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Auto tegen boom: echtpaar gewond
Mijdr echt –Afgelopen maandagmiddag 19 maart botste door nog
onbekende oorzaak een 71-jarige automobilist uit Mijdrecht tegen
een boom. Hij en zijn 65-jarige echtgenote raakten hierbij bekneld in

de auto en moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd,
Rond het middaguur was het echtpaar op weg naar het centrum van
Mijdrecht. Zij kwamen vanaf de N
201. In de bocht op Hofland raak-

te de man door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt
en knalde tegen de boom. Nadat zij
beiden uit hun totaal vernielde auto
waren ‘geknipt’ werden zij naar een
ziekenhuis vervoerd.

Multimate Uithoorn

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Chauffeurs op
de vuist
Voorzitter BVVL Michel Verbruggen overhandigt burgemeester Divendal een schilderij met een symbolische knoop om
samen te ontwarren

Burgemeester laat zich informeren
over Vinkeveense legakkers
De Ronde Venen - Op uitnodiging
van de gemeente zijn Eric Ermstrang
en Michel Verbruggen van de Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL) woensdag 14 maart jl.
naar het gemeentehuis gegaan om
de situatie rondom de Vinkeveense legakkers te bespreken. Burge-

meester Divendal wilde graag weten
wat er allemaal speelt met betrekking tot de Vinkeveense legakkers.
Tijdens het overleg is de intentie uitgesproken om met elkaar de uitdagingen rond het behoud en gebruik
van de legakkers aan te pakken. Er
zijn afspraken gemaakt om op kor-

te termijn rond te tafel te zitten om
de ideeën verder uit te werken. Ongeveer 1 jaar geleden is de BVVL
opgericht om de belangen van de
huurders/eigenaren van de Vinkeveense legakkers te behartigen. Inmiddels telt de vereniging ruim 300
leden en groeit nog steeds.

Groepje wandelaars tegen plannen fietspad

Aanleg recreatiefietspad langs de
oude spoordijk zeer twijfelachtig
De Ronde Venen – Vorige week
dinsdagavond sprak de commissie
Publieke Werken over het plan van
wethouder Schouten om naast het
wandelpad langs de Oude Spoorbaan Vinkeveen een recreatiefietspad aan te leggen. Het was al bekend dat een groepje fanatieke
wandelaars hier ernstig op tegen
was: “Fietsers zouden het wandelen in de natuur verstoren”. “Vooral die racefietsers, je moet er niet
aan denken. Ze rijden ons straks
van het wandelpad af”, zo meldden drie wandeldames tijdens hun
recht van inspreken. Alle drie de dames waren duidelijk vol van wandelen in de vrije natuur, maar de vraag
kon gesteld worden of zij wel wisten
wat de plannen nu precies inhielden. Zeker toen de dames begonnen over racefietsers en hen van
het pad rijden kon wandel- en fietsliefhebber Melkman (raadslid voor
de SVAB) zich niet stilhouden: “Het
wordt een gravelpad en daar ga je

echt niet met de racefiets oprijden
hoor, dat kan niet eens”, zo liet hij
horen en hij kan het weten want hij
is een echte fietsliefhebber, maar
daarnaast is ook wandelen zijn hobby. “En van het pad afgereden worden”, zo vroeg Yvonne van den Heerik van de VVD zich af: “weet u wel
waar u over spreekt. Het worden
twee gescheiden paden. Het fietspad komt los te liggen van het wandelpad. Daar kunt u toch geen last
van hebben?” “Niet iedereen houdt
van wandelen of kan wandelen, dus
waarom mogen zij dan niet in de
mooie natuur hier fietsen? Je hebt
bijna nergens hier van dat soort
fietspaden in de natuur, daarom zie
je hier veel mensen met de fiets op
hun auto en die gaan fietsen op de
Veluwe”, aldus Van den Heerik.
Te duur
Maar nadat de commissieleden
zich hadden verdiept in de plannen bleek dat de meerderheid zich

toch afvroeg of dat fietspad wel nodig was, althans voor het vele geld
dat het moest gaan kosten. Uit de
stukken bleek dat het maar liefst
258.000 euro ging kosten: “en dat
voor twee en een halve kilometer”,
zo vroegen de commissieleden zich
af. “In deze tijd van bezuinigen kun
je dat toch niet serieus menen.” “Dat
zou ruim 100.00 per kilometer betekenen.” “Nee”, zo verklaarde wethouder Schouten: “dat fietspad kost
eigenlijk maar 70.000, maar er moeten ook twee bruggen worden vernieuwd, dat kost ook 70.000, wildrooster ook 10.000, 40.000 onvoorzien en 58.000 voor het onderhoud
voor de komende tien jaar. Bij elkaar
komt het dan op 258.000. En misschien krijgen we nog 100.000 subsidie”, aldus de wethouder.
Subsidie of niet, het blijft een feit
dat de aanleg 258.000 kost en dat is
veel geld. De raad zal de volgende
maand het definitieve besluit moeten nemen. Wordt vervolgd dus...

INFO@FIDICE.NL

Vin keveen - Twee vrachtwagenchauffeurs kregen het op woensdagmiddag 14 maart met elkaar
aan de stok. Rond 13.30 uur wilde een 27-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwegein ter hoogte van de Rijksweg A2 invoegen op
de Provinciale weg N201, omdat de
weg daar van twee rijstroken naar
één rijstrook ging. Daardoor moest
een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Loenen aan de Vecht hard
remmen en uitwijken, om een aanrijding te voorkomen. De Loenenaar
maakte zich daar erg kwaad over.
Bij de kruising met de Provinciale weg N212 wilde de Nieuwegeiner links afslaan om naar Wilnis te
rijden. Toen de rechtdoor rijdende
Loenenaar hem passeerde, gooide
hij een glazen pot met koffiemelkpoeder in de richting van de vrachtwagen van de Nieuwegeiner. De
pot verbrijzelde de rechterportierruit van zijn vrachtwagen. De Loenenaar reed door. De politie werd
gewaarschuwd en agenten hielden
de verdachte aan. Zij brachten hem
over naar het politiebureau. Hij bekende uit kwaadheid de pot te hebben gegooid. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt en hij zal de
schade moeten vergoeden.

Zondag 25 maart

13.00 -16.00 uur

Meer informatie op:

www.tvm-mijdrecht.nl
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Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op 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
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
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
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Dominee Bleekerhof 6
Garsten 1
Gein-Zuid 57-58
Koppeldijk 8
Molenweg 5
Winkeldijk 3 en 4

amstelhoek
Mennonietenbuurt 104

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Stucen van de buitengevel
Vergroten van een woning
realiseren van bijgebouwen
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Vernieuwen van een dakkapel
Slopen van de stal, deel woonhuis
wordt gerenoveerd en een deel
woonhuis wordt gesloopt en
herbouwd

Bouwen
Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2012-0140
W-2012-0119
W-2012-0120
W-2012-0136

14-3-2012
7-3-2012
9-3-2012
14-3-2012

Bouwen
Bouwen
Slopen

W-2012-0121
W-2012-0118

9-3-2012
7-3-2012

Uitbreiden van een woning met
een dakkapel en dakopbouw

Bouwen

W-2012-0135

13-3-2012

W-2012-0143

14-3-2012

vinkeveen
Baambrugse Zuwe
29 en 31

Arkenpark
De Plashoeve 10a

Bouwen
Afwijken bestemming (RO)
Plaatsen van een erfafscheiding
Bouwen
Afwijken bestemming (RO)
Vestigen van een bedrijf aan huis Afwijken bestemming (RO)

waverveen
Poelweg 1

Uitbreiden van loodsruimte

Bouwen

W-2012-0053

12-3-2012

Vervangen van het hekwerk
rond het stoepgat

Bouwen
Handelen met
gevolgen beschermd
monument
Slopen

W-2012-0087

15-3-2012

W-2012-0074

8-3-2012

Herenweg 274

wilnis
Amstelkade 49

Raadhuisstraat 17 t/m 25 Saneren van asbesthoudende
(oneven) + 33, Koningin materialen
Julianastraat 4 + 6, Wilhelminastraat 2, 3 en 4

Verwijderen van asbest golfplaten Slopen

mijdrecht
Gosewijn van
Aemstelstraat 5
Boezemmolen 37

Plaatsen van een nieuw kozijn

Bouwen

W-2012-0123

7-3-2012

Uitbreiden van een woning aan
de achterzijde
Vervangen van een ondergrondse
brandstoftank
Plaatsen van een dakopbouw
Realiseren van een brug
Oprichten van een schuur

Bouwen

W-2012-0131

12-3-2012

Milieuneutraal
veranderen
Bouwen
Uitrit
Bouwen

W-2012-0137

14-3-2012

abcoude
Hoogstraat 24

W-2012-0134
W-2012-0126
W-2012-0145

12-3-2012
7-3-2012
15-3-2012

vinkeveen
Molenkade 30

W-2012-0127

6-3-2012

W-2012-0144

15-3-2012

W-2012-0147
W-2012-0132

15-3-2012
12-3-2012

Saffier 10
Tienboerenweg 20b
A.C. Verhoefweg
vinkeveen
Donkereind nabij 46
Herenweg 221

Molenkade 16
Molenkade 30

Plevierenlaan 17
Turelurenlaan 2, 10, 20,
36, 38 en 40
Baambrugse Zuwe,
naast Zandeiland 4

waverveen
Cliffordweg 12
Cliffordweg 14

wilnis
Kamgras 14
Zorggras 36

Wijzigen van het
bestemmingsplan
Herstellen van de fundering

Bouwen van een nieuw paviljoen
Verzoek tot intrekken van een
omgevingsvergunning voor
het verbouwen van een
strandpaviljoen (W-2011-0577)
Realiseren van een off
premiseruimte
Verwijderen van asbest

Afwijken
bestemming
Bouwen
Handeling
met gevolgen
beschermde
monumenten
Bouwen
Bouwen

vinkeveen
Tuinderslaantje 5

12-3-2012

straatnaam

aard van het project

vergunningsnr. aanvraagnr. verzenddat.
intrekking
intrekking

Geheel vernieuwen
van een garage

2006/017

W-2012-0130

15-3-2012

Intrekken van een verleende
omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw

W-2012-0132

W-2011-0577

13-3-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.

14-3-2012

Slopen

W-2012-0139

14-3-2012

datum

evenement

Legaliseren voor recreatief
gebruik

Afwijken
W-2012-0146
bestemming RO
Opslag roerende
zaken
Bouwen

15-3-2012

di. 29 mei t/m do. 31 mei
van 18.00-21.00 uur
vr. 1 juni van 17.30-22.00 uur

Avondvierdaagse Vinkeveen Start parkeerterrein
De Boei,
Kerklaan,
3645 EV Vinkeveen

Gebruik van wegen, afsluiting
parkeerterrein
De Boei in
Vinkeveen

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen
Afwijken bestemming RO
Bouwen

W-2012-0122

12-3-2012

vr. 8 juni 17.00 uur tot
za. 9 juni 14.00 uur

Minikamp De Vinken

Versterkt geluid
en overnachting
in korfbalkantine

W-2012-0148

16-3-2012

Kantine korfbalvereniging
De Vinken, Mijdrechtsedwarsweg 4,
3648 BS Vinkeveen

Evangelisatie openlucht
samenkomsten in Mijdrecht

6-3-2012

Veldje Dr. v.d. Haarlaan
Veldje Vijzelmolen
Veldje Aquamarijn/
Toermalijn

Versterkt geluid

W-2012-0128

ma. 18 juni 19.00-20.15 uur
di. 19 juni 19.00-20.15 uur
wo. 20 juni 19.00-20.15 uur
(uitwijkdatum bij slecht
weer is 21 juni 2012)

W-2012-0142

15-3-2012

wo. 20 juni 2012
van 10.00-21.00 uur

Midzomerbraderie Wilnis

Dorpsstraat en
Stationsweg

Live muziek en
afsluiting van
wegen

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak en plaatsen
van een bijgebouw

Uitbreiden van een woonhuis met Bouwen
een dakopbouw 1e verdieping
Plaatsen van een dakkapel aan
Bouwen
de voorzijde van de woning

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Wijzigen van het bestemmingsplan, gebruiksbesluit kinderopvangactiviteit en indeling
kinderopvang

Bouwen
Gebruiksvergunning
RO (afwijken bestemming)

W-2012-0038

Brandveilig gebruiken van
een gebouw

Gebruiksvergunning

W-2011-0570

straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

abcoude
Bijdorplaan 3

Vervangen van een schuur

Bouwen
Afwijken bestemming (RO)

W-2012-0031

8-3-2012

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen

W-2012-0041

12-3-2012

Wijzigen van een gevel
Veranderen en gedeeltelijk
vervangen van het bestaande
benzinestation
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen
Bouwen
Reclame

W-2012-0088
W-2012-0043

15-3-2012
8-3-2012

Bouwen

W-2012-0052

15-3-2012

Viergang 28

W-2012-0091

W-2012-0138

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

mijdrecht
Burg. Haitsmaplein 24
Mijdrechtse Zuwe 2d

12-3-2012

Bouwen

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

de hoef
Merelslag 50

W-2012-0002

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

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 23 maart 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

mijdrecht
Ontspanningsweg 1

12-3-2012

intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

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

straatnaam

W-2011-0607

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.

de hoef
De Hoef Westzijde 12,
13a, 20a, 21, 22b, 37a,
49a, 49b, 49c

Mijdrechtse Zuwe 2

Verbreden van een brug

locatie

activiteit

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
vaststellinG subsidieplafOnd Gemeentelijke mOnumenten 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 10 november 2011 door de gemeenteraad is besloten om het subsidieplafond, conform artikel 2 van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten De Ronde Venen 2011, vast te stellen op € 51.400,- voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31
december 2012 . Dit beschikbare subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten wordt over de aanvragers
verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen als bedoeld in de verordening.
Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud aan
hun pand middels het hiervoor vastgestelde aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden is ivia www.
derondevenen.nl > Servicebalie > Gemeentewinkel > Ik wil... (producten en diensten) > Monument, vergunning > Tabblad Openbare Documenten. Voor meer informatie en formulieren kunt u ook terecht bij de balie
Omgevingszaken op het gemeentehuis.
verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Helmstraat
10, 3641 EV Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 21 maart 2012 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.

vervolg op volgende blz.

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
aGenda meninGvormende raadsverGaderinG 29 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, raadsvoorstel 009/12.
Het college heeft in het beleidsplan 2011 -2014 ‘Kernachtig verbinden’ als doel gesteld om meer te sturen (regierol)
op het optimaliseren van het gebruik van onze accommodaties dan op het realiseren van nieuwe accommodaties.
Dit doel is onderdeel van het op te stellen beleid ‘Accommodaties’ in 2012.
5. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik en
Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een gecombineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad
en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn begroot op € 258.000 en
een subsidie van € 100.000 is bij de provincie aangevraagd. Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recreanten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen.
6. Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel 0008/12
In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde
Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de Nota Reserves
en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen.
7. Sluiting

show
cooking
restaurant

werelds genieten

aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 29 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal.
Van: aansluitend aan meningvormende raad.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 8 maart 2012
4. Akkoordstukken
a. Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2012 De Ronde Venen en verordening afstemming en handhaving 2012 De Ronde Venen, raadsvoorstel 0007/12.
De WWB is per 1 januari 2012 op een aantal punten aangescherpt om te benadrukken dat de bijstand echt
het laatste vangnet is. De regels voor jongeren zijn - in aangescherpte vorm - opgenomen in de WWB. De
WIJ is ingetrokken. Mede vanwege intrekking van de WIJ hebben de genoemde ontwikkelingen consequenties, dit raakt ook de WWB-verordeningen.
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
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Stichting Paraplu organiseert dagtocht:

Schoenenmuseum en
boottocht door Biesbosch

De Ronde Venen - Het voorjaar laat zich weer gelden, de dagen worden weer duidelijk, de zon
manifesteert zich steeds vaker, dus
wordt het tijd voor weer een nieuwe dagtocht.

Niet op 9, maar op donderdag 19
april stelt Stichting ‘Paraplu’ iedereen in de gelegenheid om aan haar
komende dagtocht deel te nemen.
De dagtocht gaat naar het Schoenenmuseum in Waalwijk met daaropvolgend een prachtige boottocht
over een van Nederlands mooiste natte natuurgebieden: De Biesbosch.
“Op donderdag 19 april om 9.00
uur wordt vanuit Wilnis vertrokken
naar Waalwijk waar het Schoenenmuseum is gevestigd. Hier wordt
de koffie genuttigd met ‘halve zool’
en aansluitend wordt een film vertoond over de rijke historie van de
schoenfabricage en een kijkje genomen in de vele vitrines met bijzondere exemplaren”, zegt Rita Sal-

ceda, de reisleidster van deze tocht.
“Dan is het tijd om met de bus naar
Drimmelen te vertrekken, waar de
prachtige rondvaartboot klaarligt
voor een boottocht door de Biesbosch. Aan boord wordt een koffietafel geserveerd. Na de rondvaart is
er nog gelegenheid om het Informatiecentrum van Staatsbosbeheer te
bezoeken of een consumptie te gebruiken. Het vertrek voor de terugtocht naar Wilnis is om 15.30 uur.”
Aldus Rita.
De prijs voor deze fraaie dagtocht,
inclusief entree, koffie en lunch bedraagt 49,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl. Ook is
het mogelijk om on-line in te schrijven via de website.

Verkopers
Door Flavoring
Het is een apart soort slag, de verkoper. Ik heb het dan niet over mensen die in de winkel staan, zoals de supermarktcaissières en vakkenvullers. Nee, ik bedoel de verkopers in een showroom, de mensen die
echt hun waar aan de man of vrouw moeten brengen. In mijn beleving gaat het dan meer om grote zaken, zoals de aanschaf van een
keuken of auto. Deze twee voorbeelden zijn dan ook meteen een
schot in de roos, de nachtmerrie van menigeen.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.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.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Vanaf nu kunt u
een kabaal opgeVen
ia internet
Via

Ga naar
www.meerbode.nl
en klik op de knop
“opgeven”
een kabaal via
e-mail opgeven
is niet toegestaan!

Mijmeringen

Afsluiting filmmaand
Veenhartkerk
De Ronde Venen - Tot en met 23
maart is het filmmaand in de Veenhartkerk. Het thema is deze maand:
Overleven. Vrijdag 23 maart gaat de
film over de Nederlandse ontdekkingsreiziger uit de 16e eeuw: Willem Barentsz.
Het waargebeurde verhaal van de
avontuurlijke ontdekkingsreis van
Willem Barentsz is destijds opgetekend door het jonge bemanningslid Gerrit de Veer. Gerrit assisteert
de bekende dominee Petrus Plancius. Hijis bovendien verliefd op diens
mooie dochter Catharina. Als grote
initiator van de ontdekkingsreis besluit Plancius heimelijk om de bleue
Gerrit mee te sturen op de expeditie. Zonder dat hij het weet moet hij
op die manier bewijzen de liefde van
Plancius dochter waard te zijn.
De film is te zien in het gebouw van
de Veenhartkerk aan Grutto 2a in
Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de zaal
open en de film start om 20.30 uur,

entree bedraagt 4,00. De film wordt
vertoond op een groot scherm en
na afloop zijn er een hapje en een
drankje.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier kerk probeert te zijn. Een kerk
die er niet alleen wil zijn voor zichzelf, maar voor De Ronde Venen.
Een plek waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, waaronder de Veenhartfilmmaand, zijn bedoeld om op een uitdagende manier met religie en zingeving bezig te zijn.
Wil je weten welke filmtitel precies
draait of wil je meer informatie over
de filmmaand? Kijk op de website www.veenhartkerk.nl of geef je
op voor de Veenhartfilmladder via
veenhartfilm@telfort.nl, dan word
je maandelijks op de hoogte gehouden. De Veenhartfilmactiviteiten zijn
ook te volgen op facebook.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood-beigeachtig middelgroot
tam konijn.
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
Gevonden:
- Mijdrecht, Viergang: tamme valkparkiet.
- Vinkeveen, afslag N201: rode kater met witte bef en sokjes
voor en achter; hij heeft witte ringen in staart.
- De Kwakel, Kerklaan: zwarte kat; hij heeft een ontstoken oog.
- Vinkeveen, Achterveld: witte jonge poes.
- Waverveen, Hoofdweg: poes, zwart-wit; rug is zwart en buik is wit.
- Wilnis, Bovendijk: witte kat met zwarte oren en neus.
- Mijdrecht, N201 Tienboerenweg: zwart-witte kat; rug zwart
en buik wit.
- Uithoorn, Gospariflat: rood-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Ooit wel eens door een showroom gelopen en dat er dan zo’n verkoper op je af komt? Je herkent ze van verre, goedkoop pak, foute stropdas en een niet gemeende glimlach op het gezicht. Met een
vlotte babbel proberen ze je te interesseren tot een mogelijke aanschaf van hun product. Mocht je inderdaad interesse hebben dan
volgt een groot toneelstuk bestaande uit 3 bedrijven. Eigenlijk zit je er
dan al midden in, want het eerste bedrijf is net opgevoerd. Wat volgt
is het samenstellen van je ideale keuken of auto en het maken van de
offerte onder het genot van een lauw bakkie koffie uit de automaat.
Daarna volgt de grote finale. De gemiddelde verkoper zal met trots
zijn beeldscherm naar je toe draaien alsof hij hoogstpersoonlijk een
onweerstaanbaar aanbod doet. Maar dan begint het spel pas, want
dan beginnen de onderhandelingen.
Bovenstaande heb ik zelf weer even mogen ervaren, omdat ik de afgelopen weken een aantal autoshowrooms bezocht in de regio. Ik
was op zoek en vast van plan om het serieus aan te pakken en meerdere auto’s te proberen en te vergelijken om op deze manier tot een
goede aankoop te komen. De eerste keer was meteen al raak. Meneer de autoverkoper sprak niet mij aan, maar mijn vader die met me
mee was. Dit is het eerste minpunt dat je kunt scoren als verkoper, de
verkeerde persoon aanspreken. Maar goed, ik was op een missie, dus
ging ik met mijn vader een proefritje maken. Na de rit kwamen we terug en was het tijd voor het tweede en derde bedrijf, het maken van
de offerte en het tonen ervan. Hier scoorde de verkoper het volgende
minpunt, hij maakte een heel scherpe offerte, voor hem in ieder geval!
Dan is het voor mij klaar en gelukkig ben je als consument helemaal
niet afhankelijk van een specifieke leverancier.
Sterker nog, het is heel goed om alles te vergelijken. Normaal hou ik
niet zo van dat vergelijken, maar dan hebben we het over mensen. Als
het gaat over goederen dan is het juist heel verstandig. Het verschil
tussen de diverse dealers voor de inruilwaarde van mijn auto was
enorm, tussen de twee uitersten zat een bedrag van bijna 2000 euro.
Tel uit je winst van het vergelijken. Ik bekijk dan ook vooral de cijfers
onder aan de streep. Wat moet er bijbetaald worden en hoeveel auto krijg je daarvoor terug?
Nu beschrijf ik hier een gemiddeld, ietwat sarcastisch beeld dat ik
heb van de verkoper in het algemeen. Maar in de afgelopen weken
ben ik gelukkig ook de andere verkopers tegengekomen. Verkopers
die wel een redelijke offerte maken, met je meedenken en je de ruimte geven om tot een beslissing te komen. Ik ben er nog niet uit, dus ik
denk dat ik zo maar weer even een nieuwe showroom aan mijn lijstje ga toevoegen. Dus verkopers, pas maar op, ik kom eraan. Signalement: vrouw, alleen en vast van plan om een goeie deal te maken.

Bewoners Zuiderhof stellen
kunstwerken tentoon
De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag 17 maart was de landelijke
Open Dag van de Zorg. De Rondeveense zorgcentra Gerardus Majella, Nieuw Avondlicht en Zuiderhof,
onderdeel van de Zonnehuisgroep,
openden hun deuren voor bezoekers. In zorgcentrum Gerardus Majella is zaterdag voor de eerste keer
een open dag gehouden waarbij bewoners van De Ronde Venen kennis konden maken met het wel en

wee in een verzorgingshuis. Bewoners van Zuiderhof zijn in het kader
van de Open Dag van de Zorg uitgenodigd om te exposeren met hun
schilderkunst.
Om de veertien dagen zijn zij enthousiast bezig met kunst. Het was
voor hen dan ook een unieke gelegenheid om hun kunstwerken op
deze open dag tentoon te stellen. Al
met al een gezellige en goed verzorgde dag.
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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

Torenvalk in Wickelhofpark
Ooit woonde de torenvalk in het Wickelhofpark
in een comfortabele nestkast op een paal in één
van de schapenweitjes. Maar sinds kort staat
er alleen nog maar een onderstukje en is de
nestkast verdwenen. Op ongeveer anderhalve
meter is de paal afgezaagd. Wat de reden ervan
is, weet ik niet en snap ik niet.
Ik heb de torenvalk vorig jaar wel in zijn kast zien
zitten. Maar nu, in het vroege voorjaar, is ie veel
mooier zichtbaar in de bomen van het park. In
de nog jonge aanplant koestert de roofvogel
zich - als het effe kan - in de zon. Af en toe duikt
hij in glijvlucht naar beneden. Waarschijnlijk
heeft hij dan een veldmuisje gezien of hapt hij
even een kever als tussendoortje.
De Wickelhofse torenvalk heeft in de hoge bomen aan de kant van de Kerkvaart een mooie
schuilplek en uitkijkpost. Daar had ik hem gezien ofwel ´gespot´. Ik voelde me al bijna een
vogelaar. Met nadruk op bijna. Want of het
valkje in een boompje tussen de bessenstruiken
nou dezelfde vogel was of zijn maatje, kon ik
dan weer niet zien.
Als de valken met z´n tweeën zijn, zou dat wel
eens tot een nestje kunnen leiden. Nestkast of
niet. Ze gebruiken graag een nestkast, maar
leggen hun vier tot zes eitjes ook rustig op een

Wielerploeg UWTC geïnstalleerd
Uithoorn - In een goed bezocht
Profile Tyrecenter werden op vrijdag 16 maart de nieuwe teams van
de Uithoornse Wieler Trainings Club
voorgesteld aan leden, familieleden, pers en overige wielerliefhebbers. Met tachtig renners en rensters belooft 2012 een succesvol
jaar te worden voor UWTC en hun
begeleiders.
Voorzitter Jan Veenboer opende de
avond met een woord van dank aan
alle sponsoren en blikte terug op de
successen in het afgelopen seizoen.
Naast een goede prestatie van nieuweling Jeroen van Goor bij de Nederlands Kampioenschappen op de
weg hielden tijdens de kwalificatieronde NK en EK Veldrijden Bart
de Veer en Bas de Bruin de naam
UWTC hoog. Naast de populaire
BMX sport wint binnen de omnisportvereniging UWTC het veldrijden
steeds meer terrein.

plat dak of in een eksternest. En eksternesten
genoeg in de buurt. Stevige grote nesten zijn
het die een stormpje gemakkelijk kunnen doorstaan, want altijd goed bevestigd aan een paar
vertakkingen in de boom.
Mooie vogel is de torenvalk. Mannetje en
vrouwtje verschillen niet zoveel van elkaar. Ze
hebben allebei een donkere snor, een roodbruine mantel en vleugels met zwarte randen.
Ze zijn ongeveer 35 cm groot en hebben een
vleugelwijdte van zo´n 70 cm. Nuttig zijn ze ook,
want ze eten muizen. Hun natuurlijke biotoop
is agrarisch gebied. Aan de rand van Mijdrecht
wonen ze dus goed. Het Wickelhofpark en de
weilanden eromheen kunnen genoeg voedsel
bieden.
Nu maar afwachten of er een valkennest komt.
Vanaf nu ga ik goed opletten hoe de eksternesten bewoond worden. Wie weet kiezen de
valken een nest dat ik vanuit mijn zolderraam
kan zien. Dat wordt dan met een verrekijker uit
het raam hangen en genieten. Tot dan houd ik
het maar op rondspeuren tijdens een wandeling in het fijne Wickelhofpark.

Ronde van Uithoorn
Zoals elk jaar hoopt de ploeg op
winst tijdens de Ronde van Uithoorn.
In september wordt in het centrum
van Uithoorn alweer voor het derde achtereenvolgende jaar gestreden voor de beker. UWTC zet daar
naast masters en 55+ ook in met
haar nieuwelingen en jeugdrenners.
Dit aanstormend talent bepaalt over
een aantal jaar het gezicht tijdens
de koers en dus ook van de club.
Met de jonge trainingscoördinator
Remco Kuylenburg, initiatiefnemer
John van de Berg, nieuw binnen de
club en Henk de Jong als drijvende
kracht achter de Rabo Meertoer lig-

gen de kansen voor het grijpen.
Met twee ploegen verschijnt UWTC
dit jaar bij het NCK en staat zij ingedeeld bij de semi-professionele etappewedstrijd Rabo Meertoer,
een mini Tour de France.
Rampfiets Johnny
Hoogerland in de show
De bezichtiging van de prikkeldraadfiets van Johnny Hoogerland
in de sfeervol omgebouwde werkplaats was absolute hoogtepunt van
de avond. Er werd druk gespeculeerd hoe de UWTC de hand op had
weten te leggen op deze rampfiets.
Volgens facebook is na de Tour de
fiets geveild en is de nieuwe eigenaar woonachtig op een half uurtje
fietsen van Uithoorn.
Partnerschap UWTC en Profile Tyrecenter ”Het komende jaar ligt de focus op de jeugd” aldus Jan Veenboer van de wielerafdeling. “UWTC
heeft veel talent in huis dat we graag
opleiden tot rijders van naam. Maar
ook zijn we het min of meer verplicht aan onze sponsoren die specifiek inzetten op deze beginnende sporters. “Wij zijn als UWTC blij
met de steun van Profile Tyrecenter maar in onze gezamenlijke focus
op de jeugd zien wij duidelijk meerwaarde”. Als partner van de club
vindt zij het belangrijk dat de jeugd
actief is binnen een vereniging. Bovendien is sport belangrijk voor de
fysieke ontwikkeling van kinderen.
“Ik zie jeugd liever op banden dan
achter de computer” zegt Daan Hogendoorn lachend voor een stapel
Vredestein banden. Naast een com-

pleet auto-onderhoud is Profile Tyrecenter specialist in banden.
Belangstellenden die zonder enige verplichting de techniek van het
wielrennen willen ervaren zijn welkom op parcours Randhoorn.
Kijk hiervoor op www.uwtc.nl/wielren/jeugdwielrennen/jeugdtraining.

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Aanstaande zondag 25 maart:

Met de IVN-gidsen naar
Ridderhofstad Gunterstein
Regio - De IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn houdt op zondag
25 maart om 14.30 uur een Stinzenplantenexcursie op het landgoed
Gunterstein te Breukelen.
De jonkheer stelt speciaal voor deze gelegenheid zijn privé-binnen-

tuin open. Samen met de IVN gidsen wordt gekeken naar de stinzenplanten die in maart al volop in bloei
staan. Ook wordt gekeken naar de
uitbottende knoppen van bomen en
struiken en wordt er gekeken en geluisterd naar vogels. De deelnemers
kunnen op eigen gelegenheid naar

Gunterstein gaan maar het verdient
aanbeveling zoveel mogelijk gezamenlijk te rijden. Daarom wordt er
om 14.00 uur verzameld bij het Oude Spoorhuis op de hoek Demmerik/Spoorlaan in Vinkeveen.
De excursie is gratis voor IVN-leden, anderen betalen vrijwillig een
bijdrage aan het IVN.
Aangeraden wordt om warme kleding en laarzen of stevige schoenen te dragen. Als u een verrekijker
hebt, neem die dan mee.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Piet van der Neut,
tel. 0297-261559.

Foto van de maand februari 2012

Fotokring Uithoorn
bestaat veertig jaar
Uithoorn - Fotokring Uithoorn is
een fotoclub waarvan de leden iedere twee weken bij elkaar komen om foto’s te bespreken. Iedere maand wordt een winnende foto
uitgekozen tot foto van de maand.
In de maand februari was het thema van de competitie ‘zwart-wit’.
Iedere maand, tot mei van dit jaar,
laat Fotokring Uithoorn de winnende foto(‘s) zien.
Ditmaal zijn het twee winnende foto’s, omdat beide foto’s een even
hoog aantal punten scoorden in de
waardering. Hier ziet u beide foto’s van de maand februari, een foto van een oude Franse stoel, genaamd ‘vieille chaise’, gemaakt door
Margot Fiechter en een foto van de
trappen van La Grande Arche in Parijs, gemaakt door Rob Geers.
Hoewel kleurenfotografie tegenwoordig het meest wordt toegepast, zijn er nog veel fotografen die
erg houden van zwart-wit fotografie.
Reden voor Fotokring Uithoorn om
daar ook regelmatig aandacht aan
te besteden.
Expositie
Tot en met 3 mei is er in het Dienstencentrum aan Bilderdijkhof 1 in
Uithoorn nog een mooie expositie
van Fotokring Uithoorn te zien.
Gratis toegang tijdens de kantooruren. Heeft u belangstelling voor de
fotokring en het jubileum, kijk op
www.fotokringuithoorn.nl.

HSV’69 B1 viert
najaarskampioenschap
De Hoef - Zaterdag vierde HSV’69
B1 het najaarskampioenschap op
het sportcomplex in de Hoef. Na 11
competitie wedstrijden stond HSV
bovenaan. Met 9 gewonnen, 2 gelijk
gespeelde en 1 nipt verloren wedstrijd had de B1 genoeg aan 26 punten om de eerste plaats in bezit te
nemen.
De nummer 2, NVC B3 uit Naarden,
deed tot de laatste dag mee voor de
titel maar eindigde uiteindelijk op de
tweede plaats met 24 punten. Door

het kampioenschap is de B1 van
HSV gepromoveerd, en speelt het
nu in de voorjaarscompetitie in de
2e klasse.
Daar werd afgelopen zaterdag 10
maart de eerste overwinning behaald, de B1 versloeg Batavia’90 B1
met 3-1.
Na de gewonnen wedstrijd werd het
team gehuldigd, en sprak zowel de
sponsor Stam Sloopwerken als het
bestuur het team even toe, waarna de gewonnen kampioensschaal

feestelijk werd overhandigd. HSV’69
B1 wil de sponsor Stam Sloopwerken, en daarnaast iedereen die
heeft bijgedragen aan deze knappe
prestatie bedanken.
Het team hoopt ook in het voorjaar
weer een mooie prestatie neer te
kunnen zetten, de eerste stap is in
ieder geval al gezet! Wil je meer weten van het team, of de B1 volgen in
de 2e klasse? Volg het team dan op:
http://hsv69b1.ditismijnteam.nl

v.l.n.r. boven: Remon, Nick, Paul, Rick, Richard, Robert, Wouter, Leon, Daan en Nick
v.l.n.r. onder: Dries, Max, Luc, Tybe, Kees, Mitchel en Marco

VMB helpt vermissing
jongens oplossen
Regio - In de nacht van 15 op 16
maart jl. heeft de alerte reactie van
één van de mobiele surveillancegroepen van VMB Security & Services geleid tot het oplossen van een

vermissing van twee minderjarige
jongens.
De surveillant meldde de politie dat
hij tot twee keer toe twee jongens
slapend en onder invloed van ver-

dovende middelen in het pinhokje van de Rabobank in Uithoorn
had aangetroffen. Bij terugkoppeling van de politie bleek dat het om
jongens van respectievelijk 15 en 16
jaar ging. Eentje uit Mijdrecht en de
ander uit Kudelstaart.
Beiden waren sinds enkele dagen
als vermist opgegeven en zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor.
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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.

‘Service’-taxi
Als MS patiënt krijg je te maken met allerlei voorzieningen voor gehandicapten. Sommige dingen
zijn prachtig, maar er gaat ook wel eens wat mis.
Prachtig is dat ik nog steeds kan werken, inmiddels ruim zeventien jaar na de diagnose. Een compliment voor m’n werkgever (het VeenLanden College in Mijdrecht/Vinkeveen). Ik heb ook een auto waar ik met elektrische rolstoel achter het stuur
kan zodat ik me zelfstandig kan verplaatsen. Heel
mooi, maar dan moet alles het wel doen natuurlijk. Op een zeker moment gaat er iets kapot aan
de rolstoel.
Het probleem is dat ik dan niet meer kan autorijden, want de vervangende stoel die ik nu heb
kan ik niet vergrendelen in de auto. Dan maar met
de regio-taxi, soms ook wel service-taxi genoemd.
Helaas gaat daarbij nog wel eens wat mis.
Op een vrijdagmiddag zat ik te wachten, maar op
de afgesproken tijd komt er geen taxi. Je moet altijd met een kwartier marge rekening houden,
dus na een kwartier/20 minuten maar eens gebeld naar de centrale. De taxi bleek al op school
geweest te zijn, maar ik was ‘onvindbaar’, terwijl
ik toch gewoon in de hal had zitten wachten. De
chauffeur is misschien naar binnen gelopen en
heeft het aan een leerling gevraagd die het ook
niet wist of gewoon geen zin had om te zoeken en
is toen meteen maar weer weggegaan. Ze kunnen je dan wel opnieuw inplannen, maar dan moet
je weer een uur wachten. Al met al duurt het dus
ruim anderhalf uur voordat je gehaald wordt.
Toegegeven, zondag naar de kerk ging het wel
goed, wat gelukkig ook wel eens voorkomt.
Toen maandag. Op maandag werk ik ’s morgens in
Mijdrecht en ’s middags in Vinkeveen.
Eerst een rit geboekt van Kudelstaart naar
Mijdrecht. Geen probleem.
“Wilt u ook een terugrit afspreken ?”, vraagt de juffrouw aan de telefoon. “Nee”, zeg ik, “ik wil om
half een van Mijdrecht naar Vinkeveen”. “Dat kan
helaas niet”, zegt ze, “dat zal wel buiten de regio
vallen”. “Waarom niet?”, zeg ik, ”Ik ben wel vaker

met jullie taxi naar Vinkeveen geweest”. Ze kan het
niet inboeken. Ik zou wel eerst van Mijdrecht terug
naar Kudelstaart kunnen gaan en dan weer van
Kudelstaart naar Vinkeveen. “Logisch toch???”
Gelukkig komt het ook wel eens voor dat het juist
goed uitkomt dat de taxi te laat is. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Ik ging naar een gospelconcert in de Meerkerk in Hoofddorp. Toen ik de reis
boekte hadden ze gevraagd hoe laat ik terug wilde. Omdat ik wist dat die vraag zou komen, had ik
aan iemand gevraagd van de organisatie hoe laat
het afgelopen zou zijn. “Nou, reken maar 10 uur/
kwart over tien” werd er gezegd. Dus de terugrit maar voor half elf besteld. Toen ik in de zaal zat
bleek echter dat de pauze om kwart voor tien begon. Dat zou dus vast weer misgaan met de tijd. Ik
bedacht toen maar in de hal te gaan zitten, zodat
ik niet ‘onvindbaar’ zou zijn en de taxi misschien
zou vertrekken zodat ik dan weer heel lang zou
moeten wachten. In de hal raakte ik aan de praat
met een meisje van de kerk die ik vertelde waarom ik daar zat.
“Ik wil het ook wel voor U in de gaten houden” zei
ze,”dan roep ik u wel als de taxi er is en dan kunt
u nu weer naar binnen”. Ik geef haar m’n mobile
telefoon waarop je gebeld wordt als ze er aan komen. Inmiddels had ik ook Piet, de vroegere conciërge van mavo “de Wiekslag” in Aalsmeer, waarbij ik dertien jaar gewerkt heb gezien en die ik
waarschijnlijk al zo’n 19 jaar niet gesproken had
ontmoet en we hebben een gezellig gesprek gehad. Ik ben de zaal weer ingegaan en om 10 voor
half elf staat het meisje naast me en zegt: “Er is
gebeld dat het wat later gaat worden, ze denken
een uur of elf.”
Het concert gaat verder en even voor elven wordt
het laatste nummer ingezet. Als ik naar de uitgang
ga staat de taxi voor de deur en ik heb het hele
concert kunnen bijwonen.

Durven & Doen-lessen op de
Vlinderbosschool geslaagd proj ect
Wilnis - Begin 2011 ontving Astrid
Millenaar van De Speltuin een donatie van SC Johnson Europlant BV
uit Mijdrecht ten behoeve van haar
werk met onzekere en faalangstige kinderen. Astrid besloot de donatie te gebruiken om gratis Durven & Doen-lessen te gaan geven
op twee basisscholen. In 2011 heeft
zij dit gedaan op De Schakel in Vinkeveen en begin 2012 was Vlinderbos in Wilnis aan de beurt.
Titia de Vries (intern begeleider)
was meteen enthousiast toen ze dit
aanbod las: “Het sociaal emotionele
staat zeer hoog in het vaandel van
Vlinderbos. Ook al geven we zelf al
sovatrainingen op school, we staan
altijd open voor nieuwe dingen en
ideeën.”
Acht kinderen uit de groepen 5 t/m
8 zijn in vijf lessen bezig geweest
met toneelspelletjes, stevig staan,
stemgebruik, trots zijn en je eigen
fantasie en mening gebruiken.
Christy (12 jaar) en Eva (11 jaar) vertellen: “Vijf maandagen hebben een
aantal kinderen van de Vlinderbos
meegedaan met durven en doen.

Om verschillende redenen of omdat
je meer zelfvertrouwen nodig hebt,
of omdat je wat meer wilt acteren. Je
gaat eerst jezelf voorstellen en een
aantal spelletjes doen. De andere
keer leer je hoe je stevig moet staan.
En er is een verhalenstok. Daar doet
ieder groepje waar juffrouw Astrid
mee werkt, iets mee. En wat vonden
zij, Christy en Eva, ervan? Eva: “De
spelletjes waren leuk en dan vooral het spelletje met de ballon. Dan

moest je doen dat de ballon allerlei
dingen waren.” Christy: “Ik vond het
bussenspel wel grappig. En de opdrachten die we moesten doen waren ook wel grappig.”
Astrid Millenaar kijkt terug op
twee geslaagde projecten. Reguliere Durven & Doen-lessen zijn op
maandagavond in Mijdrecht en op
woensdagmiddag in Uithoorn. Voor
meer informatie kunt u kijken op
www.despeltuin.nl

Henk Kniep, Kudelstaart

Reactie op Uitbreiden uren wethouder:
Graag wil Lijst 8 even reageren op een bericht vorige week in deze krant. In het artikel over de uitbreiding van het aantal uren van wethouder Spil
staat ten onrechte vermeld dat de gehele raad ingestemd zou hebben met het voorstel. Dit is echter
niet juist. Ondergetekende, Joris Kneppers, heeft
namelijk tegen het voorstel gestemd.
Een kleine uitleg is wel op zijn plaats. Lijst 8 heeft
zowel in de commissie- als in de raadsvergadering
vragen gesteld bij het nut en de noodzaak van het
uitbreiden van formatie van 0,6 fte naar 1. Wij hebben daarbij vragen gesteld of het niet beter zou
zijn de afdeling uit te breiden met een strategische
beleidsmedewerker en te versterken door scholing
en ervaring. Vanuit het college is aangegeven dat
dit de zwaarste portefeuille is waarin de komende
jaren veel gaat gebeuren en dat daarvoor de nodige bestuurlijke kracht aanwezig moet zijn.

werkveld is waar juist veel inwoners van onze gemeente mee te maken hebben. Maar wij hebben
ook gemeend een ander geluid te moeten laten
horen waarbij we het belang van een sterke ambtelijke organisatie willen onderstrepen om door
middel van juist die expertise in dit vakgebied een
beleid te ontwikkelen waar onze inwoners meer
aan hebben dan bestuurlijke kracht.

Omdat wij er ook van overtuigd zijn dat er binnen
dit werkveld veel op ons af gaat komen hebben we
binnen de fractie een uitgebreide discussie gehad
hoe we met dit voorstel om moeten gaan. Uiteindelijk zijn er twee zwaarwegende argumenten die
ons tot verdeeld stemmen hebben geleid.

Kiki Hagen heeft vanwege het eerste argument
voor het voorstel gestemd, en ik, Joris Kneppers,
heeft vanwege het tweede argument als enige
raadslid tegen dit voorstel gestemd. Daarbij heb
ik de volgende stemverklaring afgegeven: “Ik vind
dat de prioriteit moet liggen bij investeren op de
ambtelijke organisatie. Een investering in goede
beleidsmedewerkers daarbij is een betere waarborg voor het in huis halen en vooral ook houden
van de benodigde kennis die we de komende jaren hard nodig hebben.”
Om een verkeerd beeld dat mogelijk door het artikel bij de inwoners is ontstaan weg te nemen vindt
Lijst 8 het belangrijk dit geluid op deze manier hier
nogmaals te herhalen.
Al is het maar om aan te geven dat er meerdere
geluiden uit de raad kwamen.

Daarbij onderkennen we dat er veel werk is te verzetten binnen deze portefeuille en dat dit ook het

Namens: LIJST 8,
Joris Kneppers

Opa’s en oma’s genieten op
de Koningin Julianaschool
Wilnis - Op donderdag 15 maart
bezochten de opa’s en oma’s de
verschillende klassen, waarin hun
kleinkind(eren) zaten. Er heerste
een ontspannen en gezellige sfeer.
Soms konden ze hun kleinkind helpen bij het werken en dat vonden
ze wel heel erg leuk. De opa’s en

oma’s zagen dat het leren op school
heel anders gaat dan in hun lagere
schooltijd! Het krijtbord is ingewisseld voor een digitaal schoolbord,
de computer neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs
en van alleen maar klassikaal lesgeven is geen sprake meer. Dan hoor

je al snel: ‘dat was in onze tijd wel
anders’. Ze hebben ervan genoten
om de kleinkinderen te zien werken
op school.
Als de kleinkinderen nu iets vertellen over hun schoolwerkzaamheden, kunnen de opa’s en oma’s het
beter begrijpen.

Johannes Hospitium een bekend begrip
in De Ronde Venen? Of toch niet?
De Ronde Venen - Een bekend begrip in De Ronde Venen? Of toch
niet? Misschien bij een aantal van
u wel, omdat u eens op bezoek bent
geweest bij iemand die in het Johannes Hospitium was opgenomen? Iemand die in het hospice een
bewoner was, voor kortere of langere tijd. Of misschien is een dierbare
van u er overleden?
Of bent u gewoon een van de mensen uit de buurt, die dagelijks langs
loopt en zich afvraagt hoe het daar
binnen zou zijn. Misschien hebt u op

een dinsdagochtend wel eens een
praatje gemaakt met de mannen die
daar dan, om de paar weken, in de
tuin werken. Gewone mannen. Vrijwilligers, net als alle andere vrijwilligers die werken in de zorg. Als
kok, als gastvrouw, in de technische
dienst, als kapster of als pedicure.
Schroom verdwijnt snel
We kunnen ons voorstellen dat iedereen die de eerste keer de drempel overstapt bij het hospice, dat
met enige schroom doet. Dat die
schroom heel snel verdwijnt, laat

zich het beste illustreren aan de
hand van opmerkingen van familieleden of bezoekers: “Wat is het hier
mooi en licht, wat vrolijk, helemaal
geen ‘sterfhuis’.”
Dacht u dat er bij het Johannes
Hospitium niet gelachen werd? Ja,
er gaan daar mensen dood. Dat
weet iedereen die er werkt, als professional of als vrijwilliger. En ook de
mensen die dagelijks hun dierbaren
komen bezoeken. Er branden kaarsen als er iemand is overleden. Dat
weet dan iedereen in het huis.
Een lach en een traan
Maar de ervaring in het 13-jarig bestaan, heeft geleerd dat veel familieleden zeggen: “wat jammer dat vader/moeder/broer/zuster hier niet
eerder is terecht gekomen. Dat had
ons veel meer rust gegeven. Nu
hoefden we er alleen maar te zijn.
De zorg werd ons uit handen genomen en konden we het laatste
stukje, bevrijd van praktische zaken, meelopen.” En ook zij horen
soms gelach in het huis. Niet storend, meer een teken van leven. Een
lach en een traan. Zo gaat dat. Ook
in het Johannes Hospitium. Juist in
een hospice, zou je kunnen zeggen!
Meer informatie: Vera Stein, telefoon 0297 230 290.

Stichting Speel Wij s en vooren vroegschoolse educatie
Regio - Ruim een jaar wordt er
bij Speel Wijs, stichting voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente De Ronde Venen, gewerkt met
VVE: een programma voor vooren vroegschoolse educatie. De ontwikkeling van de peuters wordt gestimuleerd met speciale aandacht
voor de taalontwikkeling. De overheid vindt het belangrijk dat kinderen een voorschool bezoeken waar
met een VVE-programma wordt gewerkt. Speel Wijs biedt deze mogelijkheid op verschillende plaatsen in

de gemeente. De kinderen zijn actief met taal bezig, hebben uitdagend spelmateriaal om mee te spelen en leren samen spelen. De stap
naar de basisschool wordt hierdoor vanzelfsprekender. Er wordt
gewerkt met thema’s die variëren
van je opa en oma tot het bouwen
van een huis voor je knuffel. In de
maand maart staat het thema keuken’ centraal. Dit levert veel speelplezier. De peuters knutselen, zingen en ‘werken’ over en met alles
wat met de keuken te maken heeft.

Lekker spelen met kinderen van je
eigen leeftijd in een uitdagende omgeving is voor ieder kind belangrijk.
Speel Wijs biedt deze mogelijkheid
op alle speelzalen.
Het motto van Speel Wijs zegt genoeg: “Wij maken ons sterk voor het
jonge kind !” Wilt u een keer gaan
kijken op een van de peuterspeelzalen van Speel Wijs: dat kan op iedere laatste woensdag van de maand
tussen 9.00 en 10.00 uur (niet in de
schoolvakanties). U bent van harte
welkom!
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Morgen weer een fietsenmaker in het dorpscentrum!

Bike OK opent haar deuren
Advies
Transparantie naar de klant en het
geven van een deskundig advies
zijn voor de medewerkers van Bike
OK belangrijk. Deze zaken zijn essentieel om hun formule een succes
te laten worden.
Zij verkopen geen fietsen maar
naast reparatie en onderhoud kunt
u bij hen wel terecht voor een compleet assortiment onderdelen en accessoires, zoals tassen, manden,
fietshelmen en alle andere zaken
die u in een ruim gesorteerde fietsenwinkel aantreft.
Het behulpzame personeel zal u direct de weg wijzen en adviseren
over het product dat u nodig heeft.
Vanaf 22 maart tot en met 24 maart
is er een openingsactie waarbij 15%
korting wordt gegeven op alle onderdelen en accessoires. Bike OK
vindt u aan het Burgemeester Haitsmaplein 24 A.
Mijdrecht – Morgen, donderdag
22 maart, zal Bike OK haar deuren
openen voor alle fietsende consumenten. Gemak voor de consument
staat bij Bike OK voorop, daarom
hebben zij voor een centrale ligging
in het centrum van Mijdrecht gekozen. Daarnaast hebben zij een ruime
parkeerplaats voor de deur en zijn
dus goed te bereiken.
BIKE OK komt met een nieuwe formule waarbij alle fietsende consumenten welkom zijn. Nooit meer extra betalen voor onderhoud, omdat u een fiets op internet of elders
heeft gekocht, Bike OK hanteert een
vast servicetarief voor elke fiets,

waar dan ook gekocht. Met een
vakkundig team en een stoere frisse
winkelinrichting zal de consument
zich op zijn gemak voelen.
De formule staat voor een goede en
snelle service, voor een scherp tarief. Kleine reparaties zoals het vervangen van banden zullen zij direct
uitvoeren, uiteraard indien de drukte dit toelaat.
Grotere reparaties kunnen na afspraak binnen 1 dag gereed zijn. Zij
zullen altijd tevoren met u overleggen over de kosten van de reparatie
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Dinsdag
8.00 – 18.00 uur
Woensdag
8.00 – 18.00 uur
Donderdag
8.00 – 18.00 uur
Vrijdag 8.00 –18.00/19.00–21.00 uur
Zaterdag
9.00 – 17.00 uur
Zondag
Gesloten
Volg de weekacties van Bike OK op
Twitter! @BIKEOKMIJDRECHT.RT &
Volg, uit de eerste 100 volgers zal
na de openingsactie een waardebon gegeven worden met 10% kassakorting op een artikel naar keuze. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

Eerste examen voor
VLC’ers zit er weer op
De Ronde Venen - Vorige week
dinsdag zaten 50 leerlingen van het
VeenLanden College nagelbijtend
klaar voor het examen boekhouden, een record. Nu het VeenLanden College VECON gecertificeerd
is willen veel leerlingen voldoen aan
de eisen voor dit diploma. Dit examen boekhouden is daar onderdeel van. Tussen 14.00 en 17.00 uur
werden de examenkandidaten bevraagd over boekhouden, nu is het
afwachten geblazen op de uitslag.
Met dit examen, twee maanden voor
de start van het centraal schriftelijk
examen, hebben de kandidaten een
goede warming-up gehad.

Open Huis Weekend op 23, 24 en 25 maart

Lente inspiratie bij Ambiance Zonwering
Regio - De lente kondigt zich voorzichtig aan. De zon kruipt uit haar
schulp. Alle reden voor Ambiance
Zonwering om op 23-24 en 25 maart
een Open Huis Weekend te organiseren. Drie dagen lang vol demonstraties en inspiratie, waarop belangstellenden zich kunnen oriënteren op alle mogelijkheden op het
gebied van zonwering, raamdecoratie en woninginrichting.
Ambiance Zonwering is al jaren dé
specialist in buitenzonwering, binnenzonwering, en terrasoverkappingen. Het Hilversumse bedrijf staat
voor deskundig advies en een ruim
assortiment. Van klassiek tot mo-

dern. Van handmatig tot elektrisch.
Serre- of balkonbeglazing nodig?
Jaloezieën of horren?

te dagen de zon? Het wordt door de
deskundige adviseurs van het Hilversumse bedrijf haarfijn uitgelegd.

De hoogwaardige collecties die Ambiance voert bieden voor ieder wat
wils en voor elk een eigen sfeer.

Vrijblijvend
Het bijwonen van de demonstraties is geheel vrijblijvend. Kom dus
gerust langs tijdens het Open Huis
Weekend, komende vrijdag of zaterdag maar ook op zondag 25 maart
van 11.00 – 17.00 uur om u te laten verrassen en inspireren door de
ideeën van hun adviseurs.

Nieuwste snufjes
Vorig jaar was het Open Huis Weekend een groot succes. Dus gaat
Ambiance Zonwering op herhaling. Tijdens het weekend worden
de nieuwste snufjes in terrasoverkappingen en zonwering gedemonstreerd.
Hoe houden we de zon buiten? En
hoe temmen we op het terras op he-

Schuurman zet traditie voort
in blokhutten en tuinhuizen

Mijdrecht - Het is een poosje stil
geweest rond de productie van de
bekende Schuurman blokhutten en
tuinhuizen. Het eens zo florerende bedrijf aan de Uitweg in Vinkeveen vond eind 2010 zijn einde omdat eigenaar Willem Schuurman om
gezondheidsredenen ermee moest
stoppen. Het bloed kruipt echter
toch waar het niet gaan kan en zo
heeft zijn broer Theo Schuurman
vorig jaar de traditie weer leven ingeblazen en is met een eigen bedrijf
opnieuw op een andere locatie begonnen. Theo heeft door de jaren
heen een ervaring in het maken van
blokhutten en tuinhuizen opgedaan
van meer dan achthonderd stuks!
Schuurman is nu gevestigd aan de
Industrieweg 65 in Mijdrecht. De
vestiging is te vinden bij het reclamebord op de Industrieweg aan de
inrit van het terrein waaraan Blom
Fietsen en Rijkenberg Tuinmeubelen zijn gevestigd. Voor Schuurman
moet u even doorrijden naar achteren. Daar vindt u het bedrijf in een
grote hal waar op de bovenste verdieping nog handmatig de bekende
blokhutten en tuinhuizen door Theo
worden gemaakt. Die heeft tot nu
toe niet te klagen, want de klanten
hebben hem ook op deze nieuwe
vestiging alweer weten te vinden.
“Ik maak alles zelf. Behalve blokhutten en tuinhuizen op verzoek ook
plantenbakken op maat voor balkon
en terras. Maar de hoofdmoot blijft
toch wel de productie voor tuinhuisjes en blokhutten volgens klantspecificatie met een zadeldak, een lessenaarsdak of een plat dak naar
keuze. Ideaal voor in elke tuin of
op een groot terras”, laat Theo weten. “Prima om er van alles in op te
bergen zoals tuinstoelen, parasols,
fietsen, plantenbakken of potten,
tuingereedschap enzovoort. Opgebouwd van goedgekeurd en geïmpregneerd hout, waarbij voor de bevestiging van de planken roestvast
stalen spijkers worden gebruikt. Je
kunt het zo 20 jaar gebruiken zonder dat er houtrot optreedt. Maar je
kan het ook in een bepaalde kleur

(laten) schilderen. Overigens kan
men dat het beste doen met een
kleurbeits van het merk Koopmans.
Dat product verkoop ik hier ook. En
als er een oud schuurtje staat kan
ik dat op verzoek laten verwijderen door mijn broer Dirk. Die heeft
een demontage- en sloopbedrijf en
is gevestigd in dezelfde hal waar ik
ook mijn werkplaats heb.”
Dealer Felixwood
Theo ziet de combinatie van Blom
Fietsen en Rijkenberg tuinmeubelen met zijn tuinhuisjes wel zitten.
Immers je kunt die attributen uitstekend opslaan in zijn blokhut of
tuinhuis. Wat dat betreft is de hoek
waar hij nu zit een leuke combinatie. Behalve tuinhuisjes en blokhutten is Theo ook in de markt voor het
(laten) plaatsen van tuinschuttingen
en dergelijke, waarbij hij het materiaal in overleg met de opdrachtgever uitzoekt en haalt bij de leverancier, om het vervolgens af te leveren
op de plaats van bestemming. “Zie
het als een stukje service, de uitvoering laat ik aan de hovenier of aan
henzelf over”, vertelt Theo die dealer is van Felixwood. Een leverancier
met een veelzijdig aanbod dat bestaat uit enerzijds een programma
constructiehout, waarmee de meest

Locatie: de showroom van Ambiance aan de Nieuwe Havenweg 5 in
Hilversum. Zie ook: www.ambiancezonwering.nl

Leerlingen VLC presenteren
hun eindwerkstukken
De Ronde Venen - Vorige week
presenteerden de leerlingen VWO6
van het VeenLanden College hun
examenopdracht, het zogenaamde
profielwerkstuk. Vaak alleen maar in
een aantal gevallen ook in tweetallen lieten ze zien waar ze de afgelopen maanden druk mee zijn geweest. Afhankelijk van het gekozen afstudeerprofiel (economie en
maatschappij, natuur en techniek,
cultuur en maatschappij of natuur
en gezondheid) hadden ze onderwerpen gekozen waart ze feeling
mee hebben.
41 Onderwerpen
Zo waren er onderwerpen met titels
als: Wanneer ligt Amersfoort aan
zee? (Martijn de Jong), kindertaalverwerving (Kim v.d. Weijden), lo-

maar ook: struikelen, het staat of
valt met balansherstel (Lennart Keizer en Michael Gering), de Vietnamoorlog (Anh Tran), en vele tientallen
andere onderwerpen.
Roel Mouris en Stèfan van Velsen
presenteerden hun tweetraps waterraket, imposant!

anwords (Jelle Turkenburg), millenniumdoelen Tanzania (Nikki Blom)

H5 en M4
Ook HAVO 5 en MAVO 4 (sectorwerkstuk genoemd) gaan binnenkort hun eindwerkstukken presenteren, ook hier zullen prachtige onderwerpen de revue passeren.
Voordat de presentaties plaats kunnen vinden hebben docenten en
leerlingen zich uitvoerig verdiept in
het onderwerp en elkaar daarin beter gemaakt.

Danscentrum Colijn
70ies/80ies/90ies Volume III
Uithoorn – Zaterdag 31 maart gaat
Danscentrum Colijn zoals ieder jaar
terug naar de muziek van de laatste jaren van de vorige eeuw! Na de
eerste succesvolle edities in 2008 en
2011, hebben Axel en Heleen Colijn
besloten er een jaarlijks terugkerend feestje van te maken! Bestond
de eerste editie nog uit uitsluitend
jaren 70er en 80er jaren muziek,
nu horen ook de 90ies er echt bij.
Earth Wind & Fire, James Brown,
maar nu dus ook Paul Elstak, Marco Borsato en vele andere nummers

zullen langskomen op deze gezellige avond! Kaarten a 10,-- (voorverkoop) zijn verkrijgbaar aan de dansschool, iedere dinsdag t/m vrijdag
en zondag vanaf 19.30 uur. Bestelling mailen mag ook naar info@colijndancemasters.nl.
Indien nog voorradig zijn de kaarten aan de zaal 12,50. De aanvang
is 21.30 uur. Jij bent er dit jaar toch
ook weer bij? Iedereen vanaf 18 jaar
is welkom!
Afdansen en Show of the Proms
2012.

duurzame buitenconstructies kunnen worden opgebouwd, zoals een
prachtig terras, een overkapping of
tuinhuisje. Anderzijds biedt het bedrijf ook een compleet programma
kant-en-klare tuinproducten, waarmee men met een ruime keuze aan
onder andere tuinschermen op een
esthetische manier een tuinafscheiding kan vormgeven. Felixwood
biedt wat dat betreft een totaalconcept. Het bedrijf heeft alles in huis
op het gebied van tuinhout. Daarnaast is er een aparte rubriek voor
de modernste terrasplanken van het
merk Fiberon. Meer over deze producten kunt u zien op de website
www.felixwood.com of u kunt met
uw vragen en bestellingen terecht
bij Theo Schuurman. Die haalt als
dealer graag de materialen bij de leverancier voor u op.
Scootmobiel stallingen
“Wat ik tegenwoordig ook maak zijn
stallingen voor scootmobiels in de
tuin. Die worden net zo opgebouwd
als een tuinhuisje of blokhut en helemaal op maat om er een scootmobiel in te stallen. Zodanig van constructie, dat men er via een deur aan
een kant kan inrijden en aan de andere kant er weer uit”, aldus Theo
die niet alleen belangstelling voor
zijn producten geniet uit de regio,
maar ook van daarbuiten. Het gevolg van jarenlange bekendheid van
het familiebedrijf waarvan Theo nu
(terecht) profiteert. Men kent bovendien de ‘doortimmerde’ kwaliteit
van hem en dat samen geeft voldoende reden om de toekomst in
de succesvolle productie van blokhutten en tuinhuizen met vertrouwen tegemoet te zien. Een en ander onder het motto: ‘Van groot tot
klein moet je bij Theo Schuurman
zijn’. Maatwerk in timmerwerk, dat
is Theo Schuurman op het lijf geschreven. Meer weten? Kijk op de
website www.blokhuttenentuinhuizen.eu of rij eens langs bij Theo als
u vragen en/of opdrachten heeft.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot
14.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 08.00 tot 16.00
uur. Tel. 0297-282436, E-mail: info@
blokhuttenentuinhuizen.eu

Inmiddels zitten Axel en Heleen en
hun docenten niet stil. Op 15 april
staat het afdansen gepland voor
de jeugd. Het afdansen voor de paren vindt plaats op 16 mei, en in het
weekend van 16 en 17 juni vindt
de Show of the Proms 2012 plaats,
waar dit jaar is gekozen is voor het
prachtige Griffioentheater in Amstelveen! Alle dansvormen die het
veelzijdige danscentrum Colijn aanbiedt zullen vertegenwoordigd zijn
in deze geweldige afsluitende show.
Rooster nieuwe seizoen.
Ongeveer half april is het nieuwe
lesrooster bekend voor het seizoen
2012/2013. Te zijner tijd zal dit rooster op www.colijndancemasters.nl
staan. Meer info? Bel 06-53559450.
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Beatrixschool bezoekt De Veenmolen
Wilnis - Groep 3 en 4 van de Prinses Beatrixschool hebben maandagochtend 12 maart De Veenmolen bezocht. Hier kregen zij uitleg en
een rondleiding van de molenaar en
zijn assistent.
In De Veenmolen hebben zij gezien
hoe het graan tot meel wordt gemalen en hoe de zakken graan naar
boven worden gehesen. De kin-

deren moesten over steile trappen
klauteren om helemaal tot boven in
de molen te komen. Een paar sterke
meisjes lieten zien dat ze twee molenstenen, even zwaar als het gewicht van twee auto’s, konden laten
draaien. Helemaal boven in de molen moest er een probleem opgelost worden. De wieken konden niet
meer op de wind gezet worden. Het
probleem werd snel verholpen en

weer beneden mochten de kinderen
samen met de molenaar de wieken
op de wind zetten. Daarna werden
zij door de molenaar getrakteerd op
een heerlijk molenspeculaasje.
Het was een leuk informatief bezoek
en het is zeker voor u/jou de moeite waard om een bezoekje te brengen op zaterdag als de molen geopend is.

Maak kans op een jaar lang wekelijks honderd euro boodschappen

AH Jos van den Berg viert eerste
lustrum met groots prijzenfestival
Uithoorn - Albert Heijn Jos van den
Berg viert de komende weken zijn
eerste lustrum en dat viert hij met
iedereen. Ter gelegenheid van dit
5 jarig bestaan organiseert hij een
groots prijzenfestival, waarbij iedere klant kans maakt op fantastische
prijzen en u hoeft er niet veel meer
voor te doen dan boodschappen halen bij AH Jos van den Berg en de
kassabonnen te sparen.
Wat moet u doen met deze kassabonnen? Er komen twee blauwe
tonnen te staan. Een ton voor kassabonnen van minimaal 100 euro en
een ton voor kassabonnen van minimaal 25 euro. Dus u stopt óf bonnen

ter waarde van minimaal 100 euro in daarvoor bestemde enveloppe
waarop uw naam en adres staan en
deponeert ze in de ton van 100 euro, óf u stopt minimaal 25 euro aan
bonnen in de enveloppe en deponeert deze in de bus voor 25 euro.
Er zijn twee soorten prijzen.
Prijzen
Voor de deelnemers aan de honderd euro kassabonnen zijn maar
liefst twee hoofdprijzen: wint u een
van deze prijzen, dan mag u een jaar
lang, elke week, voor honderd euro
GRATIS boodschappen doen bij AH
Jos van den Berg. De tweede prijs

is een reischeque van 1000 euro en
de derde prijs een reischeque van
500 euro.
De prijzen voor de 25 euro kassabonnen liegen er ook niet om: er zijn
te winnen drie iPhones, drie iPads,
drie e-readers en 50 cadeaubonnen
ter waarde van 20 euro.
Zaterdag 7 april om half drie is de
prijsuitreiking en houdt u er rekening mee: u moet persoonlijk aanwezig zijn. Bent u er niet, dan gaat
de prijs aan uw neus voorbij en
wordt er een nieuwe winnaar getrokken.
Voor meer info over de diverse acties houdt u deze krant in de gaten...

Escortservices, social workers
en alcohol bij W.I.K.
Na afloop werd Henny Breewel
in de bloemetjes gezet. Henny is
40 jaar lid van W.I.K. en een hulde
waard!! In 1972 had ze haar debuut
bij W.I.K. In toespraken van respectievelijk haar dochter en de voorzitter van WIK werd duidelijk welke passie en betrokkenheid Henny voelt bij het amateurtoneel. Chapeau, Henny.
40 Jaar lidmaatschap betekent dat
de vereniging een functie heeft. Leden vinden daar samenwerking,
persoonlijke groei in een veilige
omgeving. Toneelvereniging W.I.K.
hoopt dat de samenwerking met
Henny nog in lengte van dagen blijft
bestaan.

Mijdrecht – Toneelvereniging W.I.K.
heeft zaterdag 17 maart jl. een première opgevoerd. De goedbezochte
toneelvoorstelling bracht het dankbare publiek een voor haar zoon en
zichzelf vechtende moeder Truus,
een ruggenligster met economische aspiraties Paula, een onvolwassen zoon Ruud op zoek naar
zichzelf, een ambitieuse echtgenote Olivia van een promiscue politicus, een zwangere ex HBO-studente Eefje die samen met Ruud van het
‘leven’ genoot en tot slot een quasi
homosexuele hovenier Lucientje die
een aanstormend toneeltalent bleek
te zijn.

Jo Snoeren heeft met ‘Een Leugentje om Bestwil’ een theaterstuk geschreven vol bijtende sarcasme. Het
publiek is getuige van de verbitterde
machtstrijd tussen Truus en Paula
en de hulpeloze houding van Ruud.
W.I.K. heeft de wereldpremière gespeeld (J. Snoeren).
De mooie passende outfits in combinatie met grime plus geluids- en
lichteffecten uit de splinternieuwe geluidsinstallatie heeft WIK geinspireerd tot een gezellige levendige theateravond. Het publiek honoreerde de acteurs met applaus en
lachsalvo’s. De avond werd afgesloten met life music.

Nieuwe leden welkom!
De oproep van Toneelvereniging
W.I.K. aan geïnteresseerden: Meld
je aan als nieuw lid (v/m) van W.I.K.
Word toneelspeler en werk mee aan
het behoud van WIK in De Ronde
Venen.
Wat krijg je daarvoor terug: Je komt
W.I.K. versterken en zij biedt jou
door een interne opleiding de kans
uit te groeien tot een veelzijdige acteur. W.I.K. heeft jonge en gevorderden nodig. Je wordt begeleid door
een ervaren actrice/acteur bij de
eerste stappen op het toneel. Toneelvereniging W.I.K. biedt gezelligheid, vriendschap en samenwerking.
Wacht niet! Bel met Yvonne: tel.
287978 of Nico: tel. 785464.
Begin augustus begint voor W.I.K.
weer het theaterseizoen. Tot dan!!

Twee gratis cursussen over bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening
De Ronde Venen - Heb jij regelmatig met bestemmingsplannen te maken en wil je daar meer over weten?
Zijn er bouwplannen of nieuwe ontwikkelingen en wil je daarover meepraten? Dan zijn deze cursusavond
misschien iets voor jou!
Cursus bestemmingsplannen
De Natuur en Milieufederatie
Utrecht organiseert op dinsdag 20
maart voor de derde keer de cursus bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is voor de ruimtelijke ordening een van de belangrijkste plannen. Als gemeenten nieuwe ontwikkelingen mogelijk willen
maken, is daar vaak een bestemmingsplan voor nodig. Aan de andere kant worden veel natuur- en
landschapswaarden via het bestem-

mingsplan beschermd. Ook als een
weg wordt verbreed of een fietspad
wordt aangelegd moet dat in het
bestemmingsplan passen. Bijna iedereen krijgt vroeg of laat dus met
het bestemmingsplan te maken. Tijdens de cursusavond gaan we in
op de regelingen die je in bestemmingsplannen tegen kunt komen.
Wat staat er allemaal op de kaart?
Wat staat er in de regels?
Vervolgcursus
En wat betekent dat allemaal? Wat
zijn ontheffingen, aanlegvergunningen en wijzigingen? Tijdens de eerdere cursusavonden over bestemmingsplannen bleek er belangstelling te zijn voor een vervolgcursus.
Deze cursus is op dinsdag 3 april.
Naast het bestemmingplan heeft de

gemeente nog veel meer mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken. Tijdens de cursus zal daarom worden ingegaan op
de Crisis- en herstelwet en de verschillende soorten omgevingsvergunningen waarmee projecten gerealiseerd kunnen worden. De NMU
wil de invulling van het programma
afstemmen op de wensen en vragen
van de deelnemers. Heb je onderwerpen waar je meer over wilt weten, dan is dit je kans! Bij het opgeven kun je ook je wensen invullen.
De beide cursussen zijn van 20.00
tot 22.00 uur en worden gegeven
door Arnold Korste van het Adviespunt Ruimte van de NMU. Meld je
aan op www.nmu.nl. De cursussen
zijn gratis.

Voorstelling De Opregte Amateur op 30 en 31 maart:

Bibberen en beven in De Springbok
De Hoef - Op 30 en 31 maart speelt
de Hoefse toneelvereniging de voorstelling ‘Bibbertje en Beef B.V.’ Het
is gebaseerd op het stuk ‘De Rose
Pyjama’, indertijd geschreven door
Arie van der Lugt in de bewerking
van Maurits Keyzer.
Arie van der Lugt (1917-1996) heeft
naast vele boeken ook een aantal
succesvolle toneelstukken geschreven. Zo dateert ’de Rose Pyjama’ uit
1950 en ondanks dat dat stuk dus al
een respectabele leeftijd heeft bereikt, kan het inhoudelijk nog prima
mee. Maurits Keyzer heeft een aantal stukken van van der Lugt aan de
moderne tijd aangepast en ‘de Rose Pyjama’ heet in die bewerking
‘Bibbertje en Beef B.V.’ naar de firma
(sinds 1853) in textiel die te hulp geroepen wordt rond het bewuste rose kledingstuk. Het is dus een heuse
klassieker die eind maart door het
gezelschap ‘De Opregte Amateur’
uit en in De Hoef op de planken gezet wordt.

Voldoende warme koffie was binnen
handbereik, maar toch! De hoofdrol is ditmaal weggelegd voor Ronald Wieman, die in zijn rol als brave
huisvader Joost Bramzaaier van alles over zich heen krijgt en dat komt
allemaal door een roze pyjama. De
relatie met zijn vrouw is prima, maar
van die met zijn schoonmoeder kunnen we dat niet direct beweren, en
die roze pyjama maakt het er niet
beter op.
Toneelvereniging De Opregte Amateur nodigt alle belangstellenden uit
dit stuk bij te wonen en ter geruststelling: de temperatuur van de zaal
zal aangenaam zijn!
De voorstellingen worden gegeven op vrijdag 30 en zaterdag 31

maart om 20.00 uur in het theater
De Springbok aan de Oostzijde 61a.
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, aangezien
de afgelopen voorstellingen allemaal uitverkocht waren en de huidige stand van de reserveringen aanleiding geeft aan te nemen dat alle kaarten al in de voorverkoop weg
zullen zijn.
Reserveren kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman,
tel. (0297)593291.

Repeteren
Al vanaf begin januari zijn de spelers
aan het repeteren en dat wordt serieus opgevat, want zelfs toen men
de verwarming van de oefenruimte vergeten was tijdig aan te zetten, waardoor de temperatuur zelfs
binnen eerder tot schaatsen uitnodigde, werd er stug doorgeoefend
door regisseuse Tiny Pieterse en het
team: dat was echt bibberen en beven met jassen aan en mutsen op!

Corry Moen veertig jaar in
actie bij Lotus kring Uithoorn
Regio – Vorige week donderdag 15
maart was het feest bij de LOTUSvereniging in Uithoorn. Corry Moen
uit Mijdrecht werd deze dag gehuldigd, omdat zij 40 jaar actief lid is
van de vereniging. De LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding
Slachtoffers) stelt zich als doel om
als slachtoffer bij E.H.B.O. verenigingen, BHV opleidingen e.d. te acte-

ren en een zo goed mogelijke ongevalsituatie neer te zetten. Op deze manier kunnen de eerste hulpverleners hun kennis in een zo realistisch mogelijke situatie toetsen.
Corry heeft aan vele grote rampoefeningen meegedaan. Zij werd door
mevrouw Van Kleef, voorzitter van
het Landelijk Hoofdbestuur, gehuldigd en in het zonnetje gezet. Ook

van de vereniging zelf kreeg zij diverse cadeaus en bloemen aangeboden. Corry is het eerste lid binnen de LOTUS vereniging Uithoorn
die het 40-jarig jubileum op haar
naam heeft staan. Landelijk gezien
behoort zij nu tot de zes die deze
mijlpaal bereikt hebben. Zij is nog
steeds zeer enthousiast en hoopt
ook nog vele jaren actief te blijven.

v.l.n.r. Dorrie Huson (secretaris LOTUS Uithoorn), dokter van Hasselt (arts, docent), Koos Kruijs (studieleider), Corry Moen (jubilaris), Ineke Hond (studieleider), Rene v.d. Wals (voorzitter LOTUS Uithoorn), Wilma van Kleef (voorzitter Landelijk LOTUS)
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Dorpscentrum De Willisstee
heeft nieuw dak

Aalsmeer - Vervolg van voorpagina
“Twee jaar geleden werd een lekkage in de culturele zaal, oftewel de
gymzaal geconstateerd. Dat werd
hersteld. Na de reparatie ben ik zelf
het dak op gegaan om te zien wat
er aan gedaan was. Een half jaar later was er weer lekkage, dus ik weer
het dak op en toen constateerde ik
dat er zachte plekken in het dak waren waar je door de dakbedekking
heen zakte als je erop ging staan.
Geen goed voorteken dus,” legt
Kneppers uit die in zijn werk zelf
dikwijls te maken heeft (gehad) met
restauratie van gebouwen. “Voor inspectie is toen een stuk van het dak
verder onderzocht en daarbij kwam
aan de orde dat delen gewoon verrot waren en de isolatie drijfnat was.
Het is toen tijdelijk weer dichtgemaakt en we hebben een plan de
campagne opgezet voor algeheel
herstel. Gevaar voor gebruikers in
de zaal is er nooit geweest, wel telkens kleine en lastige lekkages. In
die tijd waren we druk bezig met
de verbetering van de exploitatie
van De Willisstee. Dat deden we in
overleg met de toenmalige wethouder Jan van Breukelen. Een onder-

deel daarvan was reservering van
gelden voor groot onderhoud als wij
op de lange termijn op eigen benen
zouden komen te staan. Wij hadden
daarvoor bedragen op het oog die
door de wethouder te hoog werden
bevonden. Er is vervolgens een aantal rapporten over De Willisstee samengesteld over o.a. exploitatie en
gebruik, verhuur etc. van de ruimten. Een en ander werd gerelateerd
aan het andere dorpscentrum in
Vinkeveen, De Boei. Niet helemaal
terecht in mijn ogen, want De Boei
heeft zalenverhuur met een sporthal in de exploitatie, wij een sporthal met drie zaaltjes. Dat is wezenlijk anders. Naar werd gezegd hadden wij de exploitatie voor de drie
zaaltjes niet op orde. Kort en goed,
na nog meer rapporten bleek dat wij
toch steeds méér van het subsidiebedrag voor onderhoud nodig hadden dan de wethouder voor ogen
had. Dat betekende een impasse en
het verzoek verdween toen in de bureaulade. Reservering van geld konden wij om die reden niet uitvoeren
en toen hebben wij aan de hand van
die laatste rapporten in afwachting
van de besluitvorming de wethouder alvast gevraagd om geld voor de

dakreparatie. De wethouder zou dit
verder intern gaan bespreken. Maar
als het dak vervangen wordt moet
de dakbeveiliging eveneens worden
aangebracht en daarmee is eveneens geld gemoeid. Men mag namelijk wettelijk gezien ongelijnd bij
gebouwen niet het (hoge) dak op.
Dat was ook de reden dat er gedurende de recente werkzaamheden
een tijdelijk hekwerk langs de randen was geplaatst.” Aldus het betoog van Kneppers.
Zelf betalen
Tijdens de laatste raadsvergaderingen in 2010 vóór de herindeling is
een en ander in de raad besproken.
Het dak dat toen is ingebracht werd
aangehouden, want eigenlijk mocht
daarover geen beslissing worden
genomen met het oog op de overgang naar de nieuwe gemeente.
De dakbeveiliging werd echter zeer
serieus genomen. Aangezien dan
ook alle andere openbare gebouwen van een dakbeveiliging moesten worden voorzien, nam de wethouder het onderwerp weer terug
om opnieuw te bekijken. Tijdens de
laatste vergadering ‘oude stijl’ eind
2010 zei de wethouder doodleuk dat

hij geen nieuw beleid meer ging invoeren. Daarna was het van tafel.
Toen de herindeling een feit was
heeft het stichtingsbestuur met de
nieuwe wethouder, Erika Spil, contact over dit onderwerp gehad en
die deelde mee dat men de dakbeveiliging zelf maar moest betalen,
want tenslotte was het gebouw eigendom van de stichting. Dat betrof
eveneens de kosten van de dakrenovatie. Alles bij elkaar ruim 80.000
euro. Volgens het gemeentebestuur
kon dat wel want de stichting zou
genoeg reserves hebben opgebouwd uit de bestaande subsidies
en de inkomsten die zijn en worden
gegenereerd uit de exploitatie. “Dat
hadden we inderdaad voor elkaar.
Op zich geen ramp, want daarmee
hadden we meteen toestemming
om het dak te repareren. We mogen
namelijk geen dingen doen die niet
in de begroting staan”, laat de voorzitter met een glimlach weten.
Nasleep brand
“De aantasting van het dak is een
nasleep van de brand die het dorpscentrum trof in 2003”, vult Ruud
Pfeiffer aan. “Daarbij brandde de
sporthal af, maar de culturele zaal
is toen min of meer gespaard gebleven. Van wethouder Van Breukelen kreeg de stichting toen het verzoek om zo snel mogelijk de zaal
geschikt te maken om kinderen in
te laten gymmen, want er was een
tekort aan sportfaciliteit ontstaan.
Er is toen een gymvloer in gekomen
die 28.000 euro heeft gekost en het
dak werd (te) snel ‘dichtgeplakt’.
Waarschijnlijk vanwege het blussen destijds is de dakisolatie tussen
het plafond en de dakbedekking nat
geworden. Dat is mede de reden dat
het isolatiemateriaal niet meer als
zodanig functioneerde. Dat veroorzaakte steeds vaker condens waardoor het tussen de dakdelen alleen
maar natter werd en de zaak stilaan
is gaan rotten. Vanaf 2008 zaten we
dus al met een slecht functionerend
dak. Inmiddels is 70 procent van de
dakbalken vervangen plus het complete dakbeschot. De oude isolatie is verwijderd en vervangen door
nieuwe. Overigens hebben we keurig een aanbestedingsprodure gevolgd waarbij Krimp en Cornelissen
Dakwerk als de meeste gunstige uit
de bus kwamen. Zij hebben keurig
werk geleverd en net op een tijdstip
dat het prachtig paste tussen alle
activiteiten die wij in De Willisstee
doorgaans hebben. Want we zitten
aardig vol. Alleen in de daluren kunnen we nog zaalruimte aanbieden.
Elke huurder is van harte welkom
want wij moeten nu nodig ons onderhoudspotje snel weer zien aan te
vullen, want de centen zijn nu op.”

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Wilnis, Oudhuizen toen en
nu ter hoogte van N212

toen

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

Uitslag Regionale Voorleeswedstrijd
Burgemeester Van ’t Veld vertelde
dat ze had genoten van alle voorgelezen fragmenten en dat het haar
nieuwsgierig had gemaakt naar de
afloop van alle verhalen. De kinderen die op de 4e plaats zijn geëindigd ontvingen uit handen van de
juryleden een boekenbon en een
oorkonde.
Naast: Alle kandidaten van de voorleeswedstrijd worden toegesproken
door de juryvoorzitter.
Onder: Winnares Sanae El Allali krijgt
de oorkonde uit handen van juryvoorzitter Mirjam van ’t Veld, burgemeester Stichtse Vecht

De Ronde Venen – Vorige week
woensdagmiddag 14 maart organiseerde Bibliotheek Angstel, Vecht
en Venen voor de zevende keer de
Regionale Voorleeswedstrijd.
Peet Koetsier presenteerde evenals vorig jaar de Voorleeswedstrijd,
stelde de negen kandidaten voor dit jaar allemaal meisjes - en had
voor iedere kandidaat een bemoedigend woord. De jury, die bestond
uit Mirjam van ’t Veld, burgemeester
Stichtse Vecht, Caroline Stroer, correspondent van onder andere Witte Weekblad en Ellis Uhrlep, mediacoach, had de taak om uit de negen voorleeskanjers een winnaar te
kiezen. In de pauze, terwijl de jury
zich terugtrok voor het beraad, verzorgde Dansstudio Feel The Beat
een wervelende workshop. Op vrolijke muziek kregen de kinderen een
dansje aangeleerd en konden zo na
het lange stilzitten hun armen en
benen even losgooien. Na het juryberaad kwam daar dan het verlossende woord van de voorzitter van
de jury Mirjam van ‘t Veld. Als eerste is geëindigd: Sanae El Allali van
de Daltonschool in Maarssen. Sa-

nae las voor uit Mees Kees, een pittig klasje, van Mirjam Oldenhave.
De jury vond dat ze duidelijke en
rustig sprak, ze bracht de emotie goed over aan het publiek, met
mooie gebaren bij het verhaal en ze
keek het publiek regelmatig aan.
Zij kreeg uit handen van de voorzitter Mirjam van ‘t Veld de officiële ingelijste voorleeskampioen-oorkonde, een boekenbon, een snoepcadeau en natuurlijk de felbegeerde uitnodiging voor de Provinciale
Voorleesronde op 4 april in theater
de Kom in Nieuwegein. Als tweede
is geëindigd Melanda Bos van De
Trekvogel in Mijdrecht. Melanda las
voor uit Hoera voor Floor! Van Marjon Hoffman. En als derde is geëindigd Marit Kroodsma van de Willibrordusschool uit Breukelen. Ook
Marit las een fragment voor uit Hoera voor Floor!. Deze twee voorleeskanjers kregen een mooie Nationale voorleesdraagtas en een boekenbon.
Tot slot had de jury besloten dat alle andere kandidaten vierde zijn geworden, want ook zij hebben mooi
voorgelezen.

Weer een nieuwe supermarkt in Vinkeveen!

Altovi versus Vitalo
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag en
zondag heeft Toneelvereniging Altovi een nieuw stuk uitgevoerd in De
Boei. Het stuk was speciaal voor Altovi geschreven ter gelegenheid van
haar 65-jarig jubileum, door Martin Verrips en muzikaal omlijst door
Zanggroep Braq en begeleid door
een voor deze gelegenheid geformeerd orkest genaamd ‘Litavo’. Allemaal dolenthousiaste amateurs
die hun uiterste best deden de toegestroomde toeschouwers te vermaken en waarin zij prima zijn geslaagd. De mensen herkenden in
dit stuk ‘iets’ van een buurtsupertje.
Vinkeveen heeft er weer even een
supermarkt bij, al is het maar voor
een week!
Martin Verrips heeft wederom een
leuk toneelstuk geschreven in een
vocale en muzikale omlijsting. Dat
gaat hem nogal goed af. Het is al de
zoveelste klusical die hij voor Altovi
geschreven heeft. Schuilt er in hem
misschien een nieuwe schrijver van
leuke Nederlandse musicals? Het
stuk was een mix van wat er zich
zoal in een supermarkt kan afspelen. Mensen die elkaar daar ontmoeten, personeelsproblemen zo-

wel met hem als met haar! Komisch
en zeker ook herkenbaar zijn de situaties die er zich voordoen in deze buurtsuper. Natuurlijk wordt er
af en toe een beetje overdreven met
de voorstelling van zaken, maar de
mensen in De Boei konden er prima
om lachen en hebben genoten van
deze uitvoering. En een avondje (en
middagje) uit was het zeker. En daar
is het ook om te doen, toch? Dankzij onder andere de middenstand uit
De Ronde Venen kon er een tombola worden georganiseerd met mooie
prijzen.
Aanstaande zaterdag
Komende zaterdag 24 maart zal Altovi voor de derde en laatste maal
De Boei om dit stuk laten lachen en
daarna wordt de winkel weer gesloten. Wij zijn benieuwd naar de volgende klusical van Altovi.
Er zijn voor zaterdag de 24ste maart,
nog kaarten beschikbaar bij de
voorverkoopadressen. In Vinkeveen
in de voorverkoop bij: Deco Home
van Asselen, Dio de Bree, Slijterij
Vreeland en in Mijdrecht bij Boekhandel Mondria. Of via altovi@zonnet.nl

Steun het Rode Kruis!

Handwerkverkoop in
Gerardus Majella
Mijdrecht - Elke week zijn in Zorgcentrum Gerardus Majella dames
actief met handwerken. Onder het
genot van een kopje koffie en in
een gezellige sfeer maken ze leuke en mooie dingen. U kent de warme sokken en de fraaie dekservetten, maar er zijn nog veel meer aan-

trekkelijke handwerken te koop. De
verkoop van de handwerkjes is op
woensdag 28 maart van 9.30 tot
11.30 uur in Gerardus Majella aan
Bozenhoven 157. Komt u eens kijken, ook voor u staat de koffie klaar!
U steunt met uw aankoop het Rode
Kruis ! Dus graag tot ziens.
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APK Garage Mur organiseert technisch
evenement Alfa Romeo Spider Register
Mijdrecht - Zaterdag 18 maart
werden de leden van Alfa Romeo
Spider Club ontvangen bij APK Garage Mur in Mijdrecht voor een
‘APK’ keuring van hun Alfa Romeo cabrio’s. De daklozen, waarvan de meesten oldtimers zijn, moeten ook periodiek gekeurd worden
en Cees zelf, ook lid, bood de mogelijkheid aan dit eens met de Spi-

der club te doen. Onder het genot
van een hapje en een drankje stonden er tientallen leden met hun Alfa Spider te wachten om een indruk
te krijgen van wat er zoal komt kijken bij een APK keuring. Cees heeft
de verschillende punten gewezen
waarop wordt gecontroleerd en uitgelegd waarom dat wordt gecontroleerd. Ook werd een schokbre-

kertest gedaan, wat voor sommigen
een schokkende ervaring was.
Als klap op de vuurpijl had Cees die
dag een Tesla Roadster geregeld. De
100% elektrische Tesla werd ter beschikking gesteld door CarQur.com.
Het was toch dringen geblazen toen
iedereen een proefritje mocht maken met de Tesla. Iedereen wurmde
zich 1 voor 1 in deze sportieve groe-

ne bolide om zijn kracht eens te ervaren. En dat was magnifiek, een ervaring om nooit te vergeten voor Alfa Spider club leden.
De leden van de Spider club hebben een leerzame dag gehad bij
APK Garage Mur, waar Cees met
veel liefde voor het vak ze een weg
heeft gewezen in de regels van de
APK wereld.

Rode Kruis rolstoelbrigade van start
met bewoners Gerardus Majella
De Ronde Venen - Na de voorjaarsvakantie zijn weer 12 leerlingen
van het VeenLanden College met
hun maatschappelijke stages gestart door middel van rolstoelwandelen met gasten uit verzorgingstehuis Gerardus Majella.
Doelstelling is enerzijds dat bewoners lekker naar buiten kunnen en
genieten van de omgeving, anderzijds het contact tussen jong en oud.
Het Rode Kruis van De Ronde Venen
verzorgt de instructie van de leerlingen: zij leren het gebruik van de
rolstoel, stoepjes en hellingen nemen en op de rem zetten. Hoe help
je mensen in en uit de rolstoel, maar

bovenal hoe heb je contact met de
bewoner die jij begeleidt en waar
praten jullie zoal over? De vrijdagmiddagwandelingen worden ondersteund door de activiteitenleidster
van het verzorgingstehuis en ook
een extra vrijwilliger van het Rode
Kruis. Elke week wandelen er zes
leerlingen mee.
Om de beurt
Om beurten heeft een van de leerlingen de leiding. Deze leerling bereidt de route voor en zoekt een horecagelegenheid uit om gezellig wat
te drinken en met elkaar te praten.
De VLC-ers zorgen dat het voor de
gasten uit de verzorgingstehuizen

een echt uitje is om het weekend in
te luiden.
Rode slinger
Dit jaar gaat de hele groep, als een
lange rode slinger, op woensdagmiddag 6 juni naar de jaarmarkt in
Mijdrecht ! Bij slecht weer begeleiden ze spelactiviteiten in het tehuis,
maar alle deelnemers hopen uiteraard op heel veel mooi weer-middagen !
Zowel de jongeren als de gasten uit
Gerardus Majella hebben er echt
zin in en u komt ze vast regelmatig tegen in hun Rode Kruis-jacks
in Mijdrecht op de vrijdagmiddagen tot eind juni !

Dorpscentrum De Willisstee
heeft een nieuw dak
Wilnis - Dorpscentrum De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan
heeft vorige week een nieuwe dakbedekking gekregen. Tevens werd
een deel van het houten dakbeschot met een aantal balken plus
de vergane isolatielaag vervangen.
De dakdelen bleken goeddeels verrot te zijn. Van de 25 houten balken
moesten er 19 worden vervangen.
De dakbedekking van de aangrenzende sporthal hoefde geen onderhoud. Aannemersbedrijf Krimp verving de houten delen en de isola-

tie. Vervolgens voorzag Cornelissen Dakwerk het dichtgetimmerde en geïsoleerde dak weer van een
nieuwe laag dakleer. De dakwerkers
hadden de wind en het weer mee
die week, want het bleef droog en
de buitentemperatuur was dusdanig
aangenaam, dat het werk goed kon
worden uitgevoerd en op tijd opgeleverd. Naast het dorpscentrum
was een mobiele bouwkraan van
Jos Blom uit Alkmaar opgesteld om
materialen voor het dak af- en aan
te voeren. De verrotte delen gingen

in een grote container op het parkeerterrein, nieuwe materialen werden naar boven gehesen ter reparatie en renovatie van het dak. Dat
is allemaal zonder noemenswaardige problemen gelukt. De kosten van
de reparatie belopen zo’n 65.000
euro. Geen kattenpis als je bedenkt
dat Stichting Dorpscentrum Wilnis
voor die kosten opdraait, niet de gemeente.
Die hecht in haar Kernenbeleid weliswaar groot belang aan een mooi
en goed functionerend ‘dorpshuis’
en maakt voor een aantal activiteiten daar ook dankbaar gebruik van
– o.a. de Nieuwjaarsreceptie – maar
een bijdrage in de kosten van onderhoud is kennelijk niet aan de orde. “Hoewel moeizaam zijn we gelukkig in staat geweest om telkens
een bedrag opzij te zetten om zelf te
voorzien in onderhoud van het gebouw mocht dat aan de orde komen
en je ziet het, puur noodzaak!” Aldus
stichtingsvoorzitter Jan Kneppers
die samen met bestuurslid Ruud
Pfeiffer uitleg geeft over de noodzaak van de dakvernieuwing. Lees
verder elders in deze krant

Leerlingen van de St. Jozefschool laten
bewoners Maria-Oord hun talenten zien
Vinkeveen - Groep 8A en groep 8C
van de Sint Jozefschool hebben de
bewoners van Maria-Oord een bezoek gebracht om met een open podium hun talenten te tonen. De Sint
Jozefschool werkt met de Vreedzame School, dus droeg iedereen een
steentje bij. Ze lieten dansjes zien en

liedjes horen aan de bewoners. Max
en Julian uit groep 8C waren presentator. Het eerste optreden was
van Kim met haar viool. Zij speelde
meerdere keren. Door twee groepjes werd er op het lied ‘Ik neem je
mee’ gedanst. Ook alle jongens
van groep 8C deden mee, zij dans-

ten op het lied Ai Se eu Te Pego en
een paar kinderen uit groep 8A deden een dansje. Als afsluiting zong
groep 8A het lied ‘Iwan en Petroejska’. Het was al met al een heerlijke
ochtend voor zowel de leerlingen
van de St. Jozefschool als voor de
bewoners van Maria-Oord.
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AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT:

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN

SPINNING

Jeugdschaatsers Nooitgedacht
sluiten seizoen af met bowlen
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag heeft de jeugd feestelijk afscheid genomen van het schaatsseizoen. Een schaatsseizoen dat
zeer geslaagd is.
Stonden de jeugdschaatsers in oktober nog wat onwennig op de
ijzers, in februari was daar niets
meer van te merken Dat kwam mede door het natuurijs waardoor alle kinderen flinke progressie hebben geboekt
Uitreiking
Op 11 februari en op 10 maart stonden twee examenonderdelen op het
programma, waarop het diploma
gebaseerd is.
De uitreiking van het diploma vond
zaterdag 17 maart plaats in de Bowling Mijdrecht. Daar werd een uur
lang gebowld en werd er patat en
een snack gegeten. Naast het diploma ging iedereen met een mooie
herinnering naar huis.
De volgende kinderen hebben de
volgende diploma’s gekregen:
Schaatsproef: Rick de Jong en Kjell
van Eeken.
Diploma A: Melody van der Jagt,
Joey Kok, Senna Werkhoven, Maaike de Lange, Julie van der Schaft,

Renske Zuiker, Rutger Langelaar,
Lynn Peek, Tara Sas, Stefan Winters,
Loïs Vrolijk, Boris Langelaar en Mikki van Dijk.
Diploma B: Kevin van der Bosch,
Rover Brinke, Huub Wouters, Amy
Quist, Pippa Maas Geesteranus, Bas
van Blokland, Lieve van Avezaath,
Sterre van Bemmel, Sven Wolvers,
Chris Coppens, Gwen van Bemmelen, Demi van Bemmelen, Lisa Quist,
Jet van Kooten en Jordy Veerkamp.
Diploma C: Eline de Kloet, Wouter de Jong, Joy Streefkerk, Nikki van Blokland, Stijn van Bemmel,
Muriël Coppens, Eveline de Lange,
Luna van Bemmelen, Lotte van der
Horst, Adne Limburg, Ismene Nobel,
Meina Peek, Liam Braithwaite, Fleur
Bocxe, Gido Drost, Estelle van Rijn,
Djoeke Lek, Neil Vrolijk, Sophie de
Haan, Danny de Dood, Robin Bader,
Lynn van Galen, Lotte van Eenennaam, Merel Koek, June Heemskerk, Christa Drost, Tom Nethe, Kim
Röling en Simone Bader.
Diploma D: Jonna van der Meer,
Silja van Eeken, Valerie van der Jagt, Denise den Teuling, Michelle
de Dood, Chiara Ledegang, Jeffrey
Winters, Max Nobel, Debby van der
Neut, Brian van der Neut, Rody van
der Pouw-Kraan, Toine Stark, Den-

nie Verweij, Max de Haan, Fleur de
Jong, Floyd Veerkamp, Danny Berkelaar, Eva Turk, Youp Janssen, Randi Berkelaar, Michelle Ros, Coen
Brugman, Britt Stronkhorst, Ivo Sas,
Stijn Bocxe, Bonne van Avezaath,
Maud van der Pot, Wiebe Herweijer,
Anne de Jong, Roger Bartels, Sterre van Schaik, Youri Janssen, Minke van Dijk, Jasper de Kloet, Tanith
Hansen, Jitske Lek, Kim van Kooten,
Tatum Stokhof, Rowan Kroon, Noémi Overmars en Eline Broos.
Diploma E: Jasper van Loo, Lars van
Loo, Miqél Koene, Sjors Verweij,
Wessel van der Elst, Jeroen de Jong,
Timmy van der Schraaf, Demi Oudshoorn, Robby Braat, Jelle Immerzeel,
Noa Janmaat, Isa de Jong, Thom
Joosten, Jorn Hansen, Kris van Rijn,
Heleen van der Pot, Enrico Zeilmaker, Claudia Schuurmans, Jop van
Rijn en Jelle van Eck.
Diploma F: Thinka Lek, Ivar Immerzeel, Marit Schel, Marc Brugman en
Hidde Herweijer.
Ook geïnteresseerd in het jeugdschaatsen? Kijk dan op de site van
www.ijsclubnooitgedacht.nl of bel
voor informatie en opgave voor het
jeugdschaatsen: Luciën Wolvers:
tel. 0297-282156.

13 april 1962-13 april 2012

Al 50 j aar zwemmen en
waterpoloën bij De Amstel!
Regio - Het jaar 2012 is voor Zwemen polovereniging De Amstel een
bijzonder jaar. Het is dan 50 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht. In die vijftig jaar is er veel gebeurd: van het AMVJ-bad in Amsterdam (zie foto), naar het Spetternest en het Burgemeester Kootbad
in Uithoorn, het (oude) Sloterparkbad in Amsterdam, de Waterlelie in
Aalsmeer, het Veenbad in Vinkeveen
en de Otter in Uithoorn.

Totdat in 2010 het Veenweidebad
in Mijdrecht werd geopend. De tot
dan “zwervende” vereniging kreeg
een eigen thuisbad met een schitterend clubhuis met uitzicht op het
wedstrijdbad. Een droom die werkelijkheid werd.
Op 13 april 2012 bestaan we dus 50
jaar. Een jubileum dat we groots willen vieren. Alle leden en oud-leden
zijn dan ook van harte uitgenodigd

Kanovereniging DRV met
beginners naar de Ardennen
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend heeft de kanoclub gevaren op stromend water in de Ardennen. Er waren dit jaar veel beginners
bij waaronder ook een aantal jeugd-

leden. De waterstand was niet hoog
maar voldoende om de techniek te
leren en te spelen in een wals of een
verval. Er werd gevaren op de Ourthe. De bovenloop van de Westelij-

op de officiële receptie en tevens reunie die plaatsvindt op zaterdag 14
april, vanaf 15.30 uur in het clubhuis van Zwem- en polovereniging
De Amstel in het Veenweidebad aan
de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.
Wij nodigen u hierbij uit om met ons
te proosten op dit jubileum en op de
toekomst van de club!
U kunt zich opgeven middels een
e-mailbericht en stuur u dat naar:
jubileum@zpv-de-amstel.nl
ke of Oostelijke Ourthe is hier een
fraaie smalle en bochtige beek met
snelstromend water en voorzien van
enkele hindernissen.
Voor de echte - freeks- die graag
spelenvaren op een golf of wals is
deze rivier niet wild genoeg. De beginners hadden hier echter voldoende uitdagingen om dit soort
rivieren te bedwingen.

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

Het gedreven ‘Team de Ronde Venen’ wil ter voorbereiding op de grote
beklimming op 6 & 7 juni graag met u de uitdaging aangaan!
Huur een fiets voor € 12.50 per uur, of 4 uur voor € 45.00.

Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?
Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

Let op!! Zorg snel dat je erbij
bent want vol = vol!

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

Een uitstekende wedstrij d
voor Veenlandturnsters
De Ronde Venen - Op zaterdag reden we rond half acht richting Breukelen voor de tweede voorronde
voorgeschreven oefenstof. Het beloofde een drukke dag te worden
want we hadden ook de turnsters
van Abcoude onder onze hoede. In
baan 1 turnde voor Veenland Femke
vd Molen en Madelon Rispens en in
baan 2 turnde Annique Herngreen
en Isa Groenendaal. Femke en Madelon starten sterk op de toestellen
vloer en sprong. Op brug verbaasde Femke iedereen met hoge zwaaien en Madelon deed voor het eerst
op de balk de arabier af. Femke behaalde een 9de plaats op de hielen
gevolgd door Madelon op plaats 10.
Annique en Isa begonnen sterk op
brug. Annique werd zelfs tweede op
dit toestel. Ook balk en vloer verliepen prima. Op sprong hebben ze
allebei weleens beter gesprongen
maar uiteindelijk mocht Annique op
het podium gaan staan op de derde
plaats en Isa werd 15de .
In de tweede ronde de beurt aan Julie Postma. Ze begon met een mooie

vloeroefening en een prima sprong
over de kast. Op brug ging het vandaag iets minder helaas een handen en voeten landing met de salto. Daarna kwamen alle spanningen
van de laatste week eruit en na een
peptalk toch nog een prima balkoefening. Julie behaalde een mooie
7de plaats.

Zware val
Daarna was het de beurt aan Muriel Coppens en Kelly Klinkhamer
. Kimberly Bouman kon helaas na
een zware val van de brug verleden week niet meedoen. Kelly begon met een super oefening op
brug waar ze voor de uitvoering een
9.1 kreeg en ook Muriel had een
droomstart die was zelfs de hoogste met brug.
Helaas moesten ze alle twee een
keer van de balk maar vloer ging
weer prima. Op naar sprong voor alle twee een lastig onderdeel. Kelly
heeft de laatste wedstrijden niet gesprongen het lukte gewoonweg niet

maar vandaag eindelijk kunnen we
met trots zeggen dat er twee mooie
overslagen gesprongen werden.
Een overwinning op zichzelf. Ook
Muriel verbaasde iedereen met in
turnen wilde het niet lukken maar ze
goochelde op de wedstrijd een hele
mooie overslag uit haar hoed.
Muriel eindigde met een medaille
op de vijfde plaats. En Kelly behaalde een 12de plaats maar met een
goud randje.
Als laatste was Eva Turk aan de
beurt. Ze begon met een mooie
brugoefening en ook de balk ging
prima. Ze bleef bijna met de koprol zitten maar gelukkig vielen de
meeste met dit onderdeel.
Vloer deed ze uitstekend heel netjes en ook de overslag op de kast
ging goed. Eva eindigde op de 17de
plaats. We kijken vol trots terug op
deze wedstrijd met prima resultaten
voor iedereen. Nu op naar de onderlinge wedstrijd op 21 april en naar
de finales.
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UWTC-crossers op podium bij
kampioenschap van Amstelland
lijk, maar uiteindelijk werd het gaatje langzaam teruggebracht tot 10
seconden. Patrick Bos van de Amstel maakte op een indrukwekkende wijze alleen de oversteek en was
in de finale te sterk voor de overgebleven vluchters. Henk de Jong reed
naar een verdienstelijk 2e plek en
Marcel Jacobs haalde een 3e plek.
Luuk van Vliet won de sprint van de
2e groep, voor Guido de Groot en
René Kaslander.

Regio - Op zondag 18 maart startte de jeugd nog droog op het parcours van de Amstel in Amstelveen,
maar tijdens cat 5-6 en 7 begon het
vies te regenen. Bij categorie 1-2
een podium plek voor onze jongste
dame, Britt Buijs. Met een medaille
voor de 3e plaats ging zij tevreden
naar huis. Bij de jeugd cat 3-4 reed
Tristan Geleijn naar de 3e plaats.
Broer Owen reed samen met Menno van Capel in het peloton achter
de 2 koplopers in cat 5-6. Nat en
koud reden zij de wedstrijd uit. Leon
Buijs en Daniel Wiegmans reden in
de groep achter het peloton.
Bij de nieuwelingen en dames maar
een kleine groep aan de start, veel
nieuwelingen waren elders in het
land, Woensdrecht of Lierop, op
wedstrijd. Al na enkele rondes waren deze rijders net zo zwart als na
een modderige veldrit. Niels de Ruijter wist met een groep van 7 renners de laatste 5 rondes weg te rijden. Niels won met overmacht de

sprint. Bart de Veer sprintte naar de
5e plaats.

Nieuwelingen
In Woensdrecht waren de UWTC
nieuwelingen Jeroen van Goor en
Rick van Wieringen van start gegaan. Maar liefst 63 renners op
de startlijst. Een parcours met veel
hoogteverschil. Rick had hier vorig
jaar ook al gereden en wist dus hoe
zwaar het parcours was. Ook voor
Jeroen was de spanning voelbaar,
maar ondanks dat ging Jeroen goed
van start. Na de eerste klim viel de
groep uit elkaar maar Jeroen kon er
wonderwel bij blijven. Rick moest
zich terug laten zakken, later blijkt
dat hij last heeft van zijn longen,
helaas kwam Rick hierdoor niet uit
de verf. Jeroen geeft alles, maar de
premie sprints zorgen voor een zeer
hoog tempo in het peloton, waardoor Jeroen de laatste ronde voor

weliswaar véél mogelijk is, maar niet
álles. Adfiza, de winnaar van het vorige seizoen, voert dit jaar soeverein
de ranglijst aan en is door Stoffeerderij Henk Rass niet meer in te halen. Na negen speelrondes bezetten

Koude start wedstrijdseizoen BMX bij UWTC
Regio - Zondag 18 maart werd
de 1e wedstrijd van de BMX West
Competitie verreden op de fietscross baan van UWTC aan de Europarei in Uithoorn. De dag begon
regenachtig en met een frisse wind.
De regen stopte halverwege de 1e
manche gelukkig maar echt aangenaam was het nog niet. De wedstrijd
werd verreden door bijna 350 rijders
in de eigen en open klasse. Dat resulteerde in 58 ritten. Voor iedereen weer even wennen na de winterstop. Door alle werkzaamheden
aan de baan hebben de UWTC-ers
maar 2 weken kunnen trainen/wennen aan de nieuwe bochten en bulten. In de 1e bocht gingen nogal wat
rijders onderuit, waaronder ook Arjan van Bodegraven, gelukkig kon
iedereen wel de wedstrijd uitrijden.
Maar liefst 48 rijders wisten de fina-

Zaterdag
Ook op zaterdag 17 maart waren er
renners actief. Joost Spring in‘t Veld
en Edwin de Graaff reden de ronde van Oud Vossemeer bij de elite
en beloften. Joost kon meespringen
bij een demarrage en kwam in een
kopgroep van negen man terecht.
De voorsprong op het peloton liep
op tot een minuut. Jesper Asselman
wist vlak voor de finish weg te rijden
en won de koers. Joost reed naar
een goede 4e plaats. Edwin eindigde als 24e in het peloton. Bij de
amateur en sportklasse reed Henk
de Jong naar een 18e plaats.
de Jeugd
De jeugd reed op zaterdag een landelijke wedstrijd in Zwanenburg. Bij
categorie 1 een 7e plaats voor Britt
Buijs. Tristan Geleijn werd 6e in categorie 3. Broer Owen Geleijn stond
net niet op het podium bij categorie
4, maar toch erg knap 4e. Eric Looij,
ook categorie 4, werd 19e. Meer info vindt u op: www.uwtc.nl/wielren

Amateurs
Bij de amateurs, beloften, junioren
en elite was de UWTC ook sterk vertegenwoordigd met Luuk van Vliet,
Gerben van der Knaap, René Kaslander en Henk de Jong. De UWTC’ers gooide vanaf het begin af aan
de beuk erin. Dit resulteerde gelijk
in een kopgroep van 5, waarin alle 4 de UWTC’ers aanwezig waren.
Dit bleek veel te vroeg en een samensmelting kon daarom ook niet
uitblijven. Daarna werd het spelletje goed gespeeld er werd er door
de UWTC’ers om beurten aangevallen. Als de een werd terug gehaald
ging er weer iemand anders in de
aanval. Uiteindelijk reden er toch
vijf renners weg: Jack Ibbotson en
Roel Mouris van De Amstel, Henk
de Jong en Gerben van der Knaap
van UWTC en Marcel Jacobs van
de Bataaf. De voorsprong was rede-

le te bereiken. Linda Reijnders haalde een keurige 1e plaats in de B-finale in haar 1e wedstrijd nadat ze in
december lid is geworden! Dit seizoen rijden de broers Wiljan en Tom
Brouwer in dezelfde leeftijdsklasse,
deze keer wist Wiljan zijn broer voor
te blijven. Bart van Bemmelen gaat
dit seizoen een leeftijdsklasse hoger rijden, misschien heeft hij dan
wat meer concurrentie. Vandaag
werd hij toch weer 1e. Bij de jongste leeftijdsklasse, de Boys 7, reden
maar liefst 8 UWTC-ers in de finale.
Bij de open klasse wisten 17 UWTCers de finale te halen waarvan 7 het
podium mochten beklimmen. De
bekers in de open klasse werrden
meegenomen door: 7-; Rens Grommel 3e plaats, 8-9 jaar; Brian Boomkens 2e plaats, Izar van Vliet Carcia
3e plaats, 10/11 jaar; Bart van Bem-

HSV Handbalmeiden
E-jeugd doen het goed
De Hoef - Afgelopen zondag hebben de handbalmeiden van HSV
het goed gedaan op het handbaltoernooi in Vleuten. De eerste wedstrijd was tegen de meiden van SDS.
En dat begon niet zo lekker: het regende doelpunten tegen ons en we
stonden op een gegeven moment
6-1 achter. De moed zakte gelukkig
niet in de schoenen bij onze meiden
en ze kwamen terug. En hoe! Doelpunt na doelpunt werd er gescoord
en tot het einde toe bleef het een
spannende wedstrijd. Het werd uiteindelijk 9-6 voor HSV! Direct daarna speelde ons team hun tweede
wedstrijd. Blakend van zelfvertrouwen versloegen ze met groot gemak de meiden van Wasmeer met

maar liefst 9 – 1. Na een korte pauze speelde ons team de laatste
wedstrijd tegen HV Leidsche Rijn.
En wat was dat een genot om naar
te kijken. De HSV meiden hadden
prachtige aanvallen en verdedigden
als tijgers! De wedstrijd eindigde in
grote triomf: 9-0 voor HSV. Klasse!
Enthousiast geworden ? Ben je 6
jaar of ouder en wil je ook graag
handballen meldt je dan aan bij
HSV in de Hoef. We kunnen altijd
nog nieuwe speelsters/spelers bij
de jeugd gebruiken.
Meer info: Lyanne@van-loenen.net
of kom een keertje meetrainen. Dit
is elke woensdagmiddag van 17:0018:00 (vanaf 26 maart 2012) buiten
bij HSV ’69 in de Hoef.

Puppytraining 2012 bij TV
De Ronde Vener succesvol
De Ronde Venen - De puppytraining bij TV De Ronde Vener was dit
jaar weer een succes.

Bowlingteam Henk Rass
gooit hoge ogen

Mijdrecht - Met nog twee avonden te gaan in de bedrijvenleague
en nog acht wedstrijdpunten te verdienen, is er nog van alles mogelijk voor de bowlers van Henk Rass.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat

de finish geklopt wordt. Al met al
geen slecht resultaat voor z’n zwaar
parcours en deelnemersveld. Jeroen
van Goor werd 26e en Rick van Wieringen 39e.

Laatste pins
Dorine had voornamelijk ruzie met

de laatste pins. Omdat haar worpen
net even te zacht waren, scheerde de bal bij de tweede worp, irritant vaak, rakelings langs de resterende pins. De volgende keer tegen
Bowl-Inn even wat meer agressie in
de tweede worp leggen en de score
zal de hoogte inschieten.
Ramon van Goor werd vervangen door zijn vader Ab van Goor.
Net als de appel valt de bowlingbal blijkbaar niet ver van de boom.
Ab wist in de tweede game met 205
punt zelfs de magische 200-grens
te doorbreken en hielp het team van
Stoffeerderij Henk Rass daarmee
aan het ene tegenpunt. Hoewel Ab
een uitstekende vervanger van Ramon is, betreuren de teamgenoten
het zeer dat Ramon door een hardnekkige blessure geruime tijd uitgeschakeld is. Toen Henk Rass persoonlijk zijn team kwam aanmoedigen, verschoot zijn gezicht even
toen hij het foute shirt van nummer
Ab zag, maar wat wil je ook als stof
je professie is.
Omdat we Ramon als speler even
zullen moeten missen, zal ook Ab
in het Rass-blauw gestoken worden. Overigens zal Ramon als mentale steun en toeverlaat de komende avonden zijn team trouw steunen. Nog twee speelavonden te
gaan. Half mei zullen we weten of
het team van Henk Rass in het linker rijtje van de bedrijvenleague zal
eindigen.

melen 1e plaats, Joey Nap 2e plaats,
12/13 jaar; Arjan van Bodegraven 1e
plaats, 16+; Michael Schekkerman
1e plaats.
Nieuwsgierig naar de volledige uit-

slag? Kijk dan op de website van
UWTC. www.uwtc.nl afdeling BMX.
Daar staan ook alle foto’s. volgende week gaan de rijders naar Heiloo
voor de 2e BWC.

Dorine Hofmeester, Dirk van Nieuwkerk, Ramon van Goor en Bert Vrinzen de zevende plek op de ranglijst, gelijk aan de eindklassering vorig seizoen. Uiteraard mikt het team
dit jaar op een hogere klassering.
Hoewel begin deze maand tegen
het team van koploper Adfiza een
1-3 nederlaag moest worden geïncasseerd stemden de prestaties tot
tevredenheid. Dirk gooide met 173
punten zijn beste game dit seizoen
in de bedrijvenleague, Bert gooide
met 154, 152 en 142 een opmerkelijk stabiele pot. Waar in het verleden in de derde game de score nogal eens onderuit ging, bleef deze nu
keurig op niveau. Vanaf het begin
wierp hij met een lichtere bal, waardoor ook aan het eind van de avond
de arm nog de benodigde zuiverheid kon leveren. Waar in het verleden de ondraaglijke lichtheid van de
bal weleens tot zwabberige afzwaaiers leidde, rolden de ballen nu vaak
kaarsrecht en koersvast.

Deze werd natuurlijk weer verzorgd door onze trainer Ruud van
der Helm met de hulp van stagiaire Dennis. Na alle voorbereidingen
naar de scholen toe (flyers uitdelen) konden de kids zich aanmelden. De training werd gegeven op
de donderdagmiddag van 16.00 tot

17.00 uur. We moesten een week later beginnen vanwege de vorst en
de sneeuw maar de keren daarna
was het prima tennisweer. De kinderen kregen al spelenderwijs les
hoe je de fijne kneepjes van het tennissen onder knie kreeg.
Na 4 lessen konden ze er voor kiezen om lid te worden van onze club.
We hopen onze puppy`s terug te
zien bij alle leuke toernooitjes op
onze vereniging.

Tennisleraar Ruud van der Helm met de kinderen

Benauwde zege CSW
Wilnis - Op bezoek bij het onderaanstaande DVVA heeft CSW een
zeer benauwde maar o zo belangrijke zege weten te boeken. In een
zeer spannende slotfase won de formatie van trainer Ivan Lont uiteindelijk met 2-3.
CSW kende een droomstart want
al na 4 minuten nam het de leiding. Een hoekschop van Sven van
Vuuren werd door Stefan Baars
hard ingeschoten. Daarna verzaakte CSW om het karwei vroegtijdig af
te maken en was de ploeg te slordig in balbezit en was de tweede bal
steeds voor DVVA. CSW kwam goed
weg toen een treffer van DVVA na
een goed uitgespeelde aanval terecht werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef tot aan de rust
een rommelige wedstrijd met matig
voetbal van beide kanten mede ook
door het zeer hobbelige veld.
Na rust een fel aandringend DVVA
dat op zoek ging naar de gelijkmaker. Die kwam er ook al vrij snel.
Een verkeerde breedtebal op het
middenveld werd onderschept en
onmiddellijk werd de spits in stelling gebracht die vervolgens knap
inschoot. CSW was even van slag
maar gelukkig voor de Wilnissers
kon het al weer vrij snel na de gelijkmaker de leiding nemen. Door

goed stoorwerk van Michel Zeldenrijk kwam de bal bij Mitchell
de Zwart die alleen op de doelman
kon afgaan en de bal beheerst in de
hoek prikte. Even later onderschepte de Zwart opnieuw de bal van een
tegenstander en liep weer alleen op
de doelman af. Ook dit keer maakte hij het karwei beheerst af en liet
de keeper kansloos. De wedstrijd
leek gespeeld maar niets was echter minder waar. DVVA ging alles of
niets spelen en dat leidde tot hachelijke situaties in de zestien van CSW.
Bij zo een situatie raakte Rick Koot
een tegenstander en de scheidsrechter besliste penalty. De bal werd
feilloos ingeschoten en met nog tien
minuten op de klok volgde er nog
een benauwde slotfase. CSW werd
daarbij gered door doelman Jordi
Wens die een paar keer ternauwernood wist te redden.
Edwin Milton had de 2-4 op zijn
schoen toen hij alleen voor de doelman werd gezet door Mitchell de
Zwart maar hij stuitte op de keeper.
In de negen minuten lange blessuretijd kwam CSW nog goed weg
toen een schot net over het doel
ging en een kopbal net naast ging.
Toen de scheidsrechter eindelijk affloot maalde niemand meer over het
vertoonde spel maar de drie punten
waren des te belangrijker.
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Lekker snuffelen in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag 17 maart vond de succesvolle tweedehandskinderkleding- en
speelgoedbeurs in Uithoorn plaats.
Kinderen, ouders en grootouders
konden volop grasduinen in het gezellige Buurtnest. Er werd heel positief gereageerd op de aangeboden
leuke spullen en goede kleding. Er
kon volop gekozen worden uit veel
artikelen en allerlei maten kleren
tegen redelijke prijzen. De verkoop
ging lekker vlot in een gemoedelijke
sfeer. Alle bezoekers van de beurs
reageerden enthousiast.
De organisatie was in handen van
Stichting Cardanus en de vrijwilligers en beheerder Edwin Konijn
kunnen met een goed gevoel terugkijken op het initiatief.

Prachtig optreden van Saskia en Serge
en ‘Dorus’ tijdens de Senioren Dag 2012
Uithoorn - Ook dit jaar zat de sfeer
er direct goed in op de jaarlijks terugkerende
Lions-Seniorendag.
Mede door het gevarieerde en prima optreden van het artiestenpaar Saskia en Serge en de perfect
nagespeelde Dorus werd het een
sfeervolle happening.

Kwakelse Katholieke Bond
van Ouderen naar Schiphol

De zaal was goed gevuld met louter enthousiaste senioren. Door de
prima inzet van Dansschool Colijn was het totale programma weer
een gezellig uitje voor onze ‘gouden’
dorpsbewoners.

Klok-vooruit-concert Tavenu
De Kwakel - Op zondag 25 maart
geeft Tavenu een koffieconcert
met de slagwerkgroep en de steelband in het Dorpshuis De Quakel.
Om 12.00 uur begint de slagwerkgroep onder leiding van Michiel van
Putten. Er worden nummers gespeeld met melodisch slagwerk, zoals Peter Gunn en Summer Nights
en ook Between Irish coffee & English tea. De ritmische slagwerkers
showen hun vaardigheden in o.a.
Stacked Tune en Hazzle Dazzle. Als
klapstuk doen zij Spanish clapdance.Na een kort changement ver-

De Kwakel – Afgelopen donderdag 15 maart is een kleine groep KBO-ers op excursie geweest naar Schiphol waar
ze door Kwakelaar Anton Meijer, die werkzaam is op Schiphol, zijn rondgeleid. Anton liet ze plekken zien waar je
anders nooit komt. Al met al een gezellige en leerzame middag. Bedankt Anton, namens de deelnemers!

Gratis computerles
Uithoorn - Deze eerder in de Meerbode aangekondigde gratis les door SeniorWeb DRV wordt gegeven volgende week dinsdag 27 maart in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59.
Eerder al meldden zich zo’n dertig gegadigden. Zij allen zijn hierbij uitgenodigd om die les bij te wonen. De
les begint om 14.00 uur. Mocht er nog meer belangstelling zijn, iedereen is welkom, maar let op: vol=vol!

Volgende week een gezellige
knutselmiddag op kinderboerderij!
volgt de steelband van Tavenu het
programma. Als u in de stemming
bent, kunt u een dansje wagen op
de steelbandmuziek of gewoon lekker luisteren naar bekende melodieën of meeswingen met de gezellige muziek. U bent van harte uitgenodigd om het concert bij te wonen
in het dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan 16. Het slagwerkconcert
begint om 12.00 uur en de toegang
is gratis. Kijk ook op www.tavenudekwakel.nl en www.steelband-tavenu.swingt.nl.

Uithoorn - Woensdag 28 maart is er
weer een gezellige kinderknutselmiddag op kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn. De kinderen gaan

van 13.30 tot 15.30 uur een kijkdoos
knutselen. Als zij het leuk vinden
kunnen zij ook geschminkt worden en natuurlijk is er drinken met

een klein zakje snoep. Met de huifkar kunnen rondjes gereden worden door het Libellebos. De kosten
voor deze heerlijke middag bedragen twee euro per kind. De schoenendozen die gebruikt gaan worden zijn beschikbaar gesteld door
schoenenwinkel Nelson in het centrum van Uithoorn.

Gratis softbalclinic bij Honken softbalvereniging Thamen
Uithoorn - Op zaterdag 24 maart
organiseert Honk- en softbalvereniging Thamen een gratis softbalclinic
voor meiden vanaf 12 jaar met interesse in softbal. Softbal is een veelzijdige sport waarbij techniek, tactiek en teamspirit erg belangrijk zijn.
Tijdens de clinic zullen diverse aspecten van de sport aan bod komen,
zoals gooien, vangen, fielden en natuurlijk ook slaan. De clinic vindt
plaats op zaterdag 24 maart as. van
13:30 tot 15:30 uur op ons complex
aan de Vuurlijn 24 te De Kwakel.
Naast de clinic vindt die dag ook het
Vuurlijntoernooi van de heren softballers plaats. Dus je leert die dag
niet alleen de verschillende technie-

ken van het spel, maar je kunt ook
kijken naar een wedstrijd en direct
de gezellige sfeer ervaren. De honken softbalvereniging Thamen bestaat in 2012 50 jaar en in het kader
daarvan zijn diverse evenementen
gepland. De competitie start vanaf vrijdag 13 april en daaraan gaan
22 teams deelnemen. Ook in andere groepen is nog steeds plek voor
nieuwe leden.
Lijkt softbal jou ook een leuke
sport? Kom dan naar de clinic op 24
maart of kom een keer gratis meetrainen. Kijk voor meer informatie op
www.thamen.info of e-mail naar de
technische commissie technischecommissie@thamen.info

Een verdiend gelijkspel
voor Legmeervogels A1
KDO JG1 wint clinic AJAX
De Kwakel - G-voetbalelftal KDO
JG1 heeft Clinic van de jeugdtrainers van Ajax op het trainingcomplex de Toekomst gewonnen.
Op 1 april aanstaande organiseren
AEGON en Fonds Gehandicaptensport voor 4
G-voetbalelftallen een unieke voetbalclinic. De voetbalclinic staat onder leiding van jeugdtrainers (onder
andere Brian Roy en Heini Otto)van
Ajax en vind plaats op het trainingcomplex de Toekomst van Ajax. Na
de clinic is KDO JG1 te gast in de

Arena bij de wedstrijd AJAX-Heracles.
Uit meer dan 60 inschrijvers is KDO
JG1 geselecteerd bij de laatste 10
kanshebbers. Van de 10 G-voetbalelftallen konden er 4 G-voetbalelftallen een plaats verdienen door zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Er werd gestemd op filmpjes van elk
team op de site van Aegon. Op het
filmpje van KDO JG1 is maar liefst
2109 keer gestemd. Dit bleek voldoende voor de 4e plaats met 10
stemmen meer dan FC Uitgeest.

De spelers en trainers van KDO
JG1 willen daarom iedereen bedanken die ons hebben gesteund en op
ons heeft gestemd. Na de clinic zullen we laten weten welke ervaring
de spelers hebben opgedaan. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd
zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar
bij KDO via website www.kdo.nl of
relekx@gmail.com

Uithoorn - Beide teams begonnen behoorlijk gehavend aan de
strijd, Legmeers tegenstander miste 5 basisspelers, en Legmeervogels
A1 miste (Vince, Robert en Quincy).
Daarvoor in de plaats deden (Gino, Sander en Noud mee). Gelukkig was Guido weer van de partij
en Sven op doel. Ook de warmingup was beter verzorgd dan vorige week. Het A1-team kwam goed
uit de startblokken, en probeerden
via de flanken een opening te ceeeren. Via de nr.12, hun rechterspits,
kregen de bezoekers toch de beste
mogelijkheden, 2x maal een duel 1
op 1 maar Sven voorkwam met prima reddingen een achterstand. Rowen ging goed door op rechts maar
Klaas kon de bal helaas niet goed
inschieten. In de 43e minuut ging
het fout, rechts achterin een communicatiefout? Tussen Sander en

Sven, wie doet wat..? en uiteindelijk
ging de bal er toch in 1-0, dat was
balen. In de rust aangegeven dat de
Uithoornse tegenstander een slimme “counterploeg is “en hoe de Uithoornaren daar op moesten anticiperen. Een paar omzettingen aan
de rechterkant. Tom viel uit en Vince was zijn vervanger. Met meer
druk naar voren en wisselingen in
de voorhoede, Sven naar de buitenkant en Jessine in de spits gingen zij
op jacht naar de gelijkmaker. In de
63e minuut een terugspeelbal door
OG op de keeper, Legmeersvogels
kreeg een indirecte vrije trap rand
vijf meter!!. Iedereen van de tegenstander in het doel maar... helaas
het werd géén goal. Ook hun spits
bleef gevaarlijk maar een tweede
doelpunt tegen bleef uit. Vanaf 15
minuten voor het einde dan maar
op 1:1 spelen, Gino schoof door en

Sander kreeg nog een dot van een
kans, een afstandsschot dat niet
kon missen! Helaas werd dit keiharde schot toch door de keeper gestopt. De spelers van Onze Gezellen
holden achteruit en men verdedigde met man en macht. In de 89e minuut een vrije trap op rand 16 meter, via Sven een voorzet en Jessine kopte met zijn oor... de verdiende
gelijkmaker in 1-1. Een terechte uitslag. De stand in de competitie blijft
onveranderd. OG blijft 3e en Legmeervogels 4e, met 1 punt minder.
Voor de periodetitel staat Legeervogels A1 2e achter RODA. Als ze
van Velsen komende zondag punten
weten te pakken maken ze een goede kans om alsnog in deze serie periodekampioen te worden.
Zondag wacht thuis Velzen de nummer twee om 14.00 uur.

Marlies Schouten

winnares tuinontwerp
voor Tuinenfestival
in Appeltern

Wilnis - Het tuinontwerp van Marlies Schouten uit Wilnis behoort tot de winnende inzendingen voor realisatie van een bijzondere tuin bij het derde Tuinenfestival in Appeltern, waar
Nederlands mooiste en grootste tuinideeënpark is gevestigd. Dat is een knappe prestatie. Het ontwerp van Marlies is een van de 43 inzendingen dat dit keer als thema droeg ‘De
straat als tuin’. Binnen dit thema moest een ontwerp worden bedacht. Verschillende ontwerpen waren zelfs afkomstig van samenwerkingsverbanden, bestaande uit twee tot zelfs vijf
ontwerpers. Initiatiefnemer Ben van Ooijen, directeur De Tuinen van Appeltern en Michel Lafaille, curator van het Tuinfestival gaven aan zeer enthousiast te zijn over kwaliteit en kwantiteit van de ingezonden ontwerpen op het gegeven thema: Gezien ‘de vijandschap’ tussen die twee elementen van de buitenruimte is dit een gedurfd thema en een uitdaging voor de
ontwerpers. Uit het ingezonden materiaal blijkt de ernst en inzet van alle betrokkenen en wordt gesproken over een hoge artistieke kwaliteit. Sommigen kozen voor een conceptuele
benadering, anderen een kunstzinnige; weer anderen kozen een puur praktische en concrete invulling van het thema. Maar allemaal festivalwaardig.

Hoog niveau
Het is niet alleen een eer voor een tuinontwerper als zijn of haar tuinontwerp in werkelijkheid
wordt gerealiseerd in het park De Tuinen van Appeltern, maar het getuigt tevens van een
bijzondere creativiteit en artistieke kwaliteit in tuinaanleg en materiaalgebruik.
Het niveau van de inzendingen was dit keer hoog en daarom werd het voor de jury moeilijk
een keuze te maken voor diegenen die werden uitgenodigd voor een tweede ronde, waarin
met de ontwerpers inhoudelijk, artistiek en budgettair nader werd ingegaan op hun uitgewerkte ideeën. Daarmee konden die dan weer aan de slag gaan om tot een uiteindelijk
resultaat te komen. Het ontwerp van Marlies is samen met negen andere gekozen om in Appeltern te worden aangelegd.
Het park in Appeltern is 15 hectare groot en biedt 200 verschillende voorbeeldtuinen.
Appeltern ligt in het Land van Maas en Waal binnen de driehoek Tiel, Oss, Nijmegen. De Tuinen van Appeltern zijn een bijzondere belevenis voor tuinliefhebbers. De openingstijden vanaf
1 april zijn maandag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Veel meer informatie ziet u
op de website: www.appeltern.nl.

Ontwerpwedstrijd
Marlies: “In september vorig jaar was er door De Tuinen van Appeltern een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met als thema ‘De Straat als tuin’. Het ontwerp moest passen in een
tuinoppervlak van 10 x 10 meter, omgeven door een haagbeuk en de tien beste ontwerpen
zouden in werkelijkheid worden gerealiseerd. Het ontwerp moest vóór 14 november worden
ingeleverd. Na twee maanden ontwerpen heb ik mijn ontwerp naar Appeltern gebracht in de
vorm van een presentatie op A1 formaat, maquette 1 op 25, documentatie van materialen,
inclusief kosten en leveringsvoorwaarden. Op 1 december werd ik gebeld en uitgenodigd
voor een gesprek met de organiserende personen. Dat is heel positief verlopen en heb aan
de hand van dit gesprek mijn ontwerp verder uitgewerkt, leveranciers gebeld, offertes opgevraagd en dergelijke.”
Op 16 januari van dit jaar volgde een tweede gesprek waarbij Marlies te horen kreeg
dat haar ontwerp naast de negen andere in werkelijkheid gerealiseerd zou gaan worden. De jury was onder de indruk van het feit dat Marlies het thema letterlijk heeft
genomen en het gegeven van de straat heeft omgekeerd, mede waardoor een verrassend nieuw straatbeeld is ontstaan. “Wat normaal gesproken straat is, heb ik nu
gebruikt als zogenaamde ‘beplanting’, terwijl de eigenlijke beplanting nu wordt gebruikt als ‘straat’. De omgekeerde wereld dus. Dat wordt in mijn tuin vormgegeven en
die is vanaf 12 mei te bewonderen in Appeltern. Het voorbereidende werk is inmiddels
gedaan, zoals de grove grondwerkzaamheden, het uitzetten waar de steigerpijpen de
grond in moeten, de ‘bomen’ van baksteen en de steigerpijpen zelf. Dat is te zien op
bijgaande foto’s,” aldus een opgetogen Marlies.

Marlies Schouten woont in het oude dorp van Wilnis en heeft alle noodzakelijke
opleidingen tot bloemist doorlopen. Daarna volgde zij een opleiding plantaardige
vormgeving; dat betreft (kunst)objecten met een plantaardige toevoeging. Na deze
studies ging Marlies naar de kunstacademie in Rotterdam waar zij dit jaar hoopt af
te studeren in de studierichting interieurarchitectuur. Deze opleiding volgt Marlies in
deeltijdvorm, omdat zij daarnaast vier dagen in de week werkt. Wie meer wil weten
over de creatieve activiteiten van Marlies doet er goed aan haar website te bezoeken:
www.marliesschouten.nl.
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De lange dames begonnen goed.
De eerste set moesten ze nog wel
even warmdraaien, maar precies op
tijd wisten ze het 17-16 te maken..
en dus gewonnen! De tweede set
hadden ze de smaak te pakken en
werd het een ruimte overwinning.
Daarna stond Spaarnestad op het
programma. Dat wat ze in de wedstrijd net mee hadden, hadden ze in
deze partij net tegen op het scorebord.. in de zoemer scoorde de tegenstander net het winnende punt,
17-18 verlies. Maar dat werd in de
tweede set ruimschoots goed gemaakt met een puike overwinning.
Zouden ze weer 1e worden?? Het
begin ging nog wel goed, maar jammer genoeg weer een nipt verlies in
de zoemer.. (16-17). De “koek” was
toen een beetje op. De tweede set
werd ook verloren. Maar wel een
hele fraaie 2e plek!

De minivolleyballers van
Atalante scoren hoge ogen
Vinkeveen - Op 17 maart mochten de door Vinken Vastgoed gesponsorde miniteams weer aantreden. Ditmaal in de Estafettehal in
Nieuw Vennep. De dag begon met
het hoogste niveau, niveau 6.
Atalante Volleyknallers (Ivar, Jaco,
Juriaan, Kimo, Marc, Stefan) (niv 6)
Ze kwamen dit keer weer uit in de
A-poule. Voor de Volleyknallers was
het doel om in deze poule te blijven.
Ze jojo-en steeds tussen de A en B
poule van niveau 6.
Ondanks het vroege tijdstip waren de spelers erg wakker. De eerste wedstrijd tegen VCH Topspin
was een overtuigende winstpartij. De eerste stap naar handhaving
was gezet! Daarna volgde een sterk
meidenteam van VCH. De eerste set
werden ze nog verrast door de meiden, maar de tweede set zetten de
mannen de puntjes op de i. Een gelijkspel..degraderen naar de B-poule
was toen al uitgesloten! Maar er zat
zelfs nog een poule winst in..! Een
spannende strijd tegen Smashing
Velsen eindigde in een gelijk spel
waardoor deze tegenstander uiteindelijk de 1e plek wist te bemachtigen. Maar een zeer mooie 2e plek
voor de Volleyknallers en ze zijn eindelijk uit gejojoot..

Atalante Toppers (Chanel, Claudia,
Leonie, Lucia, Roos) (niv 6)
De meiden hebben de stap gemaakt
van niveau 4 naar niveau 6. Dus niet
meer een vangbal ertussen, maar
“echt” volleybal. Er is hard getraind
hierop bij trainster Mirjam.
Dat bleek ook wel in de wedstrijden! Ze hadden een hele makkelijke start tegen het minste team van
Smashing Velsen. De meiden spelen
heel netjes in 3-en terwijl de tegenstander erg zat te rommelen.
Dit resulteerde in een riante winstpartij. Daarna volgde het tweede team van Smashing. In de eerste set boden zij nog wel wat tegenstand, maar in de tweede set speelden de meiden ook dit team “zoek”.
De laatste partij was tegen SAS uit
Uithoorn, de sterkste opponent. De
Toppers bleven hun gedegen spelletje spelen. Maakten heel weinig fouten, waardoor deze wedstrijd toch
ook makkelijk gewonnen werd. Een
fantastische 1e plek, zeker als je net
een niveau omhoog bent gegaan!
Atalante Megamini’s
(Anouk, Judith, Maaike,
Mark, Lisanne) (niv 4)
Dit jonge fanatieke team zit in de
hoogste poule van niveau 4 en zou
bij winst, net als de Toppers de vo-

rige keer, ook doorstromen naar niveau 6. Maar dan moest er eerst gewonnen worden. Als eerste tegen
VCH uit Hoofddorp. Het ging gelijk
op, maar naarmate de wedstrijd vorderde ging de tegenstander meer
fouten maken. Atalante heeft dat
mooi benut en zij wonnen beide
sets. Ook de tweede partij een eender beeld. De Megamini’s bleven
heel fanatiek in hun spel, waardoor
ze uiteindelijk ook de wedstrijd tegen Amstelveen wonnen. Doordat
de andere teams punten hadden laten liggen bleek dat ze na deze twee
winstpartijen al 1e te waren.. En dat
was maar goed ook, want door hun
tomeloze inzet in de eerste partijen was het kaarsje echt op… Van
de minste tegenstander werd helaas verloren.. Maar ze zijn dus wel
1e geworden en hebben hun ticket
naar niveau 6 bemachtigd!
Atalante Long Ladies (Annefloor,
Eva, Jade, Noa, Rosalie) (niv 4)
De Long Ladies zijn 3x op rij eerste geworden en daarmee helemaal vanuit de E-poule opgeklommen naar de B-poule. Noa had deze dag een switch gemaakt naar de
Ministars omdat ze vanwege het late tijdstip niet mee kon doen bij de
Long Ladies.

De Vinken C2 kampioen
Vinkeveen - De Vinken C2 was zaterdag 10 maart al kampioen geworden tegen OVVO C3.
De Vinken C2,OVVO C3 en SDO C3
hadden zaterdag 10 maart alle 3
nog kans om kampioen te worden.
De Vinken C2 verloor 3 maart met
6-7 van Fiducia C4. Waardoor OVVO en SDO konden inlopen. De Vinken C2 bestaat uit: Bart en Daan
Eenennaam, Joris Klokkers, Robert Versloot, Timo Brockhoff, Celine Mur, Demi van de Linden, Famke Bijl, Mariska Boellaard en Melissa van Vliet. Coaches, Maaike van
Peursem en Rebecca Strubbe.
Afgelopen zaterdag speelde De Vinken C2 gesponsord door Jumbo
Vinkeveen in Kamerik tegen SDO.
Bij winst voor SDO zouden de teams
gedeeltelijk kampioen worden. De
teams begonnen allebei erg fel. Na
een 1-0 achterstand scoorde Robert
Versloot al snel een kansje achter
de korf. Het aanvalsvak met Daan

Eenennaam, Timo Brockhoff, Melissa van Vliet en Mariska Boellaard
had het lastig tegen SDO en kwamen niet tot scoren. Na de rust bleef

Kamerikse ploeg knokken en kwamen op een 2-1 voorspong. Door
aanmoediging van de vele ouders
kwam De Vinken gelijk. De wed-

Atalante Ministars (Fay, Isabel,
Nikki, Talitha, Valerie) (niv 4)
De Ministars spelen in de C poule.
Deze minidag was het team verre
van compleet. Nikki en Valerie waren verhinderd en de avond ervoor
meldde Isabel zich ziek af. Gelukkig wilden Leonie, Noa en Anouk
de meiden Fay en Talitha wel helpen. De eerste wedstrijd was tegen de thuisploeg, VHZ. Deze partij
ging aardig gelijk op. De eerste set
werd gewonnen door de Ministars
en de tweede nipt verloren. Daarna
stond de Mijdrechtse formatie Unitas op het programma. Er werd erg
leuk gestreden. De Ministars speelden iets meer solide waardoor zij
deze wedstrijd wisten te winnen. De
laatste wedstrijd tegen Amstelveen
kwam te vervallen omdat zij niet
op waren komen dagen.. Dus maar
een oefenpot tegen de meiden van
Heemstede. Dit resulteerde in een
gelijk spel. Maar die telde niet mee.
Ondanks een gehavend team zijn
de Ministars wel mooi 1e geworden!
Kanjers (Cayden , Isa, Nathalie,
Tessa, Zoëy) (niv 3)
De Atalante Kanjers komen uit in
poule B van niveau 3. De eerste partij tegen Spaarnestad was even inkomen. Maar naarmate de wedstrijd
vorderde ging het steeds beter.
De eerste set een gelijkspel en de
tweede set werd gewonnen! Daarna tegen Spaarnestad, De wedstrijd
verliep was wisselvallig. Er waren
wat minder geconcentreerde momenten en hele mooi rally’s. Toch
liepen de puntjes wel binnen. Ook
dit keer weer een gelijk spel en een
winstpartij. De laatste wedstrijd was
een ander team van Spaarnestad.
Dit team was beduidende de minste tegenstander. Atalante won beide sets met hele riante cijfers. Een
mooie 1e plek voor de Kanjers!
Atalante Heroes (Alyssa, Daan,
Jikke, Sander, Sander) (niv 2)
Op het veld naast de Kanjers waren
ook de Heroes in actie. Het jongste
team van Atalante moest als eerste
tegen Spaarnestad. De eerste set
ging heel gelijkwaardig op en eindigde ook in een gelijke 3-3 stand.
De tweede set werd helaas nipt verloren. Daarna stond SAS uit Uithoorn op het programma. In de eerste set werd er heel goed gevangen
en geserveerd. Ook werd de ballen slim in de gaatjes gegooid. Na
de winst in de eerste set zwakte het
mooie spel wat af in de tweede set,
waardoor de tegenstander de kans
schoon zak de set naar zich toe te
trekken. Als laatste de thuisploeg
VHZ. Ofschoon er nog wel mooie
acties en reddingen te zien waren, was de concentratie deze partij wat minder. Ze moesten de winst
afstaan aan hun opponent. Het is
mooi te zien hoe deze jongste groep
zich ontwikkeld! Ze zijn uiteindelijk
3e geworden deze minidag.
De volgende toernooidag is op 14
april in onze “thuishal” De Phoenix
in Mijdrecht! We nodigen iedereen
uit om de jongste jeugd van Atalante daar aan te komen moedigen!
strijd bleef spannend, beide teams
verdedigde goed en speelde goed
rond. Na het afstandschot van Famke Bijl werd het 2-3 voor De Vinken.
De Vinken C2 is kampioen geworden met een doelsaldo van, wat
daarna gevierd werd in de Mac Donalds.

Doelpuntenfestijn bij HVM
Mijdrecht - Zondag trad HVM thuis
aan tegen naaste concurrent Muiderberg. In een doelpuntrijke wedstrijd trokken de Mijdrechters met
7-4 aan het langste eind en stegen
een plaatsje op de ranglijst. HVM
staat nu vijfde. De wedstrijd begon met een Mijdrechts offensief. Al
na vijf minuten kreeg HVM de eerste strafcorner te nemen, die door
Tom Günther werd verzilverd. Muiderberg liet het hoofd niet hangen
en maakte twee minuten later gelijk,
ook uit een strafcorner. In de elfde minuut viel de volgende treffer,
weer van Tom Günther, uit een strafcorner. Martijn Hensbroek gaf aan,
Jacob Veerhuis stopte en Günther
pushte de bal binnen. Meteen daarna kreeg ook Muiderberg weer een
strafcorner, maar die werd gekeerd
door keeper Stienstra en zijn verdediging. Muiderberg naam daarna het initiatief. HVM kwam onder druk, maar via een snelle aanval kwam het team weer voor de
Noord-Hollandse goal. Hidde Vesseur scoorde uit een vrije slag van
Tom Günther. Zo kwam de rust bij
een 3-1 voorsprong voor HVM. Na
rust kregen drie B-junioren invalbeurten bij de Mijdrechters, om er-

varing op te kunnen doen. Jason
Biemond scoorde fraai 4-1, een verre tip-in van de rand van de cirkel.
De keeper van Muiderberg deed
nog een uiterste poging de bal te
bereiken, maar raakte daarbij geblesseerd. Hij moest worden vervangen. Het spel lag hierdoor ruim
vijf minuten stil. Direct uit de hervatting vond Muiderberg weer de
aansluiting, 4-2. De wedstrijd verliep verder enigszins rommelig, mede doordat er vaak spelerswissels
waren. Muiderberg speelde de laatste tien minuten met een man minder, vanwege een gele kaart. Twintig
minuten voor het einde bracht Arjan
Blommaert met een hard schot de
marge voor HVM weer op drie punten. In de resterende tijd scoorden
HVM en Muiderberg om de beurt
elk nog twee goals. Voor Mijdrecht
kwamen die van de stick van Tom
Günther. Beide doelpunten ontstonden na een korte rush, besloten met
een afstandsschot, waarop de invalkeeper kansloos was.
Door deze 7-4 zege neemt HVM de
vijfde plaats over van Muiderberg.
Volgende week wacht de nummer
vier, Naarden.

Eindelijk weer eens winst
voor Atalante D1

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelden de dames van Atalante
1, gesponsord door Haaxman / Fa.
Verbruggen & Zn., tegen mede degradatiekandidaat Salvo uit Maartensdijk. Gezien de stand op de
ranglijst van beide teams beloofde
het een wedstrijd te worden waarin de teams aan elkaar gewaagd
zouden zijn. De volgende zes speelsters stonden in basis: Mirjam van
der Strate als set-upster, Allie Koekoek in de diagonaal, Nancy Lijten en invalster uit D2 Natalie van
Scheppingen op de buitenpositie en
Jana Chatrnuchova en Loes Kuijper
op het midden.
De dames begonnen rustig aan de
wedstrijd maar hadden snel in de
gaten dat ze in dit tempo de set niet
zouden winnen. Doordat een aantal dames op een andere positie in
het veld stonden was het ook zoeken naar de juiste taak in het veld.
Maar de dames pakten het al snel
goed op. Vooral door veel variatie in de aanval kon er eenvoudig
gescoord worden tegen het team
uit Maartensdijk. Invalster Natalie
maakte prachtige aanvallen richting het centrum van de verdediging en prikballen over het blok of
diagonaal richting de zijlijn brachten
de verdediging van Salvo tot wanhoop. De eerste set was met 25-20
voor Atalante.
Tweede set
In de tweede set herstelde Salvo
zich goed in de verdediging. Er werd
adequaat gereageerd op de ballen
die over het net kwamen. Voor Atalante werd het lastiger om direct te
kunnen scoren. Dit leidde tot persoonlijke fouten en wat chaotische
situaties in het spel. Halverwege de
set werd Inge Bakker erin gewisseld
voor Allie Koekoek. Dit bracht niet
het gewenste resultaat wat coach
Erik Raket ervan had verwacht. Nadat de wissel terug was toegepast
pakte de Vinkeveense dames het
weer goed op en wisten de setwinst
met 25-23 binnen te halen.

Derde set
In de derde set wilde het aan Atalante zijde even niet lukken. De pass
werd onzorgvuldig uitgevoerd. Setupster Mirjam moest alle zeilen bijzetten om de bal nog netjes richting
het net te brengen.
De mooie tactische ballen die Nancy Lijten in de eerste set liet zien
lukten niet meer en er waren misverstanden in de verdediging. De
hoofdaanvalster van Salvo maakte
hier mooi gebruik van. Helaas ging
de derde set verloren met 17-25.
Maar de Haaxman/Verbruggen dames wisten dat een tweede winstpartij nog steeds mogelijk was. Salvo bleef echter goed spelen en pakte snel een voorsprong.
Een goede servicebeurt van Loes
Kuijper bracht Atalante erg dichtbij. Met een time-out aan de zijde
van Maartensdijk werd de puntenreeks van Atalante net op tijd gestopt. Door een foute service na de
time-out kreeg Salvo het heft weer
in eigen hand om de set positief te
beëindigen, 22-25.
Een vijfde set moest de beslissing in
deze wedstrijd gaan brengen. En nu
de dames zo dicht bij een tweede
winstpartij in dit seizoen waren zetten zij met het hele team de schouders eronder. Van meet af aan zat
er weer vuur en passie in het spel.
Geplaatste ballen ver in de hoeken
van het achterveld, harde aanvallen
door het midden van Jana, het lukte
nu allemaal weer. Met 15-7 was de
setwinst en daarmee de winst van
de wedstrijd voor Atalante.
Met dank aan vooral Natalie van
Scheppingen die een zeer puike
wedstrijd stond te spelen. Op het
moment dat u dit leest hebben de
dames inmiddels weer een competitiewedstrijd gespeeld tegen vv Amsterdam. Vrijdag 23 maart kunt u de
dames weer komen aanmoedigen in
De Boei in Vinkeveen. Ze spelen dan
om 21.00 uur.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 13 maart was
Martien de Kuijer iedereen te slim
af, en wist met 5697 punten iedereen ver voor te blijven.
Ben ten den werd 2e, met 5126 punten. Bep Schakenbos 3e, met 5096
punten. Frans Bierstekers 4e, met
5017 punten. Arend Alleman 5e, met

5003 punten. Annie Veenhof kon
geen vat op het spel krijgen, en eindigde als laatste met 3436 punten.
Dinsdag 3 april is er prijs koppel
klaverjassen om mooie paasprijzen.
Iedereen die van kaarten houd is
welkom in Bar bistro Gewoon Lekker Proosdijhaven Herenweg 276 in
Vinkeveen. de aanvang is 20.00 uur.
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goed aanvalsspel en doelpuntrijke
wedstrijden. In januari had de ploeg
de mogelijkheid om een beslissende overwinning te boeken en zodoende 4 wedstrijden voor het einde al het kampioenschap te kunnen
vieren. Helaas liep Atlantis B1 juist
die dag de eerste nederlaag van het
seizoen op. De ploeg had alles nog
wel in eigen hand en zou in de laatste thuiswedstrijd een herkansing
krijgen. De twee wedstrijden ervoor
werden makkelijk en overtuigend
gewonnen, maar hoe zouden de
spelers met de spanning omgaan?

Atlantis B1 kampioenen gehuldigd!
Mijdrecht - Het door Roebeson gesponsorde Atlantis B1 is in de zaalcompetitie op fenomenale wijze
kampioen geworden en is daarvoor
op gepaste wijze gehuldigd. Samen
met de andere kampioenen van de
vereniging vond er een huldiging
plaats voorafgaand aan een groots
Atlantis feest. De B1 werd toegesproken door de jeugdcommissie
en er werd een mooi herinneringscadeau overhandigd door de sponsor Roebeson. Een geslaagd festijn waaraan ook de talloze supporters hun bijdrage leverden! De kam-

pioenswedstrijd zelf was tegen Synergo B1. Bij winst van Atlantis zou
het kampioenschap zeker zijn. Synergo zou bij verlies degraderen.
Een wedstrijd waar vooraf dus flink
wat spanning op zat en alle ingredienten voor een goede en spannende wedstrijd in zich had. Spannend
werd het echter nooit. Atlantis B1
won overtuigend met 11 – 1!
Het team bestaande uit Jonathan
van der Horst, Mark Kruiswijk, Lars
Kuijlenburg, Joppe Lammers, Britt
Vermolen, Joyce Rodenburg, Rosalie Schouten en Heleen Haspels be-

gon dit zaalseizoen met wat twijfel
aan de competitie. Op het veld had
het wel progressie geboekt, maar
met een 2e plaats was niemand echt
tevreden. In de zaal zouden er wel
kansen zijn, maar wat mogelijk was?
Al vroeg in de competitie werd duidelijk dat Atlantis B1 een van de favoriete ploegen voor het kampioenschap was. Het scoorde makkelijk
en bleef ongeslagen. Het geloof in
een kampioenschap kwam pas echt
na de verdiende overwinning op de
eeuwige rivaal De Vinken. Overwinning na overwinning volgden met

Succesvol Stieva toernooi
Wilnis - Afgelopen zondag 18 maart
jl. was er een jeugddag bij Tennisvereniging Wilnis. Voor de eerste
keer vond het Stieva toernooi plaats.
Dit toernooi betreft een uitwisse-

ling tussen de tennisverenigingen
Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en Zevenhoven. Dankzij Stieva metaalbewerking heeft de jeugd een ontzettende topdag beleefd! De dag be-

gon met wat regen, maar dit mocht
de pret zeker niet drukken. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt, zijn goed verzorgt en hebben hun sportiviteit weer kunnen la-

Het antwoord kwam snel. In de eerste helft werd meteen al duidelijk
dat Synergo geen kans maakte tegen Atlantis B1. In een wedstrijd die
eigenlijk nooit een wedstrijd was,
kon het feest al in de rust beginnen.
Atlantis B 1 zal volgend seizoen uitkomen in de landelijke 1ste klasse.
Alle spelers en de coaches Serge
Kraaikamp en Wouter Drubbel willen een speciaal dankwoord richten aan de invallers van dit seizoen:
Echica Warrels, Joelle Bakker, Amy
Loman, Jelle van Wermeskerken,
Sander van Diemen en Rick Kuijlenburg: Bedankt! Zonder jullie, en ook
het vaak in grote getale aanwezige
publiek, was het niet gelukt!
ten zien op en rond de baan! In de
ochtend speelden er 6 kinderen op
een klein veld van de verenigingen
Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht. De
kinderen speelden 40 minuten lang
een dubbelpartij. De wisselbeker
is dit jaar naar zowel Mijdrecht als
Vinkeveen gegaan!
Later in de ochtend speelden er
16 kinderen. De wedstrijden gingen tussen de jeugd van TV Wilnis,
Vinkeveen, Zevenhoven, De Ronde Venen en Mijdrecht. De kinderen speelden gedurende 30 minuten een dubbel en single. De wisselbeker voor de kinderen onder de 11
jaar ging dit jaar naar TV Mijdrecht!
In de middag was het de beurt aan
de iets oudere jeugd. De verenigingen Vinkeveen, De Ronde Venen,
Wilnis, Mijdrecht en Zevenhoven
hadden hiervoor jeugdleden aangedragen. Er deden in totaal 28 kinderen mee ze speelden wedstrijden
van 45 minuten lang. De wisselbeker voor de middag kinderen vanaf 12 jaar is gewonnen door Wilnis!
Al met al zijn de prijzen weer verdeeld over de hele dag. Het was een
super toernooi ondanks het weer.
Met grote dank aan Stieva metaalbewerking.

Yvonne Haverhoek kampioen
indoormarathon Noord Holland
De Hoef - Yvonne Haverhoek uit
De Hoef heeft met haar dubbelspan ponies de finale wedstrijd
van de indoormarathon competitie te Middenmeer gewonnen en
daarmee ook de competitie over 6
wedstrijden winnend afgesloten.
Met haar 2-span Appaloosa ponies

was Yvonne deze competitie goed
op dreef. Fanatiek als ze is heeft ze
maar liefst 4 van de 6 wedstrijden
gewonnen en 2 keer een 2e plaats
behaald. Drie jaar geleden maakte Yvonne de overstap van dressuur rijden met haar grote Appaloosa paarden naar de mensport. Hier-

voor heeft ze de beschikking over
een dubbelspan mini Appaloosa
ponies. Deze heeft ze zelf opgeleid.
Wekelijks neemt ze deel aan de lessen bij de menvereniging Haarlemmerruiters te Hoofddorp. Menigeen
heeft de gevlekte Appaloosa paarden en ponies wel eens in De Hoef
zien lopen. Al heel wat jaren worden daar gevlekte paarden en ponies gefokt. Ook dit jaar worden er 2
veulens verwacht.
Om met de ponies aan marathonwedstrijden mee te kunnen doen
dient er flink getraind te worden.
Een indoormarathon bestaat uit een
parcours met hindernissen die, over
2 manches, zo snel mogelijk in een
bepaalde volgorde moet worden
gereden. Hierin zijn een 3-tal grote
hindernissen opgenomen die een A
t/m F poort hebben. In die volgorde moeten de poorten worden genomen. Daarnaast staan er circa 10
hindernissen/poorten die met kegels zijn aangegeven. Op de hin-

ke loop gehad. AKU loopster Marja
Breedijk werd in de laatste meters
nog aangemoedigd door de vele
(mannelijke) warmlopers van de latere loop en snelde naar een mooie
tijd onder de 26 minuten. Zij houdt
haar 3e plek in het klassement stevig vast. Erwin Koopstra was wederom zeer snel. Met bijna 19 km per
uur gemiddeld had hij zijn wedstrijd
beëindigd in een prachtige tijd. Erwin houdt ook zijn plek in het klassement stevig vast. Ook AKU lopers John Celie en Mario Willemse presteerde zeker naar behoren.
Bij de dames liep Mandy Plasmeijer een persoonlijk snelste tijd in
44.11 over haar 10 kilometer. Baukje Verbruggen nadert “haar” grens
met een prima 46.18. Bij 10 kilometer was de deelname van de AKU
heren helaas teleurstellend. Slechts
5 mannen deden mee aan de loop.

“Haas” Jos Snel bracht één van de
lopers van de Mijdrechtse Veenlopers naar een persoonlijk record.
Jan Driessen (net terug van vakantie), Hans Mooij en Maarten Moraal
liepen een goede wedstrijd en werden beloond met een prima eindtijd.
Wim Roozendaal liep in zijn 4e deelname zijn beste wedstrijd in het het
circuit. Voor de lopers van de 10 Engelse Mijlen stond er zoals gezegd
een stevige uitdaging in de extra lus
van het parcours. Bruggen, viaducten en andere hoogteverschillen deden de meeste lopers toch wel pijn.
Dit weerhield Richard Mayenburg
er niet van om zijn persoonlijk beste
tijd op deze afstand neer te zetten.
Uiteraard ging de dank na de wedstrijd uit naar “haas” Huub Jansen,
die net voor Richard eindigde. Bram
van Schagen was voor het eerst na
een griepje ook weer van de par-

Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel
zijn de eerste halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend
speelden zaterdag Harry Koperberg,
Bert van Walraven, Theo Valentijn en
Henk Doornekamp zich naar de halve finales, en de verrassing van de
zondag Hans v. Rijn, Ed van Heuven, Bert Fokker en Rob Gels de vol-

gende kwartfinale wedstrijden zijn
te spelen op de data zaterdag 24
en zondag 25 maart alle dagen zal
er gestart worden om 14.00uur. De
halve finales worden op zaterdag 14
en zondag 15 april gespeeld en de
finale op zaterdag 21 en zondag 22
april met acht man. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen tel. 0297-263562.

Gijs Rijneveld pakt libretitel
3-sterklasse biljartfederatie
De Hoef - Afgelopen weekend
stond De Springbok in De Hoef bol
van biljartspektakel. De beste spelers van Biljartfederatie De Ronde Venen uit de 3-sterklasse waren aanwezig. Van de 18 opgegeven spelers kwamen de 8 beste in
De Hoef op het felgroene laken terwijl de ballen er uitnodigend glanzend bij lagen. Vrijdagavond ging
Paul Huzemeijer met de beste papieren huiswaarts. Zaterdag werd
een en ander rechtgezet en liet Paul
een stekie vallen. Gijs Rijneveld en
Joop Luthart waren op oorlogspad
zodat deze heren op zaterdagavond
8 volle punten mee huiswaarts namen. Paul kwam tot 6 wedstrijdpunten die dat met Jim van Zwieten
deelde. Pim de Jager, en Piet Best
kwamen tot 2x winst op elk 4 punten uit. Jan van der Meer en Dirk
van Yperen wisten 2 punten te behalen. Zondag zou het uur van de
waarheid komen want na een lekkere bak soep en een kakelvers broodje zette de hete strijd zich voort. Aria
en Lucia kwamen er na heftig rekenwerk achter dat er 4 kandidaten
voor de titel gingen, de namen; Jim,
Paul, Gijs en Joop werden genoemd.
Het zogenaamde AV-systeem werkte perfect want ook Herman had z,n
steentje bijgedragen tot de juiste
formules. De zaal liep langzaam vol
met biljartfanaten en familie die papa een steuntje in de rug kwamen
geven. De twee laatste wedstrijden begonnen en als eerste kwamen Paul en Jim aan de tafel. Jim

begon sterk, had er in 4 beurten al
25 maar Paul wist met mooie 3-banders de stand te reguleren. Paul had
uiteindelijk de sterkste finish maar
maakte een slordige stoot waardoor Jim tenminste nog 4 beurten
de kans kreeg om de bekende hete adem in Pauls nek te zetten hetgeen alsnog mislukte. Voor de echte
finale kwam good old Joop Luthart
tegen Gijs Rijneveld aan de tafel.
De strijd liep voor de eerste helft
het best voor Gijs maar Joop kwam
sterk terug. Het zag er naar uit dat
Joop de titel zou pakken maar Gijs
bleef cool en finishte in 37 beurten. Federatievoorzitter Toine Doezé bedankte iedereen voor het sportieve verloop waarna Aria en Lucia
de prijzen uitdeelde die bestond uit
de Bocxe Biljarts kadobon de Rijdes-bloemen en een reeks blinkend
eremetaal. Gijs werd met 10 punten de nieuwe kampioen. Joop eindigde op 9 punten met 106.406 %.
Paul kwam eveneens op 9 punten
uit, echter met 105.415 %. Jim van
Zwieten eindigde met 8 punten en
117.626 % op plek 4. Collega-teamgenoot Pim de Jager kwam ook op 8
punten, echter met 110.984 %. Piet
Best was tevreden met de 6e plek
na z,n eerste finale, hij behaalde 4
punten en scoorde 90.773 % van z,n
moyenne. Jan van der Meer kwam
eveneens op 4 punten uit, echter
met 87.433 %. Als rode lantaarndrager ging Dirk van Yperen huiswaarts
met 4 wedstrijdpunten en 81.151 %
van z’n moyenne.

dernissen en de kegels liggen balletjes, valt er een balletje betekent dit
extra strafseconden. Van te voren
dient het parcours goed verkend te
worden door de menner want tijdens de wedstrijd telt de snelheid.
Op de wagen staat een groom die
meehelpt om de wagen in de bochten aan de grond te houden want
door de snelheid zou de wagen om
kunnen slaan. In het buitenseizoen
zijn de wedstrijden groter, deze bestaan dan uit een dressuur, vaardigheid, wegtraject van circa 15 km. en
5 hindernissen.
De ponies moeten dan ook in een
topconditie zijn om daar aan mee te
kunnen doen. De ponies van maken
heel wat kilometers en krijgen natuurlijk ook behoorlijk krachtvoer.
De groom van Yvonne is Angeline Boere, zij helpt Yvonne met de
trainingen en wedstrijden. Inmiddels heeft Yvonne al heel wat titels
op de diverse onderdelen op haar
naam staan met haar ponies waarbij afgelopen zaterdag dus ook het
kampioenschap van Noord Holland
toegevoegd kon worden. Nu gaat er
getraind worden voor de grote marathonwedstrijd van Amsterdam die
op 15 april in het Amsterdamse bos
zal worden verreden.

Kleine groep AKU Uithoorn lopers
doet het goed in Voorschoten
Regio - In Voorschoten lag zondag jl. de 6e uitdaging tijdens het
Zorg en Zekerheidscircuit. Traditioneel ligt er een snel parcours, dat
voor vele lopers een uitdaging is. Direct vanaf de start door een woonwijk die de lopers een beetje “uit de
wind” hield. Langs het spoor in de
richting van het zuiden. Hier voelde iedereen de wind toch wel in het
gezicht. De lopers van de 10 Engelse mijlen moesten na 4 kilometer de
spoordijk blijven volgen en kregen
een aantal kleine klimmetjes voor
de kiezen om na ongeveer 6 kilometer weer aan te sluiten op het parcours waar de lopers van de 10 kilometer eigenlijk vrij snel de wind
in de rug kregen. De lopers op de
5 kilometer hadden van dit alles eigenlijk geen weet. Zij waren al lang
binnen en hadden in de beschutting van de bebouwing een heerlij-

Ed van Heuven en Harry
Koperberg halve finalisten

tij en liep gelijk naar zijn beste resultaat in zijn klassement. Met zijn
10e plaats in zijn klassement steeg
hij direct naar de 12e plaats in het
overall klassement. Tot slot, maar
zeker niet als minste, de prestaties
van Jolanda ten Brinke en Atie van
Oostveen. Met respectievelijk een
eerste en een tweede plaats in hun
categorie deden beide dames het
uitstekend. Vooral voor de Sportvrouw van de Ronde Venen van dit
jaar was dit een prestatie van formaat. Jolanda was na haar vakantie nog ziek geweest, maar liep fier
en snel naar een prima 1 uur 7 minuten over haar 10 Engelse Mijlen. Op 1 april a.s. staat de volgende uitdaging klaar. In Roelofarendsveen wacht de lopers van de langste afstand een halve marathon en
de overige lopers een leuk uitdagend parcours.

E2 van HSV’69 in nieuw
tenue dankzij nieuwe sponsor
De Hoef - De E2 van HSV’69 uit
De Hoef hebben van Rabobank
Rijn&Venen een nieuw tenue gekregen. Dat dit mooie nieuwe tenue nu

al geluk brengt, blijkt wel uit de gewonnen wedstrijd in de nieuwe
shirts. Er werd met 9-1 gewonnen
van Fortius ASV E3.
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Geweldig geslaagde actiedag van
NL Doet in geheel De Ronde Venen
Woorden zijn bijna overbodig. NL Doet was gewoon geweldig. Iedereen deed mee. Iedereen had er plezier in. Het
weer werkte enorm mee en de clubs, verenigingen, stichtingen, vrijwilligers, iedereen was tevreden.
Een kleine greep uit wat er is gebeurd: Burgemeester Divendal schonk koffie bij stichting Oppepper4All. Wethouder Kees Schouten hielp het grindpad verversen bij zorgboerderij Amstelkade. De fractie van Lijst 8 maakte een
bijenstal bij NME Wilnis.
De CDA fractie schilderde de containers van de kanovereniging Vinkeveen. De afdeling communicatie van de gemeente heeft bij het NME centrum de composthoop verplaatst en de voorbereidingen gedaan voor de aanleg van
de bijenstal die de volgende dag door de fractie van lijst 8
is gemaakt. EDO accountants heeft bij knutselclub Kinderen helpen Kinderen geholpen met inventariseren! En verder alle andere vrijwilligers die de handen tijdens NL Doet
uit de mouwen hebben gestoken: heel hartelijk bedankt!
De foto's tonen aan hoe hard en plezierig er gewerkt is
het afgelopen weekend...

pagina 42

Nieuwe Meerbode - 21 maart 2012

Hardloop-clinic voor de jeugd
De Ronde Venen - Hardloop-begeleiding organiseert in samenwerking met Sport in de Ronde Venen
van de gemeente een hardloopclinic
in park Wickelhof in Mijdrecht op de
woensdagen 4-11-18 en 25 april
van 14:30-15:30 voor scholieren van
de basisscholen groep 5 t/m 8.
De clinic wordt gegeven door een
gediplomeerde
hardlooptrainer
met als doel kinderen te interesseren voor een leuke en gezonde tak
van bewegen die zowel op de atletiekbaan voor de kortere afstanden als op de weg,voor de langere afstanden,beoefend kan worden
en tevens door de techniek-oefeningen van het goed leren bewegen en lopen,gebruikt kan worden
voor andere takken van sport zoals
voetbal,hockey,honkbal ,handbal en
korfbal enz.

De trainingen bestaan uit een gezamenlijke warming-up-looptechniek-kerntraining en cooling-down
waarbij tijdens de kerntrainingen op
speelse wijze kennis wordt gemaakt
met het hardlopen.
Dus als je hardlopen leuk vindt en
eens wil proberen of dit een sport
is waar je meer over wilt leren (en)
of je wilt verbeteren en sneller wilt
worden voor je eigen sport vraag
dan aan je ouders of ze je willen opgeven voor deze hardloopclinic.
Je ouders zijn ook van harte welkom
om te komen kijken en misschien
werkt hardlopen zo aanstekelijk dat
je op korte termijn samen met je ouders kunt gaan hardlopen.
Opgeven kan via de brochure die
alle leerlingen van de Ronde Venen
op school hebben ontvangen of via
www.sportinderondevenen.nl

Open dag T.V. Mijdrecht
Mijdrecht - Op zondag 25 maart
organiseert
Tennis
Vereniging
Mijdrecht een open dag. Onder het
motto ‘Zonder jou is er geen bal
aan’ kunnen volwassenen en kinderen op een leuke manier kennis maken met de tennissport en met de
vereniging.
Na de ontvangst vanaf 12.30, wordt
om 13.00 uur gestart met een demonstratie door vier getalenteerde
spelers van de vereniging. Zij zullen een zogenaamde supertiebreak
spelen. Daarna kunnen alle deelnemers de eerste kneepjes van de tennissport leren kennen tijdens een
clinic. Deze wordt gegeven door de
professionele trainers van tennisschool Tennis Actief. Voor rackets
wordt gezorgd. De middag eindigt
rond 16.00 uur.
Tennis Vereniging Mijdrecht bestaat
al bijna 50 jaar en is uitgegroeid tot
een echte familieclub. Met meerdere families waar drie generaties
enthousiaste leden van de vereni-

ging zijn is TVM een plek waar men
niet alleen graag komt om te sporten, maar ook voor een gezellig samenzijn in het clubhuis. Naast veel
ruimte voor de recreatieve tennisser is er echter ook veel aandacht
voor de fanatieke wedstrijdspeler.
Zo komt het eerste damesteam al
vele jaren uit in de eredivisie en
speelt het eerste herenteam in de
overgangsklasse.
Wilt u meedoen aan de open dag?
Hoewel vooraf aanmelden niet verplicht is, is het fijn als wij weten op
hoeveel personen wij kunnen rekenen. Stuur daarom een mail naar richardvdsluijs@ziggo.nl of bel met
0297-272142. Trek sportieve kleding aan en zorg voor sportschoenen met licht profiel. Op www.tvmmijdrecht.nl vindt u nog meer informatie over de open dag, de kennismakingstarieven voor nieuwe leden
en over de vereniging. Graag verwelkomen wij u op 25 maart!

Argon weet weer wat
verliezen is
Mijdrecht - Op bezoek bij RKAVIC
is Amstelveen is Argon op alle fronten afgetroefd, al na vier minuten
keek men tegen een achterstand
aan. In de tweede helft toonde Argon wel veel inzet maar dat was niet
genoeg om het tij te keren. De gastheren liepen uit naar 3-0. De laatste nederlaag was vorig jaar op 29
oktober tegen Roda ’23 en uitgerekend Roda komt a.s zaterdag naar
Mijdrecht.

De winnaars van vorig jaar

Recreatieve autopuzzelrit
voor het goede doel
Mijdrecht - Op zondagmiddag 15
april a.s. start in Mijdrecht voor de
negende keer de jaarlijkse Lenterit
voor het hele gezin. Deze recreatieve puzzelrit per auto voor het goede
doel, waaraan iedereen kan deelnemen, voert traditiegetrouw door een
fraai stukje Nederland.
Er is een aantrekkelijke route van
ca. 100 km uitgezet langs de mooiste plekjes in het gebied. In plaats
van een routekaart krijgen de deelnemers hun aanwijzingen op basis
een ‘stripverhaal’ met bolletjes en
pijltjes. Ook moeten zij onderweg
fotovragen beantwoorden.
Iedereen kan deelnemen; je hoeft
niet te kunnen kaartlezen of over
puzzelrit-ervaring te beschikken;
een auto met enthousiaste inzittenden is alles wat nodig is om deel te
kunnen nemen. Ook kinderen van
harte welkom; zij kunnen assisteren
bij het uitvoeren van de opdrachten.
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de jaarlijkse rit voor de negende keer. Voorop staat het recreatieve karakter van de tocht; de Lenterit
is dan ook géén tijdrit of rally.
Goed doel “Maatje voor Twee”
De opbrengst van de Lenterit is bestemd voor “Maatje voor Twee” van
Stichting De Baat. Maatjes zijn vrijwilligers die met enige regelmaat 1
op 1 hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan kwetsbare mensen van alle leeftijden in de gemeente De Ronde Venen.
Kijk voor meer informatie op de site:
www.stichtingdebaat.nl.

Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de
Lenterit 2012. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per auto bij voorinschrijving via e-mail. Inschrijven aan
de start kost 30 euro per auto. Bij
de prijs is een consumptie voor de
start en na de finish inbegrepen.
Voor de winnaars, het team met de
minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist verreden én alle vragen
goed beantwoord), zijn door sponsors fraaie prijzen beschikbaar gesteld: “zelf rijden op een circuit”of
een diner voor twee. Vanwege het
steeds grotere aantal klassieke auto’s dat deelneemt wordt er dit jaar
een extra prijs uitgereikt voor de
mooiste klassieke auto in originele
staat. Tal van bedrijven in de regio
ondersteunen de Lenterit en dankzij
hun steun kan een zo groot mogelijke opbrengst worden behaald voor
het goede doel.
Start
De start vindt plaats op zondag 15
april a.s. tussen 12.00 en 13.00 uur
bij Eet- en Drinkgelegenheid Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te
Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich
daar vanaf 11.30 uur melden om
hun startnummer en routepapieren
op te halen Hier ontvangt men ook
instructies voor de route. Wie verzekerd wil zijn van een startplaats
van 25 euro kan zich alvast per email aanmelden op: www.lenterit-mijdrecht.nl. Voor nadere inlichtingen, de heer H van Nieuwkerk,
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, telefoon
0654 366528.

Unitas Heren 1:

Kampioenschap is in zicht!

NVC D2 - SV Hertha D1
Vinkeveen - Onder prima weersomstandigheden speelde we weer
een middagwedstrijd, vandaag was
NVC uit Naarden de tegenstander. Om 13.20uur trapte we af op
het kunstgras van NVC, we begonnen prima aan de wedstrijd en zette
NVC vast op hun helft, NVC kwam
er maar weinig uit en Hertha was
feller en scherper en kreeg ook kansen om de score te openen. Na een
mooie actie van Gino die mooi Bjorn
bediende was het dan eindelijk de
verdiende 0-1, Hertha bleef druk
houden op de helft van NVC en het
was Jay die met een mooie vrije trap
de 0-2 maakte, daarna kreeg Maikel (op zijn verjaardag) een enorme kans na prima werk van Ferdi
maar de keeper pakte de bal prima.
Na een corner van Hertha maak-

te Sten zelf nog voor de rust de 0-3.
Een prima eerste helft van de mannen van Hertha. Na rust weet je dat
NVC alles of niet ging spelen en
binnen de minuut stond het 1-3,
NVC was nu feller en Hertha moest
even achteruit. Na 10 minuten kregen we weer de grip die we de eerste helft hadden en het was Jay die
de 1-4 prachtig binnen schoot. De
wedstrijd was nu meer in evenwicht
en allebei de teams kregen kansen
om te scoren, NVC maakt nog de
2-4 maar Hertha kwam niet meer
in de problemen. Een mooie en verdiende overwinning vandaag mannen waarbij iedere speler zijn taken
prima uitvoerde. Van de week weer
lekker trainen en zaterdag weer
een uitwedstrijd, dan staat Sporting
Almere D1 op het programma.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag
speelde het eerste heren team van
Schadenet/Unitas tegen Spaarnestad HS12. Er moest zonder setverlies gewonnen worden om de afstand met nummer twee te garanderen. De spanning om kampioen
te kunnen worden was in de voorgaande wedstrijden duidelijk zichtbaar, met als gevolg verlies tegen
de naaste concurrenten SAS’70 en
Oradi/Omnia en moeizame overwinningen tijdens de wedstrijden daarna. Met dit alles in het achterhoofd
ging men fanatiek en met overtuiging in eigen kunnen aan de wedstrijd beginnen. In de eerste set
werd er met flair gespeeld en werd
op alle plaatsen in het veld goed gewerkt. De aanval en verdediging liepen soepel in elkaar over en de tegenstander kon de aanval moeilijk
pareren (uitslag 25-16).
Valkuil
De tweede set verliep daarentegen
heel anders. Men trapte weer in de
valkuil van nonchalance en concentratieverlies. Vooral aan het net werden veel onnodige fouten gemaakt.
Ook werd door het gebrek aan communicatie in de verdediging punten
aan de tegenpartij gegeven. Met de
nodige moeite werd de set toch gewonnen (25-21). Geheel anders verliep weer de derde set. De draad van
de eerste set werd weer opgepakt
en men liet de klasse van een kampioen in spé zien. “Met twee vingers

in de neus” werd de set gewonnen
(25-14). Na deze klinkende setwinst,
viel men in de vierde set weer terug in hun valkuil. Na een sprankelend begin, met in no-time een voorsprong van 6 punten, werd de pass
weer onzorgvuldig en kwam de tegenstander terug op 11-11. Na verder een gelijkopgaande strijd, één
waarbij Rick Samson een aantal
mooie onhoudbare smashen sloeg,
trok het team toch de volle winst
naar zich toe (25-20).
Met nog vier wedstrijden te gaan
is het team het in deze poule nog
steeds erg spannend. Schadenet
Unitas H1 verdedigt hierin een voorsprong van 4 punten op de nummer
2 SAS’70 en 6 punten op de nummer 3 Oradi/Omnia. Er staan alleen
nog wedstrijden tegen de onderste
teams uit de poule op de agenda en
die kunnen best lastig zijn. Toch zal
de ploeg met overtuigend spel en
geloof in eigen kunnen het kampioenschap eigenlijk niet meer ontlopen.
Nieuwe spelers gezocht!!
Voor het nieuwe seizoen is dit team
op zoek naar nieuwe spelers. Zeker een, maar mogelijk twee personen zullen dit team aan het eind
van dit seizoen verlaten. Men zoekt
vooral een passer/loper en een midaanvaller. Men kan nu al mee trainen op de maandagavond van 20.00
tot 21.30 uur in de Phoenixhal in
Mijdrecht.

Geen kans
De wedstrijd was nog maar net begonnen toen de thuisploeg toesloeg, een combinatie door het hart
van de Argondefensie bracht Christiaan van Leenen alleen voor doelman Thomas de Ruiter maar die had
geen kans op het schot van dichtbij 1-0. Vervolgens kroop Argon een
paar keer door het oog van de naald
toen na een hoekschop Adil Kamil
de bal van de doellijn haalde en enkele minuten later moest Nathan
van Aken hetzelfde doen.
Pas na twintig minuten kwam er
een aanval van Argon, na een goede actie van René Legters kwam er
een mogelijkheid voor Stefan Tichelaar maar zijn inzet werd tot hoekschop verwerkt. Tien minuten later zagen we nog een mogelijkheid
voor Argon, Tichelaar nam een vrije
trap maar de bal verdween richting veld twee. Vervolgens was er
weer RKAVIC dat in kansrijke positie kwam, een kopbal van Bart Zoet

kon maar net door doelman De Ruiter tot hoekschop worden verwerkt.
Achterstand
De tweede helft deed Argon er van
alles aan om de opgelopen achterstand in te lopen maar alleen hard
werken helpt niet, er werd slecht
gevoetbald en de Argon’s vleugelspitsen waren deze middag in voetballend opzicht onzichtbaar. We zagen nog wel een poging van René
Legters op aangeven van Rudi Zaal
maar die mogelijkheid ging over het
doel. Daarna kwam RKAVIC met
een fraai doelpunt op 2-0, in de
draai nam Peter Verbaken de bal ineens op z’n slof en gaf de De Ruiter
het nakijken. Coach Jack Honsbeek
probeerde vervolgens met Vincent
van Hellemondt en Rik Schalkwijk
nog een opleving te forceren maar
verder dan een kopbal van Van Hellemondt die te hoog mikte kwam
Argon niet. Er waren nog wel kleine
kansjes maar de zestien jarige reservedoelman Raoul Tiesinga hoefde zich niet echt in te spannen. Met
nog vier minuten op de klok profiteerde Peter Verbaken van simpel
balverlies op het middenveld van
Argon, hij verscheen alleen voor
doelman De Ruiter die kansloos
was 3-0. Een duidelijke en verdiende overwinning van de gastheren.
Argon speelt nog zeven wedstrijden,
vijf thuis, te beginnen met zaterdag
Roda ’23 en twee uit: VVC Nieuw
Vennep en NFC.

Finale KNVB beker!

Unieke prestatie meisjes
CSW MF1
Wilnis - Zaterdagochtend de halve finale van de KNVB beker staat
op het programma voor de meisjes
van CSW MF1. Op zich al een super
prestatie, want in een deelnemersveld met 63 jongensteams is het wel
heel stoer om als meisjesteam bij de
laatste vier te zitten. Reden genoeg
om veel publiek mee te nemen. En
daar staan ze dan al om 08.00 uur
‘s morgens in te trappen. De tegenstander in deze halve finale is Zebra F1 uit Hilversum. Zij komen om
half negen rustig het veld opgelopen. Ook deze jongens hebben goede overwinningen geboekt en lijken
niet echt onder de indruk van hun
tegenstander want het zijn allemaal
meisjes……
Scheidsrechter
Als de scheidsrechter fluit voor het
begin van de wedstrijd zoeken onze meiden direct de aanval, maar de
keeper weet de bal tegen te houden. Er ontstaat een echte bekerwedstrijd waarbij 2 teams strijden
voor elke meter. Uiteindelijk weten
onze meiden Donna vrij te spelen
aan de linkerkant en zij kan doorlopen naar het doel van de tegenstander en met een mooie schuiver
in de verste hoek te scoren: 1-0! De
spanning langs de kant van het veld
loopt steeds verder op want gaat
het ze lukken? Na enkele hachelijke momenten voor het doel van
CSW zijn het toch weer onze meiden die na een vloeiende aanval Gitta hard en hoog binnen zien schieten: 2-0! Al snel fluit de scheidsrechter voor de rust en de coaches
doen hun best om de meiden bij de

les te houden. Het is 2-0 en de finale
lonkt ten slotte. De tweede helft begint, zoals de eerste eindigde namelijk met een doelpunt van Noa voor
CSW: 3-0. Dit kan toch niet meer
mis gaan. De Zebra’s geven echter
niet op en doen er nog een schepje boven op. Suus weet alle aanvallen van de Zebra jongens af te slaan
tot dan toch de 3-1 valt. De spanning bij de toeschouwers is duidelijk voelbaar en dat wordt nog erger
als de Zebra’s de 3-2 weet te scoren. CSW krijgt vervolgens 3 grote kansen achtereen, maar Rhowy,
Mariëlle en Quincy krijgen de bal er
niet in. Beide teams gaan er vol voor
en de Zebra’s schieten nog eens
hard op doel van CSW waar Janey
op de doellijn met de punt van haar
schoen ternauwernood de gelijkmaker voorkomt.
Afgeteld
De minuten worden afgeteld en
dan klinkt het fluitsignaal. Eindstand 3-2. Gejuich, vreugde, medailles en publiek op het veld om foto’s te maken. En daar gaan de kanjers zingend en in polonaise richting de kleedkamer. Wat een sidderende wedstrijd met een terechte winnaar: CSW MF1 met een ticket voor de finale! Alle finales van
de KNVB Beker 2011/2012 worden
in mei op neutraal terrein gespeeld
bij de Legmeervogels in Uithoorn.
Daar komen alle finalisten bij elkaar,
wat een voetbalfeest gaat dat worden. Donna, Gitta, Janey, Mariëlle,
Noa, Quincy, Rhowy & Suus; top gedaan! Veel voetbalplezier en succes
in de finale.
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Biljarter Pieter Stokhof
overtreft zichzelf

Argon boekt broodnodige
overwinning bij Quick’20

De Ronde Venen - In speelweek 28
van de biljartcompetitie waren er in
Poule A een aantal verrassingen. De
koplopers lieten nog al wat punten
liggen. Dit lijkt wel een heel spannende poule te worden met vele
kanshebbers. In poule B deed Bob’s
Bar heel goede zaken met een 9-0
overwinning. Deze week was een
normaliter onopvallende speler de
ster van de week. Pieter Stokhof (op
de foto) van BC De Schans scoorde de procentueel hoogste serie
en speelde de kortste partij van de
week. In 13 beurten was Pieter uit
en prijkte op het scorebord een serie van 15 caramboles = 39,47% van
zijn te maken punten.

Mijdrecht - Zonder te excelleren
heeft Argon de verre uitwedstrijd
bij Quick’20 weten om te zetten in
een overwinning. In Oldenzaal won
de equipe van Alain Hijman met
1-2 na een ruststand van 0-2. In de
eindfase kwam Argon nog een aantal keer goed weg toen de passievol
spelende thuisploeg in een alles of
niets offensief dicht bij de gelijkmaker was. Die viel niet en zo boekte
Argon een overwinning op vreemde bodem. Voor de tweede keer dit
seizoen nadat twee weken geleden
Lienden werd verslagen. Argon begon niet eens goed aan het treffen
met de nummer laatst van de Topklasse zondag en de eerste minuten speelde het spel zich voornamelijk af op de helft van de Argonauten. Maar na vier minuten bleek
weer eens dat een optisch overwicht
geen enkele waarde heeft toen Patrick Lokken de bal op een meter of
dertig teruglegde op de weer eens
in de basis begonnen Brayton Biekman die niet aarzelde en de bal met
de buitenkant van de wreef achter de kansloze doelman Beckmann joeg: 0-1. Deze voorsprong
was voor Argon wel het signaal wat
dominanter in het spel te komen. In
een redelijk gelijkopgaande wedstrijd (waarin Argon met de zieke
Joshua Patrick veel snelheid miste, terwijl ook Kevin van Essen door
een schorsing moest toekijken) kon
Quick zich meer met aanvallen bezighouden dan Argon doordat de
tweede bal op het middenveld vaak
voor de gastheren was.

Poule A:
APK Mijdrecht 1 drukt met 9-0 De
Kromme Mijdrecht 1 op de laatste
plaats. Ondanks de hoge uitslag
waren er een paar spannende partijen. John Oldersma kwam maar 2
caramboles tekort tegen Cor Ultee.

Lanette Engel verloor met slechts 1
carambole verschil van Gerrie Hölzken. De Merel/Heerenlux 2 won
ruim met 7-2 van De Merel/Heerenlux 1. Frank Witzand speelde in
15 beurten Bert Fokker van de tafel.
Gijs Rijneveld liet “Open Ronde Venen kampioen” John Vrielink kansloos. De Kuiper/van Wijk verloor
nipt met 4-5 van De Vrijheid/Biljartmakers. Bart Dirks was geweldig op
dreef. In slechts 14 beurten liet hij
tegenstander Toine Doezé kansloos.
Een spannende pot speelde Kees
de Zwart tegen Bert Loogman. Kees
stond de hele wedstrijd ruim voor,
maar Bert trok met een prachtige
slotserie van 24 caramboles de partij naar zich toe. Nico Koster en Hero Janzing zorgden voor de Wilnisse
punten. De Paddestoel 2 werd met
4-5 verrast door Cens 2. Chris Esser en Jos Bader waren beiden in 26
beurten te sterk voor Jim van Zwieten en Pim de Jager. APK Mijdrecht

4 liet DIO met 4-5 ontsnappen. Willem van der Graaf won verrassend
van Paul Schuurman. Jan Lindhout won van Bert Dijkshoorn. Eric
Brandsteder had maar 19 beurten
nodig tegen Gert Versloot. Herman
Turkenburg was veel te sterk voor
Bastiaan Schoondermark.
Poule B:
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met
4-5 van APK Mijdrecht 2. Broer Persoon en Egon van der Heijden zorgden voor de winst van De Kromme Mijdrecht 2. Hendrik Versluis en
Tom Bos zorgden voor de winst en
het extra punt van APK Mijdrecht 2.
De Merel/Heerenlux 4 verraste met
5-4 de clubgenoten van De Merel/
Heerenlux 3. Hans Levy had slechts
18 beurten nodig om Cor van Wijk
alle hoeken van het biljart te laten
zien. Gijs van der Vliet had geen
kind aan Wim Berkelaar. Hans van
Rijn en Caty Jansen zorgden voor de
4 punten van De Merel/Heerenlux 3.

Bob’s Bar walste met 9-0 over het
“arme” Stieva Aalsmeer. Richard
Schreurs, Richard van de Kolck, Jeroen Schijf en Bob Hubenet namen
alle punten mee naar Mijdrecht
en lieten Stieva Aalsmeer in mineur achter. De Paddestoel 3 verloor nipt met 4-5 van De Springbok 1. Hans Bak was in 18 beurten veel sterker dan een teleurstellende Kees de Bruijn. Ralph Dam
en Hans van Eijk deelden gebroederlijk de punten na een prima slotserie van Hans van Eijk. Peter Stam
een Henk Spring in ’t Veld zorgden
voor de Hoefse overwinningen. APK
Mijdrecht 3 was met 2-7 kansloos
tegen De Schans. Pieter Stokhof
was de grote man voor De Schans.
Ramon Alblas was het slachtoffer
van een superieur spelende Pieter
Stokhof. Henk Doornekamp had in
17 beurten geen kind aan Roy van
Lith. John Beets zorgde voor de 3e
overwinning van De Schans.

Denk en Zet 1 gaat weer
voor het kampioenschap!
Vinkeveen - Wat binnen Denk en
Zet-Advisor, na de matige start van
de schakers uit Vinkeveen en omstreken, niemand voor mogelijk had
gehouden, gebeurt toch!
Met een serie van 4 overwinningen
achter elkaar staat Denk en Zet-Advisor1 op de 2e plaats!
De laatste 2 overwinningen werden
behaald op middenmoter Paul Keres 6e en tegen op dat moment op
de 2e plaats staande Rivierenland
2. Beide malen werd er met 5-3 gewonnen.
Tegen Paul Keres werd de volle
winst behaald op de kopborden 1
t.m. 3 en bord 7, respectievelijk Henk
Kroon, Jeroen Vrolijk, Jan de Boer
en Harris Kemp. Dit aangevuld met
remises van Bram Broere op bord 4
en Henk van de Plas op bord 8.
De overwinningspunten tegen Rivierenland werden wederom behaald door Kroon en De Boer op de
borden 1 en 3, waarbij opgemerkt
dat Kroon inmiddels op bord 1 een
score van 5 uit 7 heeft en De Boer
op bord 3 zelfs van 6! uit 7. De volle winst werd nu behaald door Gert
Jan Smit en Cees Verburg op de
borden 5 en 6.
Opmerkelijk genoeg werden ook nu
de remis’s weer behaald door Bram
Broere op 4 en Henk van de Plas op

het slotbord. Waarbij opgemerkt kan
worden dat Broere zijn vorm weer
duidelijk aan het terugkrijgen is en
dat je alleen van Henk van de Plas
kunt winnen als je met ruim voordeel uit de opening komt.
De stand aan de kop is nu zo dat
Gorinchem 1, 12 punten uit 7 wedstrijden heeft met 35 bordpunten (te
vergelijken met het doelpuntensaldo van voetbal).
Denk en Zet-Advisor 1 heeft 10
punten ook uit 7. N.b. per gewonnen
wedstrijd zijn 2 punten te verdienen.
Het bordpuntensaldo ligt met 32,5
wel iets lager.
In de competitie zijn nog twee ronden te gaan. Gorinchem ontmoet 26
maart nummer voorlaatst IJsselstein
2 . Denk en Zet-Advisor1 ontmoet 3
dagen later nr. laatst Utrecht 5.
De DenkenZetters- zouden goede zaken doen als ze winnen en
dan ook nog graag gezien de achterstand in bordpunten een ruime
overwinning ook.
Op de laatste competitieavond d.d.
24 april volgt dan mogelijk de ontknoping, de wedstrijdleider kan dit
niet bedacht hebben?!, want dan
speelt Denk en Zet-Advisor 1- tegen Gorinchem 1!

Twee scholen uit de regio in
finale NK schoolbowlen
Mijdrecht/Uithoorn - Afgelopen
maanden zijn er door 346 trio’s van
basisscholen voorronden gespeeld
voor het Nederlands Kampioenschap schoolbowlen. In elk team
mocht een speler van een bowlingvereniging deelnemen. 60 trio’s namen afgelopen week deel aan de
halve finale en finale in Bowling
Mijdrecht in Mijdrecht.
Uit deze regio waren 4 teams geselecteerd om de halve finale te mogen spelen. Groep 7 en 8 van de Pijlstaartschool uit Vinkeveen en groep
7 en 8 van de Regenboog uit Uithoorn. Deze 4 groepen moesten zaterdag jl om 9.00 uur spelen. Voor
hen was het dus een lange dag
wachten. De hele dag konden ze de
uitslag volgen op bowlen.nl.
Om 15.00 uur waren alle voorronden
gespeeld.
Finale
Het team MeLuDa van de Regenboog uit Uithoorn was in de halve fi-

nale op de 11e plaats gekomen. Zij
mochten dus nog finale spelen.
In de finale moesten er 3 games
gegooid waren. In de voorrronden
gooide MeLuDa 527. De scores van
de voorronden werden meegenomen naar de finale.
De 1e game in de finale was super.
315 pins werden er omgegooid. De
andere games waren 270 en 272.
Met een totaal van 1384 eindigde
de Regenboog op de 6e plaats.
Prachtige prestatie
Winnaar Nederlands Kampioen
werd uiteindelijk de Waterlelie uit
Hendrik Ido Ambacht met 1599
pins. Voor volgend jaar hoopt de organisatie dat meerdere scholen uit
De Ronde Venen en Uithoorn hieraan mee zullen doen.
Groep 7 van de Pijlstaartschool en
groep 7 van de Regenboog worden
door de Bowling Vereniging uitgenodigd om volgend jaar weer mee
te doen.

Gelijk
Na een minuut of tien had dit zomaar
in de gelijkmaker kunnen resulteren
toen Erik Mulder op het middenveld niet fel genoeg was waardoor
tegenstander Weusthof kon doorlopen en vanaf een meter of 20 de bal
hard op de lat van Argon sluitpost
Singels schoot. In de levendige beginfase had Patrick Lokken de stand
ook zomaar op een meer comfortabele 0-2 kunnen brengen maar zijn
kopbal na een vrije trap van Jocelino de Sa ging naast het vijandelijke doel. Met een klein half uur op
de klok had de stand gelijk kunnen zijn toen een voorzet vanaf de
rechterkant scherp voor het doel
langs sneed, Jocelino de Sa niet attent reageerde maar tot zijn opluchting zijn directe tegenstander net
naast zag koppen. Vlak voor rust
kwam Quick’20 goed weg toen een
ogenschijnlijk onschuldig duel door
scheidsrechter Janson werd beëindigd met een vrije trap voor Argon,
maar Woesthuis een trappende beweging maakte naar de op de grond
liggende De Sa. De zeer kort maar
consequent fluitende leidsman gaf
de middenvelder van Quick’20 een

gele kaart, waarmee hij allerminst
mocht mopperen. Een minuut later
kwam Argon via een vrije trap, weer
van de Sa, op voorsprong. De verdediger zette de bal voor en de buitenspelval van Quick mislukte volledig, waardoor Patrick Lokken zijn
stempel op de wedstrijd kon drukken: 0-2.
Kroop
Direct na rust kroop Argon door het
oog van de naald toen een inzet via
beide palen uit het doel van Maxime Singels ging en de rebound andermaal op de paal belandde. In deze fase zette Quick aan en was Argon voornamelijk aan het tegenhouden. De opening werd weinig gevonden en zo maakte de ploeg het
zichzelf verschrikkelijk moeilijk. Tien
minuten na de rust kopte Koen Olde Monnikhof namens Quick de bal
net naast nadat een goede voorzet
vanaf links door de Argon defensie, die verder uiterst solide oogde,
niet verwerkt werd. Halverwege de
tweede helft kreeg Argon de ultieme mogelijkheid de wedstrijd te beslissen toen Patrick Lokken doorkwam op links, de bal teruglegde op
de meegelopen Biekman die vervolgens met een hakballetje bijna Samir Jebbar bereikte. De kleine spits
kwam, gehinderd door zijn tegenstander, een teenlengte te kort om
de vloeiende aanval tot een doelpunt te promoveren. Een kwartier voor tijd werd het billenknijpen
voor Argon toen een vrije trap in de
scrimmage door de dienstdoende
arbiter over de lijn werd beoordeeld
en de gastheren plots weer in een
goed resultaat gingen geloven: 1-2.
Overleven
Het laatste kwartier stond voor Argon duidelijk in het teken van overleven. De belangrijke punten moesten meegenomen worden uit Oldenzaal en de gehele ploeg werd teruggedrukt op eigen helft. Quick’20
kwam weinig tot uitgespeelde kansen maar het opportunisme werd
bijna verdiend beloond met een
gelijkmaker maar Maxime Singels
wenste niet te capituleren en met
een geweldige redding hielp hij Argon aan de drie punten. De zeven
punten uit de laatste drie wedstrijden doen de ploeg duidelijk goed,
de spelers stralen uit te geloven in
een goed seizoenseinde.
Volgende week kan en mag de
ploeg hier een vervolg aan geven
als Hollandia op bezoek komt. Wanneer die wedstrijd gewonnen wordt,
mag de ploeg zelfs gaan kijken naar
de ploeg op positie 12, die 8 punten en een wedstrijd meer hebben
maar waar Argon nog wel op bezoek moet: JVC Cuijk.

Bridgeclub ABC op helft
van competitie
Regio - Donderdag 15 maart was
er de vierde ronde van de derde
en laatste cyclus van dit seizoen bij
Bridgeclub ABC.
Ze zijn dus op de helft van deze cyclus. Voor het bridgen begon, constateerden de bridgers een ‘nieuw’
gezicht op het podium achter de
wedstrijdleidingtafel.
Het was Jan Visser die de wedstrijdleiding komt versterken.
Zocht de commissie het in het verleden vooral in de breedte voor versterking, ditmaal is duidelijk voor
de hoogte gekozen, vooral om het
overzicht te kunnen bewaren.
Het is een logische uitbreiding in
verband met de komende vakanties.
Jan van harte welkom en je medebridgers wensen je veel sterkte toe.
De wedstrijdleiding kwam nog met
het vriendelijk verzoek om vooral de
scorekastjes na afloop van de zitting af te sluiten, omdat vorige week
er iets mis is gegaan met de telling,
wat Lucas een extra dag gekost
heeft om alles weer recht te breien.
Er werd aan 13 tafels gebridged.
Zeven in de A-lijn en zes in de Blijn, met helaas een stilzittersronde
in de A-lijn.

haalden en van de overige varieerde
het percentage tussen 43 en 49 procent, het zat dus zeer dicht bij elkaar
om het spannend te maken.

A-lijn
Eerste staan hier nog steeds het
echtpaar Leny en Jan v.d. Schot met
een gemiddelde score van 55,88%,
maar de voorsprong is toch wel iets
geslonken.
Tweede is het paar Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom 55,24%, vooral door hun hoge score van vandaag
klimmen zij 2 plaatsen in het klassement.
Derde is het paar Frits Uleman en
Gerard Prager met 54,28%.

De Ronde Venen Zondag 1 april
houdt TTC de Merel haar jaarlijkse
open dag. Heeft u een racefiets en
wilt u meer gaan fietsen? Misschien
in groepsverband? Kom dan naar
de open dag van TTC de Merel op
zondag 1 april. Iedereen is welkom.
Jong en oud, mannen en vrouwen,
hardrijders en recreatieve fietsers,
voor iedereen is er een geschikte
groep om mee te fietsen. Het dragen van een helm is verplicht. Heeft
u geen helm? De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen.

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 63,75 %.
Een hoge score voor dit paar, maar
dat zijn ze wel gewend, zij spelen
zeer constant in de bovenste regionen mee.
Tweede werd het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 58,00%.
Derde werd het paar Bep Soppe en
ben Leeftink met 52,50%.
De scores waren deze keer niet zo
hoog, er waren maar vijf paren van
de dertien die boven de 50% be-

B-lijn
Eerste zijn hier het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met een gemiddelde score van 55,87%.
Tweede is het paar CorryH Snel en
Netty Walpot met 55,32%.
Derde is het echtpaar Coby en Joop
Buskermolen met 55,16%
Drie paren met een verschil van nog
geen procent, als dat niet spannend
is.Volgende week spelen de ABC’ers
de vijfde ronde van de derde cyclus,
dus weer competitiebridge, misschien komt er dan enige tekening
in de competitiestand.

TTC de Merel is 35 jaar geleden opgericht en heeft 120 leden. TTC de
Merel wil deze dag het plezier van
recreatief toerfietsen in groepsverband onder de aandacht brengen.
Haar doelstelling is samen gezellig
fietsen zonder competitie.
Bezoekers aan de open dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging. Ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Boomsma en
Bibet Koch met 65,00 %.
Tweede werd het paar CorryH Snel
en Netty Walpot met 53,48 %.
Derde is het paar Wil Uleman en
Joke v.d. Dungen met 53,04% geworden.
In deze lijn komen steeds nieuwe
sterren aan het firmament, wat het
voor de competitie zeer leuk maakt.

Fietsvereniging De Merel houdt
zondag 1 april een open dag
Om 9.00 uur starten er 3 verschillende groepen fietsers.
Groep 1 rijdt 60 km met een snelheid van ongeveer 30 km/uur,
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer
26 km/uur aanhouden,
Groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond 23 km/uur
Tijd
De open dag wordt gehouden op
zondag 1 april en begint om 8.30
uur. U wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook
na afloop van de rit krijgt u iets te
drinken aangeboden en is alle gelegenheid voor informatie
Locatie
De open dag wordt gehouden bij
Eetcafé de Schans aan de Uitweg 1
in Vinkeveen.
Informatie
Kijk voor informatie over de
fietsvereniging op de website:
www.ttcdemerel.nl of neem contact
op met Enno Steenhuis Geertsema:
(0297)284545.

