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Helft vragen CDA fractie inmiddels achterhaald:

Uitweg is nu in orde:
nu de Julianalaan nog!
De Ronde Venen – Vorige week
dinsdag stelde de fractie van het
CDA vragen aan het college over
de twee wegen die al maanden een
puinhoop zijn. De Julianalaan en de
Uitweg in Vinkeveen Dat ze vragen
stelden over de Uitweg op dinsdag
14 maart is onbegrijpelijk. Al bijna een jaar is de Uitweg een ramp,
maar de vrijdag voor de vragen gesteld zijn, is nu net deze weg weer
prima in orde gebracht. Maar goed,
we zullen maar denken, de intentie was goed, had alleen wel maanden eerder gekund. In de brief aan
het college schreef het CDA: “Zoals
u weet liggen de Uitweg en de Julianalaan in Vinkeveen al maanden
open. Aan beide projecten wordt
niet of met een paar mensen gewerkt. Dit is niet alleen voor de daar
gesitueerde ondernemers een probleem, maar ook voor de aanwonenden en de overige gebruikers.
Die begint het langzamerhand de

keel uit te hangen. In onze ogen is
de communicatie over beide projecten onvoldoende. Wilt u daarom zo
goed zijn door middel van een publicatie (niet alleen in De Ronde Vener
want die wordt vaak niet bezorgd)
de gemeenschap te informeren over
de problemen welke bij die projecten worden ondervonden. Wat daarvan de oorzaken zijn en wanneer de
werkzaamheden naar verwachting
worden afgerond.
Enkele vragen voor het college naar
aanleiding van deze projecten:
1. Hoe wordt de communicatie voor
aanwonenden en ondernemers
nu verzorgd en met welke frequentie?
2. Wat is vooraf afgesproken over
de wijze van communicatie door
de gemeente en de communicatie te verzorgen door de aannemer? Wie is waar voor verantwoordelijk?
3. Deze project zijn aanbesteed in

het najaar met een start vlak voor
de winter. Door sneeuw en vorst
hebben deze projecten enorme
vertraging opgelopen. Waren deze vertragingen voorzien in de
projecten?
4. Zijn er indien deze winterse omstandigheden zich zouden voordoen specifieke afspraken gemaakt met de aannemer over
communicatie, noodbestratingen, hoe huizen en bedrijven te
bereiken, etc?
5. En zo ja, waarom is dan toch gekozen voor aanbesteding en uitvoering vlak voor het begin van
de winter en is niet gewacht tot
uitvoering in het voorjaar?.” Was
getekend Jobke Vonk-Vedder
namens de CDA fractie.
Zoals wij reeds in onze krant van
vorige week meldden is de Uitweg
nu weer in orde. De bovenstaande
foto toont aan dat dit bij de Julianalaan nu zeker niet het geval is.

Puzzelen
met onze
ruimte
Lees In de provincie

DEZE WEEK
WOONBIJLAGE
Wie weet waar ik ben?
Als vermist opgegeven door zijn baas, is de rode
Perzische poes op de foto. Het dier heeft
een platte kop en sproeten op haar neus.
Lucy is de naam van deze 17 jaar oude poes,
die wordt vermist vanaf de Kruiwiel in Mijdrecht.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming
via telefoon 0297-343618.

Wie krij gt vrij gekomen huis?
Vinken hield het goed dicht en TOP
kreeg nagenoeg geen kans. Een
grotere voorsprong kon dan ook niet
uitblijven. Na de vakwissel was het
de inmiddels in de ploeg gekomen
Femke Vousten die voor de 2-0 zorgde. Even later scoorde ze zelfs 3-0,
maar deze werd helaas afgekeurd.
De eerste de beste aanval daarna
werd het toch 3-0. Wederom was het
een mooie dieptebal, die door Tom
Vis werd afgerond. In de laatste paar
minuten tot aan de rust werd er niet
meer gescoord. Maar al met al een
geruststellende voorsprong bij rust.

E1-team korfbalvereniging
De Vinken kampioen
Vi nkeveen - Na de stunt van vorige week tegen OVVO E1, 5-4 winst,
kon De Vinken E1 op gelijke hoogte
komen met diezelfde ploeg. Dat zou
dan ook gelijk betekenen dat zowel
OVVO als De Vinken kampioen zou
zijn. Daarvoor dienden de Vinkeveners wel af te rekenen met TOP E3
uit Sassenheim. Geen onmogelijke
opgave, gezien de 11-1 overwinning
in de eerste ontmoeting. Ondanks

die ruime overwinning was de ploeg
toch wel ietwat gespannen. Je kunt
tenslotte niet elke week kampioen
worden. De Vinken E1, dat gesponsord wordt door Jumbo Vinkeveen,
begon met Zoë van Dasler, Niké van
der Mars, Finn Kroon en Joran Polhuis in de aanval. In de verdediging
stonden Chiara Breedijk, Ilse Bosch,
Tom Vis en Ravi Brockhoff. Langs de
kant waren het Brenda Breedijk en

Ingrid Hagenaars die de kinderen de
nodige aanwijzingen zouden geven.
Afwachtend
In de eerste paar minuten begon De
Vinken ietwat afwachtend. Er waren wel wat kansen, maar de meeste werden gemist. Na een minuut of
vijf was het Zoë van Dasler die de
ban brak en uit een dieptebal de 1-0
aantekende. De verdediging van De
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Kansen
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Een veel beter De Vinken dat
veel kansen creëerde. Het eerste
aanvalsvak bleef veelvuldig schieten. Uit een afgevangen bal scoorde
Finn Kroon 4-0. Datzelfde vak scoorde ook nog de 5-0, een doorloopbal
Zoë van Dasler, en de 6-0, een kansje van Chiara Breedijk na een onderschepping. Na de wisseling van
vak was het Femke Vousten die van
afstand voor de 7-0 zorgde. Uit één
van de weinige schoten dat TOP loste werd het 7-1. De wedstrijd was
duidelijk gespeeld. De Vinken kwam
niet meer tot scoren, ondanks diverse doelpogingen. Uiteindelijk floot
de scheidsrechter voor de laatste
maal. Groot gejuich steeg op, want
ondanks het feit dat er niet eens zo
onwijs goed gespeeld was, was de
ploeg toch maar mooi kampioen geworden. En wie had dat aan het begin van het seizoen gedacht.
Trots toonden de spelers hun bloemen en medailles aan het toegestroomde publiek. Het feest, met natuurlijk de (kinder)champagne en
‘we are the champions’ als achtergrondmuziek, kon beginnen. Nu op
naar het veld.

De Ronde Venen - Net zoals Abcoude en De Ronde Venen onlangs
zijn gefuseerd tot één gemeente,
is Westhoek Wonen uit Mijdrecht
op 31 december 2010 met SWW
uit Woerden en GroenrandWonen uit Vleuten gefuseerd tot één
nieuwe corporatie: GroenWest. Tijd
voor burgemeester en wethouders,
raadsleden en ambtenaren van De
Ronde Venen, directie, commissarissen en medewerkers van woningcorporatie GroenWest om nader met elkaar kennis te maken
door middel van het spelen van een
‘doorstromingsspel’. Op uitnodiging
van directeur Tom Burgers kwamen
de vertegenwoordigers van de gemeente naar het kantoor van Westhoek Wonen.
Eén van de ambities van de gezamenlijke corporaties is om de nodige beweging in de vastzittende woningmarkt te realiseren. Geen gemakkelijke opgave, zo ondervonden de deelnemers aan het spel.
Aan wie moeten vrijgekomen woningen toegewezen worden om
die doorstroming op de woningmarkt op gang te krijgen? Onder
leiding van journaliste Elisabeth van
de Hoogen probeerden de deelne-

mers het antwoord op die vraag te
vinden. Vier raadsleden en wethouder Spil speelden met veel verve de
vijf woningzoekenden: de thuiswonende jongeren, het jonge gezin,
de alleenstaande vader met een urgentieverklaring, de alleenstaande moeder met lange inschrijfduur,
of het stel actieve senioren. Zij reageerden allen op dezelfde vrijgekomen woning en het publiek bepaalde uiteindelijk wie de woning ontving. Zaken als inschrijfduur, urgentie en inkomen spelen bij de toewijzing een rol en moesten door het
publiek tegen elkaar worden afgewogen.
Wie de woning uiteindelijk kreeg
toegewezen, won het spel. Winnaar
werd de alleenstaande moeder, gespeeld door wethouder Spil. Zij had
het publiek het meest voor zich gewonnen. Terecht, zo vond zij zelf.
Overigens was het wel even worstelen voor het publiek om de vrijgekomen woningen zo te verdelen dat
de doorstroming optimaal was én
zo veel mogelijk tegemoet werd gekomen aan de wensen van de woningzoekenden. Maar het resultaat
mocht er zijn, het was een zeer gezellig en geslaagde middag.

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGen

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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Verplaatsen voordeur met
bijbehorende raamstijl

Bouwen

W-2011-0145

14-3-2011

Kappen van een sequoia boom en
verwijderen van asbest golfplaten
dak van schuur.

Slopen
Kappen
Bouwen

W-2011-0144

13-3-2011

Slopen van een asbest rookkanaal

Slopen

W-2011-0141

9-3-2011

Bouwen van een steiger
Uitbreiden aan de zijgevel van
de hoekwoning
Uitbreiden woning
Uitbouwen achterzijde woning

Bouwen
Bouwen

W-2011-0147
W-2011-0140

9-3-2011
10-3-2011

Bouwen
Bouwen
Slopen
Slopen

W-2011-0148
W-2011-0142

11-3-2011
10-3-2011

W-2011-0146

14-3-2011

AfVAlBRenGstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcePunten
service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr
8.30-12.30 u
servicepunten wonen,
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Abcoude
Starnheim 12
Baambrugge
Rijksstraatweg 135a

mijdrecht
Gouden Reaal 2
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196
Bloemhaven 1
Herenweg 272 R1
Meerkoetlaan 19
Wilgenlaan 47

Slopen van een bedrijfspand met
bedrijfswoning

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
RectIfIcAtIe
In De Ronde Vener d.d. 16-2-2011 en de VAR d.d. 17-2-2011 is het volgende bouwplan (2010/03820) gepubliceerd onder de kop: Voornemen tot verlening bouwvergunning met ontheffing/wijziging bestemmingsplan.
Ingediend na 1 juli 2008. Dorpsstraat 36 (Wilnis) Vernieuwen en vergroten van een bedrijfsruimte en een
woning. Deze tekst moet echter worden gerectificeerd als:
Wilnis
Dorpsstraat 36

Vernieuwen, veranderen en uitbreiden van een bedrijfsruimte
met woning in een bedrijfsruimte met drie woningen.

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

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Molenwetering 10 en 11 Oprichten van twee woningen

2010/0589

15-3-2011

Vinkeveen
Demmeriksekade 15

2010/0476

10-3-2011

2010/0526

10-3-2011

Veldhuisweg 5

Veranderen bergingen en het aanbrengen van
overheaddeuren
Vernieuwen van een bedrijfsruimte en kas

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de 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

Bouwnr.

Vinkeveen
Wilgenlaan 47a

Oprichten van een bedrijfspand met woonruimte

2010/0390

Verzenddat.
vergunning
10-3-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de 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 ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek
Amstelkade 90a

Plaatsen van een steiger

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0015

10-3-2011

Bouwen van een steiger ten
behoeve gedeeltelijk boven
het water te parkeren

Bouwen

W-2011-0019

15-3-2011

Uitvoeren van diverse waterstaatkundige werken op diverse
percelen in de polder

Bouwen

W-2011-0093

10-3-2011

Het bouwen van een aanbouw
tussen ark en schuur
Bouwen van een steiger

Bouwen

W-2011-0074

15-3-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0073

15-3-2011

W-2010-2064

15-3-2011

Bouwen

W-2010-2080

10-3-2011

mijdrecht
Genieweg nabij
Industrieweg
Vinkeveen
Nabij Donkereind,
Ter Aase Zuwe, Bosdijk,
Veldhuisweg, Gagelweg,
Korenmolenweg
Arkenpark Mur 3
Arkenpark De
Plashoeve 5a
Waeterrijck 30
Waeterrijck 32

Het vergroten van de woning
Aanpassen toegestane bebouwing
middels weghalen schuur

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.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in een verkeersbesluit hebben genomen betreffende de
volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Helmstraat
44, 3648 EV in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 23 maart 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
InstellInG monumentencommIssIe
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 1 maart 2011 is besloten om op basis
van art. 84 van de Gemeentewet, art. 15 van de Monumentenwet 1988 en in aansluiting op de door de gemeenteraad vastgestelde gemeenschappelijke regeling ‘Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005’,
Welstand en Monumenten Midden Nederland in te stellen als monumentencommissie in de zin van artikel 1
onder d van de Erfgoedverordening De Ronde Venen 2011.
Wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is afgegeven aan:
- A.j. Bunschoten voor het oprichten en in werking hebben van een kwekerij voor het telen van witlof,
komkommer en tuinplanten op het adres Demmerik 128, 3645 eG Vinkeveen.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 24 maart tot en met 5 mei 2011 ter inzage. Tot en
met 5 mei 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag
na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning
treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde
ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden nog
verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden deze
vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.
2. zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
A.j. Bunschoten voor het lozen van hemelwater bij een kwekerij op het adres Demmerik 128, 3645 eG
Vinkeveen.
zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- streekstra & v.d. most b.v. voor het wijzigen veranderen van de bedrijfsvoering op het adres A.c. Verhoefweg 6, 3641 Pc mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
AGenDA menInGVoRmenDe RAADsVeRGADeRInG 31 mAARt 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 maart 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per insprekerkunt 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 van de commissie Inwonerszaken / Samenleving van 14 maart 2011 en notulen
commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën van 17 maart 2011
5. Verbouwing en uitbreiding van dorpshuis De Springbok in De Hoef (raadsvoorstel nr. 0008/11)
In de gemeenschap De Hoef vervult De Springbok al jaren een centrale rol. Het relatief nieuwe bestuur
van De Springbok heeft als speerpunt om ‘het huis op orde’ te brengen. Geadviseerd wordt een
investeringssubsidie a e 67.500 af te geven, het betreft hier een cofinanciering met de provincie.
Deze cofinanciering geeft toegang tot de EU Leader subsidiegelden van e 135.000, waardoor na eigen
inbreng van de Stichting gemeenschaphuis De Hoef het projectvoorstel financieel gedekt is.
6. Uitbreiding en renovatie dorpshuis Baambrugge, financiële afwikkeling (raadsvoorstel nr. 0009/11)
Op 9 juli 2009 is door de gemeenteraad Abcoude een amendement aangenomen waarin is besloten dat
de Stichting Dorpshuis Baambrugge in aanmerking komt voor e 236.000 voor de uitbreiding en renovatie
van het dorpshuis Baambrugge. Echter, de financiële consequenties hiervan zijn toen niet in de begroting
opgenomen. Dit voorstel kent de financiële bekrachtiging van desbetreffend raadsbesluit op basis van het
vertrouwensbeginsel binnen de algemene beginselen behoorlijk bestuur.
7. Re-integratieverordening inkomensvoorzieningen 2011 gemeente De Ronde Venen
(raadsvoorstel nr. 0012/11)
Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente verplicht bij verordening regels te stellen
over het re-integratiebeleid in de WWB en de andere inkomensvoorzieningen (IOAW en IOAZ).
De re-integratieverordening 2004 gemeente De Ronde Venen moet worden geactualiseerd.
Voorgesteld wordt de re-integratieverordening inkomensvoorzieningen 2011 gemeente De Ronde Venen
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de re-integratieverordening 2004.
8. Initiatiefvoorstel Naam heringedeelde nieuwe gemeente vanaf 2012
Voorgesteld wordt een alternatieve nieuwe naam voor de nieuwe gemeente te vinden met hulp van de
burgers, zodat de raad uiterlijk in mei 2011 in haar vergadering een keuze kan maken tussen enerzijds het
definitief laten worden van de werknaam De Ronde Venen en anderzijds het gevonden alternatief.
9. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AGenDA BesluItnemenDe RAADsVeRGADeRInG 31 mAARt 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 maart 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 3 maart 2011.
4. Akkoordstukken
4a. Vaststelling instructie griffier gemeente De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 0017/11)
De gemeenteraad stelt een instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen
vast waarin de taken en bevoegdheden van de griffier worden neergelegd.
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.
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Alle jongeren
aan het werk

Ruimtelijke structuurvisie:
wat speelt er in uw regio
De website www.puzzelenmetdeprovincie.nl is vernieuwd. Nu
wordt per regio specifiek ingegaan
op onderwerpen die daar spelen.
Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we
recreatie mogelijk maken rond
de steden en hoe gaan we om
met de spanning tussen natuur
en landschap? Maar ook: hoe
gaan we om met bedrijventerreinen in de regio Amersfoort en
welke ambities heeft de provincie
voor het gebied rond de A12 bij

die straks in 2025 wellicht de beleidsmakers en bestuurders zijn.
Daarom wordt hen via een jongerendenktank specifiek om hun
mening gevraagd. Een oproep via
internet, bij hogescholen, de universiteit en studentenverenigingen
leidde tot bijna twintig aanmeldingen. De jongerendenktank is
sinds vrijdag 11 maart 2011 een
feit. Later dit jaar brengen ze hun
advies uit aan Provinciale Staten.
www.puzzelenmetdeprovincie.nl

Gedeputeerde Krol:

“We zijn nu bezig met ons ruimtelijke beleid voor de komende jaren. Een
belangrijk onderwerp dat iedereen in onze provincie raakt. Daarom ben
ik blij dat bijna twintig jongeren zich h ebben aangemeld om h ierover met
ons mee te denken. Zij gaan advies uitbrengen aan Provinciale Staten
over drie onderwerpen: wat moet er gebeuren met de stad-landgebieden,
h oe is duurzame energie inpasbaar in de waardevolle Utrech tse
landsch appen en wat doen we met de leegstand van kantoren en h et
tekort aan h uisvesting. Het enth ousiasme dat de deelnemers toonden in
de eerste bijeenkomst, geeft vertrouwen in h et eindresultaat. Utrech t is
een prach tige provincie en zij kunnen eraan bijdragen dat dit zo blijft.”
Meepraten over de structuurvisie op Twitter? Gebruik de hashtag #utrechtpuzzelt

FOTO: YON GLOUDEMANS
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Utrecht? Per regio worden vier
onderwerpen uitgelicht. U kunt
korte filmpjes bekijken waarin het
onderwerp wordt toegelicht en uw
mening over het vraagstuk geven.
Natuurlijk vindt u op de website
ook nog steeds de informatie over
de nieuw op te stellen provinciale ruimtelijke structuurvisie en
het traject dat wordt doorlopen
om deze te maken. In dat traject
is ook ruim aandacht voor jongeren. Zij zijn immers degenen

Jongeren met een problematische achtergrond kunnen met een
steuntje in de rug aan het werk. In de provincie Utrecht is er een
aantal leerwerkvoorzieningen die ze daarbij helpt. Hier leren ze
werknemersvaardigheden en een vak. Zo krijgen ze weer kans op
een zelfstandige toekomst met werk.
In het Provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101 in Utrecht is op dit
moment de expositie ‘Talent in beeld’ te zien. Hier maakt u kennis
met jongeren uit diverse leerwerkvoorzieningen. Voor Kenny is het
ATC in Amersfoort een uitkomst. Hij leert er meubels te maken. ‘Ik
had de persoonlijke begeleiding en duidelijke regels hard nodig. Nu
ben ik enthousiast, ik wil niet meer thuiszitten’. De expositie duurt
nog tot 15 april. De portretten zijn ook te zien op
www.provincie-utrecht.nl/socialeagenda.

FOTO: JAN WILLEM GROEN

Nieuwe statenleden geïnstalleerd
De 47 statenleden die bij de pro- zitten 31 nieuwkomers. 16 leden
vinciale statenverkiezingen van 2 zetten hun statenlidmaatschap
maart door u zijn gekozen, zijn
voort. De eerstvolgende statenop 10 maart geïnstalleerd. Daar- vergadering in de nieuwe samenmee vormen zij de komende vier stelling is op maandag 18 april
jaar de Provinciale Staten van
om 14.00 uur. Meer informatie
Utrecht, zeg maar de Tweede Ka- over de nieuwe statenleden,
mer van deze provincie.
de partijen, vergaderingen van
Tijdens de vergadering in de Sta- Provinciale Staten en de statencommissies staat op de website
tenzaal sprak commissaris van
de Koningin Roel Robbertsen de van de provincie Utrecht: http://
nieuwe statenleden toe, waarna
www.stateninformatie.provinciehij hen de eed of de belofte af
utrecht.nl
liet leggen. Ook de nieuwe comIn de provincie is een
missieleden werden geïnstalleerd. Onder de
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
47 statenleden
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
6 april 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Veenweidebad
GASTHEER

families met
kinderen met
een beperking
Mijdrecht - Meer dan 100 kinderen
vanaf de peuterleeftijd tot en met 18
jaar, van wie een groot aantal met
een beperking, waren afgelopen
zaterdagmiddag met hun ouders te
gast in het Veenweidebad voor een
paar uurtjes feestelijk zwemmen.
Letterlijk te gast, want de toegang
was gratis en ook de versnaperingen
zoals een patatje en een drankje waren
voor rekening van de organisatie.

dat men zich presenteerde. Al met
al stond deze middag geheel in het
teken van het familiezwemmen
waaraan hoofdzakelijk kinderen
met een beperking deelnamen, soms
samen met broertjes en/of zusjes
zonder beperking. Het was hen aan
te zien dat zij allemaal genoten van
deze middag. Bijkomend voordeel
is dat de verschillende ouders
nu ook eens met elkaar hebben
kunnen kennismaken om te praten
over hun kinderen en informatie
konden uitwisselen. Verder blijkt
het Veenweidebad voor dit soort
activiteiten een perfecte gelegenheid
te zijn om zich als ‘evenementenbad’
te manifesteren. Dat ging het
zwembad met zijn medewerkers en
niet te vergeten alle vrijwilligers en
leden van de EHBO deze zaterdag
goed af. Compliment!

Die
bestond
uit
een
samenwerkingsverband
tussen
de Gemeente, het Gehandicapten
Platform, Optisport Veenweidebad
en Sportservice Midden-Nederland.
In het Veenweidebad was de totale
zwemgelegenheid
beschikbaar,
maar het doelgroepenbad en het
recreatiebad waren het meest in trek.
Daar speelden de feestelijkheden
zich dan ook voornamelijk af.
Feestelijkheden in de vorm van Namens alle bezoekende families:
een stukje gezellige beweging hartelijk bedankt, organisatie voor
met elkaar, zoals aqua jogging, deze ﬁjne en succesvolle middag!
waterspelletjes en natuurlijk heerlijk
vrij recreatief zwemmen en genieten
van de jacuzzi’s. Dweilorkest Dorst
zorgde op gezette tijden voor een
vrolijke noot en aan de balie van
het sportcafé werd regelmatig
gezorgd voor iets lekkers en wat te
drinken. Kortom: het was een goed
georganiseerd geheel in een gezellig
aangekleed Veenweidebad waar wat
palmen en brede spandoeken langs
de wanden met voorstellingen van
West-Indische stranden, bijdroegen
aan het ‘Caribische sfeertje’.
Waar een kanodemonstratie door
de organisatie was beloofd, was
dit kennelijk vervangen door een
demonstratie schoonzwemmen door
het Nederlands duo Schoonzwemmen
uit Hoofddorp. Die lieten op elegante
wijze het nodige van hun kunnen
zien in het wedstrijdbad.
Zo’n vier organisaties hadden een
informatietafel in de ruimte naast
het sportcafé bemenst, waaronder
Sportservice
Midden-Nederland,
een vrijwilligersorganisatie en Spel
en Sport 55 plus die onder meer
zwemmen voor ouderen promoot.
Veel aanloop zal men niet gehad
hebben, omdat vanaf 12.30 uur
uitsluitend de bovenverdieping
van de Health Club voor leden
geopend was. Vrij zwemmen in
het Veenweidebad was mogelijk
tot 12.00 uur. Daarna was het
‘besloten familiezwemmen’. Andere
deelnemers waren er dus niet en wie
er wel was wist wat deze organisaties
te bieden hebben. Niettemin goed
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RoNDE VENEN,
MijDREcHt, WilNis,
AMstElHoEk, DE HoEf,
ViNkEVEEN, WAVERVEEN,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 16.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERboDE.Nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

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

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
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.

lattenbodems
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden

dekbedden
kussens

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

www.morpheus.nl

DIERENARTsEN

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

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

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en 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.
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.

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

den en toepasselijke, prachtige
Russische muziek. De voorstelling begint op woensdagochtend
30 maart om 10.00 uur in Partycentrum De Meijert aan de Dr.
J. van der Haarlaan in Mijdrecht.
Voor leden van een ouderenbond
is de toegang gratis. Anderen betalen twee euro. Gaarne van te
voren opgeven bij Marja van der
Vaart, tel. 348-402244 of per email: tema@hetnet.nl)

Samenwerking de ronde venen

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!

dekbedovertrekken

DIERENhULp

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.

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

matrassen
boxsprings

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Themaochtend bij
ANBO
De Ronde Venen - ANBO De
Ronde Venen organiseert volgende week woensdag 30 maart een
themaochtend. Als gast zal optreden de heer H. Butink uit Wilnis
met een reisverhaal onder de titel
“De Gouden Ring, St. Petersburg
en Moskou”. Het is een presentatie in de vorm van een audiovisuele (beamer) show. Mondelinge
toelichtingen worden vergezeld
door een show met mooie beel-

Slapen iS onS vak

Kids van Antoniusschool
genieten van het carnaval
De Hoef – Het was groot feest in De
Hoef op de Antoniusschool. Er werd
namelijk carnaval gevierd door de
groepen 1, 2, 3 en 4.
De kinderen waren prachtig verkleed. Er was een spelletjescircuit
uitgezet door de juffen met zes verschillende onderdelen. De kinderen

Millenniumgemeente
De Ronde Venen is millenniumgemeente en wil graag eraan meewerken de acht millenniumdoelen te halen. Binnenkort wordt er actie ondernomen om ook in Abcoude en Baambrugge de inwoners, instellingen en bedrijven te vragen wat ze al bijdragen aan de strijd tegen armoede, ziekten, honger en analfabetisme. En wat ze zouden kunnen
doen.
Op de brief van burgemeester Burgman reageerden destijds diverse
zzp’ers. De zelfstandigen zonder personeel beperkten zich vaak tot het
kopen van fairtrade producten of het doneren voor een goede doel.
Maar er waren ook zzp’ers die hun kennis en kunde wilden inzetten.
Met één van hen, Helen Heslinga, had ik een gesprek.
In reactie op de burgemeestersbrief bood ze aan ondersteuning te geven bij het bouwen van een website. Ze had geen voorkeur voor een
bepaald goed doel. Toen haar gevraagd werd de webmasters van SOS
De Ronde Venen te ondersteunen bij het meer eigentijds en toegankelijker maken van de site, stemde ze daarin toe.
Met haar hulp aan de SOSwebsite ondersteunt ze het millenniumdoel dat alle kinderen, zowel meisjes als jongens, naar de basisschool
gaan. Ze is enthousiast, vindt het ‘relaxed’ dat ze niet hoeft te calculeren. Want voor haar klanten uit het midden- en kleinbedrijf moet ze de
uren die ze voor hen werkt berekenen. Nu doet ze dat niet.
Wel moet ze in alle gevallen erachter zien te komen voor welke doelgroep de website bestemd is, ook voor SOS. Helen is ‘front en webdeveloper’ en confronteert mij met diverse computertalen en -jargon.
Zo is ze bijvoorbeeld bij haar ontwerpen ‘strak in de navigatie’ en bedoelt daarmee, dat je altijd snel moet kunnen komen bij wat je op een
internetsite zoekt.
Wel een voordeel voor SOS. Hopelijk blijft ze het nog lang leuk vinden
om de SOS-webmasters te ondersteunen.
Ria Waal

gingen twister spelen, de hoogste
toren bouwen, sjoelen, krantenrace,
een filmpje kijken en gezelschapsspelletjes spelen. Tussendoor werden ze verwend met limonade en
een kaasstengel. Het was een erg
gezellige middag. De kinderen hebben er heel veel plezier aan beleefd.

Koor KnA in de Janskerk
Mijdrecht - Op zondag 10 april
aanstaande verzorgt koor Kunst na
Arbeid uit Mijdrecht, aangevuld met
enkele gastzangers een uitvoering
van The Crucifixion, in de Janskerk
te Mijdrecht. Medewerking wordt
verleend door Bas Kuijlenburg,-bas,
Scott Wellstead-tenor en Henny
Heikens-organist. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Henk van
Zonneveld.

In 1887 componeerde Sir John Stainer ‘The Crucifixion’, een meditatie
over het lijden van Christus.
Dit typisch Engelse oratorium is geschreven voor koor, twee solisten
en orgel. Het oratorium is een passende en prachtige aanloop naar de
Goede Week.
De aanvang van de uitvoering is
15.30 uur. De toegang is gratis met
een collecte aan de uitgang.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder
het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is Kikky.
- Zorggras in Wilnis, grote grijze kater. Hij heet Chico en is 14 jaar oud.
- Coninksmeer in Vinkeveen, grijs/zwart cyperse gecastreerde kater.
Hij heet Barrel en heeft witte voetjes. Is gechipt en heeft een
fluorescerend bandje om.
- Kruiwiel in Mijdrecht Molenland: Lucy. Rode pers (kruising).
Zij heeft een plat kopje met sproeten op haar neus. Zij is 17 jaar en is
gechipt.
Gevonden
- Molenland in Mijdrecht, rood/wit/zwart cyperse poes. Zwart/wit bij
rechteroog, uitlopend naar neus. Witte buik. Grijs/wit/zwart gestreepte staart.
- Proosdijland in Vinkeveen, zwart/witte kat.
- Parkeerplaats Randweg in Mijdrecht, zwarte kat met witte pootjes, witte bef en witte vlek onder borst.
- Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, witte kat met groen/geel bandje met
belletje.
- Mijdrechtse Dwarsweg in Mijdrecht, zwart/bruin gestreepte poes.
Roestbruin op kop. Voorpootjes wit, achterpootjes wit/bruin. Witte
borst en bef.
- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Buitenkruier in Mijdrecht, zwarte/witte kater. Hij heeft wit uitlopende
oortjes. Hij is mager en heeft lichte beschadiging bij zijn neusje.

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.

Winnaars van de Jumbo
Dakar Truck kleurwedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
19 maart werden bij Jumbo Vinkeveen de prijzen overhandigd van de
kleurwedstrijd van de Jumbo Dakar
Truck. De kinderen hadden goed
hun best gedaan en de drie mooiste kleurplaten werden beloond met
mooie prijzen. De eerste prijs was
voor Sem, hij had zelfs internet afgespeurd hoe de echte Jumbo truck
eruit zag, om zijn kleurplaat zo mooi
mogelijk in te kleuren. De tweede
prijs werd gewonnen door Gabor
en de derde prijs was voor Kyra. Ze

kregen allemaal een prijzenpakketje
mee naar huis met een grote poster
van de Jumbo Dakar truck.
De kleurwedstrijd werd gehouden
naar aanleiding van het bezoek van
de Jumbo Dakar truck bij Jumbo
Vinkeveen. Met deze truck eindigde
Frits van Eerd, directeur van Jumbo
Supermarkten, op de 17e plaats in
de Dakar Rally 2011 door Argentinië en Chili. De truck is inmiddels al
op bezoek geweest en gaat verder
met zijn ronde langs de Jumbo supermarkten.
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Kerkbestuur vraagt vergunning voor saneren asbest

Wat gaat er gebeuren met
prachtige begraafplaats?
Uithoorn – Ruim een jaar was het
stil rond het prachtige kerkhofje aan
het Zijdelveld in Uithoorn. Vanaf
2009 was het rumoerig. Het kerkbestuur had het in zijn hoofd gehaald
dat deze mooie begraafplaats maar
moest verdwijnen. Er werd toch niet
meer begraven, er werd door velen
niet meer betaald voor de graven,
dus weg met die grafstenen.
De hel brak los bij vele nabestaan-

den en bij nog meer bewoners uit
Uithoorn en wijde omgeving: Waarom de stenen wegslopen? Waarom
zo’n mooi oud kerkhofje ruïneren?
Er werden acties gevoerd, duizenden handtekeningen opgehaald om
het kerkhof te behouden, maar het
kerkbestuur, onder aanvoering van
de heer Herman van Bemmelen uit
Uithoorn, bleef doof. Die grafstenen
moesten eraf.

Toen de eerste grafstenen er af waren geslagen, kwam er echter een
kink in de kabel voor het kerkbestuur. Er kwam asbest omhoog.
De heren waren vergeten dat vroeger de kisten werden afgedekt met
afdekplaten waar asbest in zat.
Veel geld
De sloop werd stilgelegd. Asbest
saneren kost heel veel geld. De na-

bestaanden kregen weer hoop. “De
kerk zal nu misschien de zaak laten rusten. Saneren kost handen
vol geld en je mag toch niks op dat
kerkhof. De kisten blijven erin, dus
waarom dan niet gewoon de stenen
erop, dan blijft de asbest onaangeroerd. Een jaar was het stil. Er kwam
een mooi nieuw hek, het kerkhof
wordt mooi onderhouden, zouden
ze dan toch.... Maar helaas, niets
blijkt minder waar. Heel geniepig
heeft het kerkbestuur een vergunning aangevraagd bij de gemeente om asbest te mogen saneren. Bij
elke aanvraag staat dan welk adres
het is. Maar nee, zelfs de gemeente doet mee met dit spel blijkbaar,
want er staat aangevraagd omgeving vergunning Zijdelveld naast 26.
Waarom niet gewoon begraafplaats
Zijdelveld, Zijdelveld 25. Mogen wij,
die het kerkhof willen behouden,
het niet weten? Wij hebben het echter, dankzij een oplettende lezer, gezien en zullen zeker bezwaar aantekenen. Hoewel in de wet van de
lijkbezorging staat dat een kerkhof
dat gesloten is: ‘gedurende 20 jaar
onaangeroerd moet blijven liggen.
De grond mag, voor zover het een
graf betreft, alleen beroerd worden
voor beplanting of bezaaiing, maar
ook dan mag niet dieper dan 50 cm
worden gegraven’. Dus ook geen
asbest weggraven.” Aldus de weer
strijdvaardige groep mensen die het
kerkhof willen behouden.
Niet aanspreekbaar
Onze redactie probeerde nog contact te leggen met de heer Van
Bemmelen.
Zijn vrouw liet ons in eerste instantie weten dat haar man er niet was,
maar zo rond half vijf, vijf uur er wel
zou zijn. Helaas, ook toen was hij
‘alweer weg’. Jammer, we hadden
graag van hem vernomen wat nu de
plannen zijn.
Wordt vervolgd.

Nek- of rugklachten, hoofdpijn?

Body Stress Release helpt!
Regio - Body Stress Release (BSR)
is een zeer succesvolle, in Zuid-Afrika ontwikkelde gezondheidstechniek en inmiddels toegepast op duizenden cliënten die als gevolg van
vastzittende spierspanning (body
stress) klachten ervaren als pijn in
rug en nek, hernia, whiplash, hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmproblemen, pijn of verdoofd gevoel
in armen en benen, etc. De resultaten zijn verbluffend!
Body stress ontstaat door overbelasting. Ieder mens wordt dagelijks
blootgesteld aan verschillende vormen van belasting, mentaal en fysiek. Wanneer deze te groot is (bijvoorbeeld een ongeluk) of langdurig (bijvoorbeeld zwaar werk), kan
het lichaam de spanning niet meer
op een natuurlijke wijze verwerken
en wordt deze vastgezet in de spieren.
Door vastzittende spierspanning
wordt het lichaam stram en komen
de zenuwen in het lichaam onder
druk te staan. Dit veroorzaakt een
verstoring van het zenuwstelsel wat
irritatie geeft en waardoor de communicatie van en naar de hersenen niet optimaal verloopt. Hierdoor
functioneert het lichaam niet goed
en wordt het minder efficiënt. Fysieke prestaties worden moeilijker en
het herstel gaat minder snel. Emotioneel/mentaal kun je steeds min-

der aan. Zo raakt het lichaam steeds
verder verwijderd van een optimale
gezondheid.
De BSR techniek is zacht en vriendelijk. Het is erop gericht op een
milde manier het lichaam te stimuleren vastzittende spierspanning los
te laten en het natuurlijk helend vermogen van het lichaam optimaal te
benutten. Door middel van lichte
druktests op verschillende plaatsen
op het lichaam wordt nauwkeurig
de juiste plaats en richting van vastzittende spierspanning bepaald. Het
lichaam verstrekt hierbij dus zelf de
benodigde informatie. Als de spierspanning is gelokaliseerd, wordt het
lichaam gestimuleerd de vastgezette spierspanning los te laten. Dit
gebeurt door het geven van lichte,
doch besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de
juiste richting. Tijdens de behandeling blijft de cliënt volledig gekleed.
BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Op deze manier
pak je de bron aan van de klachten en niet alleen de symptomen.
Kees Varkevisser is sinds 2003 Body
Stress Release Praktitioner en heeft
zijn praktijk in Uithoorn aan de Prinses Margrietlaan 86 c. Voor meer informatie kunt u terecht op zijn website: www.body-stress-release.nl of
telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06-12545113.

Doe mee en meld je aan!!!

Week van de
Amateurkunst

Regio - Van 14-21 mei vindt door
heel Nederland de Week van
de Amateurkunst (WAK) plaats.
Met allerlei activiteiten voor en
door kunstbeoefenaars. In bijna zestig gemeenten in Nederland. De Week van de Amateurkunst is een initiatief van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst. De WAK biedt een breed
podium aan alle amateurkunstenaars. Liefst 8 miljoen Nederlanders doen aan actieve kunstbeoefening! In de gemeenten
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen heeft Kunstencentrum De
Hint de algemene coördinatie op
zich genomen. De WAK is niet alleen een evenement voor en door
deze miljoenen gepassioneerde
amateurkunstenaars; de hele lokale gemeenschap kan meedoen.
Amateurs tonen hun kwaliteiten en maken kennis met andere
liefhebbers. Mensen die niet aan
kunst doen maar wel nieuwsgierig zijn, kunnen tijdens de WAK
proeven van verschillende kunstvormen.

Actief
Iedereen die actief aan kunst
doet kan meedoen. Koren, muziekverenigingen, dansgroepen,
leeskringen, bandjes, maar ook
individuele amateurkunstenaars.
Je kunt zelf iets organiseren: een
optreden, een open repetitie , een
open dag, een workshop, tentoonstelling. Je kunt je ook aansluiten bij een aantal activiteiten
dat op dit moment wordt voorbereid. Eind maart worden deze nader bekend gemaakt.
De WAK biedt een podium aan
alle amateurkunstenaars, jong
en oud: verras het publiek, werf
nieuwe leden of deelnemers, inspireer en laat je inspireren, ontmoet gelijkgestemden.
Kortom: Word Wakker en doe
mee! Meld je aan bij De Hint: admin@dehint.nl onder vermelding
van de gemeente waarin je actief
bent of raadpleeg eerst de website www.waknederland.nl of www.
dehint.nl .

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Familie Lutz Herenweg te Vinkeveen

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

Open huis op donderdag 24 en vrijdag 25 maart

Kijkje bij De Hummeltjes!
Vestiging Balk rijwielen
nu ook in Kudelstaart
Regio - Na al 35 jaar actief te zijn in
Nieuw-Vennep is Balk rijwielen nu
ook in Kudelstaart geopend.
Balk rijwielen is in de Haarlemmermeer al jaren een begrip bij de fietsliefhebber. De kans deed zich voor
om ook in Kudelstaart een vestiging te openen door de overname van Rinus Bon fietsen. Dit was
een mooie kans om ook de andere kant van de Westeinderplassen
de fietsliefhebbers te gaan voorzien
van een stuk fietsplezier. De mannen hebben er dan ook geen gras
over laten groeien en de winkel omgetoverd in een heerlijke frisse winkel vol met fietsplezier, van kinderfiets tot trendy stadsfiets met de bekende krat, en natuurlijk is ook aan
de sportieve fietser gedacht. Wilco en Armando van der Hoorn zijn
zelf woonachtig in Kudelstaart en
Robert van der Meer, al meer dan

16 jaar werkzaam bij Balk rijwielen,
heeft z’n roots in Kudelstaart liggen. Het was dan ook geen moeilijke keuze voor de heren deze sprong
naar de overkant te maken. De winkel is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 224 in Kudelstaart en is volledig vernieuwd, nadat de overname
van Rinus Bon fietsen heeft plaatsgevonden. De frisse winkel staat vol
met alle grote topmerken zoals Giant, Koga, Gazelle en Sparta waarbij
vooral de elektrisch ondersteunde
fietsen niet zijn vergeten. De winkel
is afgelopen weekend geopend met
een leuke actie waarbij de klant z’n
korting zelf bepaalt door een ballon
te laten knallen waar een kortingsbon in zit, de korting kon oplopen
tot wel 30%. Natuurlijk is ook aan
alle benodigde accessoires gedacht
om de fiets compleet te maken. Ook
voor de vertrouwde service van Balk
rijwielen kunt u hier terecht.

Vinkeveen - Peuterspeelzaal De
Hummeltjes houdt morgen, donderdag, 24 maart en vrijdag 25 maart
open huis. Ouders en kinderen zijn
tussen 9.30 uur en 11.30 uur hartelijk welkom om geheel vrijblijvend
een kijkje te komen nemen en mee
te spelen.
Een peuterspeelzaal kan naast het
gezin een belangrijke rol vervullen
bij de ontwikkeling van jonge kinderen. De ervaring die het kind op-

doet tussen het tweede en vierde
jaar bepalen mede de ontwikkeling
van waarneming, begripsvorming,
spraak en taal, creativiteit en vooral van het leren omgaan met andere
kinderen. Peuterspeelzaal De Hummeltjes vindt u aan Tuinderslaantje
1-5 (bijgebouw op het schoolplein
van de Sint Jozefschool). Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Jannine Verweij (06-50506166)
of Vera Hoogenboom (06-20973291)
of kijken op www.dehummeltjes.nl

Leerlingen plusgroep van
Vlinderbos spelen ‘GO’
Wilnis - Elke maandagmiddag
neemt een aantal leerlingen van basisschool Vlinderbos deel aan de
plusgroep. De plusgroep is bedoeld
voor begaafde leerlingen die veel
uitdaging nodig hebben en graag
probleemoplossend bezig zijn.
Een belangrijk doel van de plusgroep is om deze leerlingen ‘te leren leren’, door goede leerstrategieen en een goede werkhouding aan
te leren. Er wordt gewerkt met 2
groepen: het eerste uur van de middag de jongere leerlingen, het tweede uur de oudere leerlingen. De afgelopen jaren hebben de leerlingen bijvoorbeeld leren schaken, een
opa&omamiddag
georganiseerd,
een fantasieland ontworpen compleet met eigen vlag, munt en alfabet. Dit schooljaar hebben de leerlingen van de plusgroep in de groepen van de basisbouw en onder-

bouw een techniekmiddag verzorgd.
Nu zijn de leerlingen van de plusgroep vijf middagen bezig geweest
om de spelregels van het oude Chinese bordspel GO onder de knie te
krijgen. Het doel van het spel is gebieden te veroveren door ze te omsingelen met stenen van de eigen
kleur. De leraar was Alexander Eerbeek die zelf al als kind zijnde meedoet aan kampioenschappen. Bij dit
bordspel hebben de leerlingen ervaren dat je dit denkspel niet zomaar beheerst. Enkele reacties van
de leerlingen na 5 lessen: “Ik vond
het heel leuk, want dit spel kende ik
nog niet.”; “Ik vond het heel moeilijk,
ik ben er niet zo goed in.“ “Ik ga het
nog vaak op de pc oefenen.” “Ik ga
het mijn vriendje leren.” Het positieve en leuke is dat na zo’n lessenserie de plusgroepleerlingen hun opgedane kennis spontaan gaan delen
met hun groepsgenoten.

Bloemschikken bij Avondlicht
Mijdrecht - Op dinsdagmiddag 15
maart was het een gezellige drukte in de Koepelzaal van zorgcentrum Nieuw Avondlicht. Na een lange tijd is de activiteit Bloemschikken
weer op de kaart gezet. De activiteitenbegeleiders zijn op zoek gegaan

naar iemand die hen aan bloemen
kon helpen en zij waren blij verrast
met de gerbera’s die de firma S.C.
Zwarts aanbood! Alle deelnemers
van de bloemschikactiviteit willen
firma Zwarts via de Nieuwe Meerbode nogmaals bedanken hiervoor!
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AVE Orthopedische Klinieken

Specialisten in orthopedie
nu ook bij PK Sport
De orthopedisch chirurg van AVE
Orthopedische Klinieken is vooral
gespecialiseerd in behandelingen
van knie, heup en schouderproblematiek, waarnaast u overigens ook
voor andere klachten of vragen van
orthopedische aard bij hem terecht
kunt.
Wat is een ZBC eigenlijk
en hoe onderscheidt het
zich van een ziekenhuis?
Een ZBC is een zelfstandige kliniek die in feite dezelfde faciliteiten kan bieden als een ziekenhuis,
zij het kleinschaliger. Bovendien is
een ZBC doorgaans meer gespecialiseerd waardoor de kwaliteit beter
zal zijn en meer op maat gesneden.
Vinkeveen - Zelfstandig BehandelCentrum (ZBC) AVE Orthopedische
Klinieken heeft zich in korte tijd snel
uitgebreid. Gestart met de eerste
vestiging bij Van Linschoten Specialisten te Hilversum in 2009, zijn er
nu inmiddels 7 poli- en 3 OK-vestigingen bijgekomen, te weten: in Almere, Lelystad, Amsterdam, Bosch

en Duin, Huizen en in Rijssen met
nu ook bij PK Sport in Vinkeveen
per 9 maart jl. In de poli-vestiging
Vinkeveen binnen sportschool PK
Sport, houdt orthopedisch chirurg
drs. I. van der Haven, in samenwerking met Fysiotherapie Praktijk Van
Bruggen, wekelijks op woensdagmiddagen spreekuur.

Wat houdt dit nu in als u zich
bij de polikliniek van AVE
Orthopedische Klinieken meldt?
- u kunt doorgaans snel terecht
- u hoeft niet lang te wachten in
de wachtruimte
- de orthopedisch chirurg heeft
tijd en aandacht voor u
- ieder probleem wordt serieus
genomen

- u kunt snel behandeld c.q. geopereerd worden
- alle zorg wordt volledig vergoed,
mits u een verwijzing van de
huisarts hebt
AVE Orthopedische Klinieken levert
in samenwerking met Fysiotherapie
Van Bruggen vanaf 9 maart binnen
de muren van PK Sport een zorgcombinatie waarbij u vanuit beide disciplines zowel kunt worden
gezien, mogelijk chirurgisch worden behandeld met een eventueel
daaraan gekoppeld fysiotherapeutisch voor- en nabehandelingstraject. De directe contacten tussen de
orthopedisch chirurg en fysiotherapeut liggen ten grondslag aan een
succesvolle behandeling van de patiënt. PK Sport staat daarnaast garant voor het faciliteren van professionele fysio- en sportmogelijkheden voor, tijdens en na uw behandeling. Voor vragen, informatie
of contactgegevens verwijzen wij u
graag naar de websites:
www.fysiotherapievanbruggen.nl
en/of www.pksport.nl. Zoals u leest
is een ZBC een prima, zo niet beter alternatief voor het gangbare ziekenhuis waar doorgaans zorg
en aandacht door allerlei omstandigheden vermindert. Contact opnemen met AVE orthopedische Klinieken voor een afspraak in Vinkeveen? Voor een afspraak kunt u hen
benaderen via de centrale telefonische informatie- en afspraken nummer: 035–622 32 60. Daarnaast verwijst men u graag naar de website:
www.ave-orthopedischeklinieken.nl

Scouting Jan van Speyk
heeft baat bij De Baat

Mijdrecht - Tien medewerkers van
De Baat hebben zich vrijdag 19
maart van hun beste kant laten zien
door te klussen op de boerderij van
scouting Jan van Speyk.

De medewerkers pakten een klus
aan in het kader van NL DOET, een
landelijke actie waarbij ongeveer
300.000 mensen zich voor een dag
als vrijwilliger aanmeldden bij een
project. De scouts konden wel wat
hulp gebruiken bij het snoeien van
de heg achter het clubhuis en wat
schilderwerk binnen.

Bij de landelijke actie van NL DOET
waren ook bedrijven betrokken, die
hun werknemers een dag inzetten
als vrijwilliger bij één van de aangemelde projecten. Bij De Baat ging
het anders. ,,Ik vertelde over de actie
en een aantal collega’s wilden meteen meedoen en er een vrije dag
voor opnemen”, vertelt Dyanne van
Tessel van De Baat. ,,Normaal gesproken coördineer ik het vrijwilligerswerk in De Ronde Venen, dus
dan moet er natuurlijk wel het goede voorbeeld gegeven worden”, zegt
Van Tessel terwijl ze met afgezaag-

de takken heen en weer loopt. Binnen wordt wat schilderwerk verricht, het maakt het lokaal - een oude stal, het clubhuis is immers een
oude boerderij - meteen veel lichter.
De medewerkers van De Baat zijn
positief over het werk bij de scouting. ,,Wat een ontzettend leuk gebouw is dit, zeg. Ik ga meteen kijken
wanneer mijn kind een keertje kan
komen kijken.” Normaal gesproken
zijn de ‘klussers voor één dag’ met
andere dingen bezig, zoals het verzorgen van maaltijden voor ouderen
die dat zelf niet kunnen, activiteiten
organiseren voor jongeren en opbouwwerk in de wijk. Het snoei- en

Kano Vereniging De Ronde Venen:

Klussen klaren voor het
jeugdteam van ‘kanopolo’
De Ronde Venen - In het kader van
de landelijk actie NL DOET had de
kanoclub een werkdag georganiseerd. De belangstelling van ‘klusser’ van buitenaf was beperkt, maar
er waren voldoende leden en jeugd

aanwezig om de geplande klussen
te klaren. Door de toename van het
aantal jeugdleden uit de club dat
ook kiest voor de wedstrijdsport
kanopolo was de groep te groot geworden om nog samen te kunnen

trainen en te spelen. Het opdelen in
twee teams was nodig. Het uitbreiden naar twee teams is geen eenvoudige zaak. He benodigde materiaal om de sport te kunnen beoefenen is specifiek en tamelijk duur.

verfwerk is een welkome afwisseling, en iedereen doet waar hij of zij
goed in is.
Aan het einde van de dag is er heel
wat werk verzet. De gemeentewerf is overweldigd door het aantal gesnoeide takken en de speellokalen zijn weer wat opgefrist. De
medewerkers van De Baat hebben geen spijt van hun opgenomen
vrije dag en de scouts zijn blij met
de hulp. Een dag later gaan zij zelf
nog even verder, met de vele vrijwilligers die scouting Jan van Speyk
rijk is. Voor meer informatie, zie
www.janvanspeykgroep.nl.
Maar zonder geschikt wedstrijdmateriaal kan een team niet meedoen
aan wedstrijden. Gelukkig heeft
de vereniging een aantal oude gebruikte polo-kajaks op de kop kunnen tikken. In totaal zeven stuks kajaks. De klusdag was bestemd om
dit tweedehandsmateriaal op te
knappen. Het nodige polyester en
glasvezelmatten moest er aan te pas
komen om alle deuken en scheuren
te repareren. Aan het einde van de
dag waren alle kajaks weer waterdicht en voorzien van voetensteunen. Met de gerepareerde vloot kan
het jeugdteam prima aan de gang
en kan er gestart worden met de
trainingen.
Wat is jeugd kanopolo?
De spelers die iets ouder zijn of al
langer varen vormen het team dat
in de 3e klasse speelt. Het jeugdteam bestaat uit jongens en meisjes (gemengd) die op de middelbare school zitten. Het gaat daarbij om de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Het is vooral een zomersport die
vooral in de periode van de zomertijd wordt beoefend en is daarom
prima te combineren met bijvoorbeeld schaatsen, zwemmen of judo. Kanopolo is een zeer spectaculaire sport; spelers dienen alle
facetten van sport te combineren.
Kracht, uithoudingsvermogen, techniek en tactisch inzicht. Daarnaast
is een goede controle over de boot
een belangrijk aspect. Het is een intensieve sport en de spelers moeten tegen een stootje kunnen. Het
jeugdteam kan nog spelers gebruiken. Wat het team ook nog mist is
een speler die de rol van “vliegende” keeper op zich neemt. De keeper heeft, net als bij andere sporten,
de taak om zijn doel te verdedigen.
Dit doet hij door zijn peddel voor het
doel te houden en de ballen er uit
te slaan.
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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.

Julianalaan (weg)
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Gemeente De Ronde Venen
heeft bepaald geen sterke
hand in het onderhoud of verbeteren van hun wegen.
Neem nu de herinrichting van
de Industrieweg in Mijdrecht.
Het heeft een paar centen gekost en wat er nu ligt is zeker een verbetering. Maar wat
heeft het (te) lang geduurd.
Een ander (schrijnend) voorbeeld is de Uitweg. Een weg
die in deze winter haar naam
geen eer aan deed. Door deze weg eerst terug in de staat
te brengen naar het niveau van
de 18e-19e eeuw, het paard en
wagen tijdperk, en er vervolgens niet meer naar om te kijken, was het bepaald geen uitje om de daar gevestigde woningen en bedrijven te bezoeken.
Inmiddels is er zoveel lagen
asfalt op deze weg aangebracht dat je er in hogere sferen komt te vertoeven. Maar ja,
het heeft natuurlijk wel even
(veel te lang) geduurd.
De Baambrugse Zuwe. Een
weg waar nog aan begonnen
moet worden, die een geschiedenis heeft van pappen en nathouden en waarvan een voormalige wethouder bij zijn afscheidswoordje deze Zuwe
als één van de hoogtepunten
uit zijn loopbaan bestempelde.
Je vraagt je af wat zijn dieptepunten dan wel niet moeten
zijn. Inmiddels is deze weg een
zware en vervuilde klomp aan
de voeten van het nieuwe college.
En dan nu de Julianalaan.
Een rustige, in 1948 als eerste aangelegde laan met be-

bouwing in Vinkeveen, gelegen evenwijdig aan de drukke
Kerklaan boulevard.
In oktober 2010 is men begonnen met de vervanging van het
bestaande riool, waarbij tevens de fundatie van de weg
werd vernieuwd. Deze werkzaamheden zouden zo rond
de jaarwisseling gereed zijn en
zo zou er in januari begonnen
worden aan de bestrating. En,
zoals het blijkbaar een (slechte) gewoonte wordt in onze
gemeente, het werk loopt weer
uit en de (zand)laan (weg) ligt
er nu allesbehalve koninklijk bij. Wel valt direct de grote rust op die er al weken in
deze zandbak heerst en wat
blijkbaar bij zo’n werk hoort.
De enige die de laatste tijd actief is in de straat is een kabelfirma die schijnbaar de eindjes
aan elkaar knoopt.
Dat er veel ouderen in de laan
wonen die al maanden alleen
maar met enige hulp over de
zandheuvels kunnen klimmen,
daar maakt blijkbaar niemand
zich druk om en bij het bordje
dat aan het begin van de weg
staat met als opschrift ‘Voortman bereikbaar’ is toch echt
het woordje ‘soms’ bewust
weggelaten.
Als de gemeente De Ronde
Venen in de toekomst zo blijft
omgaan met de planning, de
controle en het toezicht van
de op stapel staande projecten dan staat de toekomstige
gedupeerde burger nog wat te
wachten.
Jan van der Maat,
Vinkeveen

Afrika op de Proostdijschool
Mijdrecht - Sinds vorige week
heerst er een echt Afrikaanse sfeer
in de groepen van de Proostdijschool. De kinderen werken een
aantal weken rondom dit continent.
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd in de klassen. Zo wordt
er aandacht besteed aan het leven
van de mensen in Afrikaanse landen. Hoe wonen ze daar en gaan
de kinderen daar ook naar school?
Zijn er overeenkomsten met ons leven hier in Nederland of juist meer
verschillen? Ook wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de kinderen. Er zijn projectmiddagen waarop zij materialen kunnen maken die in Afrika gebruikt worden, er wordt muziek ge-

maakt en gedanst. Verder worden er
in sommige groepen Afrikaanse gerechten bereid. Hoe zou dat smaken, dat eten uit Afrika?
Om dit alles nog wat echter te maken en de kinderen in aanraking te
laten komen met de gewoontes in
Afrika kwam Jon op bezoek. Jon
is geboren in Ghana en is op latere leeftijd naar Nederland gekomen.
Hij kan prachtige verhalen vertellen
over zijn leven in Ghana en hij liet
de kinderen vol enthousiasme kennismaken met zijn land. De kinderen mochten hem helpen door verschillende Ghanese voorwerpen te
gebruiken.
Een leuk en leerzaam begin van het
Afrika-project.
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Nieuw in Mijdrecht: Bos Autobanden!
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag
26 maart opent Bos aan de Energieweg met een feestelijke Open dag
de nieuwe loot aan de stam: het Bos
Autobandenbedrijf. Een volwaardig
bandenbedrijf voor bandencontrole, reparatie, verwisselen, vervangen en balanceren. In een deel van
de houtloods is daartoe een speciale ruimte ingericht, inclusief een
magazijnstelling vol nieuwe banden
van diverse merken en maten voor
alle soorten en typen auto’s. Voor
het volgende seizoen is er voor alle automobilisten tevens de mogelijkheid om zomerbanden te verwisselen voor winterversies. De zomerbanden kunnen door Bos Autobandenbedrijf in eigen beheer worden
opgeslagen. Omgekeerd kan dat
voor het in bewaring geven van winterbanden. De Open dag wordt ter
kennismaking georganiseerd voor
zowel particuliere als zakelijk rijders,

inclusief vrachtrijders met bestelwagens. Die zijn vrijblijvend van harte
welkom om onder het genoegen
van een hapje en een drankje kennis te maken met het nieuwe bandenbedrijf. Robin Schüler, woonachtig in Wilnis, is degene die het nieuwe bandenbedrijf gaat runnen. Hij
is familie van directeur Dennis Bos
en werkzaam in de bandensector.
Robin was echter toe aan een nieuwe uitdaging en kwam zo in aanraking met de ideeën die er bij Dennis als ondernemer leefden om iets
nuttigs te kunnen toevoegen aan de
Bos bedrijfsactiviteiten.
Open dagaanbiedingen
“Aanleiding tot het opstarten van
dit bandenbedrijf vloeit voort uit de
kostenpost van bandenonderhoud,
reparatie en vernieuwing van het
rond veertig voertuigen tellende eigen wagenpark van Bos”, laat Robin

desgevraagd weten. “Dat onderhoud is altijd uitbesteed geweest.
Dennis kwam toen op het idee om
dat in eigen beheer te gaan doen.
Hij kon mij daarbij goed gebruiken gezien mijn opleiding en ervaring in de autobandensector. Aldus
bood hij mij dit werk aan en wilde
tevens investeren in een goed geoutilleerde bandenwerkplaats en bandenvoorraad. Dat is er allemaal gekomen. Uitgangspunt was eerst de
bandenverzorging van het eigen
wagenpark, maar later werd geopperd waarom wij dat ook niet voor
derden zouden doen. Het is nu een
omgekeerde wereld. Wij richten ons
meer op particulieren en bedrijven
van buiten inclusief bestelwagens
en pas in tweede instantie op onze
bedrijfsauto’s. Het eigen wagenpark
is immers al automatisch een klant.
Banden voor vrachtwagens doen
we nog niet, maar als ook daar vol-

Bos Autobanden. Dennis Bos en Robin Schüler hebben er zin in!

doende vraag naar gaat komen nemen we het in overweging. Eigenlijk
stonden we afgelopen week al klaar
om de eerste klant te ontvangen. De
banden zijn op voorraad en de speciale nieuwe hefbrug stond ook al
gebruiksklaar. Overigens hebben
we het eerste contract voor levering
van banden al afgesloten met Marsman Caravans. Tijdens de Open dag
hebben we als openingsaanbieding
10 procent korting op de aanschaf
van nieuwe merkbanden. Er is een
gratis bandencheck voor elke auto, zonder koopverplichting. Verder
hebben we een eerstejaarsactie op
het gebied van zomer- en winterbanden met gratis opslagmogelijkheid.”
Ruime openingstijden
Robin Schüler is degene die het
werk op voorhand gaat uitvoeren.
Maar als het nodig is lopen er genoeg (technische) werknemers bij
Bos rond die hem een handje kunnen helpen.
Bos Autobanden onderscheidt zich
in de prijs die veelal lager ligt dan bij
soortgelijke bedrijven en voorts in
de openingstijden. Zie hiervoor ook
de website: www.bosautobanden.nl.
Bij Bos is men dagelijks vanaf 8.00
uur open tot 18.00 uur. Op zaterdag
is men tot 16.00 uur geopend. Als
het heel druk is bij banden verwisselen van winter naar zomer en omgekeerd gaat men bij Bos door tot
21.00 uur. Prettig voor degenen die
werken en alleen maar ’s avonds in
de gelegenheid zijn om hun banden
te laten verzorgen.
Service verlenen staat heel hoog in
het vaandel. Daarnaast heeft men
veel typen banden in huis, vanaf de
A-merken, maar ook B- en zelfs Cmerken zijn leverbaar.
Dit te weten is het voor automobilisten wellicht interessant genoeg
om komende zaterdag 26 maart de
Open Dag eens te gaan bezoeken
bij Bos Autobanden.
Je licht opsteken over een nieuw
autobandenbedrijf dat interessante
aanbiedingen heeft met personeel
dat zoveel motivatie aan de dag legt,
kan bepaald geen kwaad, toch?

Ambachtsman Henk Rass stoffeert
uw woning, caravan, boot én auto!
Mijdrecht - Henk Rass is als beroepsstoffeerder al jaren met succes actief in de stoffering en aankleding van het interieur voor zowel
particulieren als bedrijven. Kwaliteit, vakmanschap en flexibiliteit zijn
de belangrijkste kenmerken die hij
in zijn werk doorvoert. Alle soorten
zitmeubilair van welk merk dan ook,
klassiek, modern of design, krijgen
onder de handen van Henk Rass
weer een nieuw en prachtig afgewerkt leven ingeblazen. In stof of
in leer en altijd met een perfect uitgevoerd binnenwerk. Desgewenst
wordt het zitmeubel vanaf het frame
opnieuw opgebouwd. Hij doet dat
vanuit zijn nieuwe werkplaats in een
van de bedrijfsunits aan de Handelsweg 10 in Mijdrecht. Eind vorig jaar werden die opgeleverd en
Henk richtte die voor zijn werk in.
Maar het is nog niet helemaal klaar.
De ruimte beneden is zo goed als
ingericht, maar de beide verdiepingen erboven vragen nog om de nodige aanpassingen voor opslag en
een stukje showroom. Maar daar
komt Henk vanwege een goed gevulde orderportefeuille nog (even)
niet aan toe.
Behalve renovatie en bekleding van
zitmeubels maakt Henk in opdracht
ook cabrioletkappen voor ‘open’ auto’s. Daarnaast voorziet hij die van
een geheel nieuwe binnenbekleding. En passant worden op verzoek
ook de stoelen en bankexn opnieuw
strak en stevig gestoffeerd Vooral
oldtimers hebben daarbij zijn voorkeur. Maar er is meer. “Als het gaat
om caravan- of bootkussens kan
men bij mij eveneens terecht. Wie
nieuwe gordijnen wenst, een com-

pleet nieuwe vloerbedekking dan
wel een combinatie van beide, hoeft
maar te bellen en ik kom poolshoogte nemen. En wil de directie
van een kantoor bestaande bureaustoelen opnieuw gestoffeerd hebben, pak ik die klus ook aan. Momenteel heb ik een dergelijk opdracht gekregen en daar zit behoorlijk wat werk in,” geeft Henk te kennen. “Voor interieurstoffering en
binnenzonwering kom ik aan huis
persoonlijk de zaken opmeten. Zijn
er meubels te stofferen, dan kom ik
die op de afgesproken tijd halen en
weer brengen. Het is allemaal ambachtelijk werk maar dat ben ik mijn
leven lang al gewend te doen. Vooraf krijgen de opdrachtgevers eerst
een offerte toegestuurd of ik bel die
door. Na goedkeuring maken we de
afspraak wanneer het werk uitgevoerd gaat worden en wanneer het
klaar moet zijn. Zo werkt dat. Het
meeste doe ik alles zelf maar bij een
grote klus huur ik iemand in om het
samen te doen. ”

ri dit jaar in Mijdrecht. Henk woont
met zijn gezin al 18 jaar in Wilnis en
was zeer verheugd dat hij op fietsafstand een ruimte kon huren en die
naar zijn eigen ideeën te kunnen inrichten. Intussen wordt Stoffeerderij Henk Rass met de regelmaat van
de klok benaderd om een object te
stofferen. Hoewel Henk zijn werkruimte graag wat verder wil afbouwen krijgt hij daar dus nauwelijks
de kans toe. Er is de laatste tijd veel
vraag naar stoffeerwerk, ook al omdat de consument momenteel eerder een oude stoel of bank laat opknappen dan nieuw koopt. Dat is in
veel gevallen goedkoper en het zitmeubel gaat dan weer jaren mee.
“Vooral als je een woning wilt gaan
restylen en andere kleuren gaat
gebruiken met passende vloerbe-

dekking en gordijnstoffen kan je
heel gemakkelijk een stof uitzoeken voor het zitmeubilair die daarmee in overeenstemming is”, zegt
Henk. “Ik heb een uitgebreide collectie stalen van stoffen en leer in
huis waaruit men kan kiezen. Vanzelfsprekend adviseer ik de mensen
daarin. Het hangt ook van het soort
zitmeubel af welk type stof daar het
beste op past.”
Wie erover denkt om oud of versleten zitmeubilair een tweede kans te
geven kan daarvoor dus bij Henk
Rass terecht. Ook als u van uw oldtimer de autobekleding wilt laten
vernieuwen of de zitkussen van uw
caravan of boot een nieuw uiterlijk
wenst te geven. U kunt hem bellen:
0297-255944 of eerst de website
bezoeken: www.henkrass.nl.

Henk Rass bezig met het maken van een cabrioletkap voor een Porsche 911

Tweede kans
Henk Rass begon zijn loopbaan als
stoffeerder bij Fokker en werd allround in zijn vak. De laatste zes jaar
totdat Fokker ophield te bestaan
was hij chef van de afdeling interieurinrichting en smaakte het genoegen ook nog een opleiding woningstofferen met succes te kunnen
afronden. Vervolgens zette hij dit
werk voort bij Interieur Art in Vinkeveen en ten slotte bij Pullman Beddenfabriek in Zwijndrecht als productiechef. Ongeveer vier jaar geleden is hij voor zichzelf begonnen,
eerst in een pand van zijn buurman
in Badhoevedorp en sinds 1 janua-

De match van de beursvloer!
Regio - Medio 2009 vond er een
beursvloerevenement plaats in De
Ronde Venen, een concept waarbij
bedrijven en maatschappelijke organisaties nader tot elkaar kunnen
komen. Dit evenement wordt dit jaar
voor de vierde keer georganiseerd.
In 2009 vond Tennisvereniging Wilnis een uitstekende match met Firma Spelt uit Nieuwveen. Een overeenkomst werd gesloten! Deze
overeenkomst betrof het renoveren
van een van de terrassen bij TV Wilnis door de firma Spelt waarvoor TV
Wilnis een nader te bepalen tegen-

prestatie zou leveren. Begin augustus 2010 was het zover, de renovatie kon beginnen. De firma Spelt had
slechts een kleine twee weken nodig om het geheel op te knappen.
Het terras ziet er weer keurig en
strak uit! Tennisvereniging Wilnis is
bijzonder blij dat er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kon worden om deze noodzakelijke renovatie te verwezenlijken. Tennisvereniging Wilnis bedankt Firma Spelt te
Nieuwveen hartelijk voor de bijzonder strakke en nette afwerking van
het nieuwe terras.

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

Geel is de kleur van …
het voorjaar!
Voor mij is geel dé kleur van
het voorjaar. Geel staat voor
zon, warmte, vrolijkheid ...
Daarom ben ik na een lange
winter blij met gele bloemen
in de natuur en in de tuin.
In de bermen staan op een
zonnige dag de bloemen van
speenkruid en klein hoefblad
wagenwijd open. In veel tuinen zie je de forsythia bloeien,
maar dat geel vind ik persoonlijk wat te veel van het goede.
Bij mij in de tuin zijn de toverhazelaar en winterakonieten
al uitgebloeid. Daar bloeien
nu de gele kornoelje, de eerste kleine narcissen en gele
krokussen.
Gele bloemen trekken veel
meer de aandacht dan blauwe of paarse bloemen. Dat
schijnt ook voor bijen te gelden. Bijen vallen misschien
nog meer voor witte bloemen.
Ze kunnen namelijk ultraviolet
licht zien (en wij niet). Daarom
zien zij witte bloemen als opzichtig blauw en dat trekt hun
aandacht. Omdat de meeste
bloemen in Nederland door
bijen en andere insecten worden bestoven, is de overheersende bloemkleur hier geel of
wit. In de tropen zijn vogels
die gevoelig zijn voor rood, de
belangrijkste bestuivers. En
dus zie je daar opvallend veel
dieprode bloemen. Bloemen
die niet door insecten worden bestoven, maar door de
wind, hebben nauwelijks op-

vallende kleuren. Denk maar
aan elzenkatjes. Wilgenkatjes
worden weer wel door bijen
en hommels bestoven en
daarbij valt het gele stuifmeel
erg op.
Zijn er eigenlijk ook gele dieren? Jazeker, en heus niet alleen tropische vogels of ZuidAmerikaanse pijlgifkikkers.
Denk maar aan gele kuikentjes. Volwassen vogels met
geel die in Nederland voorkomen, zijn bijvoorbeeld de wielewaal en de gele kwikstaart.
Geel en zwart samen staat
voor gevaar en giftig. Denk
maar aan de wesp! Er zijn
ook soorten zoals geel-zwarte zweefvliegen die net doen
alsof ze giftig zijn; ze hopen zo
niet gegeten te worden.
Nu moeten we het nog even
doen met narcissen, speenkruid en klein hoefblad. Maar
straks kunnen we genieten
van gele dotterbloemen langs
de waterkant. In mei kleuren
de weilanden geel van de
paardenbloemen en daarna
van de boterbloemen. In juni
bloeien de gele lissen.
En dan … ja, dan is het zomer
en zingt de wielewaal zijn lied.
Dan kan ik schrijven over geel
als dé kleur van de zomer. Gelukkig is dat nog ver weg.
Dus nu gewoon genieten van
het voorjaar!
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Een blije avond met W.I.K.
in ‘t Oude Parochiehuis
Regio - De toneelvereniging W.I.K.
(Willen is Kunnen) heeft het weer
voor elkaar. Onder de bezielende leiding van regisseur Ton Rapp is er
weer een blijspel ingestudeerd dat
zaterdagavond de première mocht
beleven. Voor een uitstekend gevulde zaal in ‘t Oude Parochiehuis werd
de eerste opvoering gedaan van
hondenhotel de blaffende hond.
Regina (Gineke van Diemen) is het
beu om nodeloos thuis te zitten, en
is een eigen zaak begonnen. Een
hondenhotel. Ze beseft echter niet
zo goed wat dat allemaal inhoudt,
en bovendien is haar man Jan-Kees
(Nico van Leeuwen) allergisch voor
honden. De onhandige maar wel
nieuwsgierige klusjesman Henk
(Joop Kentrop) en Jan-Kees die niezend en proestend zijn opwachting
maakt krijgen met hun spel de zaal
voortdurend aan het lachen; de lichtelijk dementerende moeder van Regina (Hennie Breewel) weet op komische wijze haar vergeetachtigheid
te etaleren.
Diverse bezoekers doen het hondenhotel aan, zoals die geheimzinnige dame Martine (José Verkerk)
die veel belangstelling heeft voor het
hondenhotel maar misschien nog
wel meer voor de man van Regina,
en mevrouw Frederique (Yvonne Valentijn) die maar geen afscheid kan
nemen van haar hondje. Alles bij elkaar een mengelmoes van vele ver-

wikkelingen, een blijspel als deze
waardig. Het stuk wordt gedreven
gespeeld, en is – zoals blijkt uit de
lachsalvo’s uit de zaal – uiterst komisch en hilarisch van toonzetting.
Geslaagd
Een geslaagde en blije avond in ‘t
Oude Parochiehuis, vol plezier en
gezelligheid, die werd afgesloten
met de loterij met prachtige prijzen.
Tenslotte was er nog ruimschoots
de gelegenheid voor een drankje en
een dansje bij de muziek van Peter
Trossie, waarna de avond in de kleine uurtjes werd afgesloten. Bjørn
Zwager. U kunt dit nog een keer
zien op zaterdag 26 maart in ‘t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven
152 in Mijdrecht De opvoering begint om 20.15 uur. Toegangskaarten
à 7,50 euro zijn te bestellen bij Hennie Breewel, tel. 0297-283979. Bent
u nog geen donateur? Voor slechts
10.00 euro per persoon per jaar krijgt
u de kaarten voor de W.I.K. opvoeringen in maart en november thuisbezorgd. Toneelvereniging W.I.K. is
ook op zoek naar jongens, meisjes,
mannen en vrouwen die toneel willen spelen. Lijkt dat je wat? Kom dan
eens geheel vrijblijvend, kijken bij
een van de repetities op de dinsdagavond of bij een van de opvoeringen.
Wilt u meer informatie, bel dan met
Nico van Leeuwen tel. 0297–284425
of kijk op www.wiktheater.nl

2e katern

Vinkeveen - Dat de nieuwste supermarkt van Albert Heijn (AH) in De
Ronde Venen gewaardeerd wordt
door de inwoners werd woensdag 16 maart wel duidelijk. Talloze
nieuwsgierige bezoekers kwamen
tijdens de openingsreceptie vanaf 17.00 uur kennismaken met de
nieuwe winkel aan de Herenweg in
Vinkeveen. Het heeft politiek en juridisch gezien heel wat voeten in de
aarde gehad alvorens het (eindelijk)
zover was. Maar de inwoners zijn blij
met de nieuwe super, omdat zij nu
nog meer keuze hebben in het assortiment voor de dagelijkse boodschappen. Waar winkelcentrum Zuiderwaard een goed aanbod heeft,
maakt de nieuwe AH het winkelconcept compleet. Daarnaast is deze
super beter bereikbaar voor bijvoorbeeld waterrecreanten die hun boot
naast het viaduct met de N201 afmeren om proviand in te slaan. Dat
kan nu op 200 meter afstand. Vanzelfsprekend was AH franchiser Johan Dreijer bijzonder in zijn nopjes
met de grote toeloop. Hij liep al weer
over van plannen om ‘zijn AH’ dezelfde populariteit te laten uitstralen als
die van AH Jos van den Berg op het
Amstelplein in Uithoorn. Jos behoorde samen met zijn echtgenote overigens tot de bezoekers en liet zich in
lovende woorden uit over de mooie,
maar vooral efficiënte inrichting.
Heerlijke hapjes
De bekende restaurantkok Ron
Blaauw zorgde ter plaatse voor
overheerlijke hapjes die samen
met een drankje naar keuze door
medewerk(st)ers van de Blaauw Catering Group aan bezoekers werden
gepresenteerd. Het waren voornamelijk inwoners van Vinkeveen die
blijk van hun belangstelling toonden.
Maar ook bekenden uit de voormalige Rondeveense politiek lieten zich
niet onbetuigd, zoals ex-wethouder

Bram Rosendaal en ex-fractievoorzitter van VVW, Toon van der Meer,
met zijn echtgenote. Zij lieten zich
tevreden uit over het feit dat het
leegstaande pand eindelijk een goede bestemming heeft gevonden en
samen met de aangrenzende grond
aan de verpaupering is onttrokken.
Rond half acht ’s avonds was het einde receptie en vertrokken de bezoekers. Aan de informatiebalie kregen
Nel en Jan van Haastrecht uit Vinkeveen van AH-medewerker Robbert
Meerwijk tegoedbonnen ter waarde
van 200 euro overhandigd. Die zijn
bestemd voor inwoners van zorgcentrum Vinkenoord (Maria-Oord)
die voor dat bedrag boodschappen
bij ‘hun’ AH kunnen (laten) doen. Nel
en Jan van Haastrecht werken als
vrijwilliger bij Vinkenoord.
Na de receptie was het opruimen en
klaarmaken voor de volgende ochtend geblazen vanwege de ‘officiële’ eerste openingsdag voor de consument. Dat laatste loog er niet om
want de super ligt kennelijk goed in
de markt en het was er een drukte van belang. Totdat het nieuwtje
eraf is? Dat valt te bezien. Maar zoals de toeloop nu is en de geluiden
meer dan positief zijn kan deze AH
nog wel eens behoefte krijgen aan
méér ruimte….
De toekomst zal het leren.
De nieuwe AH mag dan niet een van
de grootste zijn, de super is ruim
van opzet – groter van oppervlak
dan menigeen wellicht in gedachten
heeft – en biedt een breed AH assortiment voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Er zijn zes
kassa’s en een ‘prettig bemande’ informatiebalie. Buiten is op het eigen
terrein rondom het pand parkeerruimte voor zo´n 35 auto´s, maar in
de onmiddellijke omgeving is ruimte
voor meer, ook al betekent dat een
stapje verder lopen.
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Mulckhuyse jeugdbekertoernooi in volle gang!
De Ronde Venen - Na het Nieuwjaar zijn de jeugdschakers op basis van hun prestaties van de eerste
seizoenshelft ingedeeld in 7 groe-

pen op niveau. In elke groep zijn een
aantal mooie bekers te winnen, die
al jaren door bouwbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen worden ge-

sponsord en uitgereikt. Nu we halverwege dit toernooi zijn, begint de
spanning te stijgen. Er wordt op het
schaakbord een hevige strijd geleverd met alle schaakstukken.
Gerben Roos is koploper in dit toernooi. Gerben speelt in de hoogste
groep, groep A en wordt op de voet
gevolg door Matthijs Meijers, op
kleine achterstand staan Peter de
Jonge en Arno Kroon.
Groep B en C
In groep B is het Bodhi Zonneveld
die de laatste weken goed in vorm is
en daardoor koploper in zijn groep
is. Maar de concurrentie is niet ver
weg. Tom Nisters en Marijne Freriks
kunnen bij een overwinning gewoon
weer langszij komen gevolgd met
een kleine achterstand door Brian van Yperen, Erik van Oosbree en
Yoeri Sohl. In groep C is het Edward
Deen die een gaatje heeft geslagen

met de concurrentie. Alleen Mike
van Yperen staat nog in de buurt
van Edward. Martin Meijer, Jeroen
Croonen en Tyree Jooren zullen nu
echt alle stukken uit de kast moeten
halen om nog in aanmerking te komen voor één van de bekers.
Groep d en E
In groep D is het Anouk Pappot die
aan kop staat gevolgd door Willem
Ype van Walraven en Sawan Jansen.
David van Eck en Bram Pauw zullen
zeker de achtervolging inzetten, het
kan hier nog alle kanten op.
In groep E is het Lennart van Veen
die met een grote voorsprong aan
de leiding gaat. Lennart is dit jaar
één van de nieuwe leden van onze schaakvereniging en weet al
behoorlijk goed hoe hij met zijn
schaakstukken moet manoeuvreren. Annerieke Roelofsen, Geert Jan
Dierickx en Collin Peters zullen hun
best moeten doen om nog in de
buurt te komen van Lennart.
Groep F en G
In groep F is alles nog open. Chiem
Pels staat op de eerste plaats maar
heeft slechts een paar puntjes voorsprong op zijn concurrenten Glenn
Jooren, Melissa Bloem en Niels van

Ed v. Heuven en Richard
Schreurs halve finalisten

Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Cafè de Merel
zijn de eerste halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend
speelden zaterdag Ed van Heuven,
Bert van Walraven, Anton Berben
en Tino van Bemmelen zich naar de
halve finales, en de verrassing van
de zondag, Maarten Dulmus die
Paul Huzemeier en Rob Gels uitschakelde, ook door de sterke Richard Schreurs moy. van maar liefst
0.837 het hoogste van het weekend ook door naar de halve finales zijn de volgende spelers, Richard
van Kolck en Jan Eijsker moy 0.735

niet door, Rob Gels, Paul Huzemeier,
Mees Brouwer en Erik Spiering op
zondag en op zaterdag Wim Bakker,
Wim Dokter, Ton Driehuis en Bertus
van Veenendaal de volgende kwartfinale wedstrijden zijn te spelen op
de data zaterdag 26 en zondag 27
maart alle dagen zal er gestart worden om 14.00 uur. De halve finales
worden op zaterdag 2 en zondag 3
april gespeeld en de finale op zaterdag 16 en zondag 17 april met acht
man.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297263562.

CSW 2 zet goede reeks door

Nieuwe aanloop voor
Rass-bowlers
Mijdrecht - Komende donderdag
staat de voorlaatste speelavond van
de bedrijvenleague op het programma. Het team ‘Stoffeerderij Henk
Rass’ zal al zeilen moeten bijzetten
om de koppositie die het de afgelopen twee avonden heeft verspeeld,
weer terug te veroveren. Nu is die
eerste plek in handen van de routiniers van Adfiza die zich met hun
grij(n)zende precisie toch weer aan
de top hebben genesteld.
Dorine Hofmeester, Ramon van
Goor, Dirk van Nieuwkerk en Bert
Vrinzen zullen voor de volle vier
punten moeten gaan, willen ze kans
maken de drie punten achterstand
op Adfiza weg te werken. Daarbij
kan geen van de vier spelers zich
nog een zwakke game permitteren.
De vooruitzichten zijn goed.
Dorine wierp de vorige speelavond
met links enkele vervaarlijke cliffhangers waarbij de bal tot ruim over
de helft van de baan langs de linkergoot bleef rollen, waarna door het

subtiele effect toch nog de nodige
draaiiing naar rechts inzette en de
bal de pins alsnog de vol laag gaf.
Bert herstelde zich de vorige keer
na een ronduit dramatische eerste
game waarbij de honderd puntengrens ver uit zicht bleef.
Misschien zorgen die cliffhangers
van Dorine en dat wispelturige werpen van Bert wel voor teveel afleiding bij Dirk en Ramon. Zij vormen de top van het team en zullen
de doorslaggevende worpen op de
baan moeten leggen.
Voor de het team ‘Stoffeerderij Henk
Rass’ speelt niet alleen de strijd om
de eerste plaats. Zij vormen met 22
punten ook de bovenste begrenzing van een zeer breed middenveld
waarvan maar liefst zeven van de
twaalf teams deel uitmaken, zodat
het in theorie mogelijk is om binnen
de resterende twee speelavonden te
tuimelen naar de achtste plek. Het
wordt dus nog reuze spannend!

Mooie pittige partij voor
Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag 18 maart
speelde de tweede damesploeg
van Atalante een belangrijke wedstrijd tegen de nr 2 Spaarnestad D5.
Haarlem was het enige team waarvan de Vinkeveense koploper klop
had gekregen, met 3-2 werd de uitwedstrijd verloren met name door
een matige pass en veel fouten in
de service.
Onlangs won dit Haarlemse team
van de nr 3 Roda, het enige team
waarvan zij hadden verloren. De
equipe gesponsord door Haaxman Lichtreclame was paraat met
8 vrouwen, zonder zwangere Tineke
Vellekoop en vakantieganger Debbie van der Hoorn, maar met vaste
invaldames Inge en Annemarie Bakker die nog altijd bij dames 3 op de
loonlijst staan en ook Ingeborg Verweij van D6 was van de partij. Daar
waar het in de uitpartij vooral miste, een nette pass, daarmee startte
ook de eerste set in de Vinkeveense
Boei. Het kwam tot een achterstand
van 0-9 waarop gelegenheidscoach
Loeps Kuijper ingreep. Langzaam
liep de groengele equipe in maar
de afstand bleef ruim. Verdeler Jet
Feddema moest alle vlaggen bijzetten om van de matige pass nog
iets moois te maken. Op 12-17 volgde een tweede time-out en tergend
traag werd de achterstand kleiner.
Inge werd bij 17-21 op de service ingewisseld en dat bleek een mooie
zet. Haar scherpe service maakte
een aantal directe punten waardoor
de thuisploeg in een spannend slot
tot een 27-25 winst kwam.
Niet gestreden
Ondanks de zeer sterke inhaalrace van het eerste bedrijf was de
strijd niet gestreden. Het Haarlem-

se team bleef pittig partij geven
en startte wederom met een voorsprong. Aan Atalante zijde haakten de dames sneller aan en vochtten hard terug. Vooral Natalie van
Scheppingen was ultiem op dreef
en wist harde aanvallen weergaloos
van de vloer te redden, als vanouds!
Ook Joke Ruizendaal was sterk aan
het ballen op de midden positie
aan het net en scoorde menigmaal
mooi langs het schijnbaar onzichtbare blok. Het was een mooie gelijk
opgaande strijd dat wederom een
zeer spannend slot kende en met
een nipte 26-28 in het voordeel van
Haarlem beslecht werd. Bij aanvang van set 3 werd aanvaller Ingeborg Verweij ingewisseld en het duel ging voort. Geroutineerde Ingeborg wist zich zowel voor als achterin erg verdienstelijk te maken en
vanaf het begin was de ploeg in een
nieuwe gelijkwaardige strijd verwikkeld. Met veel energie en inzet
werd gewerkt, de teams bleven aan
elkaar gewaagd en meer dan 3-4
punten verschil ontstond er nauwelijks. Aan het eind was het toch de
thuisploeg dat mede door de fanatieke positieve inzet aan het langste
(hoe kort ook) eind trok met 25-22.
In set 4 was de strijd gestreden en
kon zonder al te veel moeite solide
en met een nette pass een duidelijker verschil gemaakt worden met
een 25-15 winst. Al met al een prettig resultaat van een pittige wedstrijd. Nog 4 wedstrijden staan op
het programma, de nummer 3 Roda uit Amstelveen is de tegenstander van maandag 21-3 en talent Annike van Kouwen zal het team dan
bijstaan. Daarna volgen nog 3 wedstrijden en het moet erg vreemd lopen wil Atalante D2 de koploper positie uit handen geven.

den End. Dit gaat nog een spannend slot worden in deze poule.
In de laatste groep G is het Joey de
Hondt die de koppositie stevig in
handen heeft. Ook Joey is één van
de nieuwe leden van de vereniging
en kan zich al meten met de spelers
met wat meer ervaring. Dus Annebelle Antonis, Ivo Sas en Filip Banjanin zullen wel heel erg hun best
moeten doen. Om nog in te buurt te
kunnen komen.

Nieuwe tumblingbaan
voor Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen donderdag
was het dan eindelijk zover, de nieuwe tumblingbaan werd afgeleverd
bij gymzaal de Brug. De acro-gymnasten hadden lang “gespaard”voor
deze nieuwe baan, door verschillende sponsor-acties te organiseren, zo waren er de biggetjes-actie
en de grote clubactie en de sponsoractie op de onderlinge wedstrijden. Via deze weg worden ook alle vrienden en familie van de gymnasten bedankt die bij deze acties
hebben bijgedragen. Ook waren er
mooie spronsorbedragen van de firma Mijnsbergen, Johnson en de Rabobank. Naast een nieuwe tumblingbaan waren er ook 4 nieuwe
lopers besteld, wat er voor zorgt
dat nu bijna de hele vloer met matten gevuld is. Acrogym is een teamsport waarbij je op een grote vierkante vloer je oefening op muziek
laat zien. Samen maak je mooie to-

rens en het heel verbind je door radslagen, koprollen, salto’s en dans.
Deze oefening wordt uitgevoerd op
(instrumentale)muziek die je zelf
mag uitkiezen. Dankzij de nieuwe
materialen heeft de acrogym-afdeling van GVM’79 nu de beschikking over een baan die net zo goed
veert als de vloer op de wedstrijden
en is er nu voldoende mat aanwezig
om de oefening goed uit te voeren.
Kijk op: http://www.youtube.com/
watch?v=rYA0KqDLlio voor een impressie wat je op zo’n nieuwe tumblingbaan allemaal kan doen!!
Donderdag hebben de acrobaten van GVM de baan al goed ingesprongen, maar er is altijd ruimte voor meer acrobaten, mét of zonder turn ervaring. Kom gerust eens
langs op ons beginners-uur op donderdag van 16.00-17.00 in gymzaal
de Brug, van Wassenaarstraat te
Mijdrecht.

Wilnis - Na de twee verloren wedstrijden tegen Ajax en DVVA leek
CSW even de weg kwijt te zijn, maar
inmiddels is de ploeg van Ivan Lont
weer goed bezig, de laatste vier keer
wedstrijden werden gewonnen. Afgelopen zaterdag won CSW thuis
met 3-0 van Beursbengels.
Vincent van Hellemondt, Ricky Verwij en John van de Helder waren de
doelpuntenmakers. De eerste helft
was er één die niet veel voorkomt.
Er werd maar liefst vijf keer gewisseld, drie keer door CSW en twee
keer door Beursbengels. De tegenstander wilde agressief beginnen,
maar nam dit iets te letterlijk, wat
resulteerde in drie blessures aan de
kant van CSW. Eerst viel Ronald Lucassen uit, daarna Jochem van Bergen en als laatste werd Kevin Bakker hard aangepakt. Ronny Hilhorst,
Mike de Zwart en John van de Helder waren hun vervangers. Inmiddels werd er ook gevoetbald. CSW
was de betere partij en kreeg hier
en daar wat kleine kansjes. De
grootste kans was voor Kevin Bakker, die de hoeken voor het uitkiezen had, maar zijn inzet op de keeper zag stuitte. De verdiende 1-0 viel
uiteindelijk laat in de eerste helft.
Vincent van Hellemondt wist de bal
knap in het doel te werken vanuit
een moeilijke hoek.

Speelbeeld
De tweede helft veranderde het
speelbeeld niet of nauwelijks.
Beursbengels kwam er aanvallend
niet aan te pas, terwijl CSW bleef
zoeken naar de bevrijdende 2-0.
Ricky Verweij, die de ploeg een tijdje heeft moeten missen, wist uiteindelijk halverwege de tweede helft
de 2-0 binnen te schieten.
Met een mooie krulbal in de lange hoek liet hij de keeper kansloos.
Daarna speelde CSW de wedstrijd
rustig uit en bleef een offensief van
Beursbengels uit. John van de Helder zorgde laat in de wedstrijd voor
de 3-0. Hij liep samen met Vincent
van Hellemondt op de keeper af,
maar in plaats van de bal af te geven schoot hij zelf op doel. In eerste instantie op de keeper, maar in
de rebound schoot hij alsnog raak.
Na de wedstrijd was er goed nieuws
uit Amsterdam. Concurrent Ajax had
met 2-1 verloren van ZOB, waardoor
de strijd om het kampioenschap lijkt
te gaan tussen CSW en Zwaluwen
’30. Deze strijd kan aanstaande zaterdag alle kanten opgaan, de ploeg
uit Hoorn komt dan op bezoek in
Wilnis. De wedstrijd begint om 12.00
uur. Wegens de verwachte opkomst
wordt er geadviseerd op tijd van
huis te gaan.

Kortste partijrecord
Geévenaard
De Ronde Venen - Tijdens de
teamcompetitie van Biljartfederatie
De Ronde Venen gaat de tijd dringen. John Vrielink evenaarde het
kortste partijrecord van Kees de
Bruyn. John had tegen Paul Schuurman slechts 8 beurten nodig en zette met een serie van 52 de procentuele hoogste serie van de week op
34.66 %. Het team van John die gemiddeld ruim 18.750 speelde won
met 2-7 van Dio 1, Bert Fokker en
Kees Griffioen waren goed voor de
andere winstpartijen. Eric Brandsteder redde tegen Walter van Kouwen de eer voor Dio. APK-Mijdrecht
3 won met 7-2 van Dio 2. Roy van
Lith, Ramon Alblas en Martijn Engel
wonnen voor APK-3, voor Dio 2 wist
Henny van ’t Hul de enigste winstpartij te behalen. Stieva-Aalsmeer
verloor thuisspelend met 0-9 van De
Merel-Heerenlux 4. Jan, Hans, Caty en Cor lieten geen kans onbenut
zodat Stieva met lege handen achterbleef. De Kuiper-vanWijk verloor
met 2-7 van APK-Mijdrecht 1. Hero Janzing was voor De Kuiper het
enige anker en voor APK waren René, Henny en Gerrie de 3 Musketiers. Cens 2 verloor met 2-7 van
APK-Mijdrecht 2. Patrick was het
enige lichtpuntje voor de thuisploeg en voor APK waren het Hendrik, Tom en Nico die de lakens uit-

deelde. De Springbok 1 verloor
met 2-7 van De Kromme Mijdrecht
1. Willem Holla was een prima invaller voor De Springbok en was
in slechts 24 beurtjes uit. Voor de
Kromme Mijdrecht waren de troeven: John, Kees en Ron. De Vrijheid-Biljartmakers verloor met 2-7
en Nick v.d. Veerdonck die als eerste voor de finale 3-ster is geplaatst
was de enigste die won, voor Bobs
Bar die te gast waren lagen middels Richard Schreurs, Richard van
Kolck en Bob Hubenet beslag op de
resterende punten. De Paddestoel
1 won met een volle 9-0 van De
springbok 2. Peter, Wijnand, Bas en
Petra hadden de degens gekruist en
daar was geen speld tussen te krijgen. De Kromme Mijdrecht 2 verloor
met 2-7 van De Merel-Heerenlux 4.
Alleen Herman van Yperen won van
Gijs van der Vliet zodat 2 punten
thuis bleven. Jeroen, Wim en Donny
maakten het feest voor Merel 4 af.
De Paddestoel 2 blijft in de winning
mood. Won met 7-2 van Cens 1. Peter van Velsen hield voor Cens de
puntjes binnen, voor De Paddestoel
waren Jim, Pim en Robert de “mannen”. De Schans won met 5-4 van
De Merel-Heerenlux 2. John en Alex
wonnen en waren goed voor het extra punt, voor Merel 2 waren Peter
en Evert de “weldoeners”.

Alkwin Kollege
in de ban van de
Vijf avonden lang domineerde een
verlichte rode molen de ingang van
het Alkwin Kollege. Van maandag 14
tot en met vrijdag 18 maart waren de
aula en de hal ’s avonds omgetoverd
in een heuse Parijse nachtclub van
rond 1900. Dit was het decor van de
musical Moulin Rouge, die leerlingen
van het Alkwin Theater Kollektief op de
planken brachten. Een zeer omvangrijke
en speciale productie ter gelegenheid
van het 45-jarig bestaan van het Alkwin
Kollege. De enorme inspanningen zijn
niet tevergeefs gebleven: een razend
enthousiast publiek onderstreepte dat
Moulin Rouge een topper was.
Het verhaal
In Moulin Rouge wordt de toeschouwer
meegevoerd naar de wereld van vermaak.
De danseressen van de nachtclub
betoveren de gasten met hun beroemde
cancandans, een linedance waarbij
zij hun rok of hun been zo hoog in de
lucht optillen, dat hun blote benen te
zien zijn. Er is in de Moulin Rouge
veel te genieten, en alle gasten gaan
ervan uit dat het zal lopen zoals ze
verwachten. Zo ook Satine, de ster van
de show in de Moulin Rouge, die alles

onder controle lijkt te hebben. Zij is het
middelpunt en bepaalt wat er gebeurt en
tot hoe ver ze gaat. Totdat ze verliefd
wordt op de jonge schrijver Christian.
Totdat ze afhankelijk wordt van het
geld van een hertog, die de Moulin
Rouge ﬁnancieel van de ondergang wil
redden, mits hij Satine als tegenprestatie
krijgt. En totdat ze ziek wordt…..
Ze raakt in de war. Maar in de wereld
van de Moulin Rouge kun je je dat niet
permitteren. Dus Satine moet een keuze
maken: The Show Must Go On!
De voorstelling
De voorstelling is een meeslepend
mengsel van komische en tragische
scènes (regie Marco Strackke en
Sophie van Gurp), prachtige muziek
(gedirigeerd en ingestudeerd door
Bart van de Rotten) – met bekende
popnummers als Lady Marmelade, One
day I’ll ﬂy away, Come what may, El
tango de Roxanne –, spectaculaire dansen
(choreograﬁe Paula Hameleers en Tom
Hopman), een doordacht en functioneel
decor (gemaakt onder leiding van Jeroen
Brink) en een knappe grime (onder
leiding van Hans Breet), die ervoor
zorgt dat de toeschouwer schijn als

Foto’s: Igor Roelofsen en Mark Jongkind
Meer foto’s zijn te zien op www.igorroelofsen.nl en www.markjongkind.

werkelijkheid
ervaart.
Drijvende
en samenbindende kracht achter
dit alles is producente Leny JanssenKönst! Als na een inleidende scene
het doek opengaat, zijn de ‘Oh’s en
Ah’s’ niet van de lucht en een spontaan
applaus klinkt op. Het plaatje is dan ook
adembenemend: een levend schilderij
van de danseressen en theaterdirecteur
Zidler in schitterende, kleurige 19e
eeuwse kostuums (gemaakt door Betty
Kruzinga, Nicole Menthen en Miranda
Heijne). En al dat moois zindert even
later als de stuwende band van de Moulin
Rouge- met als middelpunt pianist Guus
Samson- Lady Marmelade inzet en de
technici het geheel laten ﬂonkeren als
een diamant. De spelscènes hebben vaart
en vallen op door de goede de timing van
acteurs en actrices. Marjolein Rekelhof
is een aangrijpende, breekbare Satine,
die je steeds zieker ziet worden. Maud
Fernhout, die in twee voorstellingen
diezelfde rol speelt, raakt je in het hart
als zij Come what may zingt.
De rol van de jonge schrijver Christian
wordt in drie voorstellingen vertolkt door
Thijs de Kruif en in twee door Vincent
de Mol. Zij doen niet voor elkaar onder

en
vallen
op door het knappe
contrast dat zij scheppen tussen hun
nog jeugdige onschuld en geloof in
de liefde en de door het leven pijnlijk
wijs geworden Satine. Jasper den Duijf
maakt een prachtige karikatuur van
de hertog en zijn echo van ‘It’s a little
bit funny this feeling inside’ vormt een
van de vele hilarische momenten in
zijn optreden. Bas van Dijk, die de aan
slaapziekte lijdende Argentijn speelt,
moet op zijn minst een cursus valbreken
hebben gehad, gezien de fraaie wijze
waarop hij voortdurend omvalt. En in
deze tijd van bezuinigingen op de kunst,
zullen veel theaterdirecteuren zich
herkennen in de wanhopige pogingen
van Zidler, gespeeld door Coen van der
Zaan en Nina ter Beek.
En die vele, vele anderen die hier niet
bij naam genoemd zijn. Zonder hen geen
Moulin Rouge! De lichten doven, de
realiteit keert terug, maar in de hoofden
van het publiek gloeit de schittering van
Moulin Rouge nog lang na.
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Argon moeizaam naar
winst op De Meer
Mijdrecht - Een moeizame 2-3
winst voor Argon op De Meer met
een bizar scoreverloop. Na een
achterstand opgelopen te hebben kwam Argon voor rust op gelijke voet. De tweede helft kwam Argon op voorsprong maar moest die
in minuut 92 prijsgeven. Toch werd
enkele minuten later de winnende
treffer gescoord.
De eerste vijf minuten begon Argon fel aan de wedstrijd en dat resulteerde in een fraaie mogelijkheid
voor Rudi Zaal die zijn schot door
doelman Wolter Visser knap zag gepareerd. Daarna moest Argon een
fase het iniatief aan de Amsterdammers laten waardoor er enkele kansen ontstonden. We zagen een poging van Massi Aoudjan die rakelings naast ging en Jesse Langeveld verscheen alleen voor Argondoelman Bas van Moort maar hij
verzuimde af te drukken. Een vrije
trap van rand zestien meter werd
even later Argon fataal, de bal werd
weggewerkt maar kwam in tweede
instantie voor de voeten van Joost
van Leeuwen die laag en hard raak
inschoot 1-0. Met nog een kwartier te spelen kreeg Argon meer het
iniatief, twee maal een goede actie van Lesley Groenen, eerste verscheen hij alleen voor de keeper van
De Meer maar doelman Visser liet
zich niet verschalken. Enkele minuten loste Groenen vanaf links een
diagonaal schot dat via binnenkant
paal in handen van de sluitpost belandde. Stefan Tichelaar zorgde enkele minuten voor rust voor de gelijkmaker, hij profiteerde van een af-

Helaas waren de Wilnissers niet
scherp en kregen ze de deksel op
de neus toen de scheidsrechter
twee onterechte beslissingen nam.
Ten eerste liet hij het spel doorgaan
terwijl de spitsen van buitenspel terug kwamen lopen en ten tweede
gaf hij een penalty, waar zelfs Overbos verbaasd van opkeek. In plaats
van 0-3 of 0-4 stond het na de benutte penalty 1-1.

Vinkeveen - Dinsdag 14 maart was
Neeltje Bosman iedereen te slim af,
en wist met 5255 punten royaal de
eerste plaats te halen. Frans Bierstekers werd 2e met 5192 punten, 3e.
Arend Alleman met 4899 punten,

springende bal en schoot onhoudbaar tegen de touwen 1-1.
Beter
De tweede helft had Argon wel het
betere van het spel maar De Meer
deelde regelmatig plaagstoten uit,
zo ging een vrije trap van Matthijs
Wesselink net naast en was ook
Tijs Roelofs gevaarlijk maar hij mikte ook naast. Argon was gevaarlijk via Van Adrichem die vanaf de
achterlijn in handen van de keeper
schoot en Groenen zag zijn inzet
maar net tot hoekschop verwerkt.
Nadat Wouter Winters in het veld
kwam voor Albert Mens kwam Argon op voorsprong, Alan Doorson
ging alleen op de doelman af, omspeelde hem en kon even later de
bal in het doel lopen 1-2. Met nog
een kwartier te gaan leek de winst
binnen, eerst werd Bas de Graaff ingezet voor Groenen en daarna zagen we een vrije trap van Van Adrichem op de lat uiteen spatten. In
blessuretijd kwam De Meer toch
nog naast Argon, een hoge bal in
het strafschopgebied werd door de
Argondoelman weggewerkt maar
kwam voor de voeten van de vrijstaande Massi Aoudjan die dankbaar profiteerde 2-2. Scheidsrechter Heek gaf Argon nog voldoende
tijd om alsnog de puntjes op i te zetten. Bas de Graaff stond aan de basis van de winnende treffer, hij zette voor op Stefan Tichelaar die vervolgens Youri van Adrichem in staat
stelde koppend doelman Visser te
verschalken 2-3. Zaterdag de polderderby, Argon ontvangt buurman
Kockengen.

CSW 2 wint moeizaam
van Overbos 2
Wilnis - In Hoofddorp heeft CSW 2
met hangen en wurgen met 3-1 gewonnen van Overbos 2. Grote kansen die niet werden benut, het zeer
dramatische veld en een nog slechtere scheidsrechter zorgde ervoor
dat CSW lang moest wachten totdat
de zege was veiliggesteld. De wedstrijd begon op een veld dat vergeleken kan worden met de weilanden achter de CSW-velden. Alleen
zit er op de weilanden dan nog gras
op. Dat mag natuurlijk geen excuus
zijn, maar normaal voetballen wordt
dan opeens zeer lastig. Desondanks
was CSW vanaf het begin de bovenliggende partij. Na een aantal
keer gevaarlijk te zijn geweest was
het uiteindelijk Ronald Lucassen die
de score opende. Na de goal drukte CSW door en kreeg het legio aan
kansen.

Klaverjasclub Onder Ons

Sluiten
Na de rust bleef CSW knokken om
uiteindelijk de wedstrijd winnend af
te sluiten. Opnieuw kreeg CSW grote kansen, maar het duurde lang
voordat de 1-2 en de bevrijdende 1-3 viel. Nadat Ronald Lucassen
eerst nog de bal te zacht intikte en
de bal door een verdediger van de
lijn kon worden gehaald, joeg hij een
paar minuten later de bal in het dak
van het doel. CSW kreeg na de 1-2
wat lucht en kreeg, doordat Overbos
de gelijkmaker wilde maken, meer
ruimte voorin. De 1-3 had eigenlijk
van Ronnie Hilhorst moeten komen
nadat hij één-op-één stond met de
keeper. Zijn inzet stuitte helaas op
de keeper, maar Ronald Lucassen
was er als de kippen bij en tekende
voor zijn derde goal van de middag.
Voor CSW was het een lastige opgave om de drie punten mee naar
huis te nemen, mede door het grote
aantal kansen wat werd gemist, het
belabberde veld en de scheidsrechter die helemaal de weg kwijt was.
Complimenten dus voor het team
van Ivan Lont dat zij zich niet gek
hebben laten maken. Na de wedstrijd bleek Zwaluwen ’30 (de concurrent) gelijk te hebben gespeeld,
dus uiteindelijk was het afgelopen
zaterdag een prima dag.

Argon wint eenvoudig van
Haaglandia

Drie keer goud tijdens
districtfinale Acrogym
Mijdrecht - 19 maart hebben de leden van de acrogym afdeling van
GVM’79 uitzonderlijk goed gepresteerd op de districtfinale. Alle teams
waren in zeer goede doen, wat ervoor zorgde dat iedereen zich heeft
geplaatst voor de landelijke halve finale. In het C-niveau was er goud
voor Florine, Ulijn en Fleur, zij hadden hard gewerkt aan de choreografie en dit was goed te zien. Balans en Tempo-elementen werden
verder super strak uitgevoerd. Ze
hadden uiteindelijk zeer hoog puntentotaal van 54,100. Ook Sanne en
Vera lieten twee mooie oefeningen
zien, waarbij ook een nieuw element was toegevoegd. Vera sprong
dit keer ook een hele mooie arabier flikflak. Met 50,750pnt kwamen
ze op een zesde plek terecht. Bij de
damesparen in het D-niveau was de
tegenstand erg groot, maar Emma
en Chanel waren vastberaden om
een goede plek te halen. De tempoelementen werden prima uitgevoerd
en ook alle individuele elementen
werden goed geland. Jammer dat
ze twee tijdsfouten hadden, wat het
cijfer met 0,6pnt drukte. Uiteindelijk was 25,450 goed genoeg voor de
8ste plek en een plaats in de halve
finale. Bij de pupillen waren Kelly en
Bibienne wederom te sterk voor de
overige teams.

Salto
Met een mooie salto en een prachtige choreografie namen zij de gouden medaille naar huis. In het Eniv heeft GVM’79 twee teams in
de strijd. Mart en Stephan hadden
geen tegenstanders, maar moesten wel aan de limiet van 25 punten
voldoen. Deze keer was de muziek
luid en duidelijk aanwezig en de heren spatten van de vloer af. Met de
tempo-elementen zat het wel goed,
maar helaas ook 2 onnodige tijdsfouten. Met 25,800 werden de heren
eerste. Het damespaar Pibbe en Kim,
moesten het ook erg goed doen om
door te kunnen naar de halve finale.
Na een onwennige start de vorige
wedstrijd, waren de dames er deze
keer wel helemaal klaar voor. Geen
elementen vergeten en afgekeurd,
wat er toe leidde dat het puntentotaal deze keer veel hoger was. Ook
het nieuwe element ging erg goed.
Met 26,200 kwamen ze op een gedeelde eerste plek, maar omdat het
andere team technisch hoger had
gescoord, mochten Pibbe en Kim de
zilveren medaille mee naar huis nemen. Een super resultaat dus voor
de acrobaten van GVM’79.
Wil je ook eens meedoen met onze acrogymgroep? Dat kan op donderdag van 16:00 – 17:00 in gymzaal
de Brug.

Op TILt bij TV Wilnis!

Golfpark Wilnis nu
achtien holes!
Wilnis - Het is zover. Na 3 jaar periode van aanleg en uitbreiding is
afgelopen week de 18 holes wedstrijdbaan van Golfpark Wilnis eindelijk compleet.
Negen nieuwe uitdagende holes
zijn toegevoegd aan de voorheen 9
holes wedstrijdbaan. Iedereen komt
vol enthousiasme het clubhuis binnen. Van: “Het is wel moeilijk hoor,
er ligt al een bal op het weiland
van de buren” tot: “ Wauw, ik heb
met zoveel plezier en rust gespeeld,
het lijkt wel vakantie!” Op dit moment vindt er nog een verbouwing
plaats in het clubhuis, maar in juni wordt de opening van zowel de
18 holes golfbaan als het compleet
gerenoveerde clubhuis groots gevierd. Wat Golfpark Wilnis zo speci-

aal maakt is de ultieme rust en stilte. Midden in het Groene Hart, zonder snelwegen of treinverkeer, maar
wel op slechts 20 minuten van Amsterdam of Utrecht, ligt de 18 holes
golfbaan. Omdat er relatief weinig leden zijn, is er veel ruimte voor
greenfeespelers. Naast greenfee
spelen is lid worden natuurlijk ook
mogelijk. Door de uitbreiding hebben we weer plaats voor nieuwe leden en zijn van harte welkom. Heeft
u nog nooit gegolft, maar lijkt de
rust, de beweging en het vakantiegevoel u wel iets? Kom dan eens
kijken op de Nationale Open Golfdag op zaterdag 23 april a.s. Meer
informatie kunt u ontvangen via
www.golfparkwilnis.nl of email naar
golf@golfparkwilnis.nl

4e. Rieky Kooiman met 4879 punten, 5e. Bep Schakenbos met 4879
punten.
Ferry Verbraak kon geen vat op het
spel krijgen en eindigde als laatste
met 3812 punten.

Wilnis - Tennisvereniging Wilnis
heeft nu een ontzettend goede aanbieding. Mensen die nog nooit een
racket hebben aangeraakt, maar het
altijd al eens wilden proberen krijgen nu de mogelijkheid. Voor slechts
25,- krijgt u maar liefst 3 Tennis Introductie Lessen (TIL), zonder verdere verplichtingen. Er zit geen lidmaatschap aan vast, zodat een ieder
eerst kan bepalen of de sport überhaupt iets is om mee door te gaan.
De lessen worden gegeven in groepen van maximaal 4 personen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De prijs blijft hetzelfde, ongeacht de grootte van de groep. Voor
25,- krijgt u dus 3 lessen van bijna
een uur! Of u junior of senior bent
maakt niet uit, deze aanbieding
geldt voor iedereen! Heeft u al eens
getennist en twijfelt u of u het weer
op zult pakken? Pak deze kans, ook
u kunt zich hiervoor opgeven. Er zal
rekening gehouden worden met uw
wensen en ervaring. TIL uzelf over
die drempel!
Buddy
Deze aanbieding loopt tot en met
juni. Hoe sneller u zich opgeeft, hoe
meer kans u heeft dat er nog ruimte
is. Bij deelname aan de introductie
lessen wordt u gekoppeld aan een
contactpersoon van Tennisvereniging Wilnis, een zogenaamde Buddy. Hij/Zij verwelkomt u graag bij
de vereniging en u kunt al uw vragen bij deze persoon neerleggen.

Mocht u voor of na de lessen nog
een balletje willen slaan, dan is uw
Buddy de aangewezen persoon om
u te introduceren. Hij/Zij zal u geheel wegwijs maken binnen de wereld van het tennis!
Mochten de lessen goed zijn bevallen en wilt u doorgaan met tennissen, dan heeft TV Wilnis een eenmalige aanbieding. Dit houdt in:
géén inschrijfgeld en een gestaffelde contributie (een contributie berekend op het aantal resterende
maanden van dat jaar).

Mijdrecht - Argon heeft de thuiswedstrijd tegen Haaglandia eenvoudig gewonnen. Na de uitzege vorige
week tegen Baronie werd Haaglandia makkelijk opzij gezet. Anton den
Haan scoorde het enige en winnende doelpunt. Een ruimere overwinning was verdiend geweest. Haaglandia maakte het Argon verder
het niet echt moeilijk. Argon trainer
Marcel Keizer passeerde doelman
Kevin Rijnvis voor Maxime Singels.
Rijnvis ging de laatste weken bij een
aantal tegendoelpunten niet vrij uit
en Marcel Keizer besloot dat het tijd
werd om hier een eind aan te maken. Verder verving Nick Vijlbrief de
geblesseerde van Gulik. In het begin
van de wedstrijd was Patrick Lokken
dichtbij de openingstreffer. Joshua
Patrick en Anton den Haan zagen
een mogelijkheid gestopt worden
door Haaglandia doelman de Groot.
Vlak voor rust werd een bal van
de doellijn gehaald bij Haaglandia.
Mourad Mghizrat kreeg in de 43e
minuut de eerste en enige kans voor
Haaglandia in de eerste helft, maar
Maxime Singels redde hier knap op.

In de 50e minuut scoorde Anton den
Haan de verdiende 1-0. Na een corner van Aziz kopte Patrick Lokken
op de lat. In de rebound was Anton
den Haan er als de kippen bij om de
bal binnen te schieten. Niet veel later was het Joshua Patrick die met
zijn snelheid zichzelf vrij speelde, hij
schoot echter over. In de 75e minuut
kreeg Haaglandia nog een kans, Argon doelman Singels reageerde hier
met een knappe reflex op. Haaglandia probeerde gedurende de tweede helft meer druk naar voren te
zetten, hierdoor ontstond er meer
ruimte voor Argon. Zo kreeg Joshua
Patrick aan het einde van de wedstrijd een goede mogelijkheid om de
wedstrijd definitief te beslissen. Ook
Aziz Ouaouirst kreeg een goede
kans. Zij waren onzorgvuldig in de
afronding. Zo won Argon betrekkelijk eenvoudig van Haaglandia. Voor
het publiek was een ruimere overwinning mooier geweest, maar Argon is geen moment in de problemen geweest. Door deze zege staat
Argon nu verdienstelijk op de derde plaats.

Atlantis 7 sluit
zaalcompetitie positief af
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond de veertiende en daarmee alweer de laatste zaalwedstrijd op het
programma. Het zevende team van
Atlantis, gesponsord door Stemerdink & Verhoek administratie- & belastingadvieskantoor, reisde vroeg
in de ochtend af naar Leiden om het
daar op te nemen tegen Pernix.
Atlantis 7 staat derde in de competitie, daar waar Pernix 8 de tweede
plaats inneemt op de ranglijst. Het
beloofde dus een lastige uitwedstrijd te worden. Het zevende team
uit Mijdrecht heeft dit seizoen te
maken met veel vervelende blessures. Ook deze wedstrijd miste het
team drie heren door blessures. Er
waren ook nog twee dames en een
heer afwezig. In de aanval startte aanvoeder Nicole, samen met
Anouk, Sander en invaller Martijn.
In de verdediging begonnen Laura,
Jenny, Marcel en invaller Goof.
Vroeg in de wedstrijd bleek al dat
Pernix een hele goede ploeg had.
Ze waren snel en hadden een erg
goed afstandschot. Het was de taak
aan Atlantis om veel verdedigende
druk te geven voor in het vak en in
de paalzone scherp voor te verdedigen. Het duurde even voordat Atlantis dit onder controle kreeg en
het eertse doelpunt in de wedstrijd
kwam dan ook van Pernix.
Atlantis antwoordde direct met de
gelijkmaker en nam daarna brutaal
de leiding over wat leidde tot een
1-3 voorsprong. In de eerste helft
gingen de ploegen gelijk op, maar
kwam Atlantis niet op achterstand.
Vlak voor rust stond het 6-7, maar in
de laatste seconden van de eerste

helft scoorde Pernix nog de gelijkmaker. Met een stand van 7-7 gingen beide teams rusten.
Tijdens de rust werd benadrukt
dat er nog beter gecommuniceerd
moest worden in de verdediging
om zo het aanvalsspel van Pernix volledig lam te leggen. Aanvallend moest er meer overzicht bewaard worden. Er moest simpel gespeeld blijven worden en er moest
gelet worden op de goede kansen.
Na rust ging het Atlantis erg goed af
en er werd hard gestreden voor de
overwinning. Atlantis had erg veel
mooie kansen en een aantal daarvan werden ook verzilverd. Er ontstond een gat van vier punten in het
voordeel van Atlantis. Pernix kon in
die fase van de wedstrijd Atlantis
op geen vlak meer bijhouden. Aanvallend was de ploeg uit Mijdrecht
sterker. In de rebound waren de
ballen meestal voor Atlantis. Verdedigend legde het zevende Atlantisteam het aanvalsspel van Pernix helemaal vast. Uiteindelijk eindigde de
wedstrijd in een 9-13 overwinning
voor Atlantis. Er kan teruggekeken
worden op een erg mooie wedstrijd
met veel mooie kansen. Een wedstrijd waar iedere speler met vol fanatisme in is gegaan en wat uiteindelijk werd beloond met winst. Speciale dank gaat naar de invallers die
erg van belang waren voor de vervanging van de vele geblesseerden.
Atlantis 7 eindigt op een derde plek
in de competitie, een prima prestatie. Hopelijk herstellen de geblesseerden snel en kunnen ze weer in
actie komen tijdens de veldcompetitie die alweer voor de deur staat.

Pupillen Nooitgedacht
vallen in de prijzen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd het schaatsseizoen afgesloten
met het kampioenschap van Amsterdam. De snelste rijders en rijdsters van alle ijsclubs die trainen op
de Amsterdamse Jaap Edenbaan
worden hiervoor uitgenodigd. Van
de 75 deelnemers waren er 10 van
ijsclub Nooitgedacht. Er werd gestreden in diverse categorieën ingedeeld op leeftijd. Bij de jongste categorie meisjes, D, E, F, pupillen waren
er 3 van de 8 van Nooitgedacht. Met
twee keer een persoonlijk record
op de 300 meter werd Lotte van der
Meijden heel mooi 4e. Maaike van
Schaik werd 7e en Romy de Jong 8e.
Al deze jonge wedstrijdschaatsters
kunnen nog heel veel leren en wij
zullen in de toekomst vast nog vaker
van ze horen. Bij de meisjes junioren
C werd Estelle de Jong met een persoonlijk record op de 300 meter heel
netjes 5e en Anna Wierdsma werd
6e. Daarna was het de beurt aan de
jongens pupillen C. Julian Bunschoten die dit jaar veel progressie heeft
geboekt op de 500 meter kon op de
100 en 300 meter helaas geen pr rijden. In een sterk deelnemersveld
werd Julian 6e. Daarna mocht Daan
de Best aantreden. Hij reed een ge-

degen 100 en 500 meter maar met
een fantastisch pr op de 300 meter wist hij een bronzen medaille in
de wacht te slepen. Toen was het de
beurt aan Lotte. Zij heeft de laatste
tijd al regelmatig prijzen binnen gehaald en wilde ook nu gaan strijden
voor een medaille. Op de 100 en 300
meter had zij enige achterstand opgelopen maar met een heel goede 500 meter wist zij deze achterstand in te halen en eindigde op de
tweede plaats. Zij kon een zilveren
medaille mee naar huis nemen. Als
laatste waren de jongens pupillen
A aan de beurt. Voor nooitgedacht
verscheen Noah Boogaard aan de
start. Na een spannend begin met
een valse start veroorzaakt door zijn
tegenstander op de 100 meter begon hij op een derde plaats. Ook
op de 500 meter eindigde hij als 3e,
met zijn tweede tijd op de 300 meter kon hij niet genoeg goedmaken
voor het eindklassement. Noah kon
met een bronzen medaille tevreden
naar huis gaan. IJsclub nooitgedacht is trots op deze jonge schaatsers die het afgelopen seizoen met
zijn allen veel pr’s hebben gereden
en met medailles naar huis zijn gegaan.
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Aanstaande zaterdag 26 maart:

Concordia 45 jaar in Brass

Via achterbank Fiat 500 laatste kans op deelname
populaire RTL4 talentenshow

Laatste kans deelname X-Factor
finale bij Fiatdealer Kooyman
Vinkeveen - Fiatdealer Kooyman
uit Vinkeveen, geeft zangtalent de
kans op te treden tijdens de finale van X-Factor, de populaire talentenshow van RTL 4. Komende zaterdag 26 maart vinden bij Fiat Kooyman de allerlaatste audities plaats.
Roem is niet de enige prijs, de winnaar treedt namelijk op tijdens de
pauze van de grote finale van XFactor. De laatste auditieronde voor
X-Factor vindt plaats op zaterdag 26
maart bij Fiatdealer Kooyman. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan vanaf de

achterbank van een Fiat 500 auditie gedaan worden. De auditie wordt
gefilmd en de beelden zijn via www.
xfactor.nl, via www.fiat500.nl/xfactor
en via Facebook te zien. Nederland
kan online stemmen via Facebook.
Iedere week wordt op basis van de
meeste stemmen een winnaar aangewezen. De uiteindelijke winnaar
mag optreden in de pauze van de
grote X-Factor finale.
Gordon
X-Factor trekt wekelijks zo’n ander-

half miljoen kijkers. Juryleden Gordon, Angela Groothuizen, Eric van
Tijn en Stacey Rookhuizen zitten
achter de beroemde desk en vellen
hun oordeel over de kandidaten die
op het podium verschijnen. Presentatoren Wendy van Dijk en Martijn
Krabbé zorgen voor de nodige mentale support. X-Factor is tot en met
juni iedere vrijdag om 20.30 uur bij
RTL 4 te zien.
Erland Galjaard, programmadirecteur RTL 4: “Binnen het genre talentenjachten heeft RTL 4 een grote

Vinkeveen - Komende zaterdag 26
maart organiseert Brassband Concordia haar jaarlijkse donateursconcert.
Tijdens het concert, dat als thema
“Concordia, 45 jaar in Brass” heeft
gekregen, zal de band muziekstukken ten gehore brengen, die een
muzikaal overzicht geven van de afgelopen 45 jaar van Concordia als
Brassband. Met dit concert kijkt de
band namelijk terug op de 45 jaar
dat de vereniging als brassband optreedt. Concordia begon in 1898 als
een fanfare-orkest. In 1966 begon
bij de vereniging de gedachte te leven om van de vereniging brassband te formeren; de fanfare was
namelijk onderbezet. Men moest
ongeveer 35 leden hebben voor
een complete bezetting, maar men
had 25 leden, net genoeg voor de
standaardbezetting van een Brassband. Dat deze keuze de vereniging
geen windeieren heeft gelegd, blijkt
wel uit het feit, dat de vereniging in
de afgelopen 45 jaar meerdere keren landskampioen is geweest. Tijdens het concert zal de jeugd ook
van zich laten horen. Zowel het opleidingsorkest als de blokfluitgroep
zal een bijdrage leveren. Het geheel staat onder leiding van dirigent Stephan Koppelaar. Het concert vindt plaats in De Boei aan de
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De toegang bedraagt 8 euro (4 euro voor
kinderen en donateurs). U bent van
harte welkom.
diversiteit. Bij ‘Holland’s Got Talent’
ziet men zeer uiteenlopende kunsten voorbijkomen en ‘The voice of
Holland’ is vooral een podium voor
de meer ervaren zangers. Met het
internationale succesformat ‘X-Factor’ krijgen de boy & girl next door,
of ze nou 16 of 60 zijn, alleen of in
een groepje zingen, de kans om
hun dromen uit te laten komen. De
x factor is meer dan zingen.
Dit programma hoort bij uitstek
thuis op de vrijdagavond van RTL
4, die in het teken staat van talent,
muziek en amusement voor het hele gezin.”
Carlos Kooyman, directeur: “ De vorige samenwerkingen tussen X-Factor en Fiat waren een groot succes.
Het heeft bij ons tot meer showroombezoek en verkoop geleid. Dit
jaar staat de Fiat 500 centraal in de
samenwerking met RTL.
De 500 is inmiddels al een icoon,
het succes van het tv-programma is
enorm, dus straks voelt elke 500 rijder zich ook een echte ster.”

Advies huidspecialisten
bij Beautysalon Périne
Mijdrecht - Op zaterdag 2 april organiseert Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverbetering te Mijdrecht tussen 10.00 uur
en 15.00 uur een open dag. Diverse
behandelingen die de salon uitvoert
op het gebied van Anti-ageing en
huidverbetering worden deze dag
gedemonstreerd.

Vrijdag 1 en zaterdag 2 april:

De Oprechte Amateur met
‘Straf’ in De Springbok
De Hoef - Straf is het stuk, dat de
Hoefse toneelvereniging heeft gekozen voor de uitvoering op vrijdag
1 en zaterdag 2 april.
Het door Ton Davids geschreven stuk gaat over het wel en wee
in een bejaardentehuis, waar alles
rustig voortkabbelt, totdat een taxichauffeur de hem wegens het veroorzaken van een ongeval opgelegde taakstraf als extra verzorger komt
vervullen. Zoals we zouden kunnen
verwachten, blijkt er echter meer
aan de hand te zijn dan er op het
eerste gezicht lijkt. Er ontspint zich
een verhaal, waarvan de toeschouwer zich verwonderd zal afvragen
waar dat heen moet of hoe dat weer
allemaal samen op zijn pootjes terecht gaat komen. Welk spel speelt
de reclasseringsambtenaar? Wie is
Wendy, die beweert het nichtje van
Anton te zijn, terwijl die van niets
weet? Wat heeft Gera nu weer laten
verdwijnen?
Ontslaan
Kan broeder Koos zuster Sylvia wel
laten ontslaan? Er wordt geschoten,
er wordt geslagen met een honkbalknuppel! Leeft dokter Bezema nog?
Een dergelijke intrige is echter aan
de schrijver Ton Davids wel toever-

trouwd en dit blijspel eindigt natuurlijk als een blijspel. Hoewel het
een betrekkelijke kleine cast betreft
(negen spelers) zal het geen korte voorstelling zijn: het zijn officieel
weliswaar drie bedrijven, maar in de
praktijk zijn het er vier, want het derde bedrijf is in twee delen gesplitst.
Kortom, het zal voor de toeschouwers allerminst een straf zijn dit te
mogen aanschouwen!
Geen grap
De voorstellingen worden gegeven
op vrijdag 1 april (geen grap) en zaterdag 2 april om 20.00 uur in het
theater De Springbok aan Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is open
vanaf 19.00 uur en na afloop blijft
uiteraard de bar voldoende lang
open, zodat u het stuk kunt nabespreken met de spelers en andere leden van de vereniging. Gezien
de belangstelling is het raadzaam
te reserveren, immers de afgelopen voorstellingen waren allemaal
uitverkocht en in de voorverkoop
loopt het nu ook al hard, de zaterdag nadert de uitverkochte status
al. Reserveren kan via de website
www.opregteamateur.nl
(tabblad
reserveren) of anders via Ronald
Wieman, tel. 0297–593291.

Met de bijna 20 jaar ervaring en het
continu volgen van diverse scholingen, is Périne uitgegroeid tot een
toonaangevend bedrijf op het gebied van Anti-ageing en huidverbetering. De ervaren specialisten zijn
allemaal gecertificeerde anti-ageing
specialisten en allround opgeleid.
Op de open dag heeft u de mogelijkheid om de salon te bekijken en
de vragen te stellen aan de huidspecialisten over uw huid. En wilt u een
uitgebreidere huiddiagnose, dan is
er voor een aantal mensen de mogelijkheid om de huid te laten bekijken door de huidcomputer.

Demonstraties
Vanaf 10.00 uur is er een “Pascaud”
anti-ageing specialist aanwezig, die
diverse demonstraties geeft en u alles kan vertellen over de behandelingen tegen de veroudering van de
huid. Zo wordt er een demonstratie
gegeven met de nieuwste Soft laser ‘Pascaudlite’, voor lifting en versteviging van het gelaat, de originele Mesotherapie voor algehele conditieverbetering en verfijning van de
poriën en BioSkinJetting, de methode die uw rimpel opvult zonder dat
er iets ingespoten wordt, uw huid
doet het zelf! Maar ook als u nog
geen interesse heeft in intensieve antiverouderingsbehandelingen
met behulp van apparatuur, kunt u
terecht voor een diversiteit aan behandelingen, één daarvan wordt deze dag eveneens gedemonstreerd.
Op het gebied van huidverbetering
worden er ook demonstraties gegeven. Zo kunt u terecht voor een kennismakingsbehandeling d.m.v. microdermabrasie of een Quick behandeling van ‘Decléor’ of ‘Deynique’. Beide merken hebben een eigen filosofie en weten elk op hun
eigen manier de huid weer te laten
stralen en te verbeteren. Voor deze
behandelingen is het nog mogelijk
om u in te schrijven als model via
de website. Voor verdere informatie
over Beautysalon Périne en de open
dag, kunt u kijken op
www.perine.nl. Beautysalon Périne is gevestigd op Hofland 4 te
Mijdrecht. Tel. 0297-273121.

Presentatie CD in kader van
veertig jaar Beatrixschool
Wilnis - De Prinses Beatrixschool
in Wilnis bestaat dit jaar precies 40
jaar. De eerste locatie was aan De
Voogtlaan, waar nu de seniorenwoningen staan, de tweede en huidige
plek is sinds 1992 aan de Veenweg,
bij de Cactus.
In het kader van dit jubileum is er op
17 februari een School-CD opgenomen, waarop alle groepen te horen
zijn met eigen liederen, maar waarop ook het onderwijsteam en de ouderraad zich van hun vocale kant
hebben laten horen.
Op dinsdag 29 maart is de presentatie van de CD op school: alle ouders en belangstellenden worden

uitgenodigd om in de diverse lokalen naar de liederen van de kinderen te komen luisteren. Na afloop is
de film van de opname te zien in de
hal onder het genot van een kopje
koffie/thee of limonade.
De CD zal officieel worden gepresenteerd en is dan direct te koop
voor 12,50 euro. Een deel van de
opbrengst is bestemd voor het blindeninstituut Bartimeus in Zeist. Op
18 maart is er een voorlichting van
Bartimeus op school geweest: erg
leerzaam en de kinderen weten nu
ook waar het geld van hun stemmetjes naar toe gaat: geluid voor een
blinde.

Uitvoering ROM-koor met
operette ‘Im Weissen Rössl’
Mijdrecht - Het jubilerend ROMkoor uit Mijdrecht zal volgende
week zaterdag 2 en zondag 3 april
de operette ‘Im Weissen Rössl uitvoeren in De Meijert. Dit is toch zo’n
heerlijke operette! Zang en vrolijke en olijke momenten wisselen elkaar in snel tempo af. Het Regionaal
Operette- en Musicalkoor bestaat
dit jaar 25 jaar en viert dat met deze bijzondere uitvoering. Wilt u erbij zijn? Er zijn nog kaarten bij de
voorverkoopadressen in: Mijdrecht,
Boekhandel Mondria, in Vinkeveen
bij Slijterij Vreeland en in Abcoude
bij The Read Shop. En eventueel nog

vóór aanvang aan de zaal! Om zeker te zijn van een reservering kunt
u ook nog bellen met Wiebe van der
Schaaf, 06-22561791. De kaarten
kosten 18,- euro. Natuurlijk is er ook
een tombola waar u geweldige prijzen kunt winnen. Zaterdag 2 april
aanvang 20.00 uur en zondagmiddag 3 april aanvang 14.15 uur.
Deze jubileumuitvoering is onder
andere mede mogelijk gemaakt
door het RABO Dichtbijfonds, het
Schipholfonds, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds en
het Elise Mathildefonds.

Met NL DOET een dagje
naar het dolfinarium
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag en
zaterdag konden vrijwilligers van
Handjehelpen met hun hulpvrager
een dagje naar het Dolfinarium. Het
uitje werd mogelijk gemaakt door
een bijdrage van het Oranje Fonds
in verband met de NL DOET dagen.
Vrijwilligster Janine Versteeg woont
in Mijdrecht en ze geeft elke week
namens Handjehelpen enkele uurtjes praktische hulp aan Farhiyo.
Dan gaan ze samen wandelen, winkelen of maken gewoon een praatje.
En allebei zagen ze dit dagje uit als
een meer dan welkome afwisseling.
Janine: “We hebben samen genoten
van de shows en van de verschillen-

de soorten dieren. Het was erg leuk
om dit samen te doen, vooral omdat je Farhiyo zo ziet genieten. Op
deze manier is het niet moeilijk om
vrijwilliger te zijn. Oranje Fonds, bedankt!”.
Handjehelpen organiseert praktische hulp voor kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte. Handjehelpen streeft
naar een zorgvuldige koppeling van
vrijwilliger en hulpvrager voor een
langere periode. Daarom is het belangrijk dat het tussen hen klikt. Bel
voor meer informatie: 0346-251421
(Yvonne Sieben) of kijk op
www.hhru.nl.
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al voor de aanwezige jeugdbestuurders was het lastig aanmoedigen,
want zij waren natuurlijk onpartijdig. Een gelijkspel was het mooist
geweest, maar de overwinning ging
nipt met 4-2 en 3-2 naar de Mega
Mini’s. De derde set moesten de
Ministars tegen het sterke team van
Spaarnestad spelen. Helaas verloren zij ook van dat team met 2-3 en
1-5. De Mega Mini’s speelden hun
laatste wedstrijd tegen Smashing
Velsen. Er werd veel bewogen in het
veld en er werd heel slim gespeeld
wat resulteerde in een overwinning
met 2x 4-1. Beide teams zullen zich
op de vrijdagen gaan voorbereiden
op de thuisminidag. Onder leiding
van Mariska, Malou, Denise en Nivja gaan zij nog harder trainen op
het slim gooien van de bal. Eens kijken of we dan de eerste en tweede plaats in de poule kunnen gaan
opeisen!

Minidag 6: Atalante teams
in actie in Nieuw-Vennep
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de vier miniteams van V.V.
Atalante, gesponsord door Vinken
Vastgoed, hun zesde minidag van
dit seizoen.
De Atalante Ukke Toppers waren
gepromoveerd naar poule C van niveau 4; de Mega Mini’s en Ministars
speelden wederom in poule A van
niveau 3 en de Muppets kwamen
weer uit op niveau 4 plus. ’s Ochtends vroeg, om 09:00 uur mochten de Ukke Toppers het spits afbijten. De eerste wedstrijd speelden
zij tegen de Spaarnestad Gooiers.
Helaas was dit team net iets beter;
de eerste set ging verloren met 1320. De tweede set startten de Ukke
Toppers heel goed, maar de Gooiers
namen het snel weer over en wonnen ook de tweede st met 13-23.
De tweede wedstrijd speelden Chanel, Claudia, Leonie, Lucia, Noa en
Roos tegen VCH. De eerste set ging

als een speer en de meiden wisten
vooral veel te scoren met de diagonale bovenhandse bal. Ze wonnen
de eerste set met 17-14. De tweede set liet VCH zien ook heel goed
te kunnen volleyballen en de Ukke
Toppers maakten veel foutjes met
serveren. Helaas ging die set dan
ook met 12-19 naar VCH. De derde
wedstrijd stond er een ander Spaarnestad team op het programma; de
Toppers. De meiden bleven goed
volleyballen, maar het was helaas
net niet genoeg. Met 14-25 en 1422 ging de overwinning naar Spaarnestad. De meiden gaan onder begeleiding van trainster Annike en
assistenten Brent en Steven de komende weken hard trainen om in
Mijdrecht op de eigen minidag te
gaan schitteren.
Zelfde poule
In de tweede ronde kwamen de Ministars en Mega Mini’s weer in de-

zelfde poule in actie. De eerste wedstrijd speelden de Ministars tegen
Smashing Velsen. Er werd heel mooi
gepasst en super goed in de gaatjes gegooid. Eindigde de eerste set
nog in een 2-2 gelijkspel; de tweede set pakten de Ministars overtuigend met 4-1. De eerste wedstrijd
van de Mega Mini’s ging ook goed
van start. Helaas was hun tegenstander van Spaarnestad net iets
beter. Met 2-4 en 2-3 ging de eerste
wedstrijd naar het Haarlemse team.
De tweede wedstrijd ging tussen de
beide Atalante-teams. Aan de ene
kant van het net stonden de Ministars met Fay, Isabel, Nikki, Talitha en
Valerie. Aan de andere kant stonden de Mega Mini’s met Anouk, Jade, Judith, Maaike en invalster Lucia. Het was heel spannend! Beide teams deden weinig voor elkaar
onder en er werd heel mooi geserveerd en zeer goed in de hoekjes
en net over het net gegooid. Voor-

Hertha en Nita houden
elkaar in evenwicht
Vinkeveen - Hertha kwam op bezoek bij Nita in een spannende wedstrijd niet verder dan 0-0.
De Vinkeveners gunde de thuisploeg het balbezit, maar kon zelf
het gevaarlijkst worden uit de
counter.
Trainers Sjaak ten Den en Rodger
van der Hulst hadden vooraf goed
gekeken naar de thuiswedstrijd tegen de koploper (1-1). In deze wedstrijd wachtte Hertha de ploeg uit
Nieuwer ter Aa rond de middenlijn
op om uit de counter tot de beste
kansen te komen. Vooraf werd deze wedstrijd gezien als de topper in
de competitie, maar door de mati-

ge prestaties van Hertha in de laatste weken werd de wedstrijd van de
nodige spanning ontnomen. Voor
Hertha was het zaak om zich te revancheren voor de verliespartijen
tegen Abcoude en JOS/Watergraafsmeer. Bij Hertha keerden Wim Mollers en Erik Post terug van blessures,
Wessel Maijer (blessure), Joshua
van Andel (blessure) en Dennis van
den Broek (geschorst) werden gemist. Een goed georganiseerd Hertha, spelend in de donkerblauwe uitshirts van sponsor Hendrikx & Thomas advocaten, startte goed aan de
wedstrijd. Zoals verwacht had Nita
het meeste balbezit, maar kon het

nauwelijks gevaarlijk worden. De
defensie van Hertha, onder leiding
van de uitstekende spelende Peter
Post en Lars Overzee gaf geen enkele kans weg. De backs Tim Bendermacher en Pieter Liesveld schakelden de gevaarlijke buitenspelers
van Nita uit. Hierdoor kon Hertha
zelf gaan denken aan de aanval. Na
ruim 20 minuten spelen werd Bart
Kroon de diepte in gestuurd. Kroon
omspeelde de uitkomende doelman
en bereikte Ski Klesman, maar zijn
inzet werd gestuit door een verdediger. Kort daarna kon Rick Aarsman uit een zelfde situatie gevaarlijk
worden, maar zijn inzet eindigde op

Muppets
Last but zeker not least was het de
beurt aan onze smashende Muppets. Dit team bestaande uit de
meiden Marit en Paula en de jongens Ivar, Jaco, Kimo en Marc laten dit jaar een heel grote progressie zien. Smashen is helemaal hun
ding en dat doen ze dan ook lekker vaak. De eerste set was het nog
even zoeken en deze ging dat ook
verloren met 9-17. De tweede set
werd er orde op zaken gesteld en
werd Spaarnestad met 20-7 weggespeeld. De tweede wedstrijd tegen
Martinus was een mooie partij en
ging helemaal gelijk op. De eerste
set eindigde in 16-16; de tweede set
ging met 16-14 gewonnen. De laatste wedstrijd tegen VCH liet eenzelfde beeld zien als de eerste wedstrijd, maar nu andersom. De eerste set ging met 21-18 gewonnen,
de tweede set met 16-18 verloren.
Al bij al een heel mooi resultaat! De
Muppets gaan de komende weken
nog meer oefenen met het smashen
om in Mijdrecht de tegenstander alle hoeken van het veld te laten zien!
Zoals al meerdere keren genoemd
spelen de miniteams van Atalante, gesponsord door Vinken Vastgoed, de volgende keer een thuiswedstrijd. Op zaterdag 16 april organiseert V.V. Atalante de zevende minidag in Sporthal Phoenix te
Mijdrecht. Het speelschema van
deze minidag wordt ongeveer een
week van tevoren gepubliceerd op
www.vv-atalante.nl.
de keeper. Na rust had Hertha in de
openingsfase moeite om de organisatie weer neer te zetten zoals in de
eerste helft. De ruimtes op het middenveld werden te groot, waardoor
Hertha meer onder druk kwam te
staan. Keeper Wouter Moen moest
twee keer handelend optreden, een
kopbal van dichtbij werd knap gepareerd en een vrije trap werd uit de
bovenhoek getikt. Na de openingsfase kwam Hertha beter in haar
spel. Bendermacher kon regelmatig opkomen en stichtte in de combinatie met Erik Post over de rechterkant voor veel gevaar. Wim Mollers kreeg uit een corner een vrije
schietkans, maar zijn schot ging
naast. De grootste kans was voor
Ski Klesman na goed voorbereidend
werk van Jorg Landwaart hobbelde
zijn inzet voorlangs. Nita kon nog
één keer gevaarlijk worden na een
mooie crosspass, Liesveld en Overzee voorkwamen erger. In de slotfase kreeg Hertha nog een mooie gelegenheid via Landwaart, zijn inzet
vloog rakelings over de lat. Hiermee
eindigde een boeiende wedstrijd
in een terechte 0-0 gelijkspel. Het
kampioensschap zal gaan tussen
Nita en Zuid Oost United. Hertha zal
zich volledig richten op het behalen
van de derde plaats in de competitie, waarbij het afhankelijk is voor
het behalen van de nacompetitie
van het eventuele kampioensschap
en het behalen van de periodetitels
van Nita of Zuid Oost United. Hertha 2 verloor op eigen bezoek bij
SDO (4-1). Zaterdag speelt Hertha
2 opnieuw een uitwedstrijd, Zuidvogels is hierbij de tegenstander. De
wedstrijd begint om 14.30 uur. Hertha is zaterdag vrij. Zaterdag 2 april
speelt Hertha thuis tegen Buitenveldert, om 14.30 uur zal er worden afgetrapt op Sportpark de Molmhoek.

Met fietsclub De Merel naar Monnickendam
Regio - Zondag 27 maart fietst TTC
De Merel de Mereltoer, de tweede
officiële toertocht van dit seizoen.
Bij de Mereltoer zijn ook niet-leden
van harte welkom. Vanuit de startlocatie in Vinkeveen fietsen we langs
het Amsterdam-Rijnkanaal naar
Driemond. Over de Nesciobrug en
de bruggen over het IJ gaan we naar
Durgerdam, Uitdam en Monnickendam. In de buurt van Monnickendam houden we een koffiestop.
Na de pauze gaan we via het Waterland weer terug naar Vinkeveen.
We hebben dan 110 km gefietst. De
tocht wordt in twee groepen gereden, een snelle en een minder

snelle groep. De eerste groep rijdt
maximaal 30 km per uur, de tweede groep zit daar enkele kilometers
onder. Iedereen met een racefiets
en een valhelm kan dus mee. Er zijn
vaste voorrijders, dus u rijdt altijd uit
de wind achter sterke fietsers.
De start is om 8.30 uur bij café De
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Leden van TTC De Merel en andere
NTFU-fietsverenigingen betalen 2
euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen een euro meer. Kom in verband
met inschrijven wat vroeger zodat
we op tijd kunnen vertrekken.
Info; Margot Kompier (telefoonnr.
06-29204925) of www.ttcdemerel.nl.

Het gevoel van ‘De grote
vaart’ in De Boei
Vinkeveen - Vrijdagavond deed de
band Zijlstra de naam van De Boei
eer aan met Hollandse Blues en zilte zeemansliederen.
Het geluid van zeemeeuwen schalde uit de cello door de Vinkeveense
zaal, af en toe weerklonk er een belboei en ruwe zeebonk Jeroen Zijlstra opende zijn hart. Hij maakte alle aanwezigen in Vinkeveen deelgenoot van zijn leven in een vissersdorp als Wieringen. Daar, waar iedereen elkaar nog bij naam kent,
leerde hij het echte dorpsgevoel
kennen, leerde hij de trompet intens
gevoelig te bespelen, zoende hij zijn
eerste meisje en leerde hij over het
harde leven op zee. Al bij de eerste noten van de band was er een
zoute zeelucht in de zaal te proeven
en had de band het publiek op de
hand.
De avond kende veel variatie. Zijlstra vertelde mooie verhalen met
een grappige noot en de sound van
de band was onmiskenbaar uniek te
noemen. Dit ondanks dat de muziek
varieerde van ware Blues tot Jazz en
zelfs Merengue. Het gevoelige ‘Lang
voor jou’, een ode aan bandlid en
componist Rutger Molenkamp die
wegens ziekte de band moest verlaten deed kippenvel ontstaan, bij
‘De Meeuwenblues’ waande iedere aanwezige zich in Den Oever en
het dronkenmanslied ‘Dwars door
het midden’, waarbij ieder lid van
de band als ware dronken zeelieden
over het podium tolde, leverde veel
hilariteit op.
Hartelust
In de tweede helft van de voorstelling werden de mensen in de zaal
van harte uitgenodigd om deel te
nemen. Er werd naar hartenlust
meegeklapt op opzwepende ritmes.

Bij het nummer ‘Soms zegt ze nee’
zong men aanvankelijk een beetje
aarzelend mee met het refrein, maar
bij de canon ‘Knippie, Bakkie’ klonk
de in tweeën verdeelde zaal uit volle
borst, al kenden sommigen Zijlstra’s
hele repertoire en zongen deze fans
alles zachtjes mee met de vier vrolijke mannen op het podium.
Ook het feit dat de bloemen zo’n vijf
nummers voor het eind per abuis al
werden uitgedeeld, bracht een jolige stemming in de band teweeg.
De leden reageerden door quasi
nonchalant op te stappen, waarna
drummer Nout Ingenhousz bij wijze
van onbedoelde toegift een knallende drumsolo weggaf.
Na afloop leek de show nog even
door te gaan toen dezelfde drummer samen met toetsenist PieterJan Cramer als ruwe zeebonken de
zaal nog even bijeen riepen, maar
tot teleurstelling van velen ging het
hierbij slechts om de verkoop van
cd’s. Waarschijnlijk hebben vele bezoekers afgelopen zaterdag een bezoekje aan de Hollandse kust gebracht, om nog even dat fijne gevoel
van Zijlstra vast te houden en de zilte blues te kunnen herbeleven als
echte zeelieden, want het was een
vrolijke avond in Vinkeveen.
Het volgende evenement van Stichting Cultura vindt plaats op 15 April
in De Meijert. Dan staan kleinkunstenaars Johan Hoogeboom en Bas
Marée samen met contrabassist
Ludo ter Winkel op het podium in
Mijdrecht met hun voorstelling ‘Wil
jij mijn pleister zien’.
Kaarten kosten 10 euro en zijn in de
voorverkoop te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht, drogisterij De Bree in Vinkeveen en via
www.cultura-drv.nl.

Atlantis 8 komt net tekort
tegen kampioen
Mijdrecht - Zaterdagmiddag speelde het door Frans van Kaam gesponsorde Atlantis 8 tegen
ESDO 3 uit Kockengen, de laatste
zaalwedstrijd van het binnenseizoen
in sport Phoenix. Het resultaat van
de wedstrijd zou voor de tegenstander van doorslaggevend belang zijn
in de titelstrijd, alleen bij winst zou
ESDO kampioen worden. De spanning voor de wedstrijd was gezond
en alle 11 spelers van Atlantis waren fit voor de uitdaging. Al vrij snel
na het startsignaal werd het eerste
punt gescoord door ESDO maar Atlantis ging mee en stond in de eerste helft zelfs even 3 -2 voor. Na de
gelijkmaker gingen de punten eerst
nog gelijk op maar aan het einde

van de eerste helft was het 5 -7. In
de rust werden de heren uit de vakken gewisseld en na adviezen van
coach Jeroen Korver was Atlantis 8
gereed voor de beslissende tweede
helft. Aanvankelijk kon het Atlantis
team de tegenstander goed bijhouden maar de druk werd opgevoerd
en ESDO rook de kampioenstitel.
Een paar mooie afstandschoten gaven uiteindelijk de doorslag en met
de eindstand van 8 - 15 werd ESDO 3 terecht kampioen in de zaalcompetitie. In april begint de tweede helft van het veldseizoen en met
nog enkele weken trainen voor de
boeg ziet Atlantis 8 de wedstrijden
op het kunstgras met vertrouwen
tegemoet.

CSW pakt belangrijke punten
Wilnis - Na 2 achtereenvolgende
nederlagen is het CSW weer eens
gelukt om een overwinning te boeken. Thuis tegen Veensche Boys
werd in een matig duel met 2-0 gewonnen.
Belangrijke punten omdat CSW
toch aan het af dalen was richting
de zorgelijke plaatsen op de ranglijst. CSW begon slordig aan het duel en was vooral in de duels niet
scherp genoeg en ook bijna elke tweede bal was voor Veensche
Boys. Het eerste gevaar kwam wel
van de kant van CSW na een goede voorzet van Edwin Milton maar
helaas was er niemand voor de goal
om af te ronden. De eerste mogelijkheid voor Veensche Boys moest
komen uit een vrije trap maar die
werd knap gepakt door Freek in ’t
Veld, de vervanger in het doel voor
de geblesseerde Jordi Wens. De
beste kans in de eerste helft was
voor Michel Zeldenrijk na een prima
voorzet van Mitchell de Zwart, maar
Zeldenrijk kon de bal niet in het lege doel glijden. Na rust een feller
CSW dat al na vier minuten de lei-

ding nam. Een hoge bal in de zestien werd door Stefan Baars met het
hoofd verlengd op Mauricio Cabeza. Cabeza omspeelde vervolgens
schitterend de doelman en rondde
keurig af. Het bleef vervolgens een
matig duel met veel balverlies aan
beide kanten. CSW kon vooralsnog
niet de wedstrijd in het slot gooien
ondanks een paar mogelijkheden.
Zo kwam Edwin Milton net iets tekort na een voorzet van Cabeza en
een schot van Jay Klaas Wijngaarden ging maar net over. Aan de andere kant was het elke keer doelman Freek in ’t veld die over elke situatie de baas was. Een kwartier voor tijd kwam voor CSW eindelijk de bevrijdende treffer. Een corner van Cabeza werd precies op het
hoofd van Stefan Baars geplaatst
die zomaar vrij kon inkoppen. Daarna had CSW de score nog op kunnen voeren maar zowel Cabeza als
Wijngaarden stuitten op de prima
doelman van Veensche Boys. Weliswaar een matig duel maar wel de
drie hele belangrijke punten die deze middag in Wilnis bleven.

Musical ‘THE WIZ’
mooi, spannend en groots

Regio - Speels, kleurrijk, gezellig, mooi,
spannend, groots. Musical “The Wiz” heeft
de deelnemers tot grote daden gebracht. Het
publiek reageerde verrukt op de voorstelling en
de spelers en tientallen medewerkers kregen na
afloop terecht een staande ovatie.

ontmoet ze een vogelverschrikker (Femke
Kamminga) zonder verstand, een blikkenman
(uitmuntend gespeeld door Stijn Hoogendoorn)
zonder hart en een leeuw (Joel Knightley) zonder
moed. Samen gaan ze verder en zoeken ze naar
huis, hart, verstand, moed en vooral zichzelf.

Naar het land van Oz
Afgelopen week veranderde de aula van het
VeenLanden College in een schouwburg. Ook nu
weer was een groep vele maanden bezig geweest
om de musical voor te bereiden. Spelersgroep,
dansgroep, zanggroep, de live band, de mannen
van licht en geluid, decorbouwers en visagisten,
begeleiders Tamara Scheers en Mariet Trouwborst
en choreografe Lotte v.d. Meij brachten fantastisch
spel en dans op de planken.
Dorothy (Sabine Rademaker) raakt de weg kwijt
en belandt via de gele weg in het wonderbaarlijke
land van Oz. Ze gaat op zoek naar de Wizard van
Oz die haar zeker kan vertellen hoe ze de weg
naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht

Vrienden maken
Na een lange reis bereikt de groep de stad. De
tovenaar staat elk lid van de groep te woord.
De groep ontdekt dat de tovenaar van Oz
helemaal geen tovenaar is. Hij is in werkelijkheid
een oude man die ook ooit in Oz is beland, en
zich voordoet als een tovenaar. Hij maakt het
echter goed door de vogelverschrikker, de leeuw
en de tinnen man zo goed als mogelijk datgene
te geven wat ze willen. Hij biedt tevens aan om
Dorothy naar huis te brengen maar dit gaat niet
zomaar.
De reis naar haar huis blijkt al net zo gevaarlijk als
de reis naar de smaragden stad, maar de groep
slaagt erin Glinda te bereiken. Glinda onthult aan

Dorothy dat ze al die tijd al naar huis kon want
de speciale schoenen kunnen haar overal naartoe
brengen. Na afscheid te hebben genomen van
haar nieuwe vrienden keert Dorothy huiswaarts.
Wie deden mee
De spelgroep bestond verder uit: Rick Fokker,
Sophie Jurrjens, Zoe Visser, Paola v.d. Sluis,
Annabal Egbers, Andrea Volkers, Emese Kroon,
Sakiena El Asri, Quincy Deira, Maurits v.d. Hulst,
Sonja Oudshoorn, Des’ree Luijt, Dayla Koning,
Lotte Zoutman, Esmee van Leeuwen, Floor Piena,
Suzanne Pijper, Ruben Ort en Dirk Berger.
De dansgroep: Kayleigh Lok, Dewy Kluft,
Milan Rodenburg, Roxan v.d. Weijden, Isabella
Kok, Lisanne van Weldam, Emese Kroon, Iris
Klinkhamer, Swetta janssen, Demi van Offerden,
Naomi Meijer, Nicole van Zijl, Deirdre Chaigneau,
Quinty Koelemij, Sanne van Eijs en Jessica
Lambregts.
Zanggroep bestond uit: Niels van Oudenallen,
Gijs van Vlaardingen, Quincy Sedney, Jasmijn van

Alderden, Famke Bunschoten, Eva Commissaris,
Aniek Bolwerk, Wiske Kamminga, Tessa
Mossinkoff, Zoe Visser, Sophie Jurrjens, Annabel
Egbers, Femke Kamminga, Joel Knightley en
Paola v.d. Sluis.
Licht en geluid: Pepijn v.d. Berkhof, Niels Kroon,
Paul Heineman, Sander van Oosterhout, Roan van
Scheppingen, Junior Vuur, Antoine v.d. Vaart, Sven
v.d. Veer en Rick de Groot.
De band was: Saar Ariel (basgitaar), David Boom
(gitaar), Tim ter Laare (drums), Samuel Veerhuis
(drums) en Quincy Deira (piano).
Cor Veerhuis, Frans van Straaten, Adriaan
v.d. Veer, Karin Borgman en Dirk Roodenburg
tekenden voor het decor en haren en visagie
werden verzorgd door de dames E. de Leeuw, D.
Zwemer, D. Ros, D. Boranska en S. Eikelboom.
Grote dank gaat uit naar VeenLanden advies
college, dansschool Nicole, Kringkoop Mijdrecht
en Smit & Dorlas.

