van de verdediging af
te straffen:0-1. Na de voorsprong
ging CSW gewoon door. Bart van
Heeringen stuurde Cesar de Kuyer de diepte in en laatstgenoemde
maakte de kans als een echte spits
af. Ook na de 0-2 was Eemdijk nog
steeds niet wakker, want net als
vorige week stond het na een half
uur spelen al 0-3. Wilfred Kooiman
maakte namens CSW voor de tweede keer gebruik van het geklungel
achterin bij de thuisploeg.
Na de rust was het goede spel
van de eerste helft ver te zoeken.
De mannen liepen uit hun positie
en waren de weg kwijt. Dat merkte Eemdijk ook en zij voelde dat er

misschien nog iets te halen viel. Uiteindelijk werd het nog net geen gelijkspel, maar de thuisploeg maakte het nog wel spannend door twee
keer te scoren. Bij de eerste goal
kwam de speler goed voor zijn man
en bij de tweede verraste dezelfde
speler keeper Patrick Alblas door in
de korte hoek raak te schieten.
Al met al toch nog een goed eind.
Punten zijn op dit moment even belangrijker dan mooi spelen, want
CSW is nog steeds in de race om de
titel en de tweede periode. Wachten
is nu nog op uitglijers van Aalsmeer,
dat nog één punt minder heeft en
nog twee duels tegoed heeft. Volgende week ontvangen de Wilnissers TOV, waar ze nog wat mee
goed te maken hebben na een complete offday bij de uitwedstrijd.

Pupillen van IJsclub
Nooitgedacht bij
kampioenschap
De Ronde Venen - Traditie getrouw wordt op de laatste zaterdag
van het schaatsseizoen op de Jaap
Edenbaan het kampioenschap van
Amsterdam gereden. Op zaterdag
ochtend 20 maart waren de pupillen aan de beurt. Van ijsclub nooitgedacht waren 2 meisjes en 6 jongens pupillen uitgenodigd om mee
te doen. Voor dit toernooi worden
de snelste pupillen van de verschillende verenigingen uitgenodigd.
Annike van Kouwen, trainster van
Nooitgedacht was ook vroeg opgestaan om haar pupillen op zaterdagochtend te coachen.
Als eerste werd er door alle pupillen een 100 meter gereden. Het feit
dat Amsterdam nog de enige niet
overdekte ijsbaan van Nederland is
was op deze regenachtige en winderige zaterdag ochtend een voordeel. Met een behoorlijke wind in
de rug werden er veel persoonlijke records gereden op de 100 meter. Jullian Bunschoten nog D pupil
deed bij de jongste categorie mee.
Met een p.r. van 14.53 op de eerste 100 meter en 14.91 op de tweede 100 meter deed hij goed mee
met de rest van de deelnemers. Met
zijn tijden van 44.12 en 44.53 op de
300 meter werd hij 6e in het eindklassement. Daan de Best begon
het toernooi ook met een pr op de
eerste 100 meter van 12.97. Zijn 2e
100 meter van 14.86 en twee 300

meters van 35.96 en 35.89 bracht
hem ook een 6e plaats in het eindklassement bij de pupillen C. Bij de
meisjes pupillen B deed Lotte Elfferich mee. Zij was als tweede geplaatst en wist dat zij met 3 degelijke wedstrijden een medaille kon halen. Ook zij begon met een p.r. op de
100 meter van 13.25. Met haar tijden
van 34.58 op de 300 meter en 54.29
op de 500 meter wist zij een keurige tweede plaats op dit toernooi
te halen, waardoor zij met een medaille en mooie bos bloemen naar
huis kon. Daarna was het de beurt
aan de jongens pupillen B. Hiervoor
mochten Ludo Kamerling en Noah
Boogaard meedoen. Noah begon
met een p.r. op de 100 meter van
12.57. Voor Noah gold ook dat hij als
tweede geplaatst was. Met zijn tijden op de 300 meter van 32.21 en
50.77 op de 500 meter heeft hij een
goede tweede plaats behaald. Ook
Noah kon dus met een medaille en
bloemen naar huis. Ludo Kamerling
ook een pupil B heeft dit toernooi
twee persoonlijke records gereden.
Hij reed de 100 meter in 13.35 en de
300 in 36.38. Helaas is hij gevallen
op de 500 meter zodat hij in eindklassement op een 13e plaats is geëindigd. Bij de meisjes pupillen A
deed Lisanne Immerzeel mee. Zij
moest de strijdt aan gaan met een
aantal zeer snelle meisjes. Het begint al saai te worden maar ook Li-

sanne reed een p.r. op de 100 meter
van 13.44. Met haar tijden van 33.66
en 53.82 werd zij 6e in het eindklassement. Bij de jongens pupillen A
mochten ook twee nooitgedachters
meedoen. Dennis Bunschoten begon aan een goede 100 meter. Helaas viel hij bij de finisch. Dit leverde
hem nog wel een p.r. op van 12.02
maar hij gleed heel hard door en rolde een paar keer over de kop tegen
de boarding aan. Doordat hij door
de val geblesseerd was betekende
dit voor hem het einde van het toernooi. Als laatste verscheen Koen
de Best aan de start. Behalve een
goede klassering in het klassement
gaat hij binnen de club de strijd aan
met Gary van Tol om de p.r. bokaal.
Beide schaatsers staan heel hoog in
dit klassement. Voor Koen is ieder
persoonlijk record aan het eind van
dit schaatsseizoen een kans op die
bokaal. Gelukkig reed ook hij op de
100 meter een p.r. van 12.58. Dit betekent ook dat het familie record de
Best weer op zijn naam staat. Met
zijn tijden van 49.67 op de 500 meter en 31.89 op de 300 meter werd
hij 7e in het eindklassement.
Al met al was het een zeer gezellige en succesvolle zaterdagochtend
voor deze enthousiaste schaatsers
van nooitgedacht. In de zomer gaan
zij hard verder met trainen zodat zij
in oktober weer sterk aan de start
staan bij de wedstrijden.

CSW komt pas laat op gang
Wilnis - In de voorlaatste thuiswedstrijd tegen Kennemerland heeft
CSW een ruime 5-1 overwinning
behaald. Het publiek moest lang
wachten voordat CSW de nekslag
kon uitdelen want bij rust was de
stand slechts 1-1.
CSW begon erg slap aan het duel
met Kennemerland en al in de eerste minuten kreeg het een waarschuwing toen een speler van Kennemerland alleen voor Jordi Wens
verscheen maar Wens verkleinde
prima zijn doel en stopte de bal met
de voet. Kennemerland bleef komen
in de beginfase en CSW liet het allemaal maar gebeuren. De 0-1 stond
dan ook al snel op het scorebord.
Na een prima actie over links werd
een niet te missen kans geboden en
CSW stond op achterstand.
CSW was wakker geschud, be-

gon meer te voetballen en de duels werden wat feller aangegaan.
De kans op de gelijkmaker was voor
Jay Klaas Wijngaarden maar na
goed voorbereidend werk van Michel Zeldenrijk ging zijn schot echter naast. Even later was Zeldenrijk
wel succesvol. Een mooie steekbal
van Ronnie Hilhorst gaf Zeldenrijk
de gelegenheid richting doelman te
lopen en de afwerking was vervolgens perfect. CSW bleef voor rust
nog gevaarlijk via vrije trappen van
de in de basis debuterende Maurice Bartels maar vooralsnog zonder
resultaat.
Na rust nam CSW direct weer het
heft in handen maar tot echt grote kansen leidde dat nog niet. CSW
bleef echter geduldig en na een
kwartier spelen in de tweede helft
leidde dat tot een voorsprong. Maurice Bartels gaf de ingevallen Edwin

Milton een niet te missen kans en
de 2-1 was een feit. CSW bleef
doordrukken en voelde dat het de
tegenstander de nekslag had gegeven. Het werd 3-1 uit een hoekschop van Bartels die door Edgar
van Schie schitterend werd raak
gekopt. Daarmee was de wedstrijd
gespeeld en vooral toen een speler van Kennemerland met 2x geel
het veld moest verlaten. Het werd 41 voor CSW toen Stephan de Graaf
de bal met een prachtig afstandsschot in de kruising joeg. De eindstand van 5-1 kwam op het bord via
een penalty van Jay Klaas Wijngaarden, die was toegekend nadat Cesar de Kuyer binnen de zestien was
gevloerd.
Een prima overwinning voor de
ploeg van Dennis v.d. IJssel die a.s.
zaterdag de topper gaat spelen uit
tegen Marken.
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G-schaatsers actief op de
Jaap Eden baan
Wilnis – Zaterdag 13 maart vond de
laatste schaatstrainingen voor Gschaatsers plaats op de Jaap Eden
Baan in Amsterdam. (G-schaatsers
zijn sporters die net even meer aandacht nodig hebben om het schaatsen onder de knie te krijgen.) Met
een groep van tien fanatieke Gschaatsers, begeleiders en ouders
hebben we veel plezier gehad.
Na de workshops op de Venen-on
–ice ijsbaan in Mijdrecht en twee
trainingen op de natuurijsbaan in

Wilnis zijn we aan de slag gegaan
op de Jaap Eden Baan. Hier hebben we vier keer geschaatst. Op zaterdagochtend hadden we een deel
van de krabbelbaan tot onze beschikking om goed te kunnen oefenen op de schaats. Na de oefeningen was er vaak tijd voor een rondje op de ‘grote’ baan. Alle sporters
hebben erg hun best gedaan en
veel vooruitgang geboekt. Ook konden we elke week rekenen op enthousiaste ouders om de G-schaat-

sers aan te moedigen. Helaas is
het schaatsseizoen voorbij en zit
de laatste training voor dit seizoen
er weer op. We kunnen wel stellen dat het G-schaatsen een succes is. IJsclub Nooitgedacht gaat
dan ook proberen om dit initiatief
voor G-Sporters volgend jaar uit te
breiden. Heb je ook interesse om te
komen schaatsen of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl

Atalante D2 wint maar
laat weer belangrijk
punt liggen

Prijs-koppelklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 30 maart is
er een prijs koppel klaverjas toernooi in het Meertje.
Er zijn mooie paasprijzen te winnen, waaronder een paasbrood van

een meter. er worden drie gifjes gespeeld en de aanvang is 20.00 uur.
Bij de gespeelde competitieavond
van 16 maart had Cor de Haan de
hoofdprijs met 5134 punten,2e. Ben
ten Den die wegens ziekte lange

tijd afwezig was met 5030 punten,
3e.Elly Degenaars met 4997 punten, 4e. Theo Kranendonk met 4790
punten. 5e Annie Veenhof met 4749
punten. De poedelprijs was voor
Frans Bierstekers met 3823 punten.

Vinkeveen - Net als vorige seizoen
is het spannend aan het eind, het is
vechten om iedere set. Vechten om
de goede vorm waarvan we weten
dat die ergens is, maar het meest
nog wel vechten om het vechten.
Sommige stukken van de wedstrijd
zijn zo tam en voorzichtig, vermoeid
en zonder pit... echt flink weg van
het fijne spelletje en eigenlijk niet
waard voor een promotie terug naar
de eerste klasse... Zo ook de eerste set in Aalsmeer tegen Oradi op
maandag 15 maart. Helemaal weggestopt achter in de zaal achter een
scherm (het leek wel symbolisch)
speelden de Oudenallen-Haaxman
dames als enige de partij tegen de
nummer 6. De sfeer moest de Vinkeveense equipe zelf maken en dat
lukte niet goed. Halverwege de set
kwam motivator Jet Feddema in het
veld om peper toe te voegen en het
team kwam langzaam op gang. He-

laas net te laat, de eerste set werd
verloren met 25-23.
Het was duidelijk dat er iets gedaan
moest worden en er werden wat
eerlijke woorden gesproken. Ook
Coach Loeps Kuijper trok de dames
er aan de oren bij. Veel meer gedecideerd stapte de groengele ploeg
het veld in en toen begon het eindelijk te draaien. Nog niet zo mooi als
het kan zijn maar er werd goed gewerkt en er was geluid en enthousiasme aangespoord door met name
Jet Feddema en Inge Bakker. Met
gebalde vuisten werden mooie rally’s gespeeld, ja er werd weer gevochten! Mooie ballen door het
midden en over de buitenkant, afwisselende smashes en geplaatste ballen die vooral in het middengat veelvuldig scoorden. Af en toe
maakte Oradi een mooi punt (vooral die talentvolle middenvrouw uit
Mijdrecht) maar met opgeheven

hoofd werd de volgende rally weer
aangegaan. Er werd afstand genomen en een 17-25 winst was het resultaat. In de derde set kwam Annemarie Bakker terug in het veld en
de samenwerking bleef goed alsook
de teampit en teamspirit, met 18-25
winst werd wederom winst geboekt.
In de laatste set kwam Oradi nog
wel wat dichter bij, maar gecontroleerd werd ook het laatste bedrijf
gepakt met bijna 100% score van
Tineke vellekoop.
Helaas weer een set verloren en dat
maakt dat de dames VCH D4 mooi
in de kaart spelen. Zij hebben de
volle 5 punten van wedstrijd 19 gepakt en D2 is gezakt naar plek 3..
Vrijdag 26-03 staat VCH D3 op het
programma (7de) dat natuurlijk uitgebreid ondersteund zal worden
door het vierde team van VCH. We
gaan het zien… Loeps heel erg bedankt voor het coachen.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 5 maart
2010 is er prijs – klaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè
de Merel Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We spelen

vier maal zestien giffies , de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde prijs - klaverjas – avond, op vrijdag was:

1. Edwin v.d.Schaft met 7057 punten
2. Greetje Veraar met 6816 pnteun
3. Kees Kooijman met 6785 punten
4. Leni Bon met 6735 punten
5. Greet Koot met 66728 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Leen v. Bemmelen 5447

Veenland volleybalsters redden het net niet

Atalante dames 1 klimt
Vinkeveen - Het team van dames 1
gesponsord door Krijn Verbruggen
en Haaxman Lichtreclame, nam het
vrijdag 19 februari op tegen de dames van VCH. De stijgende lijn die
de dames van Atalante het afgelopen half jaar hebben laten zien, met
als laatste hoogtepunt de gewonnen wedstrijd van vorige week tegen de nummer 2 in de poule, beloofde een goede uitslag te laten
zien deze wedstrijd.
De eerste set startte met gelijk verdeelde punten, beide teams moesten nog even wennen aan elkaar en
de meeste punten werden gescoord
door eigen fouten. Rond de 7-7 pikte Atalante haar eigen spel op en
begon punten te scoren met goede
aanvallen van onder andere Mirjam
van der Stratte die met haar aanval
de gaten van VCH opzocht. Eenmaal
op dreef was het moeilijk voor VCH

om Atalante nog bij te houden, de
set ging dan ook naar Atalante met
een eindstand van 25-14.
De tweede set begon met een kleine voorsprong voor VCH, die geen
herhaling van de eerste set wilde.
Echter, met een service van Suzan
Heijne, die hiermee 13 punten achter elkaar scoorde, stond Atalante
weer dik voor en won ook deze set
met 25-11. Dankzij deze score borrelden er opmerkingen op als: ‘volgende set blijven ze onder de 11’,
wat altijd de goden verzoeken is.
Dit bleek ook het geval te zijn. De
pass van Atalante lag de hele wedstrijd al niet lekker maar dit begon
nu zijn tol te eisen. Irma Schouten,
spelverdeelster, kon de aanvallers
niet meer goed bereiken wat ervoor zorgde dat er weinig werd gescoord.
Met een aantal knallers van Mar-

leen Sondermeijer op het midden
en Loes Kuijper op de buitenpositie
kwam Atalante toch weer op voorsprong en won de set uiteindelijk
met 25-23.
Nu de eerste drie sets binnen waren, konden de Atalanters de laatste set ook niet meer laten gaan en
gingen voor de volle 5 punten. De
jonge dames van VCH hadden in de
loop van de wedstrijd de moed in
de schoenen laten zakken door een
aantal fouten aan eigen zijde, waardoor de laatste set vrij makkelijk
werd vergeven. Met 25-12 op het
scorebord behaalde Atalante deze
avond een 4-0 overwinning.
Hiermee staat Atalante gelijk met
Lovoc op een vierde plaats. Komende zaterdag zal er worden gespeeld
tegen de nummer 1 in Amsterdam,
waar het Vinkeveense team de laatste keer 3-1 van wist te winnen.

De Ronde Venen - De volleybalsters van Veenland Wilnis speelden
in Nieuw Vennep tegen de nummer
drie in de competitie, VHZ. In sporthal Estafette speelde Veenland een
prima eerste set en deze werd dan
ook gewonnen met 21- 25. In de
tweede set slopen er wat foutjes in
bij de Wilnisse dames en VHZ won
daardoor met. 25 – 22. In de derde
set nam Veenland
Stieva weer het voortouw, maar
een voorsprong van 5 punten werd

toch weer te niet gedaan, waardoor VHZ wederom won met 2522. Er zat meer in dan een verlies
met 1-3 vond de Wilnisse formatie en in de vierde set werd er geknokt om er toch nog een 2-3 winst
uit te slepen. De werklust werd beloond en ditmaal ging de set naar
Veenland met 20-25. Voor de zoveelste keer dit seizoen werd er begonnen aan de beslissende 5e set.
VHZ stond vóór met 8 – 4 toen er
gewisseld werd van veld. Veenland

Stieva kwam daarna weer sterk terug en het werd bloedstollend spannend aan het eind van de set. Normaal gaat deze tot 15 punten, maar
na 13- 13, 14-14, 15-15, was het uiteindelijk de thuisploeg die won met
18 – 16. Net geen overwinning dus
voor het team van coach Ruiter, die
bijna 2 uur vanaf de bank zijn speelsters gevolgd en aangemoedigd
had. Je zou er dorst van krijgen. A.s
vrijdag speelt Veenland in de Willisstee tegen VCH.

Atalante H2 geen doorslaand succes
Vinkeveen - De heren van 2 hadden een thuiswedstrijd tegen de
koploper op deze mooie vrijdagavond 19 maart. Heren 2 staat op
een mooie vijfde plaats, dus kans
genoeg om een punt te pakken op
deze koploper.
De eerste set ging moeizaam, tot
aan de 14 punten was het spannend, en na een service serie van de
tegenstander was het zoeken naar
de oplossing. Er was opeens een gat
geslagen. Het passen liet te wensen
over, dus het was opeens 15-22.
Dan is het jammer, de afstand tegen
zo een ploeg is te groot. Eindresultaat 16-25. De tweede set. Eigenlijk
idem. Het was weg als het er al was
geweest. Ooit in een heel ver verleden speelde heren 2 ook zo. Ge-

slagen voordat er geslagen is. Het
spelletje speelt, het balletje gaat
rond, maar onnauwkeurig en onzuiver. Toch wisten we deze set bijna te
pakken, maar net niet dus: 22-25.
De derde set. Het moest toch beter
en mooier. Maar dat ging niet gebeuren. Op dit moment hadden we
al met 4-0 verloren zo leek het. Pass
slecht, bij een slechte pass hoort
een geredde set up, maar dus niet
zo mooi en gevarieerd als normaal.
Geen aanval, en was er een aanval,
dan wist iedereen in de zaal aanwezig waar die uitkwam en werd er dus
geblokkeerd door de tegenstander.
8-25. Vertwijfeling op de bank... wissel dan, wissel dan. Maar wie? Op
6 posities was het een drama. Was
de pass goed, dan ging de rest wel
fout. Ging de pass slecht dan kwam

er wel een set up, maar de aanval
niet. En ga zo het rijtje maar af.
De vierde set, voor ons zo moeilijk,
zeker op zo een moment. Het is gewoon jammer om te zien dat er zoveel inzit en dat er zo weinig uitkomt. Iedereen kan het dat is zeker,
maar iedereen leek op min of meerdere mate op vakantie. Deze laatste set moest het dan toch maar gebeuren, en dat gebeurde ook, eindelijk een winst. 26-24. Tja als coach
/ speler, ben je toch blij met die ene
set, maar het gevoel was dat er
meer in zat als we..... Maandag is er
weer een wedstrijd uit tegen Martinus. Daar kunnen we best punten
pakken. Als we..... Maandag kunnen
we hopelijk zelf een aanval maken
en doorslaan. Als we dan doorslaan,
wordt het een doorslaand succes.
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Hertha wint in
spectaculaire topper
Vinkeveen - Hertha heeft de topper bij koploper Vliegdorp gewonnen, in een bloedstollende wedstrijd trokken de Vinkeveners vlak
voor tijd aan het langste eind, 3-4.
Na een tactisch steekspel in de eerste helft en een 1-0 ruststand, ontbrandde de wedstrijd in de tweede
helft tot een spectaculaire strijd en
kreeg het massaal toegestroomde
publiek een wedstrijd voorgeschoteld wat een topper verdiend.
Hertha begon nerveus aan de wedstrijd, in balbezit was het onzorgvuldig waardoor het zich moeilijk in
de wedstrijd kon voetballen. Vliegdorp kon de bal simpel rondspelen
en creëerde een man extra op het
middenveld. Hertha liep hierdoor
achter de feiten aan en was steeds
een stapje te laat. Hertha ging te ver
achteruit spelen in plaats van Vliegdorp op te vangen en op de juiste
momenten druk op de bal te zetten. De Vinkeveners riepen hierdoor onnodig de problemen over
zichzelf af. Vliegdorp had het balbezit en speelde de bal geduldig
rond, maar kwam creëerde niet veel
kansen. Verder dan een paar ongevaarlijke afstandsschoten kwam de
thuisploeg niet. De verdediging met
Tim Bendermacher, Dennis van de
Broek, Lars Overzee en Pieter Liesveld stond goed en wonnen de duels. Het probleem lag echter op het
middenveld, waar Hertha steeds
een mannetje te kort kwam. De buitenspelers Erik Post en Wessel Maijer werden achteruit gedrukt door
de opkomende backs, waardoor
spits Jorg Landwaart op een eiland
kwam te staan. Hierdoor kon Hertha in balbezit weinig uitrichten en
kon het moeilijk onder de druk uitkomen. De eerste keer dat Vliegdorp echt gevaarlijk werd, was het
meteen raak. Een voorzet werd in de
Hertha verdediging niet goed ingeschat en belandde bij de spits van
Vliegdorp. De spits liet deze kans
niet onbenut en schoot gedecideerd
raak, 1-0. De voorsprong voor Vliegdorp veranderde niets aan het wedstrijdbeeld. Hertha bleef onzorgvuldig in balbezit en kwam niet verder dan een aantal ongevaarlijke afstandsschoten.
Strafschot
Na de rust kwam Hertha goed uit de
kleedkamer. De Vinkeveners realiseerden zich dat verliezen het einde van de kampioensaspiraties zou
betekenen. Hertha koos in de tweede helft direct de aanval en probeerde Vliegdorp op de eigen helft
vast te zetten. Het middenveld met
Wim Mollers, Rick Aarsman en Rick
Koot was beter georganiseerd dan
voor de rust. De Vinkeveners gingen
met meer durf voetballen en speelden verder vooruit, dit leverde direct gevaar op. Aarsman kon vanaf rand strafschopgebied vrij uithalen, zijn inzet belandde echter op de

paal. Hertha bleef vooruit voetballen
en zorgden voor druk op de verdediging van Vliegdorp. De gelijkmaker hing in de lucht, maar uit een
counter maakte Vliegdorp uit het
niets 2-0. De ingevallen spits werd
diep gestuurd van achteruit, de
meegelopen Liesveld werd weggezet en Vliegdorp verdubbelde hiermee haar voorsprong. De 2-0 leek
de beslissing in de wedstrijd, maar
Hertha gaf zich nog niet gewonnen.
Vliegdorp werd in deze fase van de
wedstrijd steeds meer naar achteren
gedrukt en probeerde via de counter gevaarlijk te worden. Overzee en
Mollers werden vervangen door Peter Post en Jeffrey Cijs, trainer Sjaak
ten Den liet Hertha achterin één op
één spelen om de druk verder op te
voeren. Na een overtreding op Koot
op het rand van het strafschopgebied, de toegekende vrije trap werd
door Koot zelf strak over de muur in
de bovenhoek geschoten 2-1. Vijf
minuten later was het opnieuw raak,
na een afgeslagen corner werd de
bal opnieuw ingebracht, uit de kluts
belandde de bal voor de voeten voor
aanvoeder van de Broek, die uit de
draai raak schoot, 2-2.

Tegenvaller
Hertha ging op jacht naar de voorsprong, maar kreeg tien minuten
voor tijd een flinke tegenvaller te
verwerken. Na slordig uitverdedigen van Hertha op het middenveld,
schoot de middenvelder van Vliegdorp van 30 meter de bal prachtig binnen. Het bekeken schot zeilde over de verraste doelman Wouter Moen heen, Vliegdorp stond
weer op voorsprong 3-2. Vijf minuten voor tijd kwam Hertha opnieuw
langszij. Koot werd diep gestuurd
en vanaf de rand strafschopgebied
schoot hij prachtig raak, 3-3. Hertha
had niks aan een gelijkspel en probeerde de winst te forceren. Maijer werd vrijgespeeld en sneed het
strafschopgebied binnen, zijn inzet zeilde echter langs de verkeerde kant van de paal. Aan de andere
kant ranselde keeper Moen nog een
vrije trap uit de bovenhoek. In blessuretijd werd Hertha dan toch beloond voor de inzet en de getoonde mentaliteit in de tweede helft.
Een hoog ingedraaide bal werd niet
goed weggewerkt door de verdediging van Vliegdorp. Bendermacher
reageerde alert en won het duel van
de verdediger van Vliegdorp, waardoor de bal voor de voeten viel van
Aarsman, die met links uit de draai
de winnende kon binnen werken,
3-4. De ontlading was groot, maar
Hertha bleek er nog niet te zijn toen
Vliegdorp nog één keer gevaarlijk
kon worden. De mee opgekomen
middenvelder van Vliegdorp schoot
geheel vrijstaand van drie meter via
de grond over. Het missen van deze levensgrote kans was het laatste
wapenfeit van een zeer interessan-

te en spectaculaire topper, die werd
beslist in het voordeel van Hertha.
De belangrijke drie punten gingen
mee naar Vinkeveen.
Gevecht
Na een saaie eerste helft, waarin aan
de kant van Hertha de durf om te
voetballen ontbrak en de zenuwen
regeerden, ontstond in de tweede
helft een echt voetbalgevecht. Het
voetbal was niet altijd goed, maar
de grote inzet en een zeer spectaculair scoreverloop zorgden voor
een prachtige wedstrijd. Door de
overwinning staat Hertha gedeeld
eerste met Vliegdorp, beide ploegen
verzamelden 34 punten uit 13 wedstrijden. Vliegdorp heeft een beter
doelsaldo, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Vinkeveners. Mocht de stand aan het
einde van de competitie gelijk zijn
dan word volgens de informatie van
de KNVB een beslissingswedstrijd
gespeeld op neutraal terrein. Een
beslissingswedstrijd zal een prachtig einde betekenen voor een mooi
seizoen waarin Hertha en Vliegdorp
erg aan elkaar gewaagd zijn. Voor
Hertha is het zaak niet te ver vooruit
te lopen en de resterende vijf wedstrijden winnend af te sluiten. Voor
Hertha staan er nog een aantal pittige wedstrijden op het programma
met een aantal lastige uitwedstrijden, om te beginnen volgende week
uit tegen Legmeervogels.
Hertha 2 speelde uit tegen Benschop en volgde het voorbeeld van
het eerste door ook met 3-4 te winnen. Jerry Remmers besliste in de
extra tijd met een mooie kopbal de
wedstrijd in Vinkeveens voordeel.
Twee minuten voor het winnende doelpunt kwam Hertha op gelijke hoogte door een strafschop van
Albert Haveman. Hertha was in de
beginfase van de wedstrijd op een
comfortabele 2-0 voorsprong gekomen door doelpunten van Remmers en Thomas Liesveld. Na de
voorsprong zakte Hertha 2 te veel
in en bracht zichzelf onnodig in de
problemen. De thuisploeg kwam na
rust op 2-2 en via een strafschop
zelfs op een 3-2 voorsprong. Keeper Bart de Wit hield de Vinkeveners in deze fase in de wedstrijd
met een knappe redding. Hertha 2
kon de wedstrijd toch nog ombuigen en blijft door de overwinning
koploper. Hertha 2 blijft drie punten voor staan op de achtervolgers
Montfoort en de Meern. Zaterdag
10 april speelt Hertha 2 thuis de
topper tegen de Meern. Aanstaande zaterdag spelen de Vinkeveners
thuis tegen IJFC, er zal om 12.00 uur
worden afgetrapt op Sportpark de
Molmhoek.
Hertha 1 speelt aanstaande zaterdag uit tegen Legmeervogels. De
wedstrijd begint om 14.00 uur op
Sportpark de Randhoorn in Uithoorn.

Jeugdleden KV Atlantis
laten stem horen
Mijdrecht - In januari en februari zijn bij Korfbalvereniging Atlantis
ouder-kind avonden georganiseerd.
De ouder-kind avond is een onderdeel van de Kanjer Vereniging. De
cursus ‘Kanjers in de Sport’ is ook
een onderdeel van de Kanjer Vereniging die voorafgaand aan de ouder-kind avond is gegeven aan de
jeugdsportbegeleiders van KV Atlantis. Tijdens de ouder-kind avond
staan de meningen van jeugdspelers en hun ouders over de vereniging centraal. Een belangrijk
doel is dat kinderen daarop positief over zichzelf en anderen leren
denken. De avond werd geleid door
sportconsulent Patrick Hilhorst van
Sportservice Midden Nederland.
Stellingen
Op 17 februari stond de avond in
het teken van de C3 van KV Atlan-

Vinkeveen – Deze week moesten de boys een goed gevolg geven
aan de goede tweede helft van vorige week, dit moest gebeuren tegen
SVM E2.
Ze gingen dan ook geweldig van
start, binnen de minuut kwamen ze
op voorsprong en doordat de jongens als een team opereerden knalden ze binnen 5 minuten ook nog
nummer twee tegen de touwen. Iedereen hield zich aan de afspraken
en er werd al leuk gecombineerd en

dat resulteerde dan ook dat we de
rust ingingen met een 3 – 0 voorsprong. De leiders en publiek waren tevreden, maar waarschuwden
de jongens niet te makkelijk over
de tegenstander te denken, het waren merendeels tweede jaars E-tjes,
terwijl alleen bij ons de uitstekend
keepende Julian wat ouder is. Ook
de tweede helft begonnen we zoals de eerste, binnen twee minuten
stonden ze met 4–0 voor. Wat een
luxe.

En toen kwam de kentering! Een
wedstrijd duurt 50 minuten en geen
35. Te veel pingelen, weinig overspelen en concentratieverlies leidden een zwaar kwartiertje in. De leiders schreeuwden hun longen uit
hun lijf om de jongens weer op hun
plek te laten voetballen, maar conditiegebrek deed ze de das om. Om
kort te gaan: de tegenstander kwam
op gelijke hoogte (4–4) en gelukkig
floot de uitstekende scheidsrechter
voor het einde.

Ouders
De aanwezigheid van ouders tijdens deze avond is ook erg belangrijk. Door inzicht en begrip voor karakter en gedrag van hun kind tijdens het sporten, leren ze in te spelen op gedragsontwikkeling. De ouders namen ook deel aan de discussies. Zij waren enthousiast over
de avond: “Ik vind het goed dat kinderen hun mening kunnen geven.
Hierdoor komen wij als ouders en

trainers tot andere inzichten over de
trainingen en wedstrijden van onze
kinderen.”
Kanjer Vereniging
De ouder-kind is onderdeel van het
project De Kanjer Vereniging. Gemeente De Ronde Venen vindt het
belangrijk dat verenigingen een klimaat hebben dat vriendelijk is voor
jeugdleden.
Tijdens een workshop leren trainers
over verschillende soorten gedrag
en hoe ze daarop kunnen inspelen. De workshops worden gesubsidieerd door de gemeente. Sport
in De Ronde Venen coördineert
dit project in opdracht van de gemeente. Verenigingen die interesse hebben, kunnen contact opnemen met sportconsulent Erik Leus,
telefoon 06-43093929 of e-mail
info@sportinderondevenen.nl.

Schijf Groep uit Uithoorn
sponsor voor de F2 van H.S.V.
De Hoef - De opkomst bij de HSV
kantine in De Hoef afgelopen zaterdag was een spannende gebeurtenis voor de spelertjes van de
F2. Coach Ron heeft namelijk een
sponsor gevonden en om 10.00 uur
was er een feestje waar de prachtige trainingspakken werden uitgereikt. Schijf staat er op de achterkant van de trainingsjasjes en een

afbeelding van een mannetje met
een rode pet, die alles in één hand
heeft. Het is het logo van de Schijf
Groep uit Uithoorn, die we nogmaals ontzettend willen bedanken
want we zijn erg blij met deze mooie
trainingspakken.
Maar goed er moest ook nog even
een prestatie worden verricht op

het voetbalveld en de wedstrijd tegen de geduchte tegenstander uit
‘s Gravenland eindigde in een 3-3
gelijkspel. De sponsor heeft genoten van het mooie spel en doorzettingsvermogen van de F2 om tot het
eind te knokken voor een overwinning en tracteerde de spelers daarom op een lekker bakje patat friet
met mayonaise.

De Kuiper/vanWijk speelt toppie
De Ronde Venen - Bij De Merel/
Heerenlux 4 heerste een grote teleurstelling, ze hadden bezoek gehad van de mannen uit Wilnis te weten De Kuiper/van Wijk.
Loco-Kopman Nico Koster was tegen Wim Roest in slechts 17 beurten uit en 2e man Hero Janzing was
tegen Jeroen Vis in slechts 15 beurten uit. Martien Heijman en Toine
Doezé wonnen in respectievelijk 21
en 25 beurten. Uitslag 0-9 in het
voordeel van De Kuiper.
Cens 1 incasseerde een 0-9 verlies
tegen De Paddestoel 2. De mannen
van Cens hadden geen weerwoord
op dit jonge geweld. Dio 1 pakte
Stieva met 9-0 in. Paul was tegen
Ton in slechts 17 beurten uit, Bert
won van Pieter in slechts 22 beurten, Eric was tegen Wil in 23 beurten uit en Cor Bavinck sloot de rij
door in 37 beurten van Eduard te
winnen.
De Paddestoel 3 won met 5-4 van
Cens 2. Ralph Dam van De Paddstoel liet een serie van 12 noteren
hetgeen goed was voor de hoogste
serie uit speelweek 30, in %.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor
met 4-5 van De Vrijheid/Biljartmakers. Bart Dirks van de laatst genoemde kwam tot een hoogste se-

Hertha E4 kan de weelde van
voorsprong nog niet aan!

tis. De jeugdleden werden aan de
hand van theorie- en praktijkvoorbeelden gevraagd naar hun mening
over thema’s als sportiviteit, conflicten, teamafspraken en trainingsinzet. Dit deden zij door middel van
verschillende stellingen. “Het was
leuk om veel vragen te beantwoorden over het korfballen”, vertelt een
van de teamleden.

rie van 14 maar moest tegen Egon
van der Heijden het onderspit delven. De Merel/Heerenlux 3 verloor
met 4-5 van APK-Mijdrecht 2. APKMijdrecht 1 deed een betere zaak
door met 7-2 van De Merel/Heerenlux 2 te winnen. Cor Ultee speelde
een opmerkelijke partij tegen Roy
Leemreize want in slechts 19 beur-

ten was hij de partij meester. De
Kromme Mijdrecht 1 won met 7-2
van De Schans, er waren geen korte
op opmerkelijke partijen te melden.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van
Dio 2. Petra Slimmers strandde tegen Bart Hoffmans op 3 caramboles, Pieter Stokhof van Dio kwam er
tegen Winnie Lek slechts 5 tekort.

Argon zaterdag flink onderuit bij
Waterwijk
Mijdrecht - Argon is bezig met een
teleurstellende reeks wedstrijden,
evenals vorige week gaf ook Argon
zaterdag in Almere ’niet thuis.’ Met
maar liefst een 4-1 nederlaag moest
Argon het natte Waterwijk verlaten.
De eerste tien minuten werd Argon
overlopen door de aanvallende acties van de Waterwijkers, het duurde
slechts tien minuten toen het al 1-0
stond, Ron Pieterse knalde hard en
laag in. In dezelfde periode moest
Remco von Lindheim (ziek) het
veld verlaten, Lars Sloothaak verving hem. Daarna kwam Argon iets
beter voor de dag, maar echte mo-

gelijkheden ontstonden er niet. Een
vrije trap van Mark Flapper ging rakelings naast en een afstandschot
van Maarten van der Zwet kwam in
handen van keeper Wils.
In de tweede helft een iets andere
speelwijze, Niels de Wildt verving
Maikel Levering maar toch kon Waterwijk snel op 2-0 komen, de defensie van Argon werd wel erg simpel uitgespeeld waardoor Ronald
Morlog kon intikken. Even later was
het Niels de Wildt die voor de 2-1
zorgde, hij pikte een doorgekopte
bal van Youri van Adrichem op en

schoot geplaatst in verre hoek. Toen
leek het nog een wedstrijd te worden maar helaas gaven te veel spelers ‘niet thuis’ waardoor Waterwijk
profiteerde van een uitglijder in de
Argondefensie, opnieuw was het
Morlog die voor de 3-1 zorgde. Zes
minuten later werd het nog erger
voor Argon toen bij een uitval Stephan van Schaik de eindstand op 41 zette.
Argon stelde daar weinig spectaculairs tegenover en zal zaterdag thuis
tegen Eemnes effectiever moeten
zijn om ook deze ploeg van zich af
te houden.

