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

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

www.vderwilt.nl

Stem 18 maart

voor  
De Ronde Venen

Derk Boswijk #6

Richter, A.Ph.J. (Ton)

LIJST 11, plaats 22
Natuur en water – voor nu en laterNatuur en water – voor nu en later

18 maart 2015

www.50plusdus.nl

Waterschap

Amstel, Gooi en Vecht

Uithoorn/Amstelhoek - Sinds 
dinsdagmorgen 17 maart is de Prin-
ses Irenebrug weer voor alle ver-
keer open! De foto is ‘s morgens 
om 9 uur genomen. Een bewoner 
mailde ons dat hij tot zijn verbazing 
in twee richtingen verkeer over de 
brug zag rijden. Maar die zou toch 
tot 30 maart zijn afgesloten? Al-
le borden langs de toegangswe-
gen wijzen daarop. Maar nee, zo-
wel langzaam verkeer als autover-
keer maakt intussen weer druk ge-
bruik van de brug. Dat is dus 14 da-
gen eerder dan gepland. Hulde voor 
de aannemer die het werk kenne-
lijk in kortere tijd heeft weten af te 

ronden. “Op details na is het klaar, 
maar ik heb zelf geen idee waarom 
het ineens zo snel is gegaan,” ver-
telt een wegwerker bij de brug waar 
men nu met een ponton nog bezig 
is aan met werk aan de onderkant. 
Slechte zaak natuurlijk in de com-
municatie met de Provincie en de 
gemeente. Laatstgenoemde zal het 
wel afschuiven op de Provincie. Het 
is immers hun brug en niet die van 
de gemeente, dus bemoeit men zich 
daar niet mee?? Juist terwijl er zo-
veel commotie is (geweest) over de 
sluiting van de brug en de verkeers-
stromen die hun weg kris kras door 
Uithoorn zoeken! Maar ook de Pro-

vincie heeft tot nu toe niets van zich 
laten horen. Maar dat er hoe dan 
ook niet adequaat is ingehaakt op 
de huidige situatie, dat is duidelijk. 
Zolang de Provincie het weggedeel-
te N196 nog niet heeft overgedra-
gen aan de gemeente Uithoorn kan 
er door alle verkeer tot nader aan-
kondiging weer volop gebruik wor-
den gemaakt van de Prinses Irene-
brug om naar en door het centrum 
van Uithoorn te rijden. Veel wegge-
bruikers zullen blij zijn met de snel-
lere openstelling van de brug, niet 
in de laatste plaats het landbouw-
verkeer! Hoeft dat geen 30 km meer 
om te rijden.

Laatste nieuws: Irenebrug 
weer open voor alle verkeer

Mijdrecht – Op dit bord bevinden 
zich de laatste weken reclame ui-
tingen van diverse politieke partij-
en voor de provinciale verkiezin-
gen van vandaag. Het zal de lezers 
van de Nieuwe Meerbode editie De 

Ronde Venen niet ontgaan zijn, dat 
er in de gemeente De Ronde Venen 
nogal wat aan de hand is rond het 
feit dat de gemeenteraad van de-
ze gemeente tot nu toe weigert om 
de winkeliers en ondernemers toe-

stemming te geven om op zondag 
hun zaken te openen. Vandaar de-
ze stilzwijgende actie. 
Zij niet op zondag open, dan ook 
geen reclame voor de politieke par-
tijen op zondag.

Stil protest van winkeliers 
voor de zondagopenstelling

Mijdrecht - Het gemeentehuis van 
De Ronde Venen maakt vanaf van-
daag gebruik van duurzaam opge-
wekte energie. Op het dak van het 
gemeentehuis zijn 36 zonnepane-
len geplaatst die vanochtend offi -
cieel in gebruik werden genomen. 
De panelen produceren gemiddeld 
8.000 kwh aan energie per jaar, te 
vergelijken met het energieverbruik 
van tussen de twee en drie huishou-
dens. In de hal van het gemeente-
huis hangt een paneel waarop be-
zoekers onder andere kunnen zien 
hoeveel elektriciteit de panelen pro-
duceren. De zonnepanelen liggen 
op een deel van het platte dak van 
het gemeentehuis en beslaan in to-
taal zo’n 58 vierkante meter. De be-
doeling is dat er in de toekomst 
meer panelen worden geplaatst, er 
is ruimte voor nog eens 36 pane-
len. De zonnepanelen die er nu lig-
gen dragen gemiddeld enkele pro-
centen bij aan de energiebehoefte 
van het gemeentehuis, op zonnige 
dagen kan dat oplopen tot zo’n 10 
à 15 procent. 

Begin
Wethouder David Moolenburgh: 
“Duurzaamheid is een belangrijk 
punt in het gemeentelijk beleid. Met 
kleine stapjes maken we de ge-
meente en de gemeentelijke orga-
nisatie duurzamer. De zonnepane-
len zijn daar een goed voorbeeld 

van. De panelen die we nu in ge-
bruik hebben genomen zijn het be-
gin. Dit jaar willen we het aantal pa-
nelen op het dak verdubbelen en 
bekijken of we ook op andere ge-
meentelijke daken zonnepanelen 
kunnen plaatsen. We zullen niet in 
vier jaar een duurzame gemeente 
zijn, dat gaat stapje voor stapje. En 
dat kunnen we ook niet alleen, dat 
moeten we gezamenlijk doen, inwo-
ners en bedrijfsleven. Ook voor be-
drijven is het interessant te onder-
zoeken of zonnepanelen op hun da-
ken kunnen worden geplaatst. In 
Baambrugge en Wilnis zijn wat dat 
betreft goede initiatieven genomen 
door inwoners.’’
In de hal van het gemeentehuis is 
vandaag door wethouder Moolen-
burgh een paneel onthuld waarop 
bezoekers exact kunnen zien hoe-
veel kwh de zonnepanelen produ-
ceren en hoeveel ze op dat moment 
in totaal hebben geproduceerd. Ook 
is te zien hoeveel is bespaard op de 
uitstoot van koolstofdioxide door-
dat van duurzame energie gebruik 
wordt gemaakt. Door gebruik van 
de zonnepanelen, wordt 4.500 kilo-
gram minder koolstofdioxide in de 
atmosfeer gestoten. Bij het opwek-
ken van energie door kolen of gas 
komt koolstofdioxide vrij. Het gas 
is voor een belangrijk deel verant-
woordelijk voor het opwarmen van 
de aarde.

Zonnepanelen op het 
gemeentehuis

Mijdrecht - In de nacht van zondag 
op maandag jl zijn er in de wijk Hof-
land Noord - Noord in Mijdrecht acht 
personenauto’s opengebroken en zijn 
de airbags ontvreemd. De werkwijze 
doet vermoeden dat het het werk is 
van “deskundige” aangezien alleen 
het slot werd geforceerd, accu losge-
koppeld en de airbag verwijderd.

De Ronde Venen - De fractie van 
Ronde Venen Belang steunt bij de 
verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten en het waterschap twee loka-
le kandidaten, namelijk Mirjam Ver-
bruggen en Ton Richter. Mirjam is 
gemeenteraadslid voor RVB. Zij wil 
De Ronde Venen in de provincie 
echt op de kaart zetten, met grote 
nadruk op het openbaar vervoer en 
recreatie en toerisme. Zij doet dat 
voor Lijst 13, Provincie@inwoners-
belangen en staat op nummer 7.
T
on Richter wil zich in het water-
schap vooral sterk maken voor de 
Vinkeveense Plassen. Fractievoor-
zitter Joppe de Ree: “Het is ontzet-
tend belangrijk dat mensen uit onze 
gemeente met echte kennis van za-
ken de belangen van onze gemeen-

”Stem lokaal in het stemlokaal”
te gaan behartigen. Wij steunen 
dan ook Mirjam en Ton in hun kan-
didatuur. Dus stem Mirjam, num-
mer 7 van lijst 13 en zorg dat Mir-
jam in Provinciale Staten komt. Wilt 

u dat de Vinkeveense Plassen echt 
de aandacht krijgen die zij verdie-
nen, stem dan Ton, nummer 2 van 
50PLUS in het Waterschap. Stem lo-
kaal in het stemlokaal!

Zaterdag 21 maart 

Cannondale
E-Bike Testdag

Fabrikant is zelf aanwezig met 
de complete collectie E-bikes.
Zie advertentie in deze krant.

Mijdrecht - Wat kun je allemaal 
doen op je vrije zaterdag en woens-
dagmiddag? Twee leerlingen van 
OBS De Eendracht, Indi en Brian uit 
groep 8, weten het precies: zij pro-
beren bij de supermarkten zoveel 
mogelijk producten voor de voed-
selbank te verzamelen. Albert Heijn 
denkt goed met ze mee en maakt 
een schap waarop de producten van 

de fl yer staan die de mensen kunnen 
aanschaffen voor de voedselbank. 
Ook bij de Lidl hebben Indi en Brian 
de fl yers uitgedeeld en van de klan-
ten veel boodschappen gekregen. 
Wat een super samenwerking! Na 
twee middagen hard werken heb-
ben de jongens 12 kratten vol bood-
schappen! Geweldige actie voor de 
voedselbank! Wordt vervolgd...

Samen sterk voor de 
voedselbank

Wethouder Moolenburgh bij het paneel, naast de ingang van het gemeente-
huis, waarop te zien is hoeveel energie de zonnepanelen produceren.

Acht airbags 
gestolen in 

Hofl and 
Noord-Noord



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

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

We ondersteunden vanuit Ont-
wikkelingsSamenwerking De 
Ronde Venen een project voor 
landbouweducatie via de land-
bouwschool in Pedro Vicen-
te Maldonado. Het project heeft 
succes, want het voorbeeld aan 
de lokale bevolking wordt opge-
volgd. Zo zijn er koffieboeren die 
nu lokale zaden en ecologische 
mest gebruiken. En lokale zaden 
doen het beter in het Ecuadori-
aanse klimaat dan de geïmpor-
teerde koffiezaden. Dankzij het 
voorlichtingsmateriaal met veel 
praktische weetjes, leren laag-
opgeleide en ongeschoolde boe-
ren hoe ecologische mest te ge-
bruiken en hoe te composteren. 
Ecassef Foundation schrijft over 
de huidige projecten: 
“Enerzijds steunen we de kof-
fieboeren door hen gesponsor-
de koffieplanten te bezorgen. 
Voor een zeer lage prijs kunnen 
de, door het nationaal koffiepro-
gramma gedupeerde boeren bij 
ons gezonde koffieplanten beko-
men. Meer dan 6000 jonge plan-
ten vonden op deze manier reeds 
een weg naar de lokale boerde-
rijen.
Anderzijds promoten we produc-
tieve houtwallen als levende om-
heiningen rond landbouwperce-
len. Het is een manier van herbe-

bossen. Aan de ene kant wint de 
boer omdat de houtwal een bron 
is van houtproductie, kruiden of 
fruit. Aan de andere kant wint het 
milieu, niet alleen omdat er zich 
planten, struiken en bomen be-
vinden in de houtwal, maar ook 
omdat die een specifieke taak op 
zich nemen. Ze brengen bepaal-
de soorten stikstof in de bodem 
en beschermen de gewassen.” 

Het is mooi dat de projecten in 
Ecuador via Ecassef zoveel te-
weeg brengen. Dankzij de niet af-
latende inspanningen van onze 
contactpersonen daar en dankzij 
de sponsoren die ze telkens weer 
weten te vinden. We zijn blij dat 
we in de aanloop naar dit koffie-
project een rol hebben gespeeld. 

Ria Waal
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op artikelen of zijn mening te geven 
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nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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het recht brieven in te korten of te 
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

Koffieboeren in Ecuador 

27 juni 2015

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

IVN excursie naar de 
Ridder-hofstad Gunterstein

Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen en Uithoorn organi-
seert op zondag 22 maart 2015 
om 14.30 uur een Stinzenplan-
tenexcursie in de binnentuin van 
de Ridderhofstad Gunterstein te 
Breukelen. De privé binnentuin 
wordt speciaal voor deze excur-
sie door de jonkheer opengesteld. 
Samen met IVN-natuurgidsen be-
kijkt u de stinzenplanten die in de 
maand maart volop in bloei staan. 
Ook zal worden gekeken naar uit-
bottende knoppen van de bomen 
en struiken en wordt gekeken en 
geluisterd naar de luidkeels zin-
gende vogels. De deelnemers aan 
deze excursie kunnen op eigen 

gelegenheid naar Gunterstein 
gaan, maar als de trip per auto 
gaat is samen rijden aanbevolen. 
Daartoe komen degenen die per 
auto gaan of mee willen rijden om 
14 uur naar Het Spoorhuis in Vin-
keveen, op de hoek van de Dem-
merik/Spoorlaan. 
De excursie is gratis voor IVN-le-
den/donateurs. De andere deel-
nemers betalen een vrijwillige bij-
drage voor het IVN.
Trek warme kleding en laarzen of 
stevige schoenen aan. Hebt u een 
verrekijker? Neem die dan mee. 
Belangstellende kunnen zich 
aanmelden bij Nel Bouwhuijzen, 
tel. 0297-261982

Het Harder Than Heavy 
evenement is weer terug!
Regio - Harder Than Heavy, het 
muziekevenement wat jonge en 
oude hardrockers samenbrengt, 
is weer terug! Door het sluiten van 
jongerencentrum The Mix was de 
laatste HTH in oktober 2013. De ex-
vrijwilligers van The Mix zetten ge-
woon door en organiseren nu voor 
de tweede maal HTH buiten het 
voormalig jongerencentrum en wel 
op zaterdag 21 maart in café Onze 
Vrijheid in de Amstelhoek nabij Uit-
hoorn. De eigenaren van het café 
voorzien hierbij in de behoefte om 
live-muziek te brengen in de ‘hea-
vymetal’-stijl. De avond wordt ge-
past geopend door niemand minder 
dan singer-songwriter Pieter Epke. 

Met onvervalste Rock en Roll zal hij 
het publiek opwarmen voor de ‘jon-
ge tijgers’ van Devils 3rd! Zij spelen 
in de stijl van trashbands als Mega-
deth, Slayer en Annihilator. De zeer 
bewegelijke zanger zal het publiek 
opzwepen voor de afsluiter van de-
ze avond: de Brabantse band MpirE. 
Zij zullen de avond muzikaal invul-
len met covers van de grote metal-
bands op aarde, zoals Judas Priest, 
Saxon, Accept en Gary Moore. Zij 
bewijzen keer op keer tot de top van 
Nederland te behoren! De toegang 
is gratis en iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom! Onze Vrijheid bevindt zich 
aan de Mijdrechtse Zuwe 69 in de 
Amstelhoek. 

Bakkerij Westerbos sponsort 
Stichting van het Kind!
Regio - Bakkerij Westerbos ver-
koopt vanaf vandaag Stichting van 
het Kind gebakjes. De bakkerij is 
begaan met het lot van kinderen die 
in tehuizen wonen en doneert daar-
om 50 eurocent per verkocht gebak-
je aan Stichting van het Kind. Stich-
ting van het Kind is een grootscha-
lige actie gestart waarbij mensen 
door het kopen van een Stichting 
van het Kind gebakje, sport mogelijk 
maken voor kinderen die in tehuizen 
wonen. Deze kinderen kunnen na-
melijk maar zelden op een sportver-
eniging en er is nauwelijks budget 
voor sportmaterialen. Omgerekend 
kan de stichting met 5,- sport ge-
durende een maand lang mogelijk 
maken voor een kind. Koop dus 10 
gebakjes en maak sport een maand 
lang mogelijk voor een kind!
Het gaat om een landelijke actie 
waarbij er per gemeente maar één 
bakker mag aansluiten. Bakkerij 
Westerbos zet zich graag in voor de-
ze doelgroep en greep daarom de-
ze kans. Het mooie aan deze actie 
is dat het opgehaalde bedrag regio-
naal wordt besteed. Met het bedrag 
dat Bakkerij Westerbos ophaalt, 
maakt Stichting van het Kind sport 
mogelijk voor kinderen uit de re-

gio De Kwakel en Mijdrecht. Stich-
ting van het Kind zet zich in voor 
kinderen die in tehuizen wonen. Dit 
doet de stichting door middel van 
drie hoofdprojecten: Het Sportpro-
ject richt zich op het aanbieden van 
sportmateriaal en workshops. Te-
huizen beschikken nauwelijks over 
sportmateriaal en kinderen kunnen 
niet lid worden van een sportvereni-
ging. De Zeeboerderij is een week-
end- en vakantieopvang voor kinde-
ren die geen ouders of familie heb-
ben die hen kunnen opvangen. Op 
de Zeeboerderij kunnen kinderen 
gewoon weer even kind zijn. En er 
wordt gewerkt aan een sociaal net-
werk rondom kinderen. Bij het pro-
ject ‘Meedoen in de samenleving’ 
begeleidt Stichting van het Kind 
jongeren die op het punt staan om 
op zichzelf te gaan wonen. Jonge-
ren in tehuizen moeten als zij 18 jaar 
zijn, op zichzelf gaan wonen.
Velen van hen zijn hier niet klaar 
voor en belanden op straat, omdat 
zij niet zelfstandig genoeg zijn om 
voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit 
project richt zich op zelfredzaam-
heid, het vinden van een geschikte 
opleiding en/of baan en biedt hulp 
bij het zelfstandig wonen. 

Christenvrouw
Mijdrecht - Op donderdag 26 maart 
2015 verzorgt de heer Gijs Zonnen-
berg uit Sliedrecht een avond over 
Passie en Pasen. Hij neemt ons deze 
avond in woord, beeld en zang mee 
door het bijbels Jeruzalem. Het be-
looft een interessante avond te wor-
den waarbij zowel leden als gasten 
hartelijk welkom zijn. De avond begint 
om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat 
de koffie/thee klaar en de toegang 
is gratis. Plaats van samenkomst: ge-
bouw ‘t Kruispunt, Kon. Julianalaan 
22, Mijdrecht.  Voor meer informatie: 
Ineke Aperloo, tel. 0297-281378.

De Hoef vroeger!
De Hoef - Op woensdag 25 
maart organiseert de Histori-
sche Vereniging “De Proosdij-
landen” een fotopresentatie 
over De Hoef. De heer Jan Com-
pier vertelt aan de hand van tal-
loze foto`s over het boerenbe-
drijf en de industriële ontwikke-
ling van de buurtschap. Daar-
naast komt ook de middenstand 
aan bod. Zo is er aandacht voor 
landbouwhuis Bakker alsook 
voor de bouw van de R.K. Kerk 
(1921) door twee Hoefse aanne-
mers. De kleuterschool, die werd 
gebouwd in 1968, en het spoor-
lijntje ontbreken in zijn presen-
tatie niet, evenals verschillen-
de Hoefse families zoals de fa-
milies Janmaat, Rademaker, Ver-
haar, De Jong en Van Bemmelen. 
Jan Compier heeft verschillende 
foto´s uit privécollecties, die nog 
nooit eerder vertoond zijn. Op 
deze avond is ook de prijsuitrei-
king van de tijdens de kerstmarkt 
gehouden fotowedstrijd aan de 
winnaar de heer Hans Janmaat 
uit De Hoef. De avond, waarvan 
de toegang gratis, is wordt ge-
houden in Gemeenschapshuis 
de Springbok, Oostzijde 61a in 
De Hoef. Aanvang 20.00 uur.

Opening RS Bandencentrum!
Mijdrecht - Onlangs op 1 maart 
2015 heeft RS Bandencentrum zijn 
deuren geopend. RS Bandencen-
trum is een gloednieuw bedrijf in de 
Ronde Venen die zich vooral specia-
liseert in banden en velgen. 

Ondanks dat het een nieuw bedrijf 
betreft, is het voor velen toch met 
een bekend gezicht. Robin Schül-
ler die als bedrijfsleider werkzaam 
was bij Point-S in mijdrecht kon zijn 
ambitie (om zich verder te ontwik-
kelen) binnen het bedrijf niet verder 
ontplooien. 
Om toch een vervolg te geven aan 
zijn studie als ondernemer en ge-
koppeld aan zijn bedrijfsplan werd 

deze onder de loep genomen en 
kwam zijn ambitie om zijn eigen on-
derneming te starten hierdoor dich-
terbij. Na een aantal maanden hard 
werken in het pand aan de Nijver-
heidsweg 23F in Mijdrecht is het zo-
ver, op 1 maart is RS Bandencen-
trum in bedrijf gegaan. Iedereen 
is vanaf heden van harte welkom. 
Op zaterdag 21 maart is de offici-
ele opening en vind er een recep-
tie plaats van 16:00 tot en met 19:00 
uur. U bent van harte uitgenodigd 
om onder het genot van een hap-
je en een drankje kennis te maken 
met dit gloed nieuwe bedrijf. Ook 
met hen zult u kennis kunnen ma-
ken tijdens de opening.

Verzamelaars-
markt
Mijdrecht – A.s. zaterdag, 21 
maart, is het weer zover. Van 09.30 
tot 13.00 uur is er de verzamelaars-
markt in Immitsj, Windmolen 75, te 
Mijdrecht. Er zijn postzegels, mun-
ten, ansichtkaaarten, winkelwagen-
muntjes e.d. De toegang is gratis.
Voor inlichtingen tel. 0297-289322 
en onze site www.verzamelaarsron-
devenen.nl





De Ronde Venen - De week begon 
goed met een vossenjacht. De kin-
deren moesten stukjes tekst van het 
Fonteinlied vinden en in de goede 
volgorde leggen. Aan het eind van 
de dag werd deze gezamenlijk ge-
zongen en werden ballonnen los-
gelaten. Op twee middagen wer-
den er workshops gevolgd. Zo kon 
er gekozen worden uit onder an-
dere filmpje maken, scrappen, ko-
ken, striptekenen, figuurzagen en 
nog veel meer. In sporthal de Phoe-
nix werd voor het eerst Fontein’s Got 
Talent gepresenteerd. Kinderen die 
hun talenten wilden laten zien, kon-
den dat nu doen. Alles was live en 
dat maakte het extra spannend. Er 
werd gedanst, gezongen, gedrumd, 
gegoocheld en nog veel meer. Ou-
ders, opa’s, oma’s, broertjes en zus-
jes mochten natuurlijk ook komen 
kijken en verzamelden zich boven 
op de tribune. Er was veel publiek 
en tijdens de dans nummers de-
den veel kinderen mee. Zelfs de ju-
ry werd zo enthousiast dat zij ook 
mee gingen dansen! De winnares is 

Anna geworden, omdat zij heel erg 
mooi had gezongen.
Aan het einde van de week waren 
er nog meer leuke activiteiten en 
mochten de kinderen een minuut 
herrie maken voor het Liliane Fonds. 
Zo wordt er aandacht gevraagd voor 
het recht op onderwijs van leeftijds-
genoten met een handicap in ont-
wikkelingslanden. Het was een hele 
leuke en gezellige week die we niet 
snel zullen vergeten!
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600 Kinderen nemen het 
groen onder handen
De Ronde Venen - Bijna 600 Ron-
deveense schoolkinderen vieren op 
18 en 19 maart Nationale Boom-
feestdag. Dat doen ze door het groen 
in de gemeente onder handen te 
nemen. Ook ruimen ze op verschil-
lende plekken zwerfafval op. Vanuit 
verschillende dorpen in De Ronde 
Venen geven collegeleden het start-
sein voor dit jaarlijkse evenement. 
Doorgaans planten kinderen jonge 
boompjes tijdens Nationale Boom-
feestdag. Maar daarvoor is dit jaar 
niet genoeg plantwerk. Daarom is 
ervoor gekozen om ze te laten mee-
helpen aan de instandhouding van 
het groen. Voordat de schoolkinde-
ren aan de slag gaan wordt met hen 
besproken waarom ze gaan knotten 
en snoeien. Zo worden ze zich be-
wust van de noodzaak van groenon-
derhoud. En door de kinderen daar-
bij te betrekken, is de verwachting 
dat ze ook in de toekomst zorgvul-
dig met groen omgaan. Een groot 
aantal leerlingen ruimt ook zwerf-
afval op, als ze van school naar de 

boomfeestlocatie gaan. Deze op-
ruimactie sluit aan bij twee andere 
projecten die de komende weken in 
de gemeente plaatsvinden: de Lan-
delijke Opschoondag (28 maart) en 
Goud in je wijk (18 april). 
Officieel is de Nationale Boomfeest-
dag op woensdag 18 maart. Gezien 
de grote hoeveelheid kinderen vin-
den de activiteiten verspreid over 
twee dagen plaats. Behalve de bijna 
600 basisschoolleerlingen, steken 
tijdens de Boomfeestdag ook leden 
van het college van B en W de han-
den uit de mouwen.
Burgemeester Divendal geeft 18 
maart om 9.00 uur het startschot 
voor de Boomfeestdag bij de sport-
velden in Vinkeveen. Op hetzelfde 
moment geeft wethouder Moolen-
burgh in het Wickelhofpark in 
Mijdrecht de aftrap voor de activi-
teiten aldaar.
En om 9.15 uur beklimt wethouder 
Dijkstra de ladder om de eerste tak-
ken van bomen langs de Westzijde 
in de Hoef te knotten.

Aan alle beheerders agrarische gronden in De Ronde Venen

Nieuw stelsel agrarisch 
natuurbeheer 2016-2021
De Ronde Venen - Vanaf 2016 ver-
andert het stelsel agrarisch natuur-
beheer. Hiervoor is het collectief 
Rijn, Vecht en Venen opgericht dat 
het beheer gaat organiseren. Op 24 
en 26 maart 2015 houdt het collec-
tief voorlichtingsbijeenkomsten over 
dit nieuwe stelsel en de subsidie-
mogelijkheden. Op deze avonden 
zijn naast de leden van de ANV’s 
De Utrechtse Venen en Vechtval-
lei en de LTO-afdelingen ook agra-
riërs en/of grondeigenaren uitge-

nodigd die niet aangesloten zijn bij 
een van deze organisaties. Deze uit-
nodiging is gericht op alle agrariërs 
in de gemeente Woerden ten noor-
den van de snelweg A12, De Ron-
de Venen en Stichtse Vecht, behal-
ve Tienhoven, plus Vleuten, Haar-
zuilens en De Meern. En de polders 
Achttienhoven, Grechtkade en Am-
stelkade in Zuid-Holland. Het gaat 
om de werkgebieden van de ANV’s 
De Utrechtse Venen en Vechtvallei 
(Utrechts deel). 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkom-
sten zal uitgebreid ingegaan wor-
den op de mogelijke beheerpakket-
ten agrarisch natuur-, landschaps- 
en waterbeheer en de vergoedin-
gen. Naast weidevogelbeheer zullen 
ook de subsidies voor landschaps-
beheer (knotbomen, geriefhoutbos-
jes etc.), randenbeheer en water-
diensten worden toegelicht. Tevens 
worden randvoorwaarden en be-
heervoorschriften per beheerpak-
ket geschetst. Uw aanwezigheid op 

een van deze avonden is van groot 
belang vooruitlopend op de voorin-
tekendagen die gehouden worden 
van 9 t/m 21 april 2015. Tijdens de 
voorintekendagen kunt u kenbaar 
maken welk beheer u op uw bedrijf 
wilt uitvoeren. Aan de hand van de-
ze voorintekening zal het collectief 
een beheerplan opstellen en een of-
ferte voor 2016 indienen bij de pro-
vincie Utrecht.. 

De voorlichtingsbijeenkomsten 
zijn op:
-  Dinsdag 24 maart 20154 om 20 

uur in de Willestee te Wilnis. De 
avond is vooral gericht op bewo-
ners in het gebied van het Wa-
ternet/AGV.

- Donderdag 26 maart, om 20 uur 
in de KTC te Zegveld (proef-
boederij). Hier is de uitnodiging 
vooral bedoeld voor bewoners 
van het HDRR-gebied.

Cursusproject DRV
Nog plaatsen vrij bij 
cursussen
Wandeling krachtige 
vrouwen in Amsterdam 
(cursus 41, donderdag 26 
maart van 13.00-16.00 uur)
Tijdens de tour krijgt u een beeld 
van de trots, de moed en de humor 
die de vrouwen door de eeuwen 
heen hebben getoond. U hoort wat 
ze hebben gedaan en gelaten om 
zover te komen en kunt zien waar 
het toe heeft geleid. Neem Aletta 
Jacobs. Volgens de mannen was het 
de wens van God dat de vrouwen 
veel kinderen kregen. Volgens Ja-
cobs was het de wens van de man. 
Zij zette zich succesvol in voor de 
acceptatie van voorbehoedsmidde-
len. Tijdens de tour komt u meer te 
weten over haar carrière, haar moe-
derschap en indrukwekkend vermo-
gen.

Van gotiek tot renaissance 
(cursus 42, 4 donderdagen, 26 
maart, 9-16-23 april, van 20.00-
22.00 uur, 2 zaterdagen, 25 april, 
2 mei van 14.00-16.00 uur.)
In de tentoonstelling 750 jaar Ou-
dewater wordt aandacht besteed 
aan de schilder Gerard David (1455-
1523). In deze cursus zullen niet al-
leen zijn werken worden bespro-
ken maar zal ook worden ingegaan 
op een aantal schilders en ontwer-
pers van liturgische gewaden zoals 
Patenier, Quinten Metsys, Jan Gos-
saert, Jan Provoost en anderen. Be-
zoeken worden gebracht aan de 
tentoonstelling in Oudewater over 
Gerard David en de tentoonstelling 
in het Catharijneconvent over mid-
deleeuwse gewaden.

Rondleiding raadhuis 
Dudok Hilversum 
(cursus 43, vrijdag 27 maart 
van 15.00-16.30 uur)
Op een steenworp afstand van het 

centrum ligt het door W.M. Dudok 
ontworpen Raadhuis van Hilversum 
(1924-1931). Tijdens de rondleiding 
door dit rijksmonument komt u in 
de meest bijzondere ruimten. Want 
even zo indrukwekkend als het ex-
terieur is namelijk ook het interieur; 
een prachtige indeling van ruimte, 
vorm, kleur en materiaal. En dat al-
les tot in de kleinste details uitge-
werkt.
Niet voor niets trekt dit bouwwerk 
architectuurliefhebbers van over de 
hele wereld. Torenbeklimming al-
leen bij droog weer.

Paasarrangement 
(cursus 45, dinsdag 31 maart 
van 20.00-22.00 uur)
Ook dit jaar kunt u weer onder vak-
kundige begeleiding van Peter en 
Trudy Bon een prachtig tafelstuk 
voor Pasen maken. Dit tafelstuk zal 
zeker een eyecatcher in uw woning 
worden.

Bonbons maken 
(cursus 49, vrijdag 10 april 
van 19.00-22.30 uur)
We maken een ganache vulling 
waarvan we bonbons en truffels 
spuiten die we daarna ook van een 
chocolade laagje voorzien zodat ie-
dereen zijn zelfgemaakte truffels en 
bonbons mee naar huis kan nemen. 
Daarnaast maken we massieve cho-
colaatjes die we ook versieren en 
voorzien van een voorjaarsaccent. 
Halverwege de cursus krijgt U een 
rondleiding door onze chocolaterie 
zodat U een idee hebt hoe alles ge-
maakt wordt.

Op www.cursusproject.nl/rondeve-
nen.htm. vindt u informatie o.a. over 
cursussen en inschrijven. Bel met 
0297-261849 of mail naar auwert@
casema.nl voor meer informatie

Dagtocht lentiade
De Ronde Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ organiseert opnieuw een 
fantastische informatieve en edu-
catieve dagtocht op zaterdag 11 
april a.s. (vertrek 09.00 uur) naar 
de “Lentiade” in lingebos bij Gorin-
chem. Country lifestyle, fair trade, 
kunst, mode, tuinmeubelen, reizen, 
persoonlijke verzorgingen culinaire 
streekproducten en lekkernijen ont-
dekken. Eenieder kan zich verbazen 
en vermaken over het leven in een 
Middel-eeuws kampement vol live 
muziek, dansactiviteiten, roofvo-
gels en spannende verhalen en am-
bachten. Vertrek uit Wilnis om 09.00 
uur. Bij aankomst in Vuren staat de 
koffie met wat lekkers klaar. Verder 
bent u de hele dag vrij om te genie-

ten en gaan zien en doen wat u wilt. 
Om 15.00 uur rijden we weer rich-
ting Wilnis.
De kostprijs - 35 euro - is incl. kof-
fie/thee met wat lekkers en entree. 
Men dient zelf zorg te dragen voor 
een reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alle extra uitgaven zijn voor ei-
gen rekening. U wordt verwacht om 
08.45 op de parkeerplaats bij de ‘Pa-
raplu’.
Inschrijving kan plaatsvinden door 
middel van het invullen en inleve-
ren van een inschrijfformulier dat is 
te downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl, of af te halen in 
het gebouw van de Stichting ‘Para-
plu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Ook is het mogelijk om on-line in te 

Basisschool De Fontein 
bestaat 10 jaar

Hofland wordt weer schoon?
Mijdrecht - De Landelijke Op-
schoondag is een dag om men-
sen te stimuleren zwerfafval op te 
ruimen, eigen afval of van een an-
der. Het geeft een positief gevoel, 
en wanneer 10 procent van de bur-
gers dit regelmatig doet, verdwijnt 
het probleem zwerfafval als sneeuw 
voor de zon. De Landelijke Op-
schoondag is een initiatief van Ne-
derlandSchoon.
In het kader van deze landelijk geor-
ganiseerde Opschoondag gaat deze 
actie in de wijk Hofland op donder-
dagmiddag 26 maart al van start. 
Samen met de bewoners, het be-
wonersplatform, de gemeente en de 
scholen zorgen ze voor een schone 
golf door Hofland op deze donder-
dagmiddag. 
Het verzamelpunt is bij Albert Heijn 
aan de Leicester van 13 tot 16 uur. 
Hier worden de materialen uitge-
leend; knijpers, handschoenen en 
vuilzakken. Dit is ook weer het ver-

zamelpunt voor de volle zakken 
zwerfvuil. Van 13:45 - 14:45 zullen 
leerlingen van het VeenLanden Col-
lege en OBS De Eendracht de vrij-
willigers komen versterken. Albert 
Heijn zorgt voor een warm drankje 
en een koekje bij deze actie.
Bent u betrokken bij onze wijk en 
ergert u zich ook aan al het zwerf-
vuil kom dan ook langs om mee te 
helpen. Als iedereen in de wijk mee 
helpt en één of meer stukken zwerf-
afval opruimt, dan is aan het eind 
van de middag de hele wijk schoon! 
Kom en doe u ook mee! Kunt u niet 
langs komen op 26 maart, maar wilt 
u wel meehelpen de wijk schoon te 
houden? Dan kunt u een mail stu-
ren naar nmederondevenen@odru.
nl. Zij zorgen dat u een afvalgrijper 
krijgt. 
Contactgegevens: Hebt u nog vra-
gen? Dan kunt u contact opne-
men met het bewonersplatform hof-
land@email.com

O.K.K toneelvoorstelling

’’Gevaarlijk snoepgoed’’ groot succes
Mijdrecht - Na lang oefenen 
mochten de toneelspelers eindelijk 
los gaan voor het echte publiek!
Aan alles was gedacht het decor 
kleding muziek stoelen, nu het pu-
bliek nog. En ook die waren van de 
partij! Vrijdagavond was de eerste 
voorstelling en op deze avond was 
het al lekker drukmet belangstel-
lenden wat op zaterdagavond we-
derom weer het geval was en ja dan 
voelt het alsof alles van zelf gaat als 
je voor zoveel mensen mag spelen. 
Wij willen via deze weg een ieder 
die deze avond geweest is bedan-
ken voor de gezelligheid en hopen 
dat wij u de volgende keer weer mo-
gen ontvangen bij weer een nieuwe 
voorstelling van O.K.K. waar wij in-
middels weer hard voor aan het oe-
fenen zijn. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.toneel-
verenigingokk.nl

Twistvliedschool haalt 
lente de school in
Mijdrecht - Na een zonnig lente-
weekend kwam Francisca, de moe-
der van Luuk en Maaike op visi-
te met twee pasgeboren lammetjes. 
Zo konden de kinderen van de on-
derbouw ze heel goed bekijken. Ook 
vertelde Francisca veel over de lam-
metjes. Ze waren nog zo jong, dat 
zelfs de navelstreng nog zichtbaar 
was. Na een uurtje waren de lam-
metjes zo moe, dat Francisca ze 
weer snel terug bracht naar moeder 
schaap. De kleuters gingen daar-

na enthousiast aan de slag het ma-
ken van lenteknutsels. Deze wor-
den later deze maand gebruikt als 
versiering voor de palmpasenstok-
ken. De moeders van de versier-
groep hadden geen tijd gehad om 
van het mooie lenteweer te genie-
ten. Zij waren druk in de weer ge-
weest met de lenteversiering in de 
school. Francisca en alle moeders 
van de versiergroep ontzettend be-
dankt. Het is lente op de Twistvlied-
school!
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Klein Duimpje maakt grote 
stappen richting de basisschool
De Ronde Venen - Kinderen van 
drie jaar oud gaan in Nederland nog 
niet naar het basisonderwijs. Toch 
hebben sommige kinderen in de-
ze leeftijdscategorie niet genoeg 
aan enkel spelen en zijn ze onbe-
wust op zoek naar meer uitdaging.  
Ook PvdA-fractievoorzitter, Diede-
rik Samsom, is deze mening toege-
daan. Hij pleitte daarom twee we-
ken geleden in een opiniestuk in de 
Volkskrant om schoolplicht in te voe-
ren voor kinderen vanaf drie jaar. Dit 

om jonge kinderen een plek te bie-
den waar al vroeg een achterstand 
in de ontwikkeling kan worden ver-
kleind. Een nieuw soort onderwijs-
voorziening, waarin de nadruk zal 
komen te liggen op taalvaardig-
heid met daarnaast aandacht voor 
de andere ontwikkelingsgebieden 
van peuters, moet dit mogelijk gaan 
maken. Een prachtig streven! Echter 
ziet Samsom over het hoofd dat de-
ze voorziening op veel plekken al be-
staat. Zo hebben we in Mijdrecht de 

zg. 3+ groepen van de peuterspeel-
zalen Klein Duimpje en Dribbel. De 
kinderen in deze groepen worden 
meer uitgedaagd tot zelfstandigheid, 
samenspel en sociale vaardighe-
den door hen materialen aan te bie-
den die passen bij hun belevingswe-
reld en ze zo spelenderwijs te stimu-
leren tot verdere ontwikkeling. Om 
daarnaast de stap van peuterspeel-
zaal naar basisonderwijs te verklei-
nen zijn er momenten waarop school 
en peuterspeelzaal elkaar opzoeken. 

Voorgelezen
De peuters van Klein Duimpje wor-
den regelmatig voorgelezen door 
kinderen van De Eendracht en gaan 
daarnaast ook geregeld op visite bij 
de leerlingen van de Hoflandschool. 
Afgelopen donderdag hebben zij 
bijvoorbeeld voor elkaar opgetre-
den. Van tevoren is er door alle kin-
deren goed geoefend om aan elkaar 
een liedje te laten horen. Dit soort 
kleine voorbeelden van samenwer-
king zorgen ervoor dat er een goe-
de aansluiting van peuterspeelzaal 
naar het basisonderwijs is. 

Afgelopen twee jaar is er echter 
flink gekort op de subsidie voor 
peuterspeelzalen. In plaats van deze 
betaalbaar te maken voor alle kin-
deren worden juist in veel gemeen-
tes de organisaties die peuterspeel-
zaalwerk aanbieden wegbezuinigd. 
In de gemeente de Ronde Venen is 
dit gelukkig niet het geval. Dus het 
is enerzijds fijn dat Samsom inziet 
dat er geld moet naar het voortra-
ject vóór het basisonderwijs, maar 
niet door het ene om zeep te helpen 
en er vervolgens een ander voor in 
de plaats te zetten. Dit is simpelweg 
verspilling van tijd en geld. 

Logischer is het om te investeren in 
de kwaliteit van de peuterspeelza-
len – waar nodig – en om de voor-
zieningen nog toegankelijker en be-
taalbaarder te maken, zodat alle 
driejarigen hier terecht kunnen. 

Voorlopig laatste koop-
zondag KARWEI Mijdrecht
Mijdrecht - Sinds oktober vorig 
jaar opende Karwei Mijdrecht elke 
zondag haar deuren, dit ondanks de 
sanctie die daarvoor werd opgelegd. 
De bouwmarkt wil, net als winkels 
in de omgeving van Mijdrecht zoals 
in Uithoorn, Aalsmeer en Amstel-
veen, elke zondag open. Maar ge-
meente Ronde Venen staat dit nog 
niet toe en dat zorgt voor oneerlij-
ke concurrentie voor de Karwei. Te-
vens is er, gezien de enorme druk-
te elke zondag, ook duidelijk geble-
ken dat consumenten graag op zon-
dag winkelen, maar liefst 20% van 
de omzet werd op de zondag ver-
diend. Nu heeft de gemeenteraad 
besloten een onderzoek in te stellen 
naar de wensen van consumenten 
en ondernemers. Tot de uitslag van 
dit onderzoek zal Karwei Mijdrecht 
op zondag gesloten zijn. 

Hartverwarmend
Het is de afgelopen tijd een veelbe-
sproken onderwerp geweest binnen 
de Raad van de gemeente Ronde 
Venen, een ruime meerderheid bin-
nen de raad is vóór de zondagsope-
ning. De inwoners van de gemeen-
te spraken duidelijk hun mening uit. 
En dat merkte ook bedrijfsleider van 
KARWEI Mijdrecht Marco Kruse: 
“Het was echt hartverwarmend hoe-
veel mensen steun betuigden toen 
wij besloten om op zondag open 
te gaan. Er werd volop bij ons ge-
winkeld en er is zelfs spontaan een 

handtekeningenactie gehouden om 
de gemeente er van te overtuigen 
om winkels op zondag open te laten 
gaan. En met succes, heel veel klan-
ten hebben getekend. Al deze steun 
is wel heel bijzonder om te ervaren. 
We hadden gehoopt dat dit voor de 
gemeente voldoende bewijs zou zijn 
om de zondag vrij te geven, maar 
dat is jammer genoeg niet zo.”

Onderzoek
Helaas heeft dit alles nog niet geleid 
tot een besluit en stelt de gemeente 
nu een onderzoek in. De Karwei zal 
daarom aanstaande zondag voorlo-
pig zijn laatste koopzondag houden. 
Kruse: “Ik denk dat mijn klanten het 
enorm jammer zullen vinden als we 
zondag dicht zijn, we hopen op be-
grip voor de situatie.
Wel blijven we met de gemeente in 
gesprek over dit onderwerp. Ik hoop 
dat zij ook zien dat de behoefte van 
de consumenten er duidelijk is en 
dat de zondagsopening de onder-
nemers in Mijdrecht een positieve 
boost kan geven. Want onze bouw-
markt is niet de enige die het las-
tig heeft in deze economisch lasti-
ge tijd.
Daarnaast wil ik het gerucht ont-
krachten dat wij uit Mijdrecht weg 
zouden gaan, dat is niet aan de or-
de, we blijven voorlopig nog op deze 
mooie locatie.” De bouwmarkt geeft 
de strijd nog niet op en blijft pleiten 
voor de zondagsopening.

‘Move Your Skin’
Mijdrecht - Op woensdagavond 25 
maart a.s. organiseren Instituut Pé-
rine uit Mijdrecht en Petra’s Praktijk 
eveneens gevestigd in Mijdrecht, 
een informatieve avond over balans, 
je huid en bewegen: Move Your 
Skin. Onderwerpen die tijdens deze 
inspiratieavond aan bod komen zijn 
o.a. wat voor invloed heeft bewegen 
op je huid? Wat is de invloed van 
bewegen op je lichamelijk en gees-
telijk welzijn? Périne Heerooms, ei-
genaresse van Instituut Périne en 
winnaar van de Beauty Award “bes-
te salon van Nederland”, gaat in op 
wat de invloeden zijn van bewegen 
op je huid en hoe je je huid het bes-
te kunt verzorgen en beschermen 
voor, tijdens en na het sporten. Be-
wegen en actief bezig zijn met je li-
chaam heeft namelijk een positie-
ve invloed op de huid. Binnen het 
Beautyconcept waarmee Instituut 
Périne werkt is balans essentieel. 
Balans in voeding (innerlijk), ba-
lans in verzorging (uiterlijk) en ba-
lans vanuit jezelf (dingen doen die 
je leuk vindt om energie op te doen). 
Petra Taal, eigenaresse van Petra’s 
Praktijk, gaat in op welke invloed 
we kunnen uitoefenen op onze ge-
zondheid door te bewegen. Wat ver-

staan we eigenlijk onder bewegen? 
Wat doet bewegen lichamelijk en 
geestelijk met ons? Petra’s Prak-
tijk begeleidt mensen om in bewe-
ging te komen met als doel je ener-
gieker te voelen. Beweging en ont-
spanning spelen een belangrijke rol 
om je balans te (her)vinden en daar-
mee je positieve energie. Périne en 
Petra helpen mensen bij het (terug) 
vinden van de persoonlijke balans. 
Want als je in balans bent dan straal 
je en heb je energie. Positieve ener-
gie die je kunt gebruiken voor din-
gen die je graag wilt. Périne en Pe-
tra nodigen je van harte uit om je te 
laten inspireren op: woensdagavond 
25 maart 2015. De avond begint om 
19.00 uur en eindigt om 20.45 uur. 
Vanaf 18.45 uur bent u van har-
te welkom. Locatie: Optisport De 
Ronde Venen, Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht. Toegangskaarten zijn 
verkrijgbaar voor 10,00 via info@
perine.nl of via info@petraprak-
tijk.nl Ook kun je de kaarten afha-
len bij Instituut Périne, Genieweg 8 
te Mijdrecht. 
Heel leuk is om te weten dat er de-
ze avond een Goodiebag onder de 
aanwezigen wordt verloot ter waar-
de van 150,00.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - De voorjaarsvoorstelling 
van de toneelvereniging “De Opreg-
te Amateur” wordt gespeeld op 27 
en 28 maart in de Springbok in De 
Hoef. Het stuk is geschreven door 
José Frehe en Rob van Vliet en gaat 
over het wel en wee van een nacht-
club. Het is een tragi-komedie, wat 
zoveel wil zeggen als dat het niet zo 
goed gaat met de nachtclub en de 
eigenaresse, maar dat dat toch vol-
doende hilarische momenten ople-
vert. Kortom, voldoende inhoud voor 
een ontspannen avond met veel 
plezier.
Het decor van dit stuk bevat eigen-
lijk drie onderdelen, die door een 
uitgekiende belichting apart of sa-
men een rol spelen. Centraal staat 
de podiumruimte van de nachtclub 
‘Chez Dolly’, maar vanwege de ver-
wikkelingen nemen we soms een 
kijkje in de artiestenkleedkamer en 
de woonruimte van de eigenares-
se Dolly. Het team van artiesten, het 
barpersoneel, de manager en de ei-
genaresse kunnen ogenschijnlijk 
zeer goed met elkaar omgaan, maar 
toch komen we als toeschouwers 
geleidelijk aan zaken te weten, die 
niet voor de openbaarheid bedoeld 

zijn. U wordt ondergedompeld in de 
showbizzwereld van glitter en gla-
mour, maar hoe gaat het achter de 
schermen? Gaat het wel goed met 
de club? Wat is de kwaliteit van de 
artiesten en waarom doet de lieve 
Suzie haar ring af? Het mondt alle-
maal uit in een tragisch hoogtepunt, 
maar dan toch…
Bis, bis, encore!

Belangstellenden, die een bezoek 
aan nachtclub ‘Chez Dolly’ willen 
brengen raden wij aan te reserve-
ren, want we verwachten, ondanks 
de vergrote capaciteit van de zaal, 
een uitverkocht huis. Reserveren 
kan via de website www.opregte-
amateur.nl (tabblad reserveren) of 
anders via Ronald Wieman (0297 – 
593291). 
De voorstellingen worden gege-
ven op vrijdag 28 en zaterdag 29 
maart om 20:00 in het theater van 
het gemeenschapshuis De Spring-
bok, Oostzijde 61a in De Hoef. De 
zaal is open vanaf 19:00 uur en na 
afloop blijft de bar voldoende lang 
open om nog even lekker na te ge-
nieten samen met de spelers, fami-
lie, vrienden en bekenden. 

CDA: “Over zes weken 
zijn alle winkels op 

zondag open!”
De Ronde Venen - De onderne-
mers van De Ronde Venen kunnen 
gerust zijn. Over zes weken zijn alle 
winkels open op zondag.
Tenminste dat verkondigde CDA 
raadslid Simone Borgstede zaterdag 
jl, tegenover winkeliers en bezoe-
kers van het koopcentrum. Zij was 
met nog een paar CDA prominenten 
campagne aan het voeren voor de 
vandaag zijnde verkiezingen.
En natuurlijk kwamen de vragen, 
waarom het CDA de zondag open-
stelling tegen hield. Simone haar 
antwoord was klip en klaar: “over 
zes weken is alles op zondag open:.
Het CDA weet dus al wat er uit het 
nu lopende en door hun geeiste 
onderzoek komt. De winkels gaan 
open! Waarom dan dat dure onder-
zoek van 25.000 euro? Fractievoor-
zitter Rein Kroon was even stil toen 
wij hem dit voorlegde, hij moest in 
overleg: Helaas gaf hij geen echt 
antwoord. “Het CDA wil dat de re-
sultaten van het onderzoek naar 
de behoefte aan verruiming van de 
winkelopenstelling zo spoedig mo-
gelijk ter beschikking worden ge-
steld aan de gemeenteraad. Wat 
betreft het CDA moet er eind april 
duidelijkheid kunnen zijn. Het CDA 
benadrukt dat het een bestuurlijke 
verantwoordelijkheid is om alle te-

gengestelde belangen goed af te 
wegen. Dat is de taak van de poli-
tiek. Die afweging wordt in de ge-
meenteraad gemaakt en niet alleen 
door winkeliers en andere onder-
nemers, niet alleen door vastgoed-
eigenaren, niet allen door koopgra-
ge consumenten en  niet alleen door 
kerkenraden. Al die groepen bena-
drukken namelijk een eigen stand-
punt en gaan er van uit het gelijk al 
aan hun zijde te hebben. Juist daar-
om hecht het CDA aan een objec-
tief onderzoek  en het CDA heeft 
het volste vertrouwen in de deskun-
digheid van het onderzoeksbureau. 
Daarom onderneemt het CDA  geen 
enkele actie om de uitslag van dat 
onderzoek te beïnvloeden door het 
verzenden van brieven aan kerkge-
nootschappen of  door het mobili-
seren van consumenten via adver-
tenties in de lokale media. Het CDA 
is wars van stemmingmakerij en zal 
een eigen afweging maken op ba-
sis van een onpartijdig onderzoek. 
Daarvoor loopt het CDA niet weg. 
Hoe eerder een goed onderbouwd 
en toekomstbestendig politiek be-
sluit wordt genomen, des te liever 
dat het CDA is. Als het in zes we-
ken kan dan is dat prima, zijn er ze-
ven weken nodig, dan is dat zo”, al-
dus Kroon.

Nieuw in de regio:
Wij willen uw auto nu.nl
Regio - In de regio De Ronde Ve-
nen en Aalsmeer is er een nieuwe 
auto inkoopsite actief. Wijwillenuw-
autonu.nl werkt volgens het princi-
pe van We Buy Any Car, maar dan 
vanuit een plaatselijke en betrouw-
bare ondernemer. Van Kouwen, de 
Opel, Kia, Fiat en Alfa Romeo dealer 
in Mijdrecht , Aalsmeer, Amsterdam 
en Hoofddorp,, draait de rollen om! 
Ze willen u geen auto vérkopen, nee 
ze kópen juist uw auto. 
Theo van Kouwen, directeur/eige-
naar van Van Kouwen Automotive 
zegt hierover het volgende: ” We 
hebben inmiddels 3 Outlet Stores 

binnen onze automotive groep, waar 
we occasions van alle merken en al-
le prijsklassen aanbieden. Voor de-
ze Outlet Stores zijn wij constant op 
zoek naar alle soorten en maten ge-
bruikte auto’s.
We geven daar een mooie prijs voor 
en uiteraard direct geld! Vaak blijkt 
in de praktijk zelfs dat de auto meer 
waard is dan ons online systeem 
heeft aangegeven.
Dan doen we ook niet moeilijk en 
geven we meer geld voor de au-
to dan op de taxatie staat.” Ga naar: 
Wijwillenuwautonu.nl en kijk zelf 
wat uw auto waard is.

Toneel in ‘De Schakel’
Wilnis - De Toneelgroep van de 
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt 
op vrijdag- 27 en zaterdagavond 28 
maart a.s. ‘Hebben, hebben, heb-
ben!, een blijspel in twee bedrijven 
door José Frehe en Rob van Vliet, in 
‘De Schakel’, Dorpsstraat 20 in Wil-
nis. Tante Mien is overleden. De fa-
milie komt na de uitvaart bijeen om 
het verdriet te verwerken… en voor-
al om de erfenis te verdelen. Ze zijn 
niet uit op het geld.., nee het gaat 
hen om de ‘emotionele waarde’ van 
tante haar spulletjes !? Iedereen wil 
natuurlijk zoveel mogelijk voor zich-
zelf hebben, en de sfeer wordt gelei-
delijk steeds grimmiger. In afwach-
ting van de komst van de notaris 
worden er ook nog eens oude koei-
en uit de sloot gehaald, en komen 
er voorvallen op tafel die de onder-

linge spanning nog verder doet toe-
nemen.
U maakt kennis met zeer uiteenlo-
pende types, een opgewekt maar 
wat lomp boerenstel, een ruziënd 
echtpaar en een notaris die in ‘ken-
nelijke staat’ verschijnt om het tes-
tament voor te lezen, en dan ook 
nog eens het verkeerde testament 
blijkt te hebben meegebracht! Als 
uiteindelijk het juiste testament 
wordt voorgelezen komt de familie 
van een koude kermis thuis…!
De aanvang van beide voorstellin-
gen is om 20.00 uur, en de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Schil-
derswinkel van Harberden, Heren-
weg 48 in Wilnis. De prijs is 7,50 
p.p. Eventueel overgebleven kaarten 
worden nog verkocht aan de zaal.

Volop ideeën bij
De Ronde Venen Schoon
De Ronde Venen - De opschoon-
actie De Ronde Venen Schoon heeft 
een goede start gemaakt. De vori-
ge week dinsdag gehouden kennis-
makingsmakingsbijeenkomst lever-
de volop ideeën, tips en enthousias-
me op voor het aanpakken van het 
zwerfafval in de gemeente. Gast-
heer was NME-centrum De Woud-
reus, dat samen met de gemeente 
de bijeenkomst organiseerde. In to-
taal vijftien betrokken inwoners van 
De Ronde Venen hebben zich aan-
gemeld als supporter van De Ron-
de Venen Schoon. Nog eens vijf-
tien gaven aan dat ze op de hoog-
te willen blijven van de ontwikke-
lingen rondom deze actie. Wethou-
der Anco Goldhoorn (Milieu) gaf de 
aftrap voor de bijeenkomst. Vervol-
gens bracht een heldere inventari-
satie in kaart waar het zwerfafval al 
opgeruimd wordt en waar het nog 
hard nodig is. Tevens vertelden me-
dewerkers van Pauw-werkbedrij-
ven (sociale werkvoorziening) over 
hun inspanningen om de gemeen-
te schoon te houden. 
Gedurende de bijeenkomst wissel-
den inwoners, medewerkers van 
het NME-centrum en de gemeen-
te ideeën en tips uit om het zwerf-
afval effectief aan te pakken. Eigen-
lijk was de avond te kort, zo vond ie-

dereen. Half april vindt daarom een 
vervolgbijeenkomst plaats. Om de 
aanwezigen de gelegenheid te ge-
ven de daad bij het woord te voe-
gen, had wethouder Goldhoorn na 
afloop van de kennismakingsbijeen-
komst een lenteverrassing in petto. 
Wie wilde, kon een grijper meene-
men om het oppakken van zwerfaf-
val te vergemakkelijken.

Aansluiten 
Er gebeurt al heel veel om De Ron-
de Venen op te schonen. Bewoners 
kunnen zich nog aansluiten bij de 
volgende acties. 
26 maart, 13-16 uur: Opschoonac-
tie in Hofland, Mijdrecht. Verzamel-
punt: parkeerplaats Leicester.
28 maart, 10-13 uur: Opschoonac-
tie Twistvlied-Wickelhof, Mijdrecht.  
Verzamelpunt: OBS De Trekvogel.
28 maart, 13-15 uur: Opschoonac-
tie Proostdijland Mijdrecht. Verza-
melpunt: Skatebaan bij de Adelhof.

Wilt u ook aanwezig zijn bij de vol-
gende supportersbijeenkomst, wilt 
u meehelpen zwerfafval opruimen 
en heeft u een prikker nodig, of wilt 
u een opruimactie organiseren en 
weet u niet hoe dit aan te pakken? 
Neem dan contact op met: nmeder-
ondeven@odru.nl





 
08   Nieuwe Meerbode  •  18 maart 2015

Atlantis F1 sluit zaal-
seizoen af met overwinning
Mijdrecht - Op zaterdag 14 maart 
stond voor Atlantis F1 de laatste 
zaalwedstrijd op het programma. Ze 
moesten aantreden tegen de kam-
pioen Avanti (P) F3. 
De meiden (Tessa, Amber, Lodi, Ma-
riska en Lieke) van Atlantis begon-
nen geconcentreerd aan de wed-
strijd. De bal werd goed binnen de 
ploeg gehouden en er werden kan-
sen gecreëerd. Het leek alsof het 
niet mogelijk was om de bal door de 
korf te krijgen, alle ballen ketsten af. 
Na 10 minuten spelen stond het dan 
ook nog steeds 0-0.
De meiden bleven druk uitoefenen 
op de tegenstander en dit werd uit-
eindelijk beloond met een doelpunt 
van Lieke. Atlantis wist de voor-
sprong snel te vergroten tot 3-0, zo-
dat Avanti haar super-speler in kon 
zetten. Dit resulteerde vlak voor 
rust in een tegendoelpunt. Na de 
rust hadden de meiden van Atlantis 

zichtbaar moeite om in hun spel te 
komen. Hierdoor ontstonden er veel 
kansen voor Avanti. Na nog een te-
gendoelpunt wisten de meiden van 
Atlantis weer goede aanvallen op 
te zetten. De bal werd weer vlot en 
nauwkeurig rond gespeeld, waar-
door er weer meer ruimte ontstond 
om te scoren. Avanti wist nog een-
maal de korf te vinden en het ver-
schil terug te brengen naar 1 doel-
punt, waarna de meiden van Atlan-
tis aan hun slotoffensief konden be-
ginnen.
Het kostte ze zichtbaar moeite om 
in balbezit te blijven, maar ze wisten 
nog wel 2 doelpunten te maken. De 
laatste paar minuten van de wed-
strijd mocht Avanti nogmaals de su-
per-speler inzetten.
Maar ook de super-speler kon niet 
voorkomen dat Avanti haar onge-
slagen status kwijtraakte. De eind-
stand werd bepaald op 6-3

Atlantis E3 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 7 Maart werd 
de laatste, allesbeslissende kam-
pioenswedstrijd gespeeld door het 
door ‘Petra’s Praktijk’ gesponsorde 
Atlantis E3. Deze wedstrijd moest 
gespeeld worden tegen OVVO E4, 
waarvan eerder het seizoen werd 
gewonnen met 5-8.
Het team,bestaande uit: Suzan Taal, 
Fabienne Mayenburg, Vera Klijn, 
Bas Geusebroek en Sander Vis be-
gon meteen fel aan de wedstrijd en 
stond al snel 2-1 voor.
De tegenpartij gaf niet op en knok-
te zich terug naar een stand van 2-4.
Coaches Joy Trompert en Joyce Ro-
denburg stonden stijf van de span-
ning, want alles kon volgens hen 
nog gebeuren in de 2e helft. En dat 
gebeurde! Atlantis kreeg de smaak 
weer te pakken en kwam sterk te-

rug naar 4-4. De spanning steeg in 
de sporthal en ook het publiek zat 
op het puntje van z’n stoel. Gejuich 
klonk door de zaal toen in de laat-
ste paar minuten de winnende doel-
punten werden gescoord.
Er werd afgefloten en er was ge-
wonnen met 6-5: Atlantis E 3 offi-
cieel kampioen! De kinderen waren 
super blij met het behalen van het 
kampioenschap, net zoals de ouders 
en coaches die super trots waren. 
Dit kampioenschap werd natuurlijk 
groots gevierd na afloop, met een 
huldiging en een lekker stuk taart. 
Atlantis E3 bedankt allen die dit 
team hebben aangemoedigd en ge-
steund en niet te vergeten de spon-
sor. De eerste oefenwedstrijd op het 
veld zal worden gespeeld (uit) tegen 
Koveni E1 op 21 maart.

Atalante dames 3 verlengt 
sponsorcontract GT.Bunck
Vinkeveen - Het was een mooie 
week voor Atalante dames 3. Eerst 
kwam het fantastische nieuws dat 
het contract met sponsor GT.Bunck 
uit Amstelveen verlengd is. Daar-
naast wist het team maar liefst acht 
punten in vijf dagen aan het totaal 
toe te voegen. Zowel maandag als 
vrijdag stond een thuiswedstrijd op 
het programma. Maandag was de 
plaats van handelen de Phoenixhal 
in Mijdrecht, vrijdag de vertrouw-
de Boei. Maandag was tegenstan-
der The Setfighters D2 (11), vrijdag 
was dat Smashing Velsen ’96 D1 
(10). Maandag ontbraken er twee 
speelsters; vrijdag maar liefst drie. 
De eerste set moest dames 3 echt 
even wennen aan de nieuwe hal ; 
er werd onrustig gestart en dit leid-
de tot onnodige fouten. Gelukkig 
kwam het team op tijd tot bezinning 
en werd de set met 25-17 gewon-
nen. De tweede set ging het iets be-
ter. De pass werd beter verzorgd en 
het gaatje bij de tegenstander be-
ter gevonden. De speelsters van The 
Setfighters waren vrij klein en kozen 
er vaak voor niet te blokkeren. Hier-
door konden ze met meer speel-
sters verdedigen en daar had Ata-
lante moeite mee. Toen dat eenmaal 
doordrong en er op andere manier 
gescoord werd, liep Atalante snel 
uit en ging de set met 25-15 gewon-
nen. De derde set deed Atalante er 
nog een schepje bovenop en mede 
door veel goede services ging die 
set met maar liefst 25-13 gewonnen.
De vierde set wist The Setfighters 
veel met hun service te scoren en 
liep de pass bij Atalante onvoldoen-
de. Het niveauverschil tussen bei-
de teams was echter te groot om 
bij Atalante voor echte problemen 
te zorgen. Ook de vierde set (25-
18) en daarmee de wedstrijd ging 
gewonnen. Vijf punten: een goede 
start van de week!

Vrijdag
Vrijdag wachtte Smashing Velsen 

’96. Lange tijd ging de stand ge-
lijk op tot Nancy Lijten op de ser-
veerplek kwam. Op haar service had 
Smashing Velsen geen antwoord en 
met 25-21 ging de eerste set ge-
wonnen. De tweede set was zo mo-
gelijk nog rommeliger dan de eer-
ste set. Velsen wist met haar ser-
vice goed de problemen van Atalan-
te bloot te leggen en een wissel was 
nodig om het tij te kunnen keren. Dit 
ging goed, maar de achterstand was 
groot. Met een goede servicebeurt 
kwam Atalante nog heel dichtbij, 
maar het was nét niet genoeg (23-
25). De derde set was tijd om orde 
op zaken te stellen. Kathy had de 
plek van Denise van der Laan over-
genomen en Denise de plek van 
Fenny. Door deze wijzigingen moest 
iedereen goed bij de les zijn en dat 
waren ze. Agnes Nelis ging als een 
speer op midden en wist blokke-
rend en aanvallend heel veel te sco-
ren uiteraard op mooi aangeven van 
Sandra de Boer. Daarnaast serveer-
de iedereen super wat veel punten 
opleverde. Met maar liefst 25-8 den-
derde Atalante over Smashing Vel-
sen heen. Tijd voor de complete KO! 
Maar helaas liep het in set vier weer 
helemaal anders. Het spel bij Ata-
lante was erg onrustig en Smashing 
Velsen stond erg goed aan te vallen, 
waardoor de tegenstander op voor-
sprong kwam. Judith van Rossum 
pakte met rake klappen op het mid-
den nog wel wat punten mee, maar 
toch ging de set naar Velsen ( 23-
25). Een vijfde set was nodig om de 
winst in de wedstrijd te bepalen. In 
de beginopstelling werd deze laat-
ste set goed gestart. Atalante liep 
op een goede service van Fenny uit 
naar een ruime voorsprong. Helaas 
liet Atalante de teugels iets teveel 
vieren, maar dankzij de support van 
het publiek, kon de thuisploeg toch 
weer in het zadel komen. Met 15-12 
werd deze moeizame wedstrijd ge-
lukkig toch nog met winst afgeslo-
ten.

Hertha ME1 verslaat
CSW ME1
De Ronde Venen - Vandaag de 
mooiste wedstrijd van de Ronde Ve-
nen, SV Hertha ME1  - CSW ME1. 
. Hertha begon prima aan de wed-
strijd en zette CSW onder druk, de 
dames uit Wilnis kwamen er niet 
uit en Hertha kreeg kansen ge-
noeg, maar bij CSW staat er wel een 
uitstekende keepster op doel die 
moeilijk te passeren is. Maar in de 
20ste minuut was het dan eindelijk 
raak, Mandy draaide knap weg en 
schoot de bal in de korte hoek, 1-0 
voor Hertha. Een dikverdiende voor-
sprong. Dat het bij rust maar 1-0 
stond was mede te danken aan de 
keepster van CSW. Na rust weer een 
beter Hertha, de motor van vandaag 
was toch wel Femke. De Hertha 
meiden speelde allemaal top maar 
Femke was vandaag de grote aan-
jager. 5 minuten na rust een mooie 

solo van Femke en 2-0, daarna een 
mooi combinatie tussen Ismene en 
Femke, Femke was niet zelfzuch-
tig en Sterre scoorde de 3-0. Af en 
toe kwam CSW er uit maar achter-
in gaven Yasemin, Mo , Brit en kee-
per Daniek niks weg. Na een pass 
van Noa was het weer Femke die de 
4-0 maakte, csw deed nog iets te-
rug via Eline 4-1. De koek was nog 
niet op, Daisy met een mooie actie 
naar Femke en die maakte de 5-1. 
En het slotakkoord was voor Hert-
ha, Mandy speelde zich knap vrij, 
passde naar Sterre en via de onder-
kant van de lat was het 6-1. De uit-
stekende leidende scheidsrechter 
vond het genoeg voor vandaag en 
de dames konden heerlijk naar de 
warme douche. Een mooie wedstrijd 
was het vandaag met 2 zeer spor-
tieve teams.

Gemeente van start met 
bestemmingsplan Plassengebied
De Ronde Venen - De kwaliteit en 
waarden van de Vinkeveense Plas-
sen zijn groot: recreatief, landschap-
pelijk, ecologisch, cultuurhisto-
risch en sociaaleconomisch. De gro-
te uitdaging is: Hoe behouden we 
dit waardevolle gebied op de lan-
ge termijn? Behoud van legakkers 
en zandeilanden spelen daarin een 
cruciale rol. De wettelijk verplich-
te herziening van het huidige be-
stemmingsplan biedt de gemeente 
de kans om duurzame instandhou-
ding van dit gebied beter te waar-
borgen. Het college heeft op dins-
dag 10 maart het procesplan en de 
planning voor het bestemmingsplan 
Plassengebied vastgesteld en in 
het verlengde daarvan ook de aan-
pak Legakkers en zandeilanden. In 
2007 is het bestemmingsplan Bui-
tengebied De Ronde Venen onher-
roepelijk geworden. Dit plan omvat 
onder meer het Vinkeveense plas-
sengebied. Voor september 2017 
moet dit bestemmingsplan zijn her-
zien. Gelet op de verschillen in func-
ties en problematiek wordt dit plan-
gebied verdeeld in een nieuw be-
stemmingsplan ‘Plassengebied’ en 
‘Buitengebied West’. Het procesplan 
geeft inzicht in de wijze waarop de 
herziening van het bestemmings-
plan ‘Plassengebied’ wordt opge-

pakt. David Moolenburgh, wethou-
der Ruimte: “Dit procesplan is een 
eerste belangrijke stap van een om-
vangrijk en complex proces. Het 
geeft de stappen weer die moeten 
worden doorlopen en de drie in-
houdelijke opgaven die in het plan 
moeten worden opgelost. Het tot 
stand brengen van een nieuw be-
stemmingsplan voor de Vinkeveen-
se plassen is geen eenvoudige op-
telsom. Er spelen in dit gebied di-
verse en ook tegenstelde belangen 
die in het bestemmingsplan moeten 
worden meegewogen en er ligt geen 
blauwdruk voor een oplossing.”

Acht stappen 
Voor een nieuw bestemmingsplan 
doorloopt de gemeente acht stap-
pen, die telkens worden afgesloten 
met een product: procesplan, kader-
nota, onderzoek, beeld-kwaliteits-
plan, voorontwerpbestemmingsplan, 
ontwerpbestemmingsplan en tot slot 
het bestemmingsplan. Het uiteinde-
lijke bestemmingsplan moet een op-
lossing bieden voor drie inhoude-
lijke opgaven. De eerste opgave is 
de actualisatie van het huidige be-
stemmingsplan. Hiervoor inventari-
seert de gemeente alle te bestem-
men functies in het gebied. En wordt 
er gezocht naar het antwoord op 

de vragen: Is er reden de bestaan-
de bouw- en gebruiksregels te her-
zien? En zo ja, wat is de gewenste 
richting voor een nieuwe regeling? 
In het verlengde hiervan ligt een an-
dere opgave die antwoord moet ge-
ven op de vraag: Is het mogelijk, en 
zo ja hoe, bewoning van recreatie-
verblijven mogelijk te maken?

Waardevol
De laatste opgave is de duurzame 
instandhouding van de Vinkeveense 
plassen als waardevol natuur- en re-
creatiegebied. Behoud van de zand-
eilanden en de legakkers is hierbij 
cruciaal en vraagt om nieuwe eco-
nomische dragers. Overheidsfinan-
ciering is namelijk geen reëel al-
ternatief. Vertrekpunt voor de ont-
wikkeling van een nieuw planolo-
gisch kader voor de plassen is dus 
dat nieuwe ontwikkelingen gewenst 
zijn. De door het college vastgestel-
de Aanpak legakkers en zandeilan-
den Vinkeveense plassen geeft de 
eerste stappen weer om tot een ka-
dernota te komen en geeft de rol 
van belanghebbenden in dit proces 
aan. Deze aanpak is in een eerste 
bijeenkomst met diverse belangen-
organisaties besproken en de be-
trokkenen konden zich hier in vin-
den. De voorwaarden waaronder dit 

gebeurt werkt de gemeente uit. 
Aanpak met aandacht Het herzie-
ningsproces neemt 2,5 jaar in be-
slag en er moeten in dit traject di-
verse beleidskeuzes worden ge-
maakt. Hiervoor moet eerst in beeld 
gebracht worden welke alternatieve 
keuzes er zijn voor de plassen en op 
basis van welke criteria hierover een 
besluit kan worden genomen. De 
verschillende belangen worden ver-
tegenwoordigd door individuele in-
woners en partijen met verschillen-
de achtergronden en mogelijkhe-
den om invloed uit te oefenen. In de 
voorgestelde aanpak worden ver-
tegenwoordigers van alle belangen 
betrokken, zodat deze vanaf het be-
gin hun inbreng kunnen hebben. De 
voorgestelde systematiek richt zich 
er op om consequenties van moge-
lijke keuzes zo veel mogelijk waar-
denvrij in beeld te brengen. Uitein-
delijke keuzes liggen bij de gemeen-
te. Het procesplan geeft aan hoe 
college en raad sturing kunnen ge-
ven aan het proces, op welke onder-
delen zij besluiten nemen. 

Meer informatie
U vindt het procesplan en de plan-
ning voor het bestemmingsplan 
Plassengebied, de aanpak Legak-
kers en zandeilanden en de Infor-
matienota aan de raad met de bij-
lage Bestemmingsplan Plassenge-
bied: Wat gaan we in hoofdlijnen 
doen? op www.derondevenen.nl op 
de pagina Bestemmingsplan Plas-
sengebied - beleidskader onder Le-
ven en werken, Structuurvisie.

Voorjaarsconcert Viribus Unitis
Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis verwelkomt de lente met mu-
ziek voor jong en oud, op zaterdag 
21 maart 2015 in de Willisstee in 
Wilnis. Als groot fanfare werk heeft 
Viribus Unitis dit jaar gekozen voor 
New Life, van Maurice Hamers. Dit 
stuk, dat ooit in opdracht van een 
Limburgse fanfare was gecompo-
neerd voor deelname aan het We-
reld Muziek Concours, is een flinke 
kluif voor het orkest. Dirigent Ruud 
Pletting had al meerdere malen suc-
ces met dit stuk en besloot nu ook 
om de uitdaging met Viribus Unitis 
aan te gaan. Naast dit indrukwek-
kende werk dat speciaal voor een 
fanfare orkest is geschreven staan 
er nog veel meer op het program-
ma. Eigenlijk alles wat u kunt ver-

wachten bij een concert van een 
modern fanfare orkest, een stevige 
concert mars, een mooi koraal, be-
kende pop songs en een heel bij-
zonder duet. Als tweede hoogtepunt 
van de avond speelt Viribus Unitis 
de Symphonic Highlights uit de be-
kende Disneyfilm Frozen. 
Niet alleen het fanfare orkest zal 
haar kwaliteiten ten gehore bren-
gen. Ook het leerlingenorkest en de 
blokfluitgroep zullen hun muzikale 
kunnen aan u tonen. Noteert u za-
terdag 21 maart in uw agenda? Het 
beloofd een avond te worden die u 
niet mag missen. Het concert wordt 
gehouden in de Willistee te Wilnis. 
De zaal is open vanaf 19:30 en het 
concert begint om 20:00u. De toe-
gang is helemaal gratis.

WIK speelt “Wie is hier 
de dokter”
De Ronde Venen - Zaterdag 14 
maart jl. was de première van “Wie 
is hier de dokter” in ’t Oude Paro-
chiehuis. WIK heeft weer een leuke 
komedie op de planken gebracht, 
met Nico van Leeuwen als regisseur. 
Dokter Prik (Edwin Valentijn) is dok-
ter in zijn eigen huisartsenpraktijk, 
hij wordt ondersteund door dok-
tersassistente Katty (Yvonne Valen-
tijn) en de klusjesman Sjaak(Joop 
Kentrop). De praktijk wordt bezocht 
door allerlei patiënten met verschil-
lende problemen en kwalen.

De patiënten die komen zijn: Edo 
Meier (Theo Groeneveld) Helma 
Zuur (Gineke van Diemen), Cla-
ra Opdebeek (Hennie Breewel), 
Toos in de Wei (Tonny Kruys), Die-

derik (Theo Groeneveld), Truus Klap 
(Henny Breewel), Maja van Pier 
(Wilma Kraan), Dientje Zoethout 
(Gineke van Diemen). Ook komt er 
nog een geheimzinnige patiënt.
Dit alles werd weer hilarisch en on-
der de nodige lachsalvo’s neergezet.
José Verkerk was/is de soufleur, Eli-
sa Wilms verzorgde de grime en 
Aad Kruys praatte de avond aan el-
kaar, verzorgde het geluid en leidde 
tevens de verloting.
Mocht u deze komedie nog niet ge-
zien hebben en wel geïnteresseerd 
zijn, dan heeft u komende zaterdag 
21 maart a.s. nog de kans om dit te 
zien in ’t Oude Parochiehuis aan de 
Bozenhoven 152 te Mijdrecht, aan-
vang 20.15 uur. Kaarten zijn te be-
stellen op nummer: 0297-283979.

Beuving Lifestyle
Grand Opening met 
bekend Nederland

Mijdrecht - Zaterdag a.s. vindt de 
officiele opening plaatsts van de 
Beuving Lifestyle. Er is de gehe-
le dag van alles te zien en te bele-
ven. Het start om 11.00 uur en ein-
digd met het heffen van het glas om 
16.00 uur. Daartussendoor is er: een 
optreden verzorgd door Dansstudio 
Sietske waar de kinderen hun dans-
jes laten zien voor iedereen. Siets-
ke speelt de hoofdrol in het mys-
terie van, Efteling tv, Vrijland, com-
mercials en heeft haar eigen dans-
studio. Drie uur Spinnie Vinnie XXL 
(drie uur spinnen) OLV Vinnie Spin-
nie, Cross & Fitt demo’s. met Tim en 
uitleg Kids defence. Ook zal er de-
ze dag opnames gemaakt worden 
door Laura Ponticorvo. Zij komt in de 

middag een leuk item maken over 
Beuving Lifestyle. (Bekend van: RTL 
programma: “Mijn vieze vette ver-
loofde” Shopping Queens en Sterren 
dansen op het ijs.) Jeroen Post uit de 
ronde venen: Bekende DJ, RTL Life-
style experience en Beuving Lifestyle 
inboedel. Raynor Arkenbout, bekend 
van Goede tijden, slechte tijden, Vrij-
land, opnameleider van de set en 
studeert regisseur in België, mogen 
zeker niet ontbreken op deze feeste-
lijke dag! Gezellige activiteiten en de 
kinderen kunnen geschminkt wor-
den. Om 16.00 uur zullen we geza-
menlijk het glas heffen op een mooie 
sportieve toekomst onder het genot 
van wat hapjes en drankjes. Ieder-
een is welkom @Beuvinglifestyle

 De Ronde Venen – Gemeente De 
Ronde Venen vindt de Sta Sterk trai-
ning belangrijk. Tympaan-De Baat 
ontving subsidie in het kader van 
brede school-activiteiten en nam de 
training op in het aanbod.
Tien weken kwam een groep kinde-
ren elke week bijeen in de speelzaal 
van de Vlinderbosschool in Wilnis. 
Afgelopen woensdag was de fees-
telijke diploma-uitreiking. Ouders, 
broertjes, zusjes, opa´s en oma´s 
waren van de partij. De kinderen 
presenteerden met elkaar een quiz 
aan de aanwezige gasten. Er wer-
den toneelstukjes uitgespeeld, ge-
volgd door vragen aan het publiek. 
Wat doe je als je gepest wordt met 
kleding? Hoe sta je sterk? Wat zijn 
helpende gedachten? Hoe geef je 
je eigen mening? Hoe herken je het 
verschil tussen expres en per onge-
luk? Hoe kun je het beste om hulp 

vragen aan een ander? De gasten 
deden actief mee.
Toen was het tijd voor het officiële 
gedeelte. De kinderen werden toe-
gesproken door de trainer en trai-
ners in opleiding tot trainer omgaan 
met pesten. Zij draaiden in het ka-
der van hun stage tien weken lang 
mee met de groep. Een voor een 
mochten de kinderen het diplo-
ma in ontvangst nemen en dit on-
dertekenen. Als aandenken aan de 
training ontvingen zij een symbo-
lisch cadeautje, de Sta Sterk sleu-
telhanger. De trainers Mirelle Valen-
tijn, Danny Maas en Annette Schlat-
mann kijken terug op een geslaag-
de training. “Wat een enthousiaste 
groep kinderen om mee te werken. 
Als je samen met leeftijdsgenoten 
mag werken, aan het leren omgaan 
met lastige situaties, schept dat een 
bijzondere band.”

Geslaagd bij de Sta Sterk training





 
10   Nieuwe Meerbode  •  18 maart 2015

Mudmasterteam van Luke Janssen 
piekt in Haarlemmermeer
Regio - Afgelopen zondag werd in 
het Haarlemmermeer de Mudmas-
ters gehouden en Luke Janssen was 
daar met zijn team present om aan 
deze fysiek ultieme uithoudings-
proef deel te nemen. Mudmasters is 
een race die steeds groter wordt in 
Nederland. De combinatie kracht en 
conditie wordt op de proef gesteld 
door een heftig parcour met zware 

obstakels, opgesteld door mariniers. 
“De mudmasters is geen wedstrijd, 
maar het draait om teamwork” be-
nadrukt Luke, “het is ontsnappen 
aan de dagelijkse sleur, indrukwek-
kende obstakels overwinnen en het 
gaat erom dat je met je team de fi-
nish haalt”. Kort na afloop van de 12 
km lange prestatieproef kijkt hij te-
vreden terug op het verloop. 

Besmeurd met modder oogt hij nog 
fit en ook zijn team heeft de proef 
goed doorstaan. 
“Daar was deze middag ook voor 
bedoeld, om te kijken hoe we ervoor 
staan na het trainingswerk van de 
afgelopen maanden” knipoogt hij. 
Luke is Personal Trainer in De Ron-
de Venen en omstreken, hij is opge-
leid als sportpsycholoog, personal 

trainer, bewegingsagoog en sport 
coördinator. 

Succesvol
Met die achtergrond is hij succes-
vol in het begeleiden van sporters 
naar hogere niveaus. Met kwaliteit 
en passie deelt hij zijn kennis over 
sport, voeding en gezonde leefstijl 
en helpt hij zijn sporters hun gestel-
de doelen te behalen. In zijn werk-
wijze is Luke flexibel, “ik train op 
locatie naar wens van de sporter, 
bij mij kun je dus training krijgen 
aan huis, in een parkje en in over-
leg ook in een sportschool” ver-
telt Luke. Maar wie liever groeps-
gewijs of met vrienden of vriendin-
nen traint kan bij LJPT ook terecht 
voor small group training, dwz per-
sonal training in groepsverband van 
4 tot 6 personen. Ook biedt LJPT 
bedrijfstraining aan voor de team-
building en ziekteverzuim reduc-
tie. “Een compleet aanbod aan per-
soonlijke sportbegeleiding want ook 
voor groepssporters geeft hij indoor 
en outdoor groepslessen, toegan-
kelijk voor elk sportniveau en leef-
tijd, oftewel alles is mogelijk” aldus 
Luke. Training designed for you is 
zijn motto en met een mooie opdruk 
op de stijlvolle combat hyperwarm 
series kledinglijn staat zijn team er 
na de geslaagde Mudmasterproef 
kwalitatief goed op en dat is precies 
wat LJPT wil uitstralen. Voor wie ge-
interesseerd is in persoonlijke be-
geleiding en het verbeteren van fy-
sieke training en leefstijl kan bij 
lukebjanssen@icloud.com terecht 
voor meer informatie.
Foto: sportinbeeld.com

Bar Adelhof 3 ruikt aan 
het kampioenschap
Regio - Bar Adelhof 3 staat vrijwel 
het hele seizoen bovenaan in de 2e 
divisie en blijven ook steeds goede 
overwinningen behalen. Afgelopen 
week was de Kromme Mijdrecht 2 
in een uitwedstrijd aan de beurt. Het 
is Adelhof 3 om ‘t even, uit of thuis 
spelen, ook hier werd weer een rui-
me 2-7 overwinning binnengehaald. 
Wat was hierop het antwoord van 
de nummer 2, de Kromme Mijdrecht 
1? Dat was er eigenlijk niet. Zij lie-
ten zich punt na punt afsnoepen. Al-
leen Ab Augustin speelde gelijk te-
gen Sander Pater maar daarmee 
was het wel 8-1 voor CenS 1. Goed 
voor CenS 1 wat zo dichter naar de 
nummer 2 plek kruipt, maar nog be-
ter voor de koploper die een direc-
te concurrent punten in zag leveren. 

ASM 2 ontving Onze Vrijheid/de Bil-
jartmakers. Kunnen zij de nacom-
petitie nog halen? Ruime overwin-
ningen zijn dan wel nodig. Dat zat 
er voor beide teams helaas niet in. 
Jim van Zwieten speelde weliswaar 
heel sterk, hij won in 15 beurten (de 
snelste partij van de week), maar al-
leen Miguel van Nieuwkerk volgde 
hem in de overwinning. Nick van de 
Veerdonk en Bart Dirks deden dat 
voor Onze Vrijheid/de Biljartma-
kers, uitslag 5-4 en daarmee schie-
ten beide teams niet echt omhoog! 
De Springbok 2 wist ook weer te 
winnen, wel met de kleinste marge 
maar winst is winst. Met 5-4 werd er 
van CenS 2 gewonnen.

Eerste divisie
In de 1e divisie hadden zowel de 
koploper als de nummer 2 een 
slechte dag en dat bood weer mo-
gelijkheden voor de nummers 3 en 
4. De nummers 1 en 2 speelden niet 
tegen elkaar maar wel op dezelfde 
locatie. Zo konden zij goed van el-
kaar zien hoe zij ieder de punten in-
leverden. De Merel/Heerenlux 3 ont-
ving Stieva/Aalsmeer. Stieva kan de 

punten goed gebruiken in de strijd 
onderin. Bij het ontlopen van de na-
competitie en met sterk spel wer-
den 3 partijen achtereen gewonnen. 
Slechts Dorus van Meer kon, mede 
dankzij een serie van 40 carambo-
les, tegenstand bieden maar hij was 
de enige, eindstand 2-7. De Spring-
bok 1 speelde tegen DIO maar pro-
fiteren van de missers van de kop-
loper was er niet bij! In partijen van 
20, 19, 21 en 23 beurten trok DIO 
de volledige overwinning naar zich 
toe. Bert Dijkshoorn deed nog een 
extra duit in het zakje door de hoog-
ste serie van de week, 26 carambo-
les, 37,14%, te maken.
Bar Adelhof 2 mocht bij de Padde-
stoel op bezoek. Konden zij daar 
profiteren van het verlies van de 
koplopers? Jazeker! Alleen Ron 
Hartsink wist 2 punten binnen de 
Paddestoel te houden, de andere 
7 waren voor Bar Adelhof 2. Daar-
mee doen zij bijna even goede za-
ken als DIO. 
De Merel/Heerenlux 2 zit nog in de 
gevarenzone van de nacompetitie 
en winnen is dan de enige mogelijk-
heid. Dat moest dan tegen de Kui-
per/Stee Inn, toch niet de minste, 
gebeuren. Toch wisten de Merels 7 
punten in huis te houden en lever-
den zij er slechts 2 in, 7-2. De Me-
rel/Heerenlux 2 blijft daarmee Stie-
va/Aalsmeer goed volgen.
De laatste wedstrijd is Bar Adel-
hof 1 tegen de Schans/Lutis venti-
latietechniek. De Schans is de laat-
ste weken goed op dreef en zij ne-
men langzaam maar zeker afstand 
van de onderste plaatsen. Ondanks 
thuisvoordeel geen gemakkelijk 
karwei voor Bar Adelhof 1, dus. De 
praktijk bewees dat ook nog eens. 
Geen enkele partij kon door Adel-
hof gewonnen worden en met 0-9 
was de overwinning voor de Schans. 
Waarmee de Schans definitief af-
stand lijkt te nemen van de onder-
ste regionen.

TTC de Merel fietst de Turftoer
De Ronde Venen - Op 22 maart a.s. 
zal TTC de Merel haar 1ste groeps-
toertocht van het jaar rijden. De rou-

tes van beide afstanden zijn (licht) 
gewijzigd. De korte route van ong. 
95 km leidt via Maarssen, De Bilt 

en over de vliegbasis Soesterberg 
naar de Korte Duinen in Soest. Na 
de koffiestop aldaar gaat de rit ver-
der via Den Dolder, Maartensdijk en 
Breukelen om terug te keren naar 
Eetcafé de Schans in Vinkeveen. 

De lange route van ong. 125 km gaat 
bij de Korte Duinen nog iets door tot 
de koffiestop in Leusden. De terug-
weg gaat dan via Driebergen, Odijk 
en Nieuwegein weer huiswaarts. 
Beide tochten kenmerken zich door 
de prachtige bos en heidegebieden 
rond Soest en Leusden. 
Alle leden, maar uiteraard ook niet-
leden zijn hierbij uitgenodigd aan 
deze rit deel te nemen. Er zal wor-
den gereden in 2 groepen. De kor-
te afstand met een snelheid van 
maximaal 27 km op de teller, de lan-
ge met een snelheid van maximaal 
30 op de teller. Natuurlijk wordt de 
snelheid aangepast aan de weers-
omstandigheden. Er wordt gestart 
om 08.30 uur bij Eetcafé De Schans 
in Vinkeveen. Het meerijden van 
deze rit kost voor niet-Merelleden 
3,00. NTFU leden krijgen 1,00 kor-
ting. Het dragen van een valhelm is 
verplicht.

IJsclub Nooit Gedacht succesvol 
in de marathoncompetitie
De Ronde Venen - Elke woensdag-
avond vindt de marathoncompetitie 
van de Jaap Edenbaan plaats waar 
de ene week de masters rijden en 
de andere week de C-rijders. Afge-
lopen woensdag was alweer de laat-
ste wedstrijd voor de masters waar-
bij 3 categorieën op de baan kwa-
men. Te weten M4, M2 en de M3. 
Onder goede omstandigheden met 
goed en snel ijs waren als eerste de 
rijders van de M4 aan de beurt. Hier-
bij sloot René Onderwater het sei-
zoen af met een mooi 2e plek. He-
laas haalde de overige schaatsers 
van Nooit Gedacht deze wedstrijd 
de finish niet. Mede door de hoge 
snelheid moest Wout Berkelaar een 
paar ronden voor het eind afhaken. 
Ton Bunschoten kwam in aanraking 
met de boarding waardoor hij op 
achterstand kwam en moest opge-
ven. In het eindklassement eindigde 
René op plek 21, Coos Brouwer op 
plaats 27, Ton en Wout op plaats 31 
en 34. Hierna volgde de rijders van 
de M2. Hierin liet Jos Aarsman zich 
regelmatig van voren zien. In een 
hectische laatste ronde reed hij uit-
eindelijk naar een 8ste plek, gevolg-
de door René Elenbaas. Henk Rege-
link werd 15e en Jos van Vliet 25ste. 
Voor Jan van der Zon eindigde de 
wedstrijd helaas met een val in de 
laatste bocht. In het eindklasse-
ment vinden we Rene terug op een 
mooie 10e plaats, Jan op plaats 14, 
Henk op plaats 21, Jos Aarsman op 

plaats 33 en Jos van Vliet als 39ste. 
Als laatste ging de M3 van start voor 
een wedstrijd over 35 ronden. Hier-
in lagen nog kansen op een top 10 
klassering in het eindklassement 
voor John Meijwaard. Maar helaas 
viel John in de laatste ronde van de 
wedstrijd terug tot een 26ste plek 
in het dag klassement en eindige 
hij op een 12e plek totaal. Onder-
ling was er nog een strijd tussen Ni-
co de Jong en Rob Zuiker met een 
verschil van 4 punten deed Nico er 
alles aan dit te dichten. Hij finish-
te op een 19e plek 3 plaatsen voor 
Rob en kwam zo 1 punt te kort. In 
het klassement vinden we Rob te-
rug op plek 20 en Nico op plaats 21. 
Cees de Jong pakte met een 25ste 
plek nog 6 punten wat hem een 
36ste plek op leverde in het eind-
klassement. Wouter Veerkamp pak-
te zijn eerste 4 punten en Hans de 
Best kreeg met de 29ste plaats nog 
2 punten. Helaas vielen Cor Ouds-
hoorn, Hans de Haan, Daan Kroe-
se en Kees Houtman buiten de pun-
ten. In het eindklassement vinden 
we Hans de Haan terug op plek 46, 
Hans de Best als 48ste Wouter op 
50, Cor op 51 en Daan op plek 52.

C rijders
De C-rijders zijn opgesplitst in drie 
categorieën de C3 met Nico-Jan de 
Haan uit Vinkeveen, C2-rijders met 
Henk-Jan Kroese uit Vinkeveen, 
Dirk de Jong, Luciën Wolvers, Daan 

de Best en Melissa van Pierre uit 
Mijdrecht. De snelste categorie is 
de C1 met Niels Immerzeel uit Wil-
nis en Koen de Best uit Mijdrecht. 
Nico-Jan de Haan heeft zich het af-
gelopen seizoen bewezen als mara-
thonrijder door zeven van de negen 
wedstrijden te winnen. Regelmatig 
pakte hij een rondje op het peloton 
en ook de laatste wedstrijd kwam 
hij als eerste over de finish. Dit re-
sulteerde voor hem in een mooie 
eerste plek voor in het klassement. 
Met nog een wedstrijd te gaan 
stond Melissa van Pierre bij de C2 
op drie punten achterstand van de 
nummer één. Deze positie is des te 
knapper als je bedenkt dat Melissa 
tegen heren rijdt. Helaas bleek de 
nummer één de laatste wedstrijd te 
sterk en eindigde Melissa uiteinde-
lijk als tweede in het klassement. 
Dirk de Jong wist onder zware om-

standigheden de laatste wedstrijd 
vooruit te rijden en op een zevende 
plek te eindigen. In het klassement 
eindigde hij op een knappe vijfde 
plaats. Luciën Wolvers, door bles-
sure helaas niet elke wedstrijd aan-
wezig, eindigde op de zeventiende 
plaats in het klassement. Daan de 
Best eindigde op de 23ste plaats 
en Henk-Jan Kroese eindigde op 
de achttiende plaats. Bij de snelle 
mannen maakte Niels Immerzeel en 
Koen de Best er elke week weer een 
spannende wedstrijd van. Met één 
overwinning en maar liefst 26 pun-
ten voorsprong op de nummer twee 
wist Niels Immerzeel het klassement 
te winnen. Koen de Best als begin-
nend marathonrijder eindigde op de 
dertiende plaats. Met een 3de plek 
in het clubklassement heeft IJsclub 
Nooit Gedacht weer een goed ma-
rathon seizoen achter de rug.

Pupil van de week Nout 
den Braber scoort 2 keer
Mijdrecht - Zaterdag 14 maart 
werd Nout den Braber uitgenodigd 
om Pupil van de Week te zijn bij de 
wedstrijd van CSW 1 tegen Wou-
denberg. Een belangrijke wedstrijd 
voor CSW, want de koppositie lag 
binnen handbereik in deze wed-
strijd tegen de nummer 4. ‘s Och-
tends moest Nout met de F8 eerst 
zelf tegen Abcoude. Dit ging al lek-
ker, want er werd duidelijk gewon-
nen en Nout wist zelf twee keer te 
scoren. Zijn penalty schoot hij strak 
in de kruising. Daarna ‘s middags 
meedoen met het Eerste! Eerst de 
warming up met de basisspelers. 

Daarna een rondo en trucjes met de 
reserves. Leerzaam en leuk.
Vervolgens het veld op met de wed-
strijdbal en de aftrap verrichten. Na-
tuurlijk ook even scoren bij de doel-
man van Woudenberg. CSW volgde 
het voorbeeld en wist in de beginfa-
se twee keer te scoren. Woudenberg 
knokte zich echter terug in de wed-
strijd en in de 89e minuut stond het 
2-2. Bram Bode was toen al binnen 
de lijnen. En ja hoor, na een mooie 
aanval wist hij weer het laatste zet-
je te geven. 
Winst voor CSW en Nout feestend 
mee naar de kleedkamer. CSW, be-

dankt voor de geweldige ervaring 
en tot over een jaar of 10. Dan wil 

Nout zelf meedoen!
Foto: sportinbeeld.com

GVM’79 doet mee op 
landelijke wedstrijden
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
vonden de eerste wedstrijden op de 
landelijke niveaus (A en B) plaats. 
Op zaterdagochtend reisde het mix-
paar Mart en Sanne af naar Zwol-
le. Ze begonnen met de tempo-oe-
fening, waar alle elementen nu zon-
der trainster gedaan moesten wor-
den. Trainster Esther had hier volle 
vertrouwen in en dat bleek ook ge-
grond! Met uitzondering van de sal-
to v.o. tot catch gingen de elemen-
ten prima. Ook individueel werden 
alle elementen goed uitgevoerd. 
In de balans-oefeningen lukte het 
handstandheffen goed en lieten 
ze een mooi vliegtuigje achterover 
zien. Helaas ook een element afge-
keurd, waardoor punten wat lager 
uitvielen, totaal 42,….pnt (1e plek). 
Op zondag waren de 2 damesparen 
van GVM aan de beurt. Zij hadden 
zeer hard geoefend en wilden hier 
een goede prestatie neerzetten. Pib-
be en Isa waren vorig jaar nog Ne-
derlands kampioen en komen dit 
jaar 1 niveau hoger uit (A jeugd). 
De concurrentie op de zondag was 
zeer sterk, maar de meiden hiel-
den zich in de balansoefening zeer 
goed staande (24,450 pnt). In tem-

po hadden ze moeite met de toss tot 
vliegtuigje, waardoor deze werd af-
gekeurd. De andere elementen gin-
gen prima. 
Imara is al een zeer ervaren acro-
gymnast en komt dit jaar uit met 
haar nieuwe partner Lizzy. Direct 
in het B-niveau starten is een grote 
stap, maar al op de eerste wedstrijd 
bleek deze weloverwogen keuze 
een goede geweest te zijn.
De tempo-elementen waren zeer 
mooi uitgevoerd, waardoor ze, zelfs 
met een val, nog meer dan 20 pnt 
overhielden. De balansoefening die 
wat minder risicovol is werd be-
heerst en netje uitgevoerd. Tech-
nisch werd de oefening goed be-
oordeeld, helaas artistiek wat lager. 
De komende weken zal er in gym-
zaal de Brug (Mijdrecht) op dinsdag 
en donderdag weer hard getraind 
worden om de oefeningen te per-
fectioneren.

Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken of mee te doen. Voor 
volgend seizoen zijn we nu al op-
zoek naar nieuwe acrobaten. De in-
formatie over acrogym is te vinden 
op de website van GVM79.

Dulmus en Eijsker halve 
finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./Cafè de 
Merel zijn de eerste halve finalis-
ten bekend. In het afgelopen week-
end speelden zaterdag Jan Eijs-
ker, Eduard van Heuven, Frank van 
Schaik en Bram Koning zich naar 
de halve finales. De verrassing van 
de zondag is Maarten Dulmus, die 
Erik Spiering uitschakelde en een 
prachtig moyenne van 0,860 speel-
de. Hans Bras speelde ook prima. 
Eduard van Heuven, die zaterdag 
Peter Driehuis van de tafel speelde 

met 0,900 moyenne, eveneens. Door 
mogen: Herman van Woudenberg 
en Carlos van Oosterom uit Houten. 
De volgende kwartfinale wedstrij-
den zijn te spelen op: zaterdag 21 
en zondag 22 maart. Alle dagen zal 
er gestart worden om 14.00 ur. De 
halve finales worden op zaterdag 28 
en zondag 29 maart gespeeld. De fi-
nale is op zaterdag 11 en zondag 12 
april, gespeeld wordt dan met acht 
man. Dit alles in Cafè de Merel, Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562.
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Argon BFF Soccer Event 
groot succes
Mijdrecht - Onder een speci-
aal voor opgroeiende meiden be-
dachte hippe naam, vond zondag 
15 maart een voetbalevenement 
plaats. Het was de speelsters van 
ME1 en MC1 bijna allemaal gelukt 
één of meer BFF’s te strikken, zodat 
maar liefst 70 speelsters de velden 
aan de Hoofdweg bevolkten. On-
danks de frisse oostenwind was de 
stemming opperbest. De organisa-
tie had een toernooi uitgeschreven 
en daarnaast enkele voetbaltech-
nische spellen bedacht. Zo konden 
de deelneemsters enkele penalty’s 
afvuren op doelman Rahim Gök en 
moest een slalomparcours worden 
afgelegd onder het toeziend oog 
van aanvaller Epitace Kraemer. Bei-
den mannen maken deel uit van de 
Argon zaterdag 1 selectie, mooi is 
het om te zien dat deze connectie 
tussen jeugd en het vlaggenschip er 
inmiddels weer is. Bij het footdarts 

werden de meiden getest op hun 
nauwkeurigheid en balgevoel terwijl 
op de hindernisbaan kon worden 
getoond of men het teamgevoel be-
zit. De resultaten waren soms ver-
rassend maar bovenal zeer positief. 
De middag, die omlijst werd door 
muziek van een heuse DJ, verliep 
zonder enige wanklank en wij den-
ken dat we mogen concluderen dat 
iedereen met een fijn gevoel huis-
waarts keerde. Alle deelneemsters 
kregen na afloop een aandenken 
mee namens de club.
Al met al een zeer geslaagde mid-
dag. Vanzelfsprekend is er nu de 
hoop dat deze activiteit leidt tot en-
kele nieuwe leden zodat de meisjes-
afdeling kan worden uitgebreid met 
bij voorkeur een D-pupillen elftal. 
Voor wie geïnteresseerd is kan kij-
ken op de website www.svargon.nl/
lidworden.
Foto: sportinbeeld.com

Wedstrijdseizoen voor showballet 
Nicole goed van start
Mijdrecht - Afgelopen zondag 8 
maart hebben er drie groepen van 
Showballet Nicole hun eerste wed-

strijd van het seizoen gedraaid. De 
eerste groep mocht aantreden in 
categorie een show met hun num-

mer Bootcamp, gekleed in camou-
flage broeken, stoere bandana’s in-
clusief zwart-groene vegen op het 

gezicht stonden ze vanuit de coulis-
sen de plekken te bekijken waar en 
hoe ze moesten gaan dansen. Dat 
ging echt geweldig, stoere oploop, 
strak begin en vervolgens werd de 
dans helemaal goed uitgevoerd 
door iedereen, de verschillende for-
maties zagen er goed uit. In cate-
gorie twee show kwam groep 9 aan 
de beurt, het overgrote deel van de-
ze groep heeft al meer wedstrijden 
gedraaid, maar er waren wat nieu-
we meiden bij. Met hun B-mix lie-
ten zij iets compleet anders zien dan 
de rest van het wedstrijdveld.. Een-
maal op het podium was die trai-
ning goed terug te zien, ze brachten 
de stukken uit de mix precies zoals 
het hoorde, zacht en gevoelig, hard 
en strak, stoer en ondeugend. Het 
ging synchroon, formaties klopten 
allemaal, kledingwissel tijdens het 
nummer ging goed en met de juis-
te uitstraling op het juiste moment 
knalde het nummer van het podium. 
En dit wist de jury ook te waarderen 
met een derde prijs. 
Na lang wachten mocht ook selectie 
2 aantreden in categorie drie show 
met hun nummer Sissy that walk. 
Met hier en daar wat kleine onge-
lijkheden en een enkele formatie 
die niet helemaal klopte, brachten 
ze het nummer toch heel enthousi-
ast en strak ten tonele.

Hertha 2 bindt ook VVC aan zegekar
Vinkeveen - Nadat vorige week 
naaste concurrent VEW werd ver-
slagen stond er deze week weer een 
6 punten duel op het programma. 
VVC kwam op bezoek en de jon-
gens van Hertha 2 waren extra ge-
motiveerd aangezien zij in het heen-
duel op zeer onfortuinlijke wijze ge-
lijk hadden gespeeld. De eerste 
helft had Hertha het betere van het 
spel maar vergat het zichzelf te be-
lonen met doelpunten. Een terecht 
gegeven penalty zorgde uiteindelijk 
voor de 1-0, Michel Kooiman schoot 
onberispelijk binnen. Bij de start van 
de 2e helft was al gauw duidelijk dat 
VVC erop gebrand was hier een re-
sultaat te halen. Ze begonnen fel en 
verdedigde ver naar voren. Dat dit 
onverstandig was bleek al na 10 mi-

nuten toen Niels Bouma wegge-
stuurd werd door de sterk spelende 
Jerry Remmers en de 2-0 in de ver-
re hoek binnen schoot. Deze aanval 
bleek een voorbode voor de rest van 
de wedstrijd te worden. De verde-
diging van VVC werd vaak op snel-
heid geklopt door de aanvallers van 
Hertha. Nadat een aanvaller van 
Hertha diep werd gestuurd werd de 
bal op de penaltystip terug gelegd 
op Jeroen van den Bosch die hard 
binnenschoot voor de 3-0. Niels 
Bouma mocht aantekenen voor zijn 
tweede goal toen hij goed meeliep 
met de spits en het balletje breed al-
leen maar in een leeg doel hoefde te 
schuiven, 4-0. De 5-0 en 6-0 werden 
beide gemaakt voor Jeroen van den 
Bosch, die daarmee een hattrick 

noteerde en de wedstrijdbal mee 
mocht nemen. Keeper Ruben Strub-
be hield voor de tweede keer dit sei-
zoen zijn doel schoon, mede dankzij 
het centrale duo Jeffrey van Senten 
en Frans Ruijzendaal die niks weg-
gaven. Nog een speciale vermel-
ding voor Thomas Driehuis die na 
twee maanden blessureleed direct 
van onmisbare waarde was als ver-
dedigende middenvelder. Het werd 
uiteindelijk een makkelijke middag 
voor Hertha 2, dat in de laatste acht 
wedstrijden slechts een keer ver-
loor. Volgende week staat er weer 
een thuiswedstrijd op het program-
ma, NFC zal dan verslagen moeten 
worden in de jacht op een plek bij 
de bovenste vier. 15.00 uur op de 
molmhoek, komt allen!

CSW koploper na winst 
op Woudenberg
Wilnis - Wie had dat aan het begin 
van dit seizoen gedacht: CSW die de 
ranglijst aanvoert na 19 gespeelde 
wedstrijden? Argon heeft weliswaar 
evenveel punten, maar heeft net 
een doelpunt minder qua doelsaldo. 
Veensche Boys is nummer drie op 1 
punt. CSW heeft er persoonlijk voor 
gezorgd dat de huidige nummer 4, 
Woudenberg, de aansluiting met de 
top drie heeft verloren. De 3-2 over-
winning werd echter wel pas laat 
veiliggesteld.

Het basisteam van CSW had twee 
wijzigingen ten opzichte van vorige 
week; aanvoerder Marciano Kasto-
redjo was afwezig in verband met 
een bruiloft en Elroy Baas raakte tij-
dens de warming-up geblesseerd. 
Nick van Asselen was weer terug 
na een schorsing en Terence van 
der Linden startte op de linksback 
plek. In de eerste vijf minuten had 
Woudenberg meer balbezit, maar 
gevaarlijk werden ze niet. Bij de al-
lereerste kans in de zesde minuut 
was het wel meteen raak voor CSW. 
Mike Cornelissen schoot van buiten 
het strafschopgebied op de lat en 
spits Vincent van Hellemondt was er 
als de kippen bij om de rebound te 
verzilveren, 1-0. In de tiende minuut 
had het zelfs al 2-0 kunnen staan. 
Na een mooie dieptepass op Mike 
Cornelissen bediende hij zijn broer 
Dave, die zijn schuiver op buiten-

kant paal zag afketsen. Twee minu-
ten later was het wel weer raak. Na 
een goed genomen vrije trap door 
Nick van Asselen wist de verdedi-
ging twee inzetten van CSW te ke-
ren, maar de derde van Vincent van 
Hellemondt was scheepsrecht en 
een snelle 2-0 voorsprong was een 
feit. In de overige speeltijd van de 
eerste helft wist doelverdediger Jor-
dy Wens nog twee keer een inzet 
van Woudenberg te keren en kwam 
een verre voorzet van Terence van 
der Linden tot opluchting van de 
Woudenbergse doelverdediger op 
de lat terecht. Daar bleef het bij. De 
effectiviteit van CSW won het deze 
eerste helft van het goede veldspel 
van Woudenberg.

Tweede helft
De tweede helft was heel ande-
re koek. Het spelbeeld was de eer-
ste tien minuten nog wel vergelijk-
baar met de eerste helft. Wouden-
berg speelde aardig, CSW had de 
kansen. Eerst een kopkans van Vin-
cent van Hellemondt, en later leek 
Mike Cornelissen doorgebroken, 
maar werd hij volgens de goed lei-
dende scheidsrechter reglementair 
verdedigd. In de 54e minuut leek 
een afstandsschot van Wouden-
berg in de kruising te vliegen. Jor-
dy Wens wist de bal echter ternau-
wernood tot corner te verwerken. 
Tot verrassing van iedereen draai-

de die corner in 1 keer in het doel, 
2-1. CSW had de schrik in de benen, 
want nog geen drie minuten daarna 
gaf de linksbuiten van Woudenberg 
een strakke voorzet. Keeper Jordy 
Wens tastte mis en via het scheen-
been van zijn broer Vincent beland-
de de bal ongewild in het doel, 2-2. 
Het spel werd daarna rommeliger, 
de ruimtes op het veld groter, het 
werd een conditieslag. Beide coa-
ches besloten verse krachten in te 
zetten. Bram Bode verving Vincent 
Wens, wat enige omzettingen om 
het lijf had. Matthijs Uytewaal nam 
zijn geliefde rechtsback positie in, 
Berry Kramer ging op het midden-
veld met de punt naar achteren spe-
len om ruimte voor Bram te maken. 
Voor de laatste tien minuten kwam 
Jay Klaas Wijngaarden ook nog het 
veld in voor Dave Cornelissen. In de 
slotfase kon het nog alle kanten op-

gaan. Mike Cornelissen claimde te-
vergeefs een strafschop nadat een 
verdediger bij een sliding per onge-
luk de bal met de arm raakte en Vin-
cent van Hellemondt leek alleen op 
weg naar de keeper, maar strandde 
op de rand van de zestien. Sander 
Kunkeler incasseerde nog een on-
nodige gele kaart. In de laatste mi-
nuut van de reguliere speeltijd om-
speelde Berry Kramer op fraaie wij-
ze op rechts zijn directe tegenstan-
der en speelde Bram Bode in het 
centrum aan, die niet aarzelde en 
keihard de 3-2 inschoot. Niet voor 
de eerste keer dit seizoen was hij 
weer de redder in nood. Maar dat 
geldt ook voor keeper Jordy Wens, 
die in de blessuretijd nog twee fan-
tastische reddingen verrichtte en de 
winst over de streep trok. Met zoals 
gezegd de koppositie als beloning. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon moeizaam langs 
hekkensluiter
Mijdrecht - Argon boekte tegen 
hekkensluiter Odysseus’91 een 
moeizame zegen, pas na een klein 
half uur spelen kon het eerste doel-
punt worden genoteerd. En ook diep 
in de tweede helft werd het 0-2. In 
een alles of niets offensief gaf de 
studentenploeg flink gas en scoor-
de zowaar nog de eretreffer zo-
dat Argon genoegen moest nemen 
met een bescheiden 1-2 winst. Na 
twintig minuten kon de eerste se-
rieuze kans van Argon worden ge-
noteerd en dat was een kopbal van 
Dennis Filippo die keeper Hopman 
van Odysseus maar net tot hoek-
schop kon verwerken. Goed door-
zetten van Ian van Otterlo, even la-
ter zette Argon op voorsprong. Hij 
ontfutselde de laatste man van de 
thuisploeg de bal en stevende op 
doelman Hopman af, via binnen-
kant paal belandde de bal tegen het 
net 0-1. Na het openingsdoelpunt 
maakte Argon bepaald geen haast, 
de bal werd veel rondgespeeld en 
het balbezit leek heilig. Toch kwa-
men er kansjes voor de Mijdrech-
tenaren. Na een overstapje van Bas 
Pel kreeg Elias el Mazouji vrije door-
tocht maar hij faalde in de afwer-
king, dezelfde speler koos even later 
voor de verkeerde kant van de paal 
en ook Lorenzo Zorn had het vizier 
niet op scherp staan. 
Odysseus kon het Argondoelman 
Romero Antonioli ook niet moei-
lijk maken, alleen vleugelspeler Van 

Wijk was bij enkele acties bijzon-
der snel maar echt gevaarlijk was 
het allemaal niet. Al snel in de twee-
de helft moest Floris Mulder ge-
blesseerd het veld verlaten, hij werd 
vervangen door Serghino Sanches. 
Even later gaf deze invaller zijn vi-
sitekaartje af, een leuke actie over 
links verraste bijna keeper Hop-
man, dat deed even later Jesse Loe-
nen wel toen hij van afstand een 
hard schot lanceerde dat net on-
der de lat tegen het net sloeg. 0-2. 
Odysseus leek geslagen, maar gaf 
het niet op. Men ging een alles of 
niets spelletje spelen en Argon had 
daar maar weinig tegen in te bren-
gen. Menig maal kwam het met de 
schrik vrij en in aanvallend opzicht 
ontbrak ook enig geluk. Epi Kraemer 
zag zijn schot via de paal naast gaan 
en Soner Gedik probeerde en lobje 
over doelman Hopman maar de bal 
ging ook over het doel. De inzet van 
Odysseus werd vlak voor tijd be-
loond toen er een aanval werd op-
gezet waar Argon in verdedigend 
opzicht geen antwoord op had, in-
valler Tom Sloetjes scoorde de 1-2. 
De Argonaanhang zag in laatste mi-
nuut nog een vrije trap van Odys-
seus, Simon de Laat schoot goed 
in maar doelman Romero Antonio-
li liet zich niet verrassen. Zaterdag 
a.s. speelt Argon thuis tegen TAVV, 
in Ter Aar werd Argon met 3-1 ver-
slagen.
Foto: sportinbeeld.com

Atalante speelt zijn zesde 
Minitoernooi
Vinkeveen - Op 14 maart speelden 
de E/F spelers van Atalante het 6e 
minitoernooi in de mooie Estafet-
te hal in Nieuw Vennep.  Als eerste 
kwam niveau 4 aan bod. Hier heeft 
Atalante twee teams mee strijden. 

Een wat meer geroutineerd team, 
een meidenteam “Atalante Girlpo-
wer” en een nieuw team, Atalante 3, 
wat net is gestart. Dit laatste team 
was dit keer aangevuld met Manouk 
en Eva. Hadden even het nadeel dat 

de eerste opponent Ouderkerk ver-
sterking had gekregen van een ho-
ger team en daar moesten ze echt 
de meerdere in erkennen. Naarma-
te het toernooi vorderde kwam het 
team steeds beter in het spel. Fa-
natiek gepasst en gevangen. Ook 
met de service aardig wat pun-
ten gescoord. Uithoorn en Amstel-
veen waren gelijkwaardige tegen-
standers.  Atalante was  wel wat te 
lief door te veel in de handen van de 
opponent te spelen. Maar met aan-
wijzingen van de kant hadden ze de 
“gaten”ook goed door. Ze zijn 4e 
geworden.
Girlpower speelt 1 poule hoger en 
kwamen uit tegen twee teams uit 
Haarlem en ook zij troffen bijna de-
zelfde spelers als hierboven ge-
meld uit Ouderkerk. Zij hadden ge-
lijkwaardige tegenstanders, ging 
ook leuk gelijk op allemaal. Moei-
te hadden ze even met de prikbal-
len kort over het net. Maar middels 
de aanpassing van de midvoor dat 
deze recht voor de spelende tegen-
stander ging staan was dat gat ook 
gedicht. Het ging ook steeds beter 
dat de meiden de laatste set ook de 
“push”en “smash” gingen benut-

ten waarmee ze mooie puntjes had-
den gescoord. Een mooie pot van 
de meiden. Zij zijn uiteindelijk 3e 
geworden.
Dan in de middag de Atalante Wic-
ky’s die op het hoogste niveau uit-
kwamen. De start tegen Velsen ver-
liep wat moeizaam, maar naarmate 
de middag vorderde kwam het team 
op stoom. Vooral in het tweede par-
tij tegen Haarlem volgde een leuke 
pot. Twee teams die heel erg aan el-
kaar gewaagd waren.  Met een paar 
flitsende ballen die gered werden 
en nipt mooi nog over het net gin-
gen. De Wicky’s hadden ook een 
sterke serve waarmee ook veel pun-
ten zijn gescoord. De uitkomst was 
dat beide teams een set gewonnen 
hadden en ook nog eens met even-
veel punten!  De laatste partij begon 
de Vinkeveense equipe erg sterk te-
gen Aalsmeer. Hier volgde het ech-
te volleybalspelletje bij Atalante met 
ballen in 3-en en ook een aantal 
smashes wat erg mooi is om naar te 
kijken! Wel kwam Aalsmeer steeds 
weer bij door een sterke service se-
rie. Ditmaal twee keer een gelijk 
spel. Ze zijn in een grote poule heel 
mooi derde geworden.



KDO JG1 terug aan kop
De Kwakel - Twee weken geleden 
werd er met nipt verschil verloren 
van Only Friends. Zaterdag moest er 
gestreden worden om de koppositie 
tegen Patria uit Zeist. De start van 
KDO was veel belovend. Mooi op-
gebouwde aanvallen waarbij er keu-
rig werd overgespeeld. Het midden-
veld met Mark, Dylan en onze nieu-
we speler Thomas was dominerend. 
Het eerste schot op doel van Mani-
sha belandde met een mooie cur-
ve net op de paal. Uit de afgeslagen 
aanval kreeg direct daarna Patria 
een kans. De eerste poging werd 
gekeerd door Nino maar de bal viel 
voor verkeerde voeten. Er werd eerst 
nog 1 meter voor het doel op de lat 
geschoten voordat de bal werke-
lijk het doel in ging. KDO ging di-
rect op zoek naar de gelijkmaker. 

Na een afgeslagen aanval van Dylan 
en Stijn kreeg Manisha de bal voor 
haar voeten en schoot nu wel raak. 
Een paar minuten later pakt Youssef 
de bal af van de verdedigende Pa-
tria en zet de ruststand op het sco-
rebord 2-1. In de 2e helft wilde Pa-
tria direct de gelijkmaker forceren 
maar Timo en Harm zorgde er voor 
dat er geen speler van Patria meer 
door kwam. Voor de aanvalslinie van 
KDO ontstond er meer ruimte. Daar 
werd alleen door Timo Lof dank-
baar gebruik van gemaakt. Hij gaf 
een harde voorzet die door een ver-
dediger van Patria tot een doelpunt 
werd getransformeerd. Bij een stand 
van 3-1 werd de wedstrijd professi-
oneel door KDO uitgespeeld waar-
door de overwinning niet meer in 
gevaar kwam.

Ook kampioenschap voor 
Dames 2 Legmeervogels
Uithoorn - De dames 2 van Leg-
meervogels zijn afgelopen zondag 
overtuigend kampioen geworden 
in hun poule. Met grote overmacht 
hebben zij dit zaalseizoen alle tegen-
standers verslagen. Slechts 1 neder-
laag werd er geleden, en twee wed-
strijden net aan gewonnen. De ove-
rige wedstrijden werden met meer 

dan 10, soms zelfs 20 doelpunten 
verschil gewonnen. Dit team bestaat 
uit oud dames 1 speelsters, aange-
vuld met jeugdige speelsters die tot 
de selectie behoren. Dat bleek dit 
seizoen een goede mix, de dames 
hebben nauwelijks tegenstand on-
dervonden. Het kampioenschap was 
dan ook zeker verdiend.

Koude start voor Thamen 
Pupillen 3
Uithoorn - Zaterdag 14 maart be-
gon het ‘buiten’-seizoen voor Tha-
men Pupillen 3 met een oefenwed-
strijd tegen het Amsterdamse Pi-
rates pupillen 3. Het team uit Am-
sterdam West komt komend seizoen 
een klasse hoger uit dan de thuis-
ploeg, dus het beloofde een zwa-
re maar leerzame oefenwedstrijd te 
worden. De grootste tegenstander 
deze ochtend was echter de bijten-
de kou. De jongens stonden in de 
vroege ochtend te rillen op het veld. 
Bij Pupillen 3 begon Jeremi als wer-
per en Tycho als catcher.

In de eerste inning bleek al snel dat 
Pirates een stapje verder was met 
het spel en slim gebruik maakte 
van de gelegenheid door honken te 
stelen, waardoor er al snel een 0-3 
stand te noteren viel. Milan, één van 
de nieuwe aanwinsten in het team, 
opende de slagbeurt voor Thamen, 
gevolgd door nieuwkomers Rocco 
en Patrick. Rocco zorgde er voor dat 
de eerste bal het veld in werd ge-
slagen, maar helaas werd deze ge-
vangen. Milan en Patrick werden 
door de goede werper van Pirates 
met drie slag terug de dug-out in-
gestuurd.
In de tweede inning kwamen de Pi-
raters op 0-4, maar door goed veld-
spel waren er ook weer snel drie 
spelers uit. In de gelijkmakende 
slagbeurt begonnen Mees en Kai. 
Helaas waren ook zij niet bestand 
tegen de goede werper en het snel-
le veldspel van Pirates. Arend kwam 
tot een eerste honkslag, gevolgd 
door een honkslag van debutant 
Quinto, waardoor Arend door kon 
naar twee. Op de slagbeurt van Seth 

volgde de derde nul, waardoor ook 
nu helaas niet werd gescoord. On-
dertussen werd het er niet warmer 
op en verschenen de eerste spe-
lers terug op het veld met jassen 
en fleecetruien aan. De derde in-
ning werd opgesierd door een fraaie 
homerun van Pirates en het gelei-
delijk beter wordende veldspel van 
Thamen Pupillen 3. Jeremi werd, na 
een goede serie worpen, in deze in-
ning afgelost als werper door Seth.
De slagbeurt van Thamen was in de 
derde inning snel voorbij, omdat zo-
wel Goya, Balder en Jeremi met drie 
slag werden uitgegooid. Inmiddels 
werd besloten dat er gestopt zou 
worden aan het einde van de vier-
de inning, om de spelers te bescher-
men tegen de kou. Gelukkig werd er 
tijdens de vierde inning warme thee 
geserveerd in de dug-out, zodat de 
jongens het toch nog een beetje 
warm kregen.

Pirates ging ondertussen door met 
scoren in de laatste inning; 0-5 door 
een homerun, gevolgd door de 0-6 
en een ‘gestolen’ 0-7.
In de laatste slagbeurt voor Tha-
men, kwam Tycho door een beke-
ken korte slag op het eerste honk. 
Milan raakte de bal ook fraai, maar 
door goed veldspel werd Tycho uit-
gegooid, maar belande Milan zelf 
wel op één.
Op een slag van Patrick belande Mi-
lan op het tweede honk, maar daar-
na viel de derde ‘uit’. Ondanks de 
kou en de goede tegenstander toch 
een heel behoorlijke wedstrijd met 
veel aanknopingspunten voor het 
komende seizoen en een flink aan-
tal talentvolle nieuwe gezichten.

Kim van Zwieten slaagt 
voor Bondsscheidsrechter
Uithoorn - De uithoornse Kim van 
Zwieten is zondag 15 maart ge-
slaagd voor haar laatste pvb! Een 
mooi commentaar van de diverse 
beoordelaars en alle testen waren 
ruim voldoende afgesloten dus Kim 
is nu officieel Bondsscheidsrechter! 
Daarmee is Kim met haar 16 jaar de 
jongste van heel Nederland! Vanaf 

augustus 2014 moest Kim diverse 
testen zien te halen. Ze moest hier-
voor van Den Helder tot Den Haag 
heen en weer reizen om haar doel 
te halen! Ook werden de aangewe-
zen wedstrijden steeds pittiger maar 
het was het waard! Supertrots om 
op deze jonge leeftijd al zover te ko-
men!

Legmeervogels doet 
zichzelf veel te kort
Uithoorn - Na afloop van het du-
el Kampong tegen Legmeervogels 
was iedereen het er overeen dat de 
winst van Kampong 2-1 een gesto-
len overwinning is. Als Legmeervo-
gels heb je dan aan deze mening 
weinig want je staat gewoon met le-
ge handen. Door dit verlies is plaats 
11 eerder in zich dan de 4e of 5e 
plaats.
De eerste 45 minuten was een beet-
je vlakke wedstrijd. Weinig strijd 
en een gezapig partijtje voetbal. 
De gastheren hebben meer balbe-
zit dan Legmeervogels, maar doen 
daar verder weinig mee. Legmeer-
vogels is veel gevaarlijker voor het 
doel maar weet vooralsnog het doel 
niet te vinden. Dan krijgt Legmeer-
vogels in de 27ste minuut een straf-
schop toegewezen nadat Martijn 
Guitink binnen het strafschopge-
bied was neergelegd. Het is dan aan 
Jordy de Groot om Legmeervogels 
op een 0-1 voorsprong te schieten. 
Jammer voor Legmeervogels is het 
dat de doelman van Kampong de 
goede hoek kiest en op deze manier 
de strafschop weet te stoppen. Dit 
was een unieke kans om op voor-
sprong te komen. Toch slaagt Leg-
meervogels er in om nog voor de 
rust op een 0-1 voorsprong te ko-
men. Jordy de Groot weet Lulinho 
Martins te bereiken en diens voor-
zet wordt door Joey Sack dan wel in 
het doel gewerkt en is het terecht 
0-1. Na deze treffer gebeurt er wei-
nig meer en gaat de rust in met de 
0-1 voorsprong voor Legmeervo-
gels.

Tegenstoot
De tweede 45 minuten zijn stukken 
aantrekkelijker om naar te kijken 
dan de eerste 45 minuten. Legmeer-
vogels pakt het initiatief en weet di-
verse mogelijkheden te creëren om 
de voorsprong verder uit te breiden. 
De ene mogelijkheid is nog mooi-
er dan de ander. Als je een aantal 
keren oog in oog, dus alleen voor 
de doelman van kampong komt te 
staan, dan mag de bal er gerust wel 
een in. Het is soms ongelofelijk hoe 
de bal er niet in gaat. Dan wordt het 
eigenlijk helemaal uit het niets 1-1. 

Het is Daan v.d. Ster van kampong 
die in alle rust de bal mag aanne-
men en de hoek uitkiezen. Voor 
stand-in Patrick Brouwer is er dan 
geen houden aan en is de stand ge-
lijk 1-1. Voor de alweer in grote ge-
tale aanwezige Legmeervogels toe-
schouwers is het echt ongelofelijk 
dat het 1-1 staan en niet 0-3, 0-4 
voor Legmeervogels. Legmeervo-
gels weten na deze 1-1 nog zoveel 
kansen te creëren om te scoren,  
maar de bal wil er gewoon niet in. 
Dan weer even een tegenstoot van 
Kampong en weer weet v. d. Ster, 
deze keer met veel klutswerk, het 
net achter Patrick Brouwer te vin-
den. Het is 2-1 voor Kampong, daar 
waar Legmeervogels al heel lang op 
een veilige voorsprong had moe-
ten staan. Legmeervogels verliezen 
dit duel dan ook. Een heel onnodige 
nederlaag die de ploeg geheel aan 
zichzelf heeft te wijten.
Zes, zeven keer oog in oog staan 
met de doelman van Kampong en 
een keer een strafschop. Als je er 
dan niet in slaagt om dit duel te win-
nen dan moet je toch echt bij jezelf 
zijn en kan je de schuld niet afschui-
ven op het veld of de leidsman. 

Seizoen
De komende twee duels thuis te-
gen Wasmeer en uit tegen De Me-
teoor zal je dan toch echt in winst 
moeten omzetten anders wordt het 
wel erg moeilijk de rest van dit sei-
zoen. Legmeervogels 2 blijft uitzon-
derlijk goed presteren. Vorige week 
de winst tegen SO Soest 0-2 en af-
gelopen week weet en de nummer 
twee, nu dan de nummer drie SDO 
met een 1-0 naar huis terug te stu-
ren. 
Met nog 5 duels te gaan is de stand 
aan kop van de reserve 1ste klasse.: 
1. VVIJ 2   44 uit 19 duels 
2. Legmeervogels 2   41 uit 19 duels 
3. SDO 2  39 uit 19 duels
Deze drie worden dan op ruime af-
stand gevolgd door SO Soest 2. Voor 
zondag om 12.00 uur staat de wed-
strijd thuis tegen De Meern op het 
programma. Dit is nu echt een der-
gelijk tegenstander waar je je wel 
eens lelijk in kan vergissen.

Open Dag bij TC Qui Vive
Uithoorn - Op zondag 22 maart 
houdt TC Qui Vive een Open Dag 
op het park aan de Vuurlijn 30 in 
De Kwakel. (Naast de hockey ver-
eniging). Op deze dag is iedereen 
welkom om kennis te maken met de 
vereniging, de leden en de tennis-
sport. Ontdek ook waarom tennis de 
2e sport van Nederland is!
Voor junioren wordt er tussen 10 
en 12 uur een tennisclinic gege-
ven door de trainers van Qui Vive 
en worden er, op alle niveaus, wed-
strijdjes gespeeld die aansluiten bij 
het Tenniskids programma van de 
KNLTB. Hierbij kun je ontdekken 
hoe een tennisles er aan toe gaat, 
hoe het is om wedstrijdjes te spelen 

en leer je gelijk de andere jeugdle-
den kennen. Voor senioren is de 
open dag tussen 12 en 16 uur. Ook 
dan zullen er clinics gegeven wor-
den door de gediplomeerde trainers. 
Daarnaast worden er rondleidingen 
over het park verzorgd en is er ge-
legenheid om kennis te maken met 
de huidige leden en natuurlijk om 
een balletje te slaan. Je hoeft alleen 
maar je sportschoenen aan te trek-
ken, rackets en ballen zijn beschik-
baar op de club. Als je lid wordt tij-
dens de Open Dag ontvang je bo-
vendien 50% korting op de inschrijf-
kosten. Meer informatie over de 
open dag is te vinden op de website 
www.quivivetennis.nl 

KDO grijpt naast tweede 
periodetitel
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de allesbepalende 
laatste wedstrijd van de tweede pe-
riode op het programma. In Amster-
dam konden de Kwakelaars de druk 
op VVA/Spartaan maximaal opvoe-
ren door op sportpark Ookmeer van 
AGB te winnen. Bij winst van KDO 
moest VVA/Spartaan op Paasza-
terdag ZSGO/WMS verslaan om 
de tweede periodetitel in de wacht 
te slepen. AGB stond voorafgaan-
de aan de wedstrijd één plek boven 
KDO op de ranglijst en kende een 
bijzonder moeizame start van het 
jaar. Alle vijf gespeelde wedstrijden 
in 2015 verloren de Amsterdammers 
namelijk. In het eerste half uur van 
de eerste helft voerde AGB de bo-
ventoon in de wedstrijd. De Amster-
dammers, waarbij enkele voorheen 
geblesseerde spelers terugkeer-
den in de basis, profiteerden na een 
kwartier spelen van een misser ach-
terin bij KDO. Michael Meijer speel-
de de bal te zacht terug op doelman 
Peter Onderwater, waarna een aan-
valler van AGB alert reageerde en 
de bal in het net schoot, 1-0. Naar-
mate de eerste helft vorderde, kro-
pen de Kwakelaars steeds meer uit 
hun schulp en kregen de eerste mo-
gelijkheden. Zo kopte Danny ten 
Hoope de bal net over, uit een cor-
ner, en kwam een inzet van Mathijs 
van Rijn in de handen van de Am-
sterdamse keeper terecht. In de 40e 
minuut schoot Danny ten Hoope 
een bal vanaf de rechterkant in het 
zestienmetergebied. Bart van der 
Tol kon de bal niet onder controle 
krijgen, waarna de bal pardoes te-
gen de voet van een AGB-verdedi-
ger aankwam die hiermee zijn eigen 
doelman verschalkte, 1-1. Dit bete-
kende even later ook de ruststand.
In de tweede helft was er vanuit het 
Kwakelse kamp de overtuiging dat 
er meer in kon zitten dan slechts 
één punt. Met de wind in de rug 
en aanvallers Joeri Stange en Mau-
rice Bartels nog op de bank, was 
dit zeker geen rare gedachte. Toch 
moesten de meegereisde suppor-
ters wachten tot de 65e minuut voor 
het eerste wapenfeit van de twee-
de helft, welteverstaan voor AGB. 
Na een strakke voorzet vanaf de lin-
kerkant van het veld had de Am-
sterdamse rechtsbuiten de bal voor 
het inschieten, maar hij schoot van 
dichtbij over. Vlak hierna wisselde 

trainer Raymond de Jong, Mathijs 
van Rijn voor Joeri Stange. In de 78e 
minuut wist de herstelde Joeri met 
een slimme steekbal vanaf links, 
Rick Kruit één op één te zetten. Kruit 
wist hier wel raad mee en schoot 
de bal koelbloedig in de rechter-
hoek, zodat het 1-2 voor KDO werd. 
Lang konden de Kwakelaars ech-
ter niet genieten van deze voor-
sprong, want één minuut later was 
het alweer 2-2 toen Michael Meijer 
de bal ongelukkig in zijn eigen doel 
schoot. De thuisploeg deed er ver-
volgens alles aan om KDO uit haar 
spel te halen door veel strijd te leve-
ren, maar ook door zich regelmatig 
verbaal te laten gelden richting de 
scheidsrechter. Na een communica-
tiestoornis tussen Mathijs Molleman 
en Peter Onderwater in de 85e mi-
nuut moest laatstgenoemde aan de 
noodrem trekken, haalde een AGB-
aanvaller in kansrijke positie onder-
uit en ontsnapte met een gele kaart. 
Dit deed de gemoederen alleen nog 
maar oplopen in Amsterdam totdat 
AGB in de slotfase wel heel makke-
lijk een penalty kreeg van de over-
donderde scheidsrechter. De spits 
van AGB duwde zijn achterwerk te-
gen het lichaam van Micheal Meijer 
aan. In plaats van het geven van een 
vrije trap aan KDO, besloot de arbi-
ter om de thuisploeg een strafschop 
te geven. De penalty werd vervol-
gens in de rechterhoek binnenge-
schoten, zodat AGB op 3-2 wist te 
komen. In allerlaatste minuut van de 
wedstrijd was Bart van der Tol nog 
dichtbij de 3-3, maar het geluk was 
niet aan zijn zijde. Door deze teleur-
stellende nederlaag en een 0-0 ge-
lijkspel tussen ZSGO/WMS en Wijk 
aan Zee, is VVA/Spartaan winnaar 
geworden van de tweede periode. 
Aankomende zondag kan KDO het 
mislopen van de tweede periode 
van zich af gaan spelen als DSS op 
bezoek komt aan de Vuurlijn. Eerder 
dit seizoen verloren de Kwakelaars 
knullig met 3-1 in Haarlem, dus ook 
hiervoor zal KDO zich graag willen 
gaan revancheren. De wedstrijd be-
gint om 14:00 uur in De Kwakel.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwa-
ter, Danny ten Hoope, Mathijs Mol-
leman, Michael Meijer, Doron Bor-
ger (75e Maurice Bartels), Joris Kor-
tenhorst, Bart van der Tol, Timo Kas, 
Mathijs van Rijn (68e Joeri Stange), 
Sven Vlasman en Rick Kruit.

Gefronste wenkbrauwen 
bij BVK glad gestreken
De Kwakel - Na het voorlezen van 
de uitslag en de opsomming ‘onder 
voorbehoud’ van de promovendi en 
degradanten aan het slot van de 3e 
parencyclus van de BVK waren er 
nogal wat verbaasde blikken en ge-
fronste wenkbrauwen over de toe-
passing van de reglementen.
Alvorens hier verder op in te gaan 
moet ik even wat recht zetten. In 
mijn verslag van vorige week be-
tichtte ik een, (toen) niet nader ge-
noemd, paar in de A lijn ervan dat zij 
door zich niet op de juiste wijze af te 
melden voor ‘onverwachtse afwezig-
heid’ en daardoor een stilzitter had-
den gezorgd. Dat blijkt niet terecht, 
er was sprake van miscommunica-
tie die hen niet aan te rekenen was. 
Dat heb ik met Nelly en Andre, want 
die waren het, inmiddels zelf al wel 
recht gezet, maar het leek mij wel 
zo netjes dat hier toch ook even te 
melden. In de A lijn eindigden Nel-
ly en Andre niet alleen deze avond 
als 1e met 60,42%, ook in de eind-
stand werden zij met ruime voor-
sprong 1e met 57,75% gemiddeld. 
Geke en Jaap Ludwig werden de-
ze avond 2e met 56,55% en ook 2e 
‘over all’. Matty  en Cees Overwater 
werden met 54,76% 3e, een plek die 
Rita en Wim Ritzen in de totaalstand 
in namen. Rina van Vliet en Gerda 
Bosboom eindigden deze avond als 
laatste. 2 Paren hadden meer dan 4 
keer niet in hun ‘vaste samenstel-
ling’ gespeeld en die werden in eer-
ste instantie als ‘verplichte degra-
dant’ genoemd. Die verplichte de-
gradatie geldt echter alleen bij 4 of 
meer keer afwezigheid.
Als gevolg van het rechtzetten van 
deze verkeerde interpretatie zijn de 
paren die werkelijk een stapje te-
rug moeten doen de echtparen van 

Nieuwkoop en van der Post en paar 
Bakker-Wagenvoort.
In de B lijn was de uitslag van de-
ze avond: 1e Corrie en Ruud van der 
Peet met 62,85%, 2e Ruud Doeswijk 
en Huub Zandvliet met 57,29% een 
3e Hennie en Jan van der Knaap 
met 56,94%. Die plek moesten zij 
wel delen met Elisabeth en Nan v.d. 
Berg. Geen van deze paren eindigde 
uiteindelijk hoog genoeg om te kun-
nen promoveren. Promotie was er 
wel voor Piet van der Poel en Gerard 
de Kuijer, die 1e werden met bijna 
55% gemiddeld. Ook Bep Verleun 
en Ria van Zuylen keren terug naar 
de A lijn.  Bij de bridgeparen Kamp 
en Backers is sprake van ‘vaste in-
vallers’ als een van de echtparen 
ontbreekt. Om die reden promove-
ren de als 2e geëindigde Marianne 
en Eefke alsnog. Onderin was spra-
ke van een aantal paren dat ‘onvrij-
willig’ meerdere keren niet aanwe-
zig kon zijn. Om die dan te laten de-
graderen past niet bij de gemoede-
lijke club die de BVK nu eenmaal is.
Als gevolg hiervan gaan de volgen-
de paren van de B naar de C lijn: 
Greet de Jong-Roel Knaap, Ruud 
Doeswijk-Huub Zandvliet en Truus 
en Piet Langelaan. In de C lijn ver-
liep alles probleemloos. Paula Kniep 
en An van der Poel haalden uit met 
64,58% en namen daarmee ook de 
koppositie in de eindstand over. Een 
sterk optreden was er ook van Mar-
jan en Ben v.d. Broek met 58,33%. Zij 
werden hiermee 2e. Mayke Dekker 
en Trudy Fernhout deden ook goed 
mee en werden 3e met 56,94%.
Naast Paula en An mogen ook de 
paren Janny Snabel-Vrony van Veen 
en Rie Bezuyen-Gerbrand van Nig-
tevegt volgende week hun opwach-
ting maken in de B lijn.

Legmeervogels C2 op 
karakter langs FC Hilversum
Uithoorn - Op een ijzig koude za-
terdagmiddag trad de C2 aan te-
gen FC Hilversum. Waar vorige 
week de eerste punten in de pou-
le gepakt waren, was de C2 nu uit 
op een tweede overwinning. Omdat 
er meerdere geblesseerden waren, 
moest er aangevuld worden vanuit 
de C1. Koen, Sergio, Lucas en Ray-
nor waren bereid, na al een zwa-
re wedstrijd te hebben gespeeld 
om de C2 te helpen, waarvoor on-
ze dank. Helaas moest er gespeeld 
worden op veld 6, doordeweeks het 
speelterrein van familie Konijn. Het 
veld vertoonde zulke oneffenhe-
den, dat het kon doorgaan voor een 
BMX-parcours. Maar ja, ook de te-
genstander had daar natuurlijk last 
van. Zoals altijd waren de voetbal-
ouders van de C2 weer massaal op-
gekomen, hoewel enkelen te laat 
kwamen opdagen. Het gerucht ging 
dat dit te maken had met de aan-
wezigheid van vader en zoon Roel-
vink op het sportcomplex. Hilversum 
liet meteen na de aftrap blijken er 
een fysieke pot van te willen maken. 
De duels werden stevig ingegaan 
en ze schuwden het betere duw- 
en trekwerk niet. Bij de eerste cor-
ner was de LMV-verdediging niet 
alert op een korte corner, die slim 
in de korte hoek werd ingeschoten. 
Na 2 minuten stond de stand 0-1 al 
op het bord! LMV liet zich niet impo-
neren en zocht de aanval. Benjamin 

brak uit op rechts en bediende Tim, 
die met een korte voetbeweging de 
bal in de verre hoek mikte: 1-1. 
De rest van de eerste helft golfde 
het spel op en neer, beide ploegen 
kregen niet echt grote kansen. Na 
rust twijfelde trainer Gregory tus-
sen het spelen op 1 punt of gaan 
voor de overwinning. Hilversum 
nam die twijfel al snel weg, doordat 
een speler met rood werd bestraft 
na een grove charge en commen-
taar op de prima leidende scheids-
rechter. Het sein voor LMV om op 
zoek te gaan naar de overwinning. 
Hilversum werd naar achteren ge-
drukt en LMV kreeg enkele kansen. 
Bij een van deze kansen wist Ben-
jamin de achterlijn te bereiken, zet-
te strak voor en Nicky wist met een 
leep kopballetje de Gooise keeper te 
verschalken. De strijd was nog niet 
gestreden, Hilversum ging de lange 
bal spelen en gokte op een fout in 
de LMV-verdediging. Onze jongens 
hielden echter stand, vooral dank-
zij een uitblinkende Nick die har-
de maar faire duels uitvocht met de 
linksbuiten. Soms leek het meer een 
rugby- dan een voetbalwedstrijd, zo 
veel fysieke inzet was er van beide 
kanten. Rots in de branding Mor-
ris moest de strijd zelfs staken na 
een krampaanval, zoveel had hij van 
zichzelf moeten vergen. Snel daar-
na werd voor het einde geblazen, 
weer 3 punten in the pocket!
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Het voorjaar is ook bij Bouw-
center Blauwhoff begonnen!

De lente komt een maand 
eerder dan normaal al 
op gang. Door relatief 
hoge temperaturen is 
de bloeiperiode van 
bijvoorbeeld de krokusjes al 
gestart. De vorst is praktisch 
uit de grond, dus er kan 
begonnen worden met het 
aanleggen en inrichten 
van de tuin, zodat deze 
er prachtig bij staat de 
komende zonnige periode. 

Bij Bouwcenter Blauwhoff kan 
je inspiratie op doen in de 
aangelegde showtuin. Verschil-
lende soorten bestrating van 
‘Gardenlux’ en ‘MBI De Steen-
meesters’ is hier aangelegd om 
een goed beeld te krijgen over 
hoe jouw bestrating eruit komt 
te zien. Daarnaast presenteren 
zij verschillende schuttingen en 
blokhutten in de showtuin. 

Momenteel heeft Bouwcenter 
Blauwhoff leuke tuinacties.
Op werkdagen van 7.00-17.00 uur 
en op zaterdag van 7.30-12.30 
uur geven de tuinspecialisten van 
Bouwcenter Blauwhoff jou graag 
advies. De tuinshowroom is op 
zaterdag wel open tot 16.00 uur 
voor oriëntatie en inspiratie. 
Voor meer informatie kijk dan op 
www.tuincenterblauwhoff.nl of op 
www.bouwcenterblauwhoff.nl.

Wandbekleding van 
origineel gebruikt hout

Nieuw op de interieurmarkt: 
houten wand- en zelfs 
plafondbekleding van gebruikt 
hout in de vorm van aan 
elkaar passende panelen. 
Niet zomaar ‘gebruikt 
hout’, maar afkomstig van 
verlaten oude houten huisjes 
in Azië wat vervolgens 
door lokale timmerlieden 
zodanig is bewerkt dat het 
als een muurdecoratie kan 
worden geplaatst. Houten 
wandpanelen van origineel 
écht verweerd hout. 

Hout met een geschiedenis! Het 
hout dat hiervoor wordt gebruikt 
is onder meer afkomstig van 
steunbalken, gevelde bomen, 
oude vloeren en dwarsliggers. 
Van alles wat dus. Het mooie van 
al dit hout is dat het vol leven en 
karakter zit. Elk stuk is uniek, lekker 
‘verwaarloosd’ en ‘prettig’ verweerd. 
Juist zoals het moet zijn!

Collecties wandpanelen
Interieurdeskundigen van Wonder-
wall Studios uit Venray kwamen het 
in Azië op het spoor en hebben er 
samen met lokale vakmensen en 
ondernemers een complete indu-
strie van gemaakt. Het gaat daarbij 
om verschillende soorten hardhout 
van hoge kwaliteit en soms 
spinthout uit de meubelindustrie. 
Het hout is uit de oude vervallen 
huisjes en de omgeving gehaald 
en zodanig bewerkt dat het een 
tweede leven heeft gekregen. En 
dat is het meer dan waard! 

Inmiddels zijn er hele collecties 
wandpanelen van verschillende sa-
menstellingen, kleuren en gradaties 
die als pakketten (panelen) onder 
verschillende namen verkrijgbaar 
zijn, zoals Parker, Gallon, Phoenix, 
Mercury, Springs, Train, Jagger, 
Days, Jungle en Bridges. 
Alle met verschillende eigenschap-
pen. 

Van nature gevarieerd
Nog altijd wordt in verschillende 
landen gezocht naar meer en 
misschien wel ander hout van deze 
oorsprong om ook dit een tweede 
leven te geven. Omdat het hout 
overal vandaan komt is de collectie 
letterlijk en figuurlijk van nature 
zeer gevarieerd en uniek van ui-
terlijk. De wandpanelen kunnen 
in elk interieur worden toegepast, 
voornamelijk in woningen, maar 
ze passen ook in het interieur 
van cafés, restaurants, hotels en 
winkels. Ze zijn er in de vorm van 
rustiek tot strak en van klassiek tot 
modern. Kortom de wandpanelen 
sieren een grote verscheidenheid 
aan binnenmuren. En dat kan ook 
in uw woning!

Handwerk
Bij de producent van dit moois 
regelt men alles zelf, vanaf het hout 
verzamelen, laten bewerken tot aan 
verkoop. Op die manier kan men 
de hoge kwaliteit van het product 
garanderen. Elke wandtegel is 
handgemaakt, hetgeen betekent 
dat op een bepaald moment elk 
stukje hout in handen is geweest 
van een of meerdere vakmensen 
die er datgene mee hebben gedaan 
waarom het zo mooi is geworden. 
Het is dus echt handwerk.

Perfecte passing
Het product omvat 11 panelen in 
een doos, samen verpakt tot een 
vierkante meter. Elk paneel is met 
uiterste precisie gemaakt zodat de 
panelen met de vertanding perfect 
in elkaar passen. Het resultaat is 
een prachtige naadloze houten 
wandbekleding voor muren, coun-
ters, bars, achtergrondpanelen- en 
zelfs plafonds kunnen ermee 
worden bekleed.
Behalve een mooi aanzien zorgen 
de panelen ook voor een goede 
geluidsabsorberende werking.
Verkrijgbaar bij Van Kreuningen
Deze bijzondere wandbekleding 
kunt u zien en kopen bij 
Woninginrichting Van Kreuningen 
aan de Industrieweg 42, 3641 RM 
Mijdrecht. Maar er is meer. Bij Van 
Kreuningen bent u tevens aan het 
goede adres voor een compleet 
programma aan meubelen, 
kasten, slaapcomfort, tapijten, 
gordijnen, verlichting, binnen- en 
buitenzonwering, rolhorren, karpet-
ten en gezellige woonaccessoires 

Goed voorbereid de 
zomer in met 
Decorette Mijdrecht

Terwijl u dit leest, hebben we 
al een voorproefje gehad van 
het mooie weer. Heerlijk, zoals 
het zonnetje zijn werk doet. 
Iedereen knapt er van op! 

Helaas is het zo dat wat nu nog als 
prettig ervaren wordt, straks in de 
zomer een echte last kan worden. 
Oververhitting en UV straling, 
binnen en buiten, is voor niemand 
goed. Mensen zoeken massaal 
verkoeling en willen schaduw. Bij 
Decorette is men ervan overtuigd 
dat goede zonwering bijdraagt aan 
meer woongenot. Het comfort van 
koelte en schaduw in eigen huis 
en op eigen terras maakt de zomer 
mooier!
Het is dan ook niet toevallig dat 
Decorette Mijdrecht juist nu met 
grandioze aanbiedingen komt, om 
uw woonsituatie klaar te maken 
voor de zomer. Anton Piet: “Het lijkt 
zo vroeg, maar wie nu een goede 

zonwering laat aanbrengen, zit 
straks, als het niet meer te houden 
is van de warmte, heerlijk koel! 
Als er dan nog zonwering gekocht 
moet worden, gelden er langere 
levertijden en wordt het probleem 
tijdelijk nog groter.”
Om consumenten te overtuigen van 
het nut van een vroege aankoop, 
biedt Decorette Mijdrecht 20% 
korting op zonwering. Dus veel 
voordeel en maximaal comfort, 
laat de zomer maar komen! U kunt 
bij Decorette Mijdrecht terecht 
voor allerhande vormen van 
buitenzonwering en raamdecoratie 
voor binnen. Het begint allemaal bij 
een eerlijk en gedegen advies. 
Loop daarom eens binnen bij 
Decorette Mijdrecht, Dorpsstraat 12  
en overtuig uzelf van de kwaliteit 
in advies en producten. Neem uw 
vragen mee en ga naar huis met 
het juiste antwoord... U bent van 
harte welkom!

Energieloket Sienergie en 
Boekhuis goede match

Sinds enige tijd is het 
Energieloket van Sienergie 
gevestigd in het Boekhuis in 
de Zijdstraat in Aalsmeer. Een 
goede zet, want sindsdien 
mag het Energieloket 
zich verheugen in een 
grote belangstelling. Vele 
woonconsumenten haalden 
inmiddels folders op met 
informatie en tips over energie 
besparen. Of schoven aan 
voor persoonlijk advies over 
wat zij in hun woning het 
beste kunnen doen aan tocht 
en koude voeten. En aan hoge 
energiekosten.

“Laatst kwam een mevrouw speci-
aal terug naar het loket om mij te 
bedanken. Zij had op mijn advies 
de spouwmuren laten isoleren”, 
vertelt Rene Raadschelders, de 
energieadviseur van Sienergie 
die elke woensdag middag 
vanaf 15 uur te vinden is in het 

Boekhuis. “Het voelde gelijk veel 
comfortabeler aan, zei ze. Of een 
oudere meneer die vertelde dat het 
‘vrouwtje’ nu geen koude voeten 
meer heeft na het aanbrengen 
van vloerisolatie. En dan dat 
jonge gezin dat in het huis van zijn 
grootouders is gaan wonen. Een 
heel mooi karakteristiek huis maar 
totaal niet geïsoleerd. Ik heb ze 
laten zien hoe ze het knusse van 
het huis kunnen behouden en toch 
hun immense energierekening naar 
beneden kunnen brengen. Het is 
heel dankbaar werk, je kunt zoveel 
doen voor mensen, waardoor hun 
huis comfortabeler wordt en ze veel 
minder kwijt zijn aan hun energie-
maatschappij. En het is goed voor 
het milieu natuurlijk.”

Ook voor Constantijn Hoffscholte, 
eigenaar van het Boekhuis is 
het een geslaagde combinatie. 
“Onze klanten kunnen hier terecht 
voor steeds meer diensten, zelfs 

isolatieadviezen dus. En de klanten 
van Sienergie zien natuurlijk de 
winkel. Een pakje ophalen en gelijk 
even een foldertje meenemen over 
woningisolatie? De medewerkers 
van het Boekhuis wijzen u graag 
de weg. Of even binnenlopen en 
aan de balie een afspraak boeken 
voor een persoonlijk gesprek op 
woensdag middag met René en 
gelijk je OV-chipkaart opladen? 
Kan allemaal.” Ofschoon een 
afspraak niet echt nodig is. Maar ja, 
als het drukker wordt kun je je zo 
wel verzekeren van een plekje aan 
de tafel van René. 
De adviezen van Sienergie zijn 
dank zij de financiële bijdrage 
van de gemeente Aalsmeer gratis. 
René: “ ‘Wij van WC Eend adviseren 
WC Eend’ is er bij ons niet bij. 
We kunnen mensen wel de weg 
wijzen naar vakkundige bedrijven 
en kijken graag met hun mee om 
offertes te vergelijken. Maar we 
laten ons door hen niet betalen. We 

houden graag onze handen vrij.”
De kost gaat voor de baat uit, 
ook bij woningisolatie. Met het 
verlaagde BTW-tarief op arbeid (tot 
1 juli 2015!) en de subsidieregeling 
en duurzaamheidslening van de 
gemeente Aalsmeer wordt die 
investering een stuk aantrek-
kelijker. Sienergie kan u hier alle 
informatie over geven en helpt 
u graag met het invullen van de 
formulieren. De duurzaamheidsle-
ning is gezien de zeer lage rente 
bijzonder aantrekkelijk. Wel eist 
de gemeente bij het aanvragen 
ervan een Energieprestatieadvies 
dat door een erkende instantie 
moet zijn opgesteld. Sienergie kan 
dat voor een scherpe vergoeding 
voor u verzorgen. En wilt u graag 
een energiescan compleet met 
infrarood foto van uw huis waarbij 
René bij u thuis de bouwkundige 
mogelijkheden komt bekijken om 
samen met u de beste manier van 
isoleren in uw specifieke situatie te 
bepalen? Ook dat kan tegen een 
geringe vergoeding. U kunt daar-
voor een afspraak maken met René 
Raadschelders op 06-29738797.

Naast individuele advisering van 
woonconsumenten in het boekhuis 
brengt Sienergie ook buurtbe-
woners bij elkaar en ontzorgt 
hen volledig bij het gezamenlijk 
isoleren van hun woningen. Na het 
succesvolle buurtisolatieproject 
in de wijk Geerland in Kudelstaart 
is Sienergie onlangs met enkele 
buurtbewoners in de Aalsmeerse 
wijk Hornmeer gestart. Belangstel-
lenden uit die wijk kunnen zich 
vrijblijvend inschrijven op www.
sienergie.nl onder Buurtprojecten, 
Hornmeer Groen. 

Foto: Energieloket Sienergie in het 
Boekhuis; inzet: René Raadschel-
ders (eigen foto’s)

en decoraties. Woninginrichting 
Van Kreuningen is een bekend en 
servicegericht bedrijf dat tientallen 
jaren met eigen stoffeerders 
en installateurs hoogstaande 
kwaliteit levert. Van Kreuningen 
heeft een breed geschakeerd en 
tevreden klantenbestand in en 
(ver) buiten de regio. Desgewenst 
kunt u eerst uw ideeën over uw 
woninginrichting afstemmen met 
de interieurstyliste. Vervolgens 
kunt u met de uitwerking daarvan 
een op maat gemaakte sfeervolle 
ambiance in uw woning realiseren. 
Wilt u eerst meer weten, bezoek 
dan de website www.kreuningen.nl. 
Of bel met 0297-283113.





Van tuinontwerp naar 
tuinmeubel

Ruim 20 jaar geleden kreeg 
tuinarchitect, Paul Weijers, 
de vraag gesteld om mooie 
tuinmeubelen in een tuin 
in Hamburg te plaatsen. 
Na lang zoeken was de 
simpele conclusie, dat er 
geen geschikte meubelen 
waren voor het soort tuinen 
die hij in het verleden met 
zijn vader, Henk Weijers, 
maakten. Voorzichtig is hij 
in de schuur van zijn ouders 
begonnen met meubels in 
elkaar te lassen. Na veel 
uitprobeersels, mislukkingen 
en teleurstellingen werd het 
duidelijk, hoe moeilijk het is 
om een meubel te maken dat 
goed zit, mooi is en het hele 
jaar door buiten kan blijven 
staan. 

Nu 20 jaar later worden de meube-
len door ZITLEKKER.NL in Uithoorn 

gemaakt vanuit een visie dat je in 
een tuin moet kunnen leven. Een 
veel gebruikte spreuk van Henk 
destijds was altijd ”een tuin is 
om van te genieten en niet om in 
te werken”. Met dit in gedachte 
ontwerpt Paul alle meubelen zo 
dat er niet ieder jaar een week met 
de hoge drukspuit en verf of olie 
gepoetst moet worden. Meubelen 
moeten het hele jaar meedoen 
in het ontwerp van de tuin, dus 
geen kale frames met kussens in 
de schuur of grote plastic zakken 
zonder vorm over de meubelen 
heen. Ook in de winter moet je 
nog lekker buiten in je tuin kunnen 
zitten. Met een buitenhaard aan op 
je loungebank buiten genieten van 
een mooie winterse dag kan net zo 
lekker zijn als zomers in bikini op 
dezelfde bank. Dat is hoe meubelen 
voor de buitenruimte gezien wor-
den. Tuinmeubelen mogen toch ook 
gewoon mooi zijn! Daar waar we 

binnen zoveel aandacht besteden 
aan ons interieur, de meubelen voor 
in de keuken en zo, laten we de 
buitenruimte vaak liggen. Toch kan 
de tuin een verlengstuk zijn van 
het huis. Door de juiste materialen 
te gebruiken en de ruimte goed in 
te richten ontstaat er een ruimte 
die naadloos aansluit op het huis 
en daarmee wordt de leefruimte 
vergroot. 

Maatwerk
Om meubelen zo te maken, dat 
iedereen er lekker op zit, is het van 
belang dat je flexibel bent. Een 
centimeter hoogte verschil kan 
een heel groot verschil zijn in de 
ervaring hoe je zit. Ook de diepte 
van een bank is heel belangrijk 
voor de ervaring van het zitten. 
Geen mens is hetzelfde en daarom 
moeten meubelen in verschillende 
uitvoeringen en maten geleverd 
kunnen worden. Zitlekker.nl heeft 
bewust gekozen om de meubelen 
in Nederland zo te fabriceren, dat 
al deze aspecten van de meubelen 
in eigen beheer kunnen worden 
uitgevoerd. Hierdoor kunnen meu-
belen op maat gemaakt worden 
en is er binnen de standaard lijn 

meubelen al een ruime keus in 
zitdiepte en hoogte. 

Omdat dit bedrijf de meubelen zelf 
ontwikkelt en ontwerpt vanuit de 
visie van een tuinarchitect ontstaan 
er meubelen en objecten die 
anders zijn dan uit de traditionele 
tuinmeubel branche. De wensen 
van tuinbezitters spelen een grote 
rol in de totstandkoming van de 
ontwerpen. Zo is het nieuwe ligbed 
een direct gevolg van de vraag van 
een van de klanten in St Tropez. 
De nieuwe kussenwanden zijn 
een gevolg van de vraag hoe je 
voorkomt dat de losse kussentjes 
door de tuin vliegen. De passie die 
er in dit bedrijf is voor het ontwik-
kelen en bedenken van nieuwe en 
unieke objecten is zo groot, dat er 
altijd weer verrassende ontwerpen 
uitkomen. Door de ontwikkeling 
bij de fabrikanten van stoffen, is 
er de laatste jaren ook een groot 
scala aan nieuwe stoffen gekomen, 
waarmee buitenmeubelen kunnen 
worden bekleed. Door de unieke 
manier van bekleden, kunnen de 
meubelen van Zitlekker.nl ook zo 
gemaakt worden, dat er voor het 
zicht geen verschil is met binnen 

meubelen. Toch zijn deze meubelen 
constructief gezien essentieel 
anders. Er wordt te allen tijde voor 
gezorgd, dat er geen water en 
vieze “bladerdrab” in kiertjes kan 
blijven liggen. En ook het zitcomfort 
is minstens zo belangrijk, als het 
uiterlijk van het meubel. 

Kwaliteit is een belangrijk aspect 
voor dit bedrijf uit Uithoorn. Op 
de meubelen wordt “5 jaar-geen-
gezeur-garantie” gegeven. Is 
er iets niet goed, dan wordt het 
eerst opgelost en dan pas wordt 
er gekeken waar het probleem 
ontstaan is. Bij het ontwikkelen 
van buitenmeubelen komt veel 
kijken. Ons Nederlandse klimaat 
kent grote uitersten. Zo moet er 
gerekend worden dat de tempera-
tuur van min 20 tot 30 plus kan 
gaan. Bij een temperatuurverschil 
van 50 graden speelt de uitzetting 
en krimp van de verschillende 
materialen een grote rol. Zo werd 
in het verleden de fout gemaakt 
om glas op RVS te lijmen. Het RVS 
krimpt in de winter zo hard dat het 
glas kapot werd getrokken, een 
dure maar leerzame fout...
De fabriek van Zitlekker.nl is een 

ambachtelijke werkplaats waar 
met liefde mooie meubelen worden 
gemaakt. Van kleinschalige series 
tot enkele unieke objecten, ook 
voor de openbare ruimte. Zo 
staan er voor het Centraal Station 
van Amsterdam al drie jaar drie 
grote banken met plantenbakken. 
Speciaal ontworpen om de grote 
stroom bezoekers van het station 
buiten een zitplek te geven en de 
grote beproeving van duizenden 
mensen per dag te doorstaan. 
Het vinden van de creatieve 
oplossen voor de buitenruimten, 
is voor de mensen van Zitlekker.nl 
een dagelijkse uitdaging, die ze vol 
passie en plezier aangaan. Of dit nu 
voor een enkele stoel is of voor een 
grootschalig hotel project.

Eind maart (28 & 29 ) organiseert 
Zitlekker.nl open fabrieksdagen 
waar de bezoeker een kijkje kan 
nemen en de passie en liefde voor 
dit vak kan beleven. Voor meer 
informatie over deze dagen en de 
producten kunt u kijken op 
www.zitlekker.nl. Locatie fabriek 
en showruimte (op afspraak): 
Amsteldijk Noord 182 1422 XZ 
Uithoorn tel. 0297-524288. 

Kunst voor elke muur 
en voor elk budget

Kunstuitleen en Galerie Time-
less op de Ondernemingsweg 
in Uithoorn heeft klanten van 
diverse pluimage. Jong, oud, 
hip, behoudend, mensen die 
om de paar jaar een nieuw 
werk lenen en klanten die 
het leuk vinden om elke twee 
maanden de kunst in huis te 
wisselen. Alles kan, alles mag. 

Timeless heeft kunst voor elke 
muur en voor elk budget. Om al 
die verschillende klanten tevreden 
te houden en te blijven verrassen, 
zorgen Timeless eigenaren 
Richard en Ida Miltenburg voor 
een gevarieerd aanbod. Moderne 
abstracte schilderijen, Afrikaanse 
beeldjes, glasobjecten, ingetogen 
stukken en ook zeer uitbundig werk 
maken allemaal onderdeel uit van 
de collectie. Ook vinden Richard en 
Ida het belangrijk om steeds weer 
nieuwe kunstenaars in het aanbod 
te hebben.

Klein meubels
Nieuw in hun aanbod zijn de klein 

meubels. Een gewaagde keuze 
van Ida, ze vind het leuk om juist 
datgene in de collectie te brengen 
wat niemand verwacht bij een 
kunstuitleen. Zo ook de Afrikaanse 
beelden en maskers, zelfs deze zijn 
te huur.

The elephant parade & 
glasobjecten
Nieuw en zeer populair zijn de met 
de hand beschilderde olifanten van 
The Elephant Parade. De olifantjes 
bij Timeless kosten tussen de 40 
en 100 euro, waarvan een deel van 
de opbrengst naar het olifanten-
reservaat in Thailand gaat. Tevens 
hebben zij nieuw in het assortiment 
de Italiaanse glasobjecten van 
Loranto, die ook in het Cobra 
Museum staan.

Nieuwe kunstenaars
De nieuwkomers zijn op dit 
moment Lei Hannen, een keramist 
die prachtige paarden en stieren 
sculpturen maakt. Leon Bosboom, 
een Nederlandse kunstenaar 
die de Spaanse stier als ultieme 

inspiratiebron heeft. Hij werkt met 
epoxyhars en acryl op canvas. 
Waanzinnig van kleur, de stieren 
spatten van het doek af. Jorge 
Victor, een Braziliaanse kunstenaar 
die in vele kleuren de stad, drukte, 
neonverlichting en reclameborden 
weergeeft. Het werk van Victor zie 
je momenteel veel in de woonp-
rogamma’s op tv. SR Rodrigues, 
zijn schilderijen zijn geschilderd 
in natuurtinten waarbij hij altijd 
opzoek is naar de perfecte balans.
Uiteraard zijn er nog vele 
kunstenaars te bewonderen bij 
Kunstuitleen Timeless, daar zij meer 
dan 300 kunstenaars in stock heb-
ben. Tevens wil Ida benadrukken 
dat kunst echt niet duur hoeft te 
zijn, onder onze vele leden zijn ook 
studenten.  

De Timeless spelregels
Eenmalig inschrijfgeld 20 euro 
(via website 10 euro). Van het 
geleende werk betaal je 2% van 
de galeriewaarde per maand. 
Verzekering is inbegrepen. Van dit 
maandbedrag komt de helft in een 
persoonlijk spaartegoed, waarmee 
je kunst kunt aankopen. Je mag de 
kunstwerken zo vaak wisselen als 
je zelf wilt. Het is ook mogelijk om 
iemand een abonnement cadeau 
te doen, dit doen wij in de vorm 
van een cadeaubon. Ook kunt u bij 
ons terecht voor al uw inlijstwerk, 
we hebben ruime keuze aan 
aluminium en houtenlijsten van 
barok tot strak. 

Timeless Kunstuitleen | Galerie
Ondernemingsweg 45
1422 DZ  Uithoorn
0297-534598
www.kunstuitleen-timeless.nl
www.facebook.com/kunstuitleen.
timeless

Openingstijden
Wo. en vr. van 12.00-17.00 uur 
Zaterdag van 11.00-17.00 uur

Nieuw bij RSD Schuurman: 
Kunststof kozijnen

De naam Schuurman heeft 
al jaren lang een bekende 
klank in De Ronde Venen en 
daarbuiten. Als producent en 
leverancier van blokhutten, 
tuinhuisjes, stallingen voor 
scootmobielen, terrassen, 
tuinafscheidingen en 
maatwerk in timmerwerk staat 
het bedrijf bekend als een 
echte speciaalzaak op dat 
gebied. 

Schuurman is bovendien dealer van 
FelixWood constructiehout waar-
mee duurzame buitenconstructies 

in-/opmeten, eventueel slopen van 
houten delen en de vervaardiging 
bij de fabriek, tot plaatsing met 
daarin HR ++ glas, plaatroosters, 
montage en afwerking. Daardoor is 
er altijd één aanspreekpunt. Daar-
naast staan service en garantie bij 
RSD hoog in het vaandel.

In veel kleuren leverbaar
“Omdat elke opdracht anders is bij 
een woning, uitbouw of bedrijfs-
pand vanwege de maatvoering 
van het kozijn of schuifpui, zal het 
duidelijk zijn dat het hier vrijwel 
altijd om maatwerk gaat. Dus 
leveren wij op klantspecificatie. 
Dat heeft tevens betrekking op 
de diverse kleuren waarin de 
profielen geleverd kunnen worden. 
Er is keuze uit nagenoeg alle 
RAL-kleuren, maar ook in een 
houtgelijkende uitvoering. In dat 
opzicht geven we dan ook altijd 
advies op maat, gevolgd door 
een vrijblijvende offerte,” vertelt 
Jeroen. “De kunststof onderdelen 
hebben een profiel waarmee het 
merk uniek is in De Ronde Venen. 
Het materiaal is zwaar uitgevoerd 
met een gegalvaniseerd stalen 
binnenwerk, koude/warmtebrug-
gen enzovoort. Het is tevens 
inbraakvertragend, mede door het 
degelijke hang- en sluitwerk. Sinds 
we een half jaar geleden hiermee 
zijn begonnen gaat het ineens hard 
met aanvragen waarvan we een 
aantal inmiddels hebben kunnen 
omzetten in opdrachten. Ook zijn 
er al kozijnen geplaatst bij op-
drachtgevers en die zeggen er erg 
tevreden over te zijn. Niet alleen 
zijn er aanvragen van klanten in De 
Ronde Venen, maar ook van buiten 
de regio krijgen we nu verzoeken 
om informatie. We hebben dus niet 
te klagen,” aldus Jeroen.
RSD Schuurman heeft de beschik-
king over een eigen opslag en 
montageruimte in de bedrijfshal 
waar ook Theo en Dirk Schuurman 
met hun bedrijfsactiviteiten zijn ge-
vestigd. Je kunt hier dus duidelijk 
spreken van een actief opererend 
familiebedrijf dat profiteert van 
elkaars synergie. De vestiging is 
goed bereikbaar aan de Industrie-
weg 65 in Mijdrecht (bij het bord 
Schuurman Blokhutten). 
U bent op afspraak van harte wel-
kom om de kunststof uitvoeringen 
te komen bekijken. Dan belt u met 
06-51221766 of 06-53731146. 
Per e-mail kan ook: 
rsdkunststofkozijnen@gmail.com.

worden gebouwd. Schuurman 
biedt daarin een totaalconcept. 
Daar komt bij dat gelieerd aan de 
naam ook een dienstverlenend 
bedrijf is gekoppeld, te weten 
dat van Robin Schuurman (RSD). 
Dienstverlenend op het gebied 
van professionele demontage en 
sloopwerk van bestaande (oude) 
tuinhuisjes, bedrijfspanden, uitvoe-
ring van schoonmaakopdrachten 
en werving voor bouwbedrijven. 
inmiddels is er een uitbreiding van 
de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd, 
namelijk in het leveren en plaatsen 
van kunststof kozijnen!

Inoutic voor een betaalbare 
prijs
Nu de bouw weer aantrekt 
en de vraag naar specifieke 
dienstverlening en producten 
toeneemt, blijken zich voor Robin 
Schuurman nieuwe mogelijkheden 
in de markt te openen. Daaronder 
de invoering van kunststof kozijnen 
voor ramen, deuren en schuifpuien 
binnen zijn bedrijfsnaam RSD. 
Het gaat hier om hoogwaardige 
producten van het zeer degelijke 
Duitse merk Inoutic. Kennis en 
kunde van deze materie is volop 
aanwezig binnen het bedrijf. Jeroen 
Kools is de specialist bij uitstek die 
jarenlange ervaring heeft en mede 
tot volwaardig monteur is opgeleid 
in de fabriek bij Inoutic. Hij kan 
u alles vertellen over de kwaliteit 
en de mogelijkheden die dit merk 
biedt tegen een betaalbare prijs. 
Voordeel is bovendien dat het hele 
renovatie- of nieuwbouwproces in 
eigen beheert gebeurt, vanaf het 





Zoveel inspiratie, 
ideeën en tips

In 2015 is het precies 125 jaar 
geleden dat Vincent van Gogh 
(1853-1890) is gestorven. Dit 
moment wordt door Keukenhof 
aangegrepen om de beroemde 
Nederlandse kunstenaar te eren. 
Hoogtepunt in het Van Gogh-jaar 
is een bloembollenmozaïek van 
Vincent van Gogh van ruim 250 m2 
en gemaakt van duizenden tulpen 
en muscari’s. De bloemenshows in 
het Oranje Nassau Paviljoen laten 
prachtige combinaties zien tussen 
de tienduizenden bloemen en zijn 
schilderijen. 

Selfie-tuin
Nieuw in 2015 is een prachtige 
Selfie-tuin, geïnspireerd door de 
zelfportretten van Van Gogh, maar 
in een modern jasje gestoken.

Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolbloemen. Een 
dag vol beleving die u niet snel zult vergeten. Het mooiste lentepark ter wereld biedt een unieke geur- en kleurbeleving, meer dan 
20 spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Thema 2015: Van Gogh

Zoveel bloemen en kleuren, zoveel 
inspiratie, ideeën en tips waarmee 
u thuis aan de slag kunt. Een 
wandeling door Keukenhof is ont-
dekken wat de actuele trends zijn 
en wat u zelf het mooist vindt. Laat 

u verrassen in de inspiratietuinen 
en bezoek de spectaculaire bloe-
menshows. De creativiteit van onze 
arrangeurs kent geen grenzen. 
Ervaar dat alles mogelijk is, ook in 
uw eigen tuin, in uw eigen stijl.

Keukenhof is ook leuk voor kinderen
Keukenhof is een feest voor het hele gezin. Kinderen kunnen ronddolen tussen de mooiste bloe-
men, “lopen” over het water, spelen in de natuurlijke speeltuinen, genieten op de kinderboerderij 
en dwalen in ons nieuwe doolhof. Ze leren ondertussen veel over de natuur en de bloemen. Wat is 
er leuker dan een feestelijke dag af te sluiten met lekkere pannenkoeken of poffertjes.

Het mooiste lentepark ter wereld

Openbaar Vervoer
Tijdens het seizoen, van 20 maart tot en met 17 mei 2015, rijden er 
non-stop bussen van Arriva vanaf Station Schiphol, Station Leiden 
CS en Station Haarlem CS rechtstreeks van en naar Keukenhof.

Voordelig met de trein 
naar Keukenhof 
Reist u ook met de trein? Bestelt u dan het Combiticket trein + bus 
+ entree Keukenhof. Dit ticket kost € 35 en is geldig in bijna alle 
NS- en andere treinen in Nederland, in de Keukenhof Express vanaf 
Schiphol Plaza (buslijn 858) en Leiden CS (buslijn 854) én op buslijn 
50 (en 850) vanaf station Haarlem.

U kunt uw Combiticket trein + bus + entree Keukenhof 
kopen via ns.nl/spoordeelwinkel. 
Het ticket is geldig tot en met 17 mei 2015.

Meer informatie
www.keukenhof.nl

Gratis zomerbollen
Tegen inlevering van deze bon bij de informatiebalie van Keukenhof 
ontvangt u een gratis zomerbollenpakket. Deze bon is niet geldig in 
combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor contanten.

GRATISzomerbollen
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