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Boekenbeurs
Wilnis - Op zaterdag 1 april 
2017 van 10.00 tot 16.00 uur 
zal voor de 4e keer de jaarlijk-
se boekenmarkt worden ge-
houden in gebouw De Scha-
kel achter de Ontmoetingskerk 
aan de Dorpsstraat in Wilnis. Er 
is weer een groot, gesorteerd 
aanbod van streekromans, 
historische romans, thrillers, 
engels-, frans- en duitstali-
ge boeken, gedichtenbundels, 
religieuze(dag)boeken, bloe-
men en planten, ons konings-
huis, koken, geschiedenis, di-
verse hobby’s, sport, beelden-
de kunst, etc., heel veel kinder-
boeken en nog veel meer. Alles 
tegen een zacht prijsje te koop. 
Legpuzzels, gezelschapsspel-
len, dvd’s, cd’s en lp’s zijn er 
ook te koop. De opbrengst 
wordt evenredig verdeeld on-
der Het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen en de PKN 
Ontmoetingskerk in Wilnis.
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RESERVEREN GEWENST
De Lindeboom 18 - Mijdrecht - Tel 0297-284838

www.lotuscorner-mijdrecht.nl

WOKKEN
NIEUW:

Wij hebben ons assortiment
fl ink uitgebreid met diverse extra

voor- en hoofdgerechten

Voorgerechten warm en koud: 
soep, diverse salades en sushi
Hoofdgerechten:
• warm buffet • wok buffet • koud buffet
• teppanyiki • diverse soorten vis en vlees
Nagerechten:
vers fruit, vers schepijs en een
chocoladefontein

din. t/m don.

van 18.30 tot 20.30 uur 

 € 14.95

p.p.

vrij. t/m zon.

 

 € 16.95
p.p.

Vervolgstappen 
ondertunneling 
Maarsbergen

IN DE
PROVINCIE

DEZE WEEK:

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
WONEN VOORJAAR 2017

2e katern

Regio - De Ronde Venen is zeer te-
leurgesteld over het besluit van de 
gemeente Uithoorn om de bezwa-
ren tegen de nieuwe verkeerssitu-
atie in het dorpscentrum van Uit-
hoorn ongegrond te verklaren. De 
door Uithoorn voorgestelde afwik-
keling van het verkeer tussen de 
Prinses Irenebrug en de Laan van 
Meerwijk maakt het voor inwoners 
van met name Amstelhoek en De 
Hoef veel lastiger de voorzienin-
gen van Uithoorn te bereiken. Ook 
is het in strijd met afspraken die zijn 
gemaakt bij de omlegging van de 
N201. De Ronde Venen tekent daar-
om beroep aan bij de rechtbank 
Amsterdam.
De plannen van Uithoorn voor de 
inrichting van het dorpscentrum 
hebben grote impact op De Ronde 
Venen, haar inwoners en bedrijven. 

Het zorgt ervoor dat verkeer via de 
Prinses Irenebrug naar Uithoorn na-
genoeg onmogelijk wordt. Ook ont-
staat bij de tijdelijke inrichting een 
gevaarlijke situatie voor fi etsers om-
dat zij kruisen met vrachtverkeer en 
personenauto’s. Landbouwverkeer 
is niet meer mogelijk via de Prinses 
Irenebrug en moet maar liefst 13,5 
kilometer omrijden via Vrouwenak-
ker en De Hoef. 

Bezwaar
Op 12 april 2016 heeft gemeente De 
Ronde Venen, samen met 59 ande-
re personen en instanties, bij Uit-
hoorn bezwaar gemaakt tegen het 
verkeersbesluit dat een uitwerking 
is van de plannen. Tien maanden 
later, op 3 februari 2017, heeft Uit-
hoorn, zonder noemenswaardige 
onderbouwing en in afwijking van 

het advies van de Bezwaarschrif-
tencommissie gemeente Uithoorn, 
alle bezwaren volledig ongegrond 
verklaard. 
De Ronde Venen is zeer teleurge-
steld over deze wijze van afdoe-
ning van het ingediende bezwaar en 
heeft daarom besloten beroep aan 
te tekenen bij de rechtbank Am-
sterdam. De zeer gebrekkige onder-
bouwing van het besluit op het be-
zwaar door Uithoorn, geeft De Ron-
de Venen het vertrouwen dat zij ge-
hoor zal vinden bij de rechtbank. De 
Ronde Venen blijft er voorstander 
van om gezamenlijk met Uithoorn 
te zoeken naar mogelijkheden voor 
een aanvaardbare herinrichting van 
de oude N201 in het dorpscentrum 
van Uithoorn. Het is echter aan Uit-
hoorn om hiervoor open te staan. 
Tot op heden is dat niet gebleken.

Uithoorn verklaart bezwaren gemeente De Ronde 
Venen ongegrond 

De Ronde Venen  teleurgesteld  
en stapt naar rechtbank

Vinkeveen - Op donderdag 30 
maart, tussen 19.00 en 21.00 uur,  
presenteert de Werkgroep Zwa-
nenpark haar verbeterplannen voor 
het Zwanenpark. Dit gebeurt  in het  
Zwanenpark gelegen bijgebouw  
van de Pijlstaartschool.  Al enige ja-
ren is de Werkgroep actief rond het 
Zwanenpark. Het begon met een 
groepje jongeren uit Zuiderwaard 
dat alweer drie jaar geleden kwam 
met een plan voor uitbreiding van 
speelvoorzieningen  in het Zwa-
nenpark: uitbreiding van de skate-
baan, twee trapveldjes, een speel-
plek voor de kleinere kinderen met 
zitgelegenheid en een hek om alles 
heen om de, vaak loslopende, hon-
den te weren zodat kinderen en jon-
geren er veilig en schoon (honden-
poep)  kunnen spelen. 
Ze  presenteerden het plan aan Be-
wonersplatform InVinkeveen waar-
na  een inloopbijeenkomst werd ge-
organiseerd om de plannen voor te 
leggen aan alle bewoners van Vin-

keveen.  Op een enkeling na toon-
de het merendeel, van de bewoners 
dat langskwam,  zich positief tot en-
thousiast over de plannen.  Maar 
tegelijkertijd kwamen er ook veel 
klachten los over het park: het is te 
donker, het oogt onveilig, het is saai, 
het is te nat, de paden zijn slecht, 
het onderhoud van al het groen is 
volstrekt onvoldoende dan wel ge-
heel afwezig. Het inzicht ontstond 
dat de uitbreiding van de speelvoor-
zieningen niet zoveel nut zou heb-
ben omdat er veel meer moest ge-
beuren met het park. En ook dat het 
dus allemaal niet op korte termijn te 
realiseren zou zijn. 
De actie van de jongens had geluk-
kig wel tot resultaat dat de bestaan-
de skatebaan snel gerepareerd 
werd. En  er ontstond een Werk-
groep Zwanenpark van de Bewo-
nersvereniging Zuiderwaard.   De-
ze werkgroep is, met hulp van IVN 
en Natuur en Milieuvereniging De 
Groene Venen verder gegaan. Ze 

hebben met ondersteuning van 
een ambtenaar en de opbouwwer-
ker een verbeterplan voor het he-
le Zwanenpark opgesteld, inclusief, 
maar wel enigszins  aangepast, de 
speelvoorzieningen. En zelfs meer.  
Het plan bevat naast een droog  
trapveld, een omheind speelgebied 
voor de kleintjes, een moestuin voor 
schoolkinderen en een omheind 
hondenlosloopgebied. En dit alles 
in een meer zonnig park met bloei-
ende struiken en heesters.De Werk-
groep Zwanenpark acht  de tijd nu  
rijp  om het totaalplan voor het Zwa-
nenpark  voor te leggen aan alle be-
woners. 
Iedereen is van harte welkom op 
donderdag 30 maart tussen 19.00 
en 21.00 uur om het plan te komen 
bekijken en beoordelen.  Elk half 
uur zal er een korte visuele presen-
tatie met toelichting worden gege-
ven in een klaslokaal  van het bij-
gebouw van de Pijlstaartschool in 
het park. 

Een totaalplan voor het 
Zwanenpark Vinkeveen

Mijdrecht - Op 14 maart 2017 
heeft het college van Burgemees-
ter en Wethouders van De Ronde 
Venen ingestemd met de start van 
een haalbaarheidsonderzoek naar 
de herontwikkeling van het ge-
bied waar het voormalig Mijdrecht-
se partycentrum De Meijert op ge-
vestigd was. Er wordt daarbij bre-
der gekeken dan alleen de loca-
tie De Meijert. De aanleiding voor 
dit besluit vormt het afbranden van 
het partycentrum De Meijert aan de 
Doctor J. Van der Haarlaan in Mijd-
recht in 2015. Aangezien er breder 
wordt gekeken dan slechts deze lo-
catie, beslaat het studiegebied van 
het haalbaarheidsonderzoek ook de 
Tennisvereniging Mijdrecht, Tennis-
vereniging De Ronde Vener, de Ten-
nishal De Ronde Venen, de stich-
ting Regionale Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen en een aangren-
zend park. Met deze partijen heeft 
de gemeente een plan van aan-
pak opgesteld afspraken gemaakt 
over de uitvoering van het haalbaar-
heidsonderzoek.

Samen met betrokkenen 
en omgeving
Met het onderzoek wil de gemeen-
te de haalbaarheid van een heront-

wikkeling van het studiegebied De 
Meijert en omgeving onderzoeken. 
Via een zogeheten integraal ont-
werp wordt onderzocht wat een 
goede nieuwe invulling van dit ge-
bied kan zijn en op welke wijze (de-
len van) dit gebied kunnen wor-
den ontwikkeld. De omgeving wordt 
nauw betrokken in dit geheel; het 
haalbaarheidsonderzoek wordt op-
gesteld in samenwerking met de 
stakeholders in het deelgebied en 
met de omwonenden en gebruikers 
van dit gebied. Zo wordt ook reke-
ning gehouden met de maatschap-
pelijke behoeften in het gebied. Dit 
alles moet leiden tot een breed ge-
dragen visie op de herontwikkeling.

Vervolgstappen
De planning is dat het ‘haalbaar-
heidsonderzoek integrale heront-
wikkeling’ op 4 april 2017 wordt be-
handeld in de commissie Ruimtelijke 
Zaken en op 20 april 2017 in de ge-
meenteraad. De resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek worden op 
een later moment ter besluitvorming 
voorgelegd. Op dat moment beslui-
ten de stakeholders en de gemeen-
te om wel of niet verder te gaan met 
een herontwikkeling en zo ja, onder 
welke randvoorwaarden.

Start haalbaarheidsonderzoek 
herontwikkeling De Meijert

Vinkeveen - De verbouwing van de 
Broedplaats Vinkeveen in het woon-
appartementencomplex Maria Oord 
aan de Herenweg 63 zit er bijna op. 
Intussen heeft een aantal gebrui-
kers van de verschillende ruimten 
er hun intrek al ingenomen. Met in-
gang van 1 maart waren dat al het 
Servicepunt en de Bibliotheek die 
meteen ook open gingen en veel 
bezoekers trokken. Ook Amerpoort 
is gestart met de dagopvang (fo-
to). Verder heeft het Repair Café er 
zijn reparatieruimte gevonden. Ook 
de verbouwing loopt op z’n einde. 
Hoofdaannemer Coen Hagendoorn 
is aan de slag gegaan met de in-
richting van de Coffeecorner (Ann’s 
Place genoemd). Dat is het laatste 
project. Als het even kan zou dat za-
terdag 8 april ook klaar moeten zijn 
want dan wordt de Broedplaats of-
fi cieel en feestelijk geopend. Maar 
in die week worden er reeds aller-
lei feestelijkheden georganiseerd 
met workshops, spelletjes, schilde-
ren, lezingen en nog veel meer. Ook 
de internetsite is nu in de lucht ge-
gaan (www.broedplaatsvinkeveen.
nl). Hoewel aardig vol met bedrijf-

jes en verenigingen die er een vas-
te stek hebben of krijgen, zijn er nog 
altijd drie ruimten beschikbaar voor 
vaste verhuur, t.w. 38, 52 en 71 m2 
groot. De ruimten zijn zeer geschikt 
om bijvoorbeeld te dienen als ate-
lier, winkeltje, computer (reparatie)
shop, kleermaker en dergelijke. In 
de Broedplaats is tevens een fl ex-
plek te huur. Hij is ingericht en meet 
ongeveer 31 m2. Er is plaats voor 
maximaal 10 tot 12 personen. De 
locatie kan naar wens per dagdeel 
gehuurd worden (ochtend, middag, 
avond). De kosten per dagdeel be-
dragen 28 euro.
De Broedplaats Vinkeveen is een 
project van de WOEV (Werken, Ont-
moeten, Ervaren en Verbinden). De 
bedoeling is er een centraalpunt 
van te maken waar inwoners van 
De Ronde Venen, maar vooral vanuit 
Vinkeveen, elkaar kunnen ontmoe-
ten, informeren, verbindingen kun-
nen leggen en ervaringen kunnen 
delen. Dit met als doel de saam-
horigheid in de gemeenschap te 
verstevigen. Nadere informatie via 
de website of via het e-mailadres 
woev@outlook.com.

Broedplaats Vinkeveen bijna 
klaar en deels al ingericht
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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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

Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen on-
dersteunt kleinschalige educatieprojecten. Hiermee stellen we 
mensen in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken 
hierbij samen met lokale partners omdat we geloven dat dit me-
de-verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering 
van onze projecten garandeert.
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De koers aangescherpt
Het voormalige bestuur heeft zich 
jarenlang met veel energie inge-
zet voor de stichting en prachtige 
projecten opgezet en uitgevoerd. 
In 2016 is het dagelijks bestuur van 
de stichting overgedragen aan een 
nieuw bestuur dat zich met net zo-
veel enthousiasme inzet voor één 
van de duurzame ontwikkelings-
doelen voor 2030 van de Verenig-
de Naties: hoogwaardig onderwijs. 
De duurzame ontwikkelingsdoelen 
zijn de opvolgers van de zogeheten 
millenniumdoelen. Goed onder-
wijs, voor jongens en voor meisjes, 
is van groot belang voor de bestrij-
ding van armoede. Het is een be-
langrijk middel in de strijd tegen 
kinderarbeid en geeft kinderen de 
kans zich verder te ontwikkelen 
waardoor hun kansen in het leven 
toenemen. We hebben, deels nog 
samen met oud-bestuursleden, 
de koers van de stichting tegen 
het licht gehouden en wat aan-
gescherpt: we zetten nog meer in 
op educatie, dat is ons hoofddoel. 
Daarbij realiseren we ons dat we 
een aantal activiteiten uit het verle-
den loslaten zoals het verlenen van 
noodhulp. We zetten ook nog meer 
in op lokale betrokkenheid, we vin-
den het heel belangrijk dat on-
ze inzet door lokale mensen wordt 
voortgezet. En tot slot hebben we 
de geografische beperking losge-
laten, we richten ons op projecten 

die samenwerking op het gebied 
van educatie stimuleren tussen rijk 
en arm. Nieuw is dat onze stichting 
ook graag mensen steunt die zelf 
een project willen uitvoeren. U kunt 
uw project bij onze stichting on-
derbrengen als u een juridisch ‘dak 
boven uw hoofd’ nodig heeft of als 
u ingangen zoekt bij lokale part-
ners in ontwikkelingslanden. In 
2016 is daarvan al meerdere malen 
gebruik gemaakt. We roepen inwo-
ners van De Ronde Venen dan ook 
op om bij ons aan te kloppen als zij 
een goed projectidee hebben voor 
educatie in een ontwikkelingsland. 
Samen gaan we dan op zoek naar 
de mogelijkheden. Wij hebben 
daar wel een paar voorwaarden bij: 
•	 U	bent	betrokken	bij	een	organi-
satie in een ontwikkelingsland die 
projecten op het gebied van edu-
catie uitvoert; 
•	 U	 kent	 de	 lokale	 betrokkenen	
en kunt controleren hoe projecten 
verlopen; 
•	 U	helpt	zelf	mee	om	fondsen	te	
werven; 
•	 U	 draagt	 een	 projectbe-
schrijving en projectplan aan. 

Als u een goed initiatief denkt te 
hebben, kunt u contact met ons 
opnemen. Dat kan via www.sos-
derondevenen.nl. Samen bepalen 
we dan welke vorm van hulp we 
kunnen bieden.

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

26 maart
Concert Rom Amore

Hartstichting zoekt 
collectanten in Wilnis

Toneelvereniging 
“De Opregte Amateur”

Boekenbeurs Wilnis

‘Rommel’ gezocht!  

Passie met het Pergolesi 
Ensemble!

De Ronde Venen - Onder de titel 
Rom Amore presenteren de Vinke-
veense Accordeonvereniging Con 
Amore en het Regionaal Operet-
te- en Musicalkoor (ROM-koor), op 
zondagmiddag 26 maart 2017 een 
uniek concert in de Rooms Katholie-
ke Kerk aan de Kerklaan 2 te Vinke-
veen. Onder de leiding van Arnaud 
Rosdorff en Ferdinand Beuse bren-
gen zij onder andere werken van En-
nio Morricone, Astor Piazzolla, And-
rew Loyd Webber en vele andere ten 

gehore. De kerk is vanaf 13.30 uur 
open en het concert begint om 14.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt in de 
voorverkoop 5 euro en aan de deur 
8 euro. 

Voorverkoopadressen in Mijdrecht: 
Primera De Jong in winkelcentrum 
de Lindeboom, in Vinkeveen: Verf en 
Wand van Asselen aan de Herenweg 
132 en Slijterij Vreeland aan de Ple-
vierenlaan 15 en in Wilnis: Wijnhan-
del de Zwart aan de Herenweg 35.

Wilnis - Van 2 t/m 8 april 2017 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze 50ste collecte tot 
een succes te maken, is de Hart-
stichting juist dit jaar op zoek naar 
zoveel mogelijk nieuwe collectan-
ten. Om samen nog meer geld op 
te halen voor innovatief onderzoek 
naar hart- en vaatziekten. Tijdens 
de Hartweek vraagt de Hartstich-
ting het publiek om donaties voor 
de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Dit jaar is een bijzonder jaar, want 
het is de 50ste collecte. Met de col-
lectes heeft de Hartstichting veel 
geld opgehaald waarmee enorme 
prestaties zijn geleverd op het ge-

bied van onderzoek, voorlichting, 
patiëntenzorg en belangenbehar-
tiging. De Hartstichting heeft veel 
bereikt, maar we zijn er echter nog 
lang niet. Daarom wil de Hartstich-
ting elke dag werken aan oplossin-
gen waarmee we hart- en vaatziek-
ten kunnen verslaan. Dankzij de in-
zet van collectanten, kunnen we 
grote doorbraken realiseren.

Meld je aan
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via Marrie den Braber, mar-
riedenbraber@gmail.com, tel. 0297-
281304. Of via www.hartstichting.
nl/wordcollectant of bel met 070 - 
315 56 95.

De Hoef - In de voorjaarvoorstelling 
van de toneelvereniging “De Opreg-
te Amateur” gaan ze de zee op. Dat 
doen ze op vrijdagavond 31 maart 
en zaterdag 1 april (geen grap). Het 
stuk heet “Viva Vitoria” en is ge-
schreven door Rob Vriens. Ze sche-
pen ’s avonds om 20.00 uur in op 
het cruiseschip de “Vitoria” en ma-
ken ons op voor een heerlijk relax-
te cruise naar warme oorden. Maar 
natuurlijk loopt (correctie: vaart) dat 
natuurlijk op een manier, die ze nou 
niet op het eerste gezicht zouden 
verwachten. Voor degenen onder 
u, die de serie “Love Boat” vroeger 
op de TV hebben gevolgd, of - nog 
beter – die zelf eens op een cruise 
zijn geweest, zal het als een feest 
der herkenning zijn, of misschien 
toch weer niet want ja, het gaat het 
er op de “Vitora” toch iets anders 
aan toe als op de “Pacific Princess” 
(zoals de echte Love Boat officieel 
heette). U wordt welkom geheten 
door de kapitein, twee hostesses 
en maakt ook kennis met de ma-
chinist. En dan gaan de trossen los. 
Een dokter is helaas niet aan boord, 

maar voor alle zekerheid kunt u bij 
de ingang en bij de bar pilletjes te-
gen zeeziekte krijgen (die schijnen 
trouwens ook te werken tegen lach-
kramp in de kaken). De decorbou-
wers staan voor niets: na een nacht-
club, een strand en een straat heb-
ben ze ditmaal een compleet schip 
op het toneel gerealiseerd. Na vele 
weken repeteren hebben de spelers 
er ook weer zin in. Al met al: veel 
plezier en welkom aan boord van de 
“Vitoria”! Als u de cruise mee wilt 
beleven op zee raden wij u aan te 
reserveren, want ze verwachten een 
grote opkomst. Dat kan via de web-
site www.opregteamateur.nl (tab-
blad reserveren) of anders via Ro-
nald Wieman (0297 – 593291). De 
voorstellingen worden gegeven 
op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 
april om 20.00 in de ‘Toni’-zaal 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. 

Wilnis - Op zaterdag 1 april 2017 
van 10.00 tot 16.00 uur zal voor de 4e 
keer de jaarlijkse boekenmarkt wor-
den gehouden in gebouw De Scha-
kel achter de Ontmoetingskerk aan 
de Dorpsstraat in Wilnis. Er is weer 
een groot, gesorteerd aanbod van 
streekromans, historische romans, 
(literaire) thrillers, engels-, frans- en 
duitstalige boeken, gedichtenbun-
dels, religieuze(dag)boeken, boeken 
over Amsterdam en Haarlem, bloe-
men en planten, ons koningshuis, 
koken, geschiedenis, diverse hob-

by’s, sport, beeldende kunst, etc., er 
zijn naslagwerken, heel veel kinder-
boeken en nog veel meer. Alles te-
gen een zacht prijsje te koop. Leg-
puzzels, gezelschapsspellen, dvd’s, 
cd’s en lp’s zijn er ook te koop. In 
onze afdeling antiquarische boeken 
hebben we nog Verkade en verge-
lijkbare albums uit de jaren ’30 in 
de aanbieding en historische puz-
zels. De opbrengst wordt evenredig 
verdeeld onder Het Johannes Hos-
pitium De Ronde Venen en de PKN 
Ontmoetingskerk in Wilnis. 

Wilnis - Al weer voor de 43ste keer 
zal de jeugdvereniging van de Her-
vormde Kerk in Wilnis de jaarlijk-
se Wilnisse rommelmarkt organise-
ren. Deze zal dit jaar op zaterdag 6 
mei plaatsvinden. We streven ieder 
jaar weer naar een zo groot moge-
lijke opbrengst voor een goed doel. 
Dit jaar hebben we het doel dichtbij 
huis gezocht. Het geld zal gaan naar 
‘het Koffiehuis en de kledingwinkel 
van de Volksbond’ aan de Haar-
lemmerstraat in Amsterdam. Dit is 
een organisatie die zich inzet voor 
de buurt en waar dak- en thuislo-
zen langs kunnen komen om elkaar 
te ontmoeten. De kledingwinkel kan 
alleen wel een opknapbeurt gebrui-
ken en ook zou het koffiehuis graag 
een restaurant willen starten. Hier 
zal het geld van de rommelmarkt 
dan ook voor bestemd zijn. Ook dit 
jaar willen we de rommelmarkt weer 
groots aanpakken, maar daar heb-
ben we natuurlijk uw hulp bij no-

dig. Zonder uw rommel is er name-
lijk geen rommelmarkt! 

Breng ze
Dus heeft u nog bruikbare spullen 
thuis die u eigenlijk niet meer ge-
bruikt? Breng deze dan naar de fa-
milie Meijers op de Mijdrechtse 
Dwarsweg 19 te Wilnis. Ook is het 
mogelijk om uw spullen door ons 
op te laten halen. Dit kan u aange-
ven via de site www.rommelmarkt-
wilnis.nl of door te bellen naar 06-
46672091 tussen 18.00 en 20.00 uur. 
(dit alles liever niet op zondagen) 
We zijn ondertussen al druk be-
zig met het sorteren van alle spul-
len, maar zullen hiermee doorgaan 
tot dinsdagavond 2 mei. Wilt u meer 
weten over het doel? Bekijk dan 
eens onze site www.rommelmarkt-
wilnis.nl of like ons op facebook om 
op de hoogte te blijven van de ont-
wikkelingen, dit kan via facebook.
com/rommelmarktwilnis.

Mijdrecht - Zondag 2 april. In de 
Concertserie “De Seizoenen” brengt 
het Pergolesi Ensemble bestaande 
uit twee zangeressen en een saxo-
foonkwartet Passiemuziek in de 
Veenhartkerk. Er zal een unieke uit-
voering klinken van het Stabat Ma-
ter van G.B. Pergolesi. Hiermee zet 
het ensemble een traditie voort van 
uitvoeringen van het Stabat Ma-
ter in de Paastijd. Pergolesi compo-
neerde dit stuk aan het eind van zijn 
leven. Het is zijn laatste werk, een 
paar dagen voor zijn dood voltooid. 
Het gaat over de smart van de be-
droefde moeder van Jezus die haar 
zoon ziet sterven aan het kruis. Sta-
bat Mater is geschreven voor twee 
hoge stemmen, in die tijd gezon-
gen door mannen, begeleid door 
een strijkers ensemble en orgel. In 
de 18e eeuw werd dit werk erg po-
pulair en vaak gezongen door vrou-

wenstemmen. Het Pergolesi ensem-
ble brengt dit werk nu in een unie-
ke samenstelling! Liefhebbers van 
het prachtige saxofoongeluid en ve-
le anderen met hen zullen genieten 
van deze uitvoering. De versie van 
Pergolesi wordt wel ‘de parel onder 
de Stabat Maters’ genoemd. Wen-
deline van Houten – sopraan. Mari-
anne Selleger - alt. Annelies Vries-
wijk - sopraansaxofoon. Ivo Ron-
kes – sopraan- en altsaxofoon. Dirk 
Hooglandt – tenorsaxofoon. Eefje 
Benning – baritonsaxofoon. Kaart-
verkoop concertdatum: 2 april. Aan-
vang 15.30 uur. Locatie: Veenhart-
kerk, Grutto 2 Mijdrecht. Entree: 
15,- euro incl. een kom soep van 
het Seizoen. Kaarten zijn te reser-
veren via: www.troupeadour.nl of 
via de mail: schuil@kpnplanet.nl tel: 
06 23117671 Reserveren wordt van 
harte aanbevolen! 
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Volg ons opElke donderdag van 11.00 tot 17.00 uur

Hmm... Markt Mijdrecht
Gezond - Hip en gezellig

 op het Raadhuisplein

Sinds 1 januari jl. is het offi ci-
eel. De Mijdrechtse Markt is 
zelfstandig. Geen bemoeie-
nis meer van de gemeente, 
geen marktmeester meer. 
De Markt is nu een Stichting 
en de marktkooplieden re-
gelen de zaken met en voor 
elkaar. Er is wel een voorzit-
ter, secretaris en een pen-
ningmeester, die uiteinde-
lijk het laatste woord heb-
ben, maar alles gaat demo-
cratisch. Wil iemand een an-
dere plaats, in overleg wordt 
bekeken hoe of wat en het 
is nog dezelfde dag gere-
geld. Een plekje vrij? Altijd is 
er wel iemand die wel weer 
iemand kent van een ande-
re markt, die misschien wel 

in Mijdrecht op de Markt wil 
staan. Alles in overleg. " Al-
les gaat veel sneller. Via de 
gemeente moest er een 
aanvraag komen, overleg, 
praten, overleg. Nu steken 
we donderdagochtend even 
de kopen bij elkaar en het is 
geregeld. Het is ook goed-
koper voor ons waardoor 
we meer geld overhouden 
om meer acties te organi-
seren". De Markt is ook heel 
anders ingedeeld nu. Ge-
zelliger en compacter, met 
ruime paden. Kortom het is 
weer reuze gezellig op de 
Mijdrechtse Markt en houdt 
u deze krant in de gaten, al-
le acties zult u hierin terug 
vinden.

Koop vast kaarten!
Guus Meeuwis dit najaar 
in Patronaat Haarlem

Klaas Alblas stopt na 15 
jaar met bestuursfunctie 

Nieuwe ‘gereedschapskist’ 
voor Brandweer Wilnis

Zijn het je hormonen?
Lichamelijke klachten en 
vermoeidheid

Oproep aan Vinkeveen en 
Waverveen om enquête in te vullen
Inwoners gevraagd mee te 
denken toekomst De Boei

Streek - Guus Meeuwis gaat de 
clubs in met… ‘The Monkey Sand-
wich Band’. Met deze formatie gaat 
de Brabantse groep mooi nieuw 
materiaal spelen nog voordat dit op 
een album is verschenen. Dit na-
jaar toert het spektakel door het 
land. Op vrijdag 17 november is 
Haarlem aan de beurt, het gebeurt 
allemaal op het podium van Patro-
naat. Koop vast kaarten! “We zijn 
heel veel liedjes aan het schrijven. 
Eigenlijk teveel voor één album. 
Het is fi jn om de liedjes voor pu-
bliek te spelen voordat we de stu-
dio in gaan. Even uitproberen hoe 
ze het live doen. We gaan tijdens 
deze tour alles spelen wat we op de 
plank hebben liggen en natuurlijk 

ook de oude hits. Leuk wordt het 
in ieder geval!” Aldus Guus. Singer-
songwriter Charl Delemarre ver-
zorgt het voorprogramma. De jon-
ge zanger won eind 2014 de Grote 
Prijs van Nederland, is veelvuldig te 
gast geweest bij De Wereld Draait 
Door en werd door Guus Meeuw-
is tijdens de Wintereditie van zijn 
‘Groots met een zachte G concer-
ten’ in de Ziggo Dome uitgeroepen 
tot dé muzikale belofte voor 2017. 

Het concert op 17 november begint 
om 19.30 uur (zaal open om 19.00 
uur) en kaarten kosten 32,50 eu-
ro. Patronaat vind je aan de Zijl-
singel 2 te Haarlem. Info: www.
patronaat.nl

Wilnis - Klaas Alblas, brandweer-
man uit Wilnis, heeft de afgelopen 
15 jaar zich ingezet als bestuurslid 
voor de Vrijwillige Brandweer Wil-
nis (VBW). Klaas heeft al die tijd met 
veel plezier het penningmeester-

schap op zich genomen. ‘Nu, 15 jaar 
later, is het tijd dat een jongere gene-
ratie het stokje over gaat nemen’, al-
dus Klaas. Klaas blijft nog wel actief 
als brandweerman en lid van de ver-
eniging, maar sluit deze taak nu af.

Wilnis - Afgelopen zondag is de of-
fi ciële overdracht geweest voor de 
nieuwe Hulpverlenings Voertuig 
(HV) van Wilnis. De burgemeester 
heeft namens de leden van Brand-
weer Wilnis de nieuwe wagen in 
ontvangst genomen. Om de nieuwe 
HV aan het publiek te presenteren, 
reed de burgemeester de brand-
weerauto naar buiten. ‘Dit is eigen-
lijk een rijdende gereedschapskist’, 
aldus Marcel Dokter (postcomman-
dant brandweer Wilnis). ‘Als er er-

gens een ernstig ongeluk is ge-
beurd, komt deze auto voor extra 
gereedschap ter plaatse. Deze au-
to is ter aanvulling van de standaard 
spullen die op een brandweerauto 
zitten en zal dus ook in de hele re-
gio ingezet worden.’ 

De afgelopen 4 maanden hebben 
de brandweermannen en-vrouwen 
al met de nieuwe gereedschappen 
op de HV kunnen oefenen. Vanaf nu 
kan de nieuwe HV echt uitrukken.

Regio - Veel cliënten die bij ons op 
spreekuur komen hebben gezond-
heidsklachten zoals migraine, slecht 
slapen, weinig conditie, huidpro-
blemen, ontstekingen, darmproble-
men, depressies, niet af kunnen val-
len, etc, etc. Deze klachten komen 
vaak voort uit een verstoorde hor-
moonhuishouding. Bij het ouder 
worden zullen je hormoonspiegels 
langzaam gaan dalen, maar ook bij 
een verkeerd voedingspatroon, di-
verse lijnpogingen, teveel stressfac-
toren en bij verkeerd bewegen kan 
er een disbalans in je hormoonhuis-
houding ontstaan, dit zorgt voor va-
ge en minder vage klachten. Be-
langrijk is dan om ervoor te zorgen 
dat je hormonen weer in balans ko-
men. Dat gaat je zeker helpen om 
fi tter te worden en ook afvallen gaat 

makkelijker. Wat kan je eraan doen 
om je hormoonhuishouding in ba-
lans te brengen? Er zijn een aan-
tal factoren waar je een directe in-
vloed op hebt en die kunnen zorgen 
voor de aanmaak van de goede hor-
monen. 
•  Verminderen van je stress
•  Voldoende rust, goed slapen
•  Verbeteren van je voeding
•  De juiste manier van sporten/
   ontspanning
Bernadette Blauwhoff voedings-
deskundige/trainer hormoonfactor 
van Deli Line geeft samen met Ma-
rianne Buskermolen en Karin Ver-
reussel, (beide psychosomatisch 
Cesar therapeut bij Therapeutisch 
Centrum Aalsmeer) een 5-delige 
avondcursus. Als deelnemer aan dit 
programma krijgt u eerst een per-
soonlijke vragenlijst en gezond-
heidscheck zodat we kunnen bekij-
ken welke hormonen uit balans zijn. 
U krijgt richtlijnen mee hoe u hier-
mee het aan de slag kunt. Er volgen 
daarna 3 workshops op het gebied 
van voeding, psyche en beweging. 
We eindigen met een persoonlij-
ke evaluatie en adviezen voor een 
nieuwe leefstijl! Belangrijk is dat de-
ze bij u past en u deze vol kan hou-
den. Heeft u interesse in ons pro-
gramma en wilt u meer weten over 
de inhoud of prijs, bel dan Berna-
dette Blauwhoff 06-10095999 of 
kijk op www.deli-line.nl/actueel. 
Veelal vergoeden zorgverzekeraars 
mee.

Vinkeveen - Hoe zien inwoners van 
Vinkeveen en Waverveen de toe-
komst van De Boei? Wat vinden zij 
van de activiteiten die nu in het so-
ciaal-cultureel centrum worden ge-
organiseerd? Welke activiteiten ont-
breken? Met behulp van een enquê-
te wordt inwoners naar hun mening 
gevraagd over De Boei. Alle inwo-
ners van Vinkeveen en Waverveen 
wordt gevraagd deze in te vullen. De 
uitslag wordt gebruikt om toekom-
stig gebruik te laten aansluiten op 
de wensen die leven. De Boei in Vin-
keveen heeft nu verschillende ge-
bruikers en er worden tal van acti-
viteiten georganiseerd. Het bestuur 
van De Boei en gemeente De Ronde 
Venen zijn benieuwd hoe inwoners 
tegen de activiteiten en het huidige 
gebruik aankijken. Ook wordt ge-
vraagd naar de mogelijkheden voor 
de toekomst van het dorpshuis, wel-
ke activiteiten inwoners belangrijk 
vinden of graag toegevoegd zien. 
Wat voor plek heeft De Boei en kan 

het krijgen voor de inwoners? In een 
brief die huis-aan-huis is verspreid 
in Vinkeveen en Waverveen wordt 
inwoners opgeroepen de enquête in 
te vullen. 

Bent u inwoner van Vinkeveen of 
Waverveen?
U komt rechtstreeks bij de enquête 
terecht via https://nl.surveymonkey.
com/r/DeBoei. De enquête is ook te 
vinden via de gemeentelijke websi-
te www.derondevenen.nl. Indien ge-
wenst kunt u voor het invullen langs-
gaan bij het Servicepunt in Vinke-
veen of bij De Boei aan het Tuinder-
slaantje. De medewerkers helpen u 
graag met het invullen van de vra-
genlijst. Zij hebben ook een papie-
ren versie beschikbaar. Iedereen in 
Vinkeveen en Waverveen wordt uit-
genodigd om de enquête in te vul-
len. Dit kan betekenen dat u meer-
dere enquêtes per huishouden in-
vult. Het invullen van de enquête 
kan tot en met vrijdag 7 april 2017.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl



ACTUEEL

De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen. 
In de zomer zorgen wij ervoor dat u veilig en schoon 
kunt zwemmen in de recreatieplassen, en zijn wij me-
deorganisator van evenementen bij u in de buurt.
Ook zijn er regelmatig openbare  vergaderingen van 
Provinciale Staten. Hieronder vindt u een handig over-
zicht van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N201 Vreeland: groot onderhoud Vreelandbrug, inclusief  
vervangen asfalt, tot 27 maart
N201 Amstelhoek: aanleg rotonde bij Amstelhoek, voor-
bereiding en uitvoering april-juni
N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden voor 
aanleg rotonde Blokland in 2017
N229 Odijk: aanpassen verkeersdrempels bij kruispunt 
Singel en vervangen asfalt parallelweg, 12-14 april
N403 Loenen a/d Vecht: vervolg groot onderhoud Cro-
nenburgherbrug, 27-31 maart
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbindings-
weg Woerden-A12, vervolg werkzaamheden in 2017

Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind 
2017

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook 
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt 
u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij 
u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie? Belt u 
daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 

@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook: 
@provincieutrecht

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:

27 maart 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen en 
Water 
27 maart 2017, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa 
en Middelen 
5 april 2017, 19.00 uur: Hoorzitting gemeentelijke 
herindeling Vijfheerenlanden
6 april 2017, 19.00 uur: Hoorzitting gemeentelijke 
herindeling Vijfheerenlanden
10 april 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten
13 april 2017, 19.30 uur: extra Commissie  Bestuur, 
Europa en Middelen over de gemeentelijke herindeling 
Vijfheerenlanden.

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt 
 Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Nieuwe gedeputeerde Mirjam Maasdam
Sinds 13 maart is Mirjam 
Maasdam de nieuwe gede-
puteerde Landelijk gebied, 
Natuur, Transformatie-
opgaven en Omgevings-
visie. Zij volgt Bart Krol 
op, die na bijna tien jaar 
afscheid heeft genomen. 
Mirjam Maasdam was al 
sinds 2011 lid van de Pro-
vinciale Staten van Utrecht 
voor het CDA. Mirjam 
Maasdam wil zaken graag 
gezamenlijk aanpakken 

met betrokken gemeenten, 
ondernemers, maatschap-
pelijke organisaties en na-
tuurlijk inwoners. Dit geeft 
volgens haar de meeste 
kans op succes. Bij bij-
voorbeeld onderwerpen 
als een vitaal platteland, 
de leegstandproblematiek 
van kantoren, winkels en 
agrarische vastgoed, of  de 
komst van de toekomstige 
omgevingswet.

Kom wandelen en fietsen in het 
landschap van de Waterlinies 

Dwars door de provincie 
Utrecht loopt de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Een 
historische verdedigings-
linie van 85 kilometer met 
zo’n vijftig forten en vijf  
vestingsteden. Uniek is dat 
het gebied in oorlogstijd 
onder water gezet kon 
worden om zo de vijand 
tegen te houden. Water 
als bondgenoot dus. Op 

www.forten.nl/routes vind 
je alle routes waarmee 
je de Waterlinies en het 
unieke open landschap 
wandelend of  fietsend kunt 
ontdekken. Op de forten 
langs de routes kun je 
genieten van een drankje, 
diner of  één van de vele 
activiteiten die de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie te 
bieden heeft.

De provincie Utrecht is 
bezig met een aantal grote 
spoorprojecten. Zo krijgt 
de Woudenbergseweg 
(N226) bij Maarsbergen 
een tunnel onder het 
spoor. Provinciale Staten 
van Utrecht (PS) beslo-
ten vorige week dat deze 
tunnel ten westen van het 
dorp komt te liggen. Een 
besluit dat grote impact 
heeft op Maarsbergen. Wat 
zijn de vervolgstappen van 
zo’n groot infrastructureel 
project en welke rol heb-
ben de bewoners en PS 
hier nog in? 

Nu duidelijk is waar de 
tunnel komt te liggen, gaat 
de schop de volgende dag 

niet direct de grond in. 
Sterker nog, voordat er 
daadwerkelijk gebouwd 
gaat worden, zijn we een 
aantal jaar verder. Er volgt 
eerst een proces waarbij er 
een Provinciaal Inpassings-
plan (PIP) wordt opge-
steld. Een inpassingsplan 
is vergelijkbaar met een 
bestemmingsplan van de 
gemeente. 

“Voor het opstellen van het 
PIP worden onderzoeken 
verricht naar onder meer 
de ecologie, milieu, water-
huishouding, de opbouw 
van de bodem, de archeo-
logie en de cultuurhisto-
rie”, legt Aart Kees Evers, 
projectleider bij de pro-

vincie Utrecht, uit. “Deze 
onderzoeken zijn nodig om 
goed inzicht te krijgen in de 
gevolgen en de effecten van 
de tunnel.”

Als de onderzoeken zijn af-
gerond kan iedereen, zoals 
bewoners uit Maarsbergen, 
reageren op het voorlopig 
ontwerp van het plan. 
Evers: “Deze reacties wor-
den meegenomen bij het  
verder opstellen van het 
ontwerp-PIP. Hierop kunnen 
vervolgens weer zienswijzen 
worden ingediend.”

De ingediende zienswijzen 
neemt de provincie mee bij 
het opstellen van het defini-
tieve inpassingsplan. “Hier-

over moeten PS een besluit 
gaan nemen. Voordat zij 
dit doen, kan iedereen die 
dat wil inspreken tijdens 
de commissievergadering”, 
legt Evers uit. 

Na het vaststellen van het 
inpassingsplan worden ka-
bels en leidingen verlegd en 
de vergunningsprocedures 
doorlopen. Als de gronden 
zijn verworven en de proce-
dures zijn doorlopen, kan 
de aanbesteding starten. 
De gecontracteerde aan-
nemer start daarna met de 
bouw van de tunnel. 

Meer informatie:  
www.provincie-utrecht.nl/
maarsbergen

Vervolgstappen ondertunneling Maarsbergen

Julie d’Hondt
PvdA

Ardin Mourik-Geluk
CDA

Statenleden in debat  
‘Ik verwacht echt dat Maarsbergen mooier 

wordt door de ondertunneling’

IN DE
PROVINCIE

Hoe vind je dat bewoners 
zijn betrokken bij de besluit-
vorming?
Julie: “Aan het begin van 
het traject waren de inwo-
ners van Maarsbergen en-
thousiast over de plannen 
voor een ongelijkvloerse 
spoorkruising. Inmiddels 
zijn we twee jaar verder en 
is het hele dorp verdeeld 
geraakt over wat de beste 
locatie voor de tunnel is. Ik 
begrijp niet hoe dit proces 
zo heeft kunnen ontsporen. 
Dit reken ik Gedeputeerde 
Staten (GS) zwaar aan.” 
Ardin: “Ik vind het hierbij 
belangrijker om te kijken 
wat GS ervan geleerd heb-
ben. Burgerparticipatie 
bij grote infrastructurele 
projecten is blijkbaar erg 
ingewikkeld. We heb-
ben hier nog geen goed 
instrumentarium voor. 
Bij de ondertunneling in 
Maarsbergen hadden we 
de bewoners veel beter 
moeten begeleiden en het 
project concreter moeten 
inkaderen.”

Hoe zie je het vervolgtraject 
voor je?
Julie: “Provinciale Staten 
zullen uiteindelijk het 
inpassingsplan vaststellen. 
Bij het opstellen van het 
inpassingsplan vind ik het 
belangrijk dat er samen 
met de bewoners, die 
overlast gaan ondervinden 
van de tunnel, wordt ge-
keken hoe we de nadelige 
gevolgen voor hen zo klein 
mogelijk kunnen houden.”
Ardin: “Een groot deel van 
de inwoners zal opgelucht 
zijn dat er nu eindelijk een 
beslissing is gevallen waar 
de tunnel komt te liggen. 
Helaas zal niet iedereen 
blij zijn met de uiteindelij-
ke locatie. Ik blijf  dan ook 
in het vervolgtraject nauw 
contact houden met de ge-
meenteraad van Utrechtse 
Heuvelrug en de bewoners 
van Maarsbergen. Op die 
manier wil ik de vinger aan 
de pols houden. Uiteinde-
lijk verwacht ik echt dat 
Maarsbergen mooier wordt 
door deze ondertunne-
ling.” 

Reageren? E-mail naar statengriffie@provincie-utrecht.nl

Foto: Cees Keur



Voetbalquiz opnieuw 
groot succes
Mijdrecht - Op zaterdagavond 18 
maart vond aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht bij Argon de tweede edi-
tie plaats van de voetbalquiz. Ve-
le voetbalkenners verzamelden zich 
om 20.00 uur aan de lange tafels. 
Maar liefst 70 koppels hadden zich 
ingeschreven en het werd even-
als afgelopen jaar een groot feest 
in een volgepakte kantine. Peter en 
Joost Berger behaalden de absoluut 
hoogste score en konden aan het 
eind van de avond de winnaars cup 
in ontvangst nemen.
Er waren drie koppels als tweede 
geëindigd maar na een kleine wed-
strijd bal hooghouden kon toch een 
tweede, derde en vierde plaats ge-
klasseerd worden.
De strijd om de rode lantaarn was 
ook dit jaar weer spannend. Drie 

koppels eindigde met 17 punten 
en maakten aanspraak op de laat-
ste plaats. Na een beslissende vraag 
van de wedstrijdleiding waren Mi-
ka en Timo de gelukkigen die een 
doos tissues en de Rode Lantaarn 
mee naar huis mochten nemen. De 
Prijs voor het meest unieke kop-
pel ging naar de vertrekkende coa-
ches Mark Wietsma en Patrick Loe-
nen. Zij noemden zich de overlopers 
van Argon en kwamen binnen in het 
tenue van hun nieuwe club. Vanwe-
ge het succes van ook deze twee-
de editie werd direct ook een derde 
editie aangekondigd. Herhaling van 
dit evenement staat alweer geagen-
deerd op 17 maart 2018. De liefheb-
bers kunnen het alvast in hun agen-
da noteren.
Foto: sportinbeeld.com

Argon neemt drie punten 
mee uit Gouda
Mijdrecht - Op bezoek bij De Jo-
dan Boys is Argon er in geslaagd 
drie punten mee naar Mijdrecht te 
nemen. Na een teleurstellende eer-

ste helft waarin De Jodan Boys de 
bovenliggende partij waren en ver-
diend op voorsprong kwamen kwam 
Argon toch op slag van rust langszij. 

Beursvloer match 
Brabebo bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Tijdens de 
beursvloer afgelopen najaar werd 
een match gemaakt tussen autode-
montage en onderdelen Brabebo en 
badminton vereniging Veenshuttle. 
De match hield in dat Brabebo ver-
voer zou verzorgen voor de jeugd van 
Veenshuttle naar een badminton cli-
nic in Almere tijdens de open Neder-
landse kampioenschappen badmin-
ton. Als tegen prestatie zou Veens-
huttle een badminton clinic verzor-
gen voor de medewerkers van Bra-
bebo. Donderdag 16 maart was het 
zover. Acht Brabebo-medewerkers 
hadden zich ingeschreven, waaron-
der natuurlijk ook Gerry Bras en haar 
enthousiaste dochter. Na eerst wat 
drinken in café De Wave van sport-
hal de Phoenix werd tegen halfne-
gen de sportzaal opgezocht. Ieder-
een kreeg een racket en een eerste 
uitleg hoe men het racket het bes-

te vast kan houden om te slaan. Op 
de baan kwam het enthousiasme al 
snel los. Onder begeleiding van een 
paar Veenshuttle vrijwilligers werd 
begonnen met rustig overslaan en 
enkele oefeningen serveren. Daarna 
werden teams samengesteld en kon 
de echte strijd beginnen. Er werd fa-
natiek gestreden voor de punten. 
Daarbij werden allerlei middelen ge-
bruikt, zoals het net plat lopen. Ook 
zijn diverse snoekduiken gesigna-
leerd. Na een uurtje werden de eer-
ste spieren gevoeld. Tegen halfelf 
werd in de zaal afgesloten en café 
De Wave weer opgezocht. Het harde 
werken had dorstig gemaakt. Ook 
nog een lekkere snack erbij maak-
te de avond compleet. Met tevre-
den gezichten en voldaan gingen 
de mensen van Brabebo en de vrij-
willigers van Veenshuttle laat op de 
avond huiswaarts.

De Ronde Venen - Wethouder cul-
tuur David Moolenburgh en gede-
puteerde Mariëtte Pennarts-Pouw 
zetten samen op donderdag 16 
maart 2017 hun handtekening on-
der het Cultuurpact. Het Cultuur-
pact is een overeenkomst tussen de 
gemeente De Ronde Venen en pro-
vincie Utrecht waarin gezamenlijk te 
behalen doelen op het gebied van 

cultuur en erfgoed zijn opgenomen. 
De provincie sluit dit jaar als eerste 
met de gemeente De Ronde Venen 
zo’n cultuurpact, circa twintig ande-
re gemeenten in de provincie volgen 
hierna. De Ronde Venen werkt met 
de provincie samen om het erfgoed 
van de gemeente voor inwoners en 
recreanten meer voor het voetlicht 
te brengen. Wethouder Moolen-

burgh: “We zetten de komende drie 
jaar in op drie thema’s. Dat zijn de 
buitenplaatsen langs Angstel en 
Gein, de Stelling van Amsterdam en 
de ontginningsgeschiedenis. Deze 
drie thema’s zijn mooi zichtbaar in 
ons landschap, denk maar aan de 
theekoepels, jaagpaden, forten, de 
liniedijk, droogmakerijen en ring-
dijken.” Gedeputeerde Pennarts vult 

Concreet aan de slag met 
cultureel erfgoed

aan: “De Ronde Venen bezit prach-
tige erfgoedlocaties, denk maar aan 
de buitenplaatsen of forten van de 
Stelling van Amsterdam. Ook het 
cultuurhistorisch landschap met de 
legakkers, gevormd door de veen-
ontginning, is uniek. Met de onder-
tekening van het Cultuurpact bun-
delen gemeente en provincie hun 
krachten en geven we een extra im-
puls aan het behoud en de beleving 
van dit culturele erfgoed.”

2017: buitenplaatsen 
Angstel en Gein
Het jaar 2017 staat in De Ronde Ve-
nen in het teken van het thema bui-
tenplaatsen aan de Angstel en Gein. 
Met buitenplaatseigenaren, inwo-
ners, ondernemers en organisaties 
wordt gewerkt aan activiteiten en 
evenementen. Dat kan een educa-
tieve route zijn, maar ook een kunst-
zinnig evenement. De buitenplaat-
sen langs Angstel en Gein hebben 
een historische relatie met de bui-
tenhuizen aan de rivier de Vecht. 
Organisaties als de bibliotheek, 
het Regionaal Historisch Centrum 
(Breukelen) en de gemeente Sticht-
se Vecht worden daarom betrokken 
bij het project. 

Samen komen we tot meer
Moolenburgh licht verder toe: “Om 
ons erfgoed te behouden en meer 
op de kaart te zetten, hebben wij de 
creatieve ideeën en kennis van in-
woners en organisaties hard nodig. 
De komende periode gaan we sa-
men met diverse belanghebbenden 
en betrokkenen aan tafel om ons 
prachtige erfgoed nog toegankelij-
ker te maken.”

Speciaalzaak

maandag gesloten
di. t/m vr. 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur

Schans 1 Uithoorn
0297-564106

Voldoende gratis parkeerplaatsen

DE KELDER IS WEER OPEN!
volop koopjes bad-strand-lingerie en onderkleding

VEEL
KORTINGEN: 

25
%

50
% 75

%
TEVENS IS ER EEN SPECIALE €10 SNUFFELHOEK!

EN EEN WAND VOL €20 KOOPJES!

In de druilerige regen kwam Argon 
in de tweede helft met nog een half 
uur te gaan op een 1-2 voorsprong. 
De Jodan Boys zette een spannend 
slotoffensief in en het kreeg goe-
de mogelijkheden, maar de defen-
sie van Argon bleef overeind zodat 
bij het eindsignaal van scheidsrech-
ter Beltman de stand niet verander-
de. Ook in de thuiswedstrijd aan het 
begin van het seizoen pakte Argon 
de winst.

Matig en nat
Zo kan de eerste helft in Gouda 
het beste omschreven worden. Ar-
gon wilde of kon niet, de passing 
was slordig en ook de voorwaart-
sen kregen maar weinig ballen toe-
geschoven waar ze wat mee kon-
den. Tel daarbij het felle fysieke spel 
van Goudenaren en dan is er zo-
maar een spelbeeld waarbij Argon 
ver terug gedrongen werd. Na der-
tien minuten kreeg Argon al vier 
hoekschoppen te verwerken, Ro-
mero Antonioli bracht met de vuist 
redding. Na een half uur kwam de 
mooiste kans voor De Jodan Boys 
maar vanaf rand zestien ging de 
bal over de muur en stuiterde ver-
volgens op de lat. Ook Argon kreeg 
enkele minuten later een vrije trap 
maar het schot van Joey van Ede le-

verde ook niets op. Weer twee mi-
nuten later kwam De Jodan Boys 
dan toch enigszins verdiend op 
voorsprong, en schot van Levi Ma-
rengo, even van richting veranderd, 
verdween onhoudbaar in de voor 
Argon rechterhoek 1-0. Het spel-
beeld bleef echter hetzelfde, maar 
in de laatste minuut voor rust kwam 
dan toch de gelijkmaker uit de lucht 
vallen. Een actie van verdediger en 
jeugdspeler Jordly Petronia stond 
aan de basis, hij ging mee naar vo-
ren en trok de bal voor. Lorenzo 
Zorn drukte vervolgens af, Joey van 
Ede veranderde de bal iets van rich-
ting waardoor keeper Tim van de 
Linde kansloos was 1-1.

Aantrekkelijker
Het vervolg van de wedstrijd was 
een stuk aantrekkelijker met nu aan 
beide kanten mogelijkheden. De 
beste mogelijkheid was eerst voor 
de gastheren, een vrije trap van in-
valler Mitchel Heerkens scheer-
de maar net voorlangs. Maar met 
nog een half uur te gaan was het 
dan toch raak voor Argon. Een ver-
re uittrap van doelman Romero An-
tonioli kwam ver in De Jodan Boys 
defensie, de bal stuiterde en Jes-
se van Nieuwkerk fungeerde als 
stoorzender, Jesse Stange profiteer-

de en scoorde beheerst 1-2. Van 
Nieuwkerk kreeg daarna een bij-
na kans maar keeper Van de Lin-
den was iets eerder bij de bal. Maar 
De Jodan Boys zaten niet bepaald 
stil, en kopbal van Waandels en een 
schot van Akanioul kwamen op de 
vuisten van Antonioli. Coach Loe-
nen wisselde Joey van Ede en in 
zijn plaats kwam jeugdspeler You-
nes Ouaali die gelijk even liet zien 
dat hij in het veld stond, hij vuurde 
een hard schot af dat door doelman 
Van de Linden met de vuisten ge-

pareerd werd, in de rebound scoor-
de Van Nieuwkerk wel maar de ar-
biter constateerde buitenspel. In de 
slotfase kreeg Waandels twee dot-
ten van kansen om De Jodan Boys 
als nog naast Argon te brengen, de 
eerste mogelijkheid miste hij en de 
volgende kopte hij net naast na een 
hoekschop. De vier minuten bles-
suretijd overleefde Argon en zo kon 
het drie punten bijschrijven. Aan-
staande zaterdag heeft Argon geen 
competitieverplichtingen. 
Foto: sportinbeeld.com
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Zondag a.s. spirituele 
beurs in Uithoorn

Wensconcert
Muziekvereniging Viribus 
Unitis

Toneelvereniging WIK 
Actie op de redactie!

Stichting Thuis Sterven 
Cheque van Monuta Helpt

Bedreigd
Cultuurlandschap 
Vinkeveense plassen

Groep 8 Julianaschool
Bingo in Maria-Oord

Geslaagde open dag 
Daltonschool De Windroos

Open dag “Stalhouderij 
Derde Zijweg 4” 

Regio - Ben je altijd al nieuwsgie-
rig geweest naar het spirituele dan 
is deze kleinschalige beurs op een 
prachtige locatie, bij uitstek de plek 
om langs te komen. Je wordt niet 
bedolven onder te veel keus. Je treft 
er deelnemers die al jaren zeer kun-
dig en zuiver hun werk doen. Zo kan 
je o.a. je hand laten lezen, voor ad-
vies of een klein stukje toekomstvi-
sie de kaarten laten leggen. Of wil je 
een keer een foto laten lezen of een 
iriscopist laten kijken wat zij zoal 
ziet, het kan op deze beurs. Ben je 
altijd al nieuwsgierig geweest wat 
een koffiedikkijkster jouw te vertel-
len heeft? De met beide voeten op 
de grond staande Saskia Vogel is 
zeer goed in het duiden van de kof-

fieprut. En zo vind je nog meer disci-
plines op deze beursdag. De beken-
de Eva Slootemaker, Sonja van der 
Linden en Anita van de Berg zul-
len o.a. die dag aanwezig zijn. Heb 
je zin om langs te komen, kom dan 
niet zo laat want na een reading 
of healing kan je ook nog gezellig 
in het restaurant wat eten of drin-
ken (wie weet wel op het terras) en 
daarbij moet je soms even wachten 
tot je kan plaats nemen bij de ge-
wenste deelnemer. De openingstijd 
is van 11.00 - 17.00 uur. Entree 4 eu-
ro en kinderen t/m 12 jaar gratis. Het 
adres is Restaurant Geniet aan de 
Amstel, Marktplein 2, 1421 AC Uit-
hoorn. Voor meer informatie kijk op 
fb/MooyVision.

Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis viert dit jaar haar 90-jarig be-
staan. In deze 90 jaar heeft het pu-
bliek naar honderden muziekstuk-
ken kunnen luisteren. Op zater-
dag 1 april zijn een aantal van de-
ze muziekstukken opnieuw te ho-
ren tijdens een Wensconcert. Via 
Facebook is gelegenheid geweest 
om te stemmen op een groot aan-
tal werken die in het verleden zijn 
gespeeld. Op die manier zijn de fa-
voriete stukken van het publiek ge-
selecteerd. De programmering van 
het wensconcert is zeer divers, met 
onder andere werken van compo-
nist Jacob de Haan, een stuk van 
Kyteman en het indrukwekkende 
“Goodnight Sarajevo” van compo-
nist Leon Vliex, dat ook anno 2017 
nog zeer actueel is en waar ieder-
een zijn/haar beelden bij zal kun-
nen vormen. De muzikale leiding is 

in handen van dirigent Ruud Plet-
ting.We nodigen u van harte uit om 
bij dit bijzondere wensconcert aan-
wezig te zijn. Het concert begint 
om 20.00 uur in de Willisstee, Pie-
ter Joostenlaan 1 in Wilnis. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

De Hoef - Op zaterdag 18 maart jl. 
was de première van “Actie op de 
redactie!” in Zalenverhuur ’t Oude 
Parochiehuis. De cast heeft ook de-
ze keer weer een mooie klucht (ge-
schreven door Henk Roede) op de 
planken gebracht, met Nico van 
Leeuwen als regisseur. Hoofdre-
dactrice Wilma Zwamminga (Shirley 
Heijne) is wanhopig op zoek om een 
goede scoop te scoren voor haar 
blad “Wie-kent-wie. Zij heeft hulp 
van Sjoukje Tiepstra (Kelly Castien) 
en Edwin Smullenmaar (Joop Ken-
trop), de fotograaf. Mevrouw van 
Daden (Henny Breewel) is de eige-
naresse van het blad en die roept de 
hulp in van haar kleindochter Anne-
Fleur van Daden (Monique Kraan). 
Frans Sloper (Edwin Valentijn) en 

Patty Paay (Gineke van Diemen) 
proberen ook steeds in het blad te 
komen door overal aandacht voor te 
vragen. Als Frans Sloper wordt ver-
moord dan komt rechercheur Adri-
aans (Yvonne Valentijn) om de zaak 
te proberen op te lossen. Dit alles 
werd weer onder de nodige lach-
salvo’s neergezet. Herman Kraan is 
de soufleur en Esther Post en Joy-
ce Haak verzorgen de grime. Mocht 
u deze klucht nog niet gezien heb-
ben en wel interesse, dan heeft u 
komende zaterdag 25 maart nog 
de kans om dit te zien in Zalenver-
huur ’t Oude Parochiehuis, Bozen-
hoven 152 te Mijdrecht, aanvang 
20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen 
op nummer: 0297-283979 ; of aan de 
deur te koop.

De Ronde Venen - Op het uit-
vaartcentrum van Monuta de Ja-
ger in Bussum is donderdag jl. door 
Ramon Strasters, namens Monuta 
Helpt, een cheque overhandigd aan 
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Ster-
ven Vecht & Venen (Stichtse Vecht 
en De Ronde Venen). Monuta reser-
veert jaarlijks een deel van haar in-
komsten voor sociaal maatschappe-
lijke doelen, verband houdende met 
het levenseinde. Onlangs keurde het 
bestuur van Monuta Helpt, via am-
bassadeur Anita Witzier, een door de 
stichting Vrijwilligerszorg ingedien-
de aanvraag om een donatie goed. 
Het gaat om een bedrag van 2.000,- 
euro. Het bedrag is bedoeld om de 
vrijwilligers bij te scholen op het ge-
bied van dementie. Sinds dit jaar 

worden vrijwilligers van de stichting 
namelijk ook in verpleeghuizen in-
gezet om bewoners in hun laatste 
levensfase bij te staan en zo nodig 
hun naasten te ondersteunen. Door 
de bezuinigingen en de tekorten 
in de zorg is één op één aandacht 
door het personeel in verpleeghui-
zen nauwelijks mogelijk. Vrijwilligers 
zijn daarom in toenemende mate no-
dig, zodat niemand in eenzaamheid 
hoeft te sterven. Omdat het vaak om 
mensen met Alzheimer gaat, is bij-
scholing van de vrijwilligers nodig. 
De cheque werd in ontvangst ge-
nomen door een bestuurslid en de 
twee coördinatoren van de stichting. 
Vrijwilligerszorg Thuis Sterven is er 
uitermate blij mee en dankt Monu-
ta Helpt. 

Vinkeveen - Natuurmonumen-
ten en de Natuur en Milieufederatie 
Utrecht (NMU) zijn ontsteld over de 
verkoop van 44 legakkers door het 
Recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen. Hierover is vanavond de eer-
ste voorlichtingsavond in Vinkeveen. 
Legakkers zijn lange stroken land, 
die nog stammen uit de tijd dat er 
turf werd gewonnen in het gebied. 
Ze vormen daarmee een hoge cul-
tuurhistorische waarde van het Ne-
derlandse cultuurlandschap. Het on-
derhoud van de eilanden zou te duur 
zijn. De organisaties vinden onder-
houd van de legakkers een taak van 
de overheid; het gaat om behoud 
van ons cultuurhistorisch erfgoed en 
van natuurwaarden. Daarom roepen 
Natuurmonumenten en de NMU 
het recreatieschap op om verkoop 
van de eilandjes nu stop te zetten. 
Het komende jaar kan dan gebruikt 
worden om een goed plan te maken 
voor behoud van de eilanden. 

Verkoop
Natuurmonumenten en de NMU 
sluiten zich daarmee aan bij het eer-
dere pleidooi van de Vereniging Ne-
derlands Cultuurlandschap en De 
Groene Venen uit Vinkeveen. Ver-
koop aan particulieren leidt vrijwel 
zeker tot een enorme verromme-
ling van het landschap. Bovendien 
zal verkoop ertoe leiden dat de ei-

landen niet meer openbaar toegan-
kelijk zijn en kunnen bezoekers niet 
meer genieten van dit unieke stukje 
cultuurlandschap. De legakkers ko-
men in handen van verschillende ei-
genaren, die daar willen bouwen en 
steigertjes aanleggen. Ook moeten 
deze eigenaren zelf het onderhoud 
gaan uitvoeren, wat ieder naar eigen 
goeddunken zal doen. Op dit mo-
ment is de bescherming van de ei-
landen door de overheid onvoldoen-
de om deze verrommeling te stop-
pen; er is ook geen plan om dit na 
verkoop te verbeteren. Het huidi-
ge bestemmingsplan stelt hiervoor 
weliswaar regels, maar in de praktijk 
blijkt dat de gemeente nu al onvol-
doende zorgt dat deze regels wor-
den nagekomen. 

Legakkers
De legakkers vormen eilandjes 
waarop dagrecreatie plaatsvindt. De 
overheid heeft het recreatieschap 
de verantwoordelijkheid gegeven 
om de openbare recreatieve voor-
zieningen, en dus de eilanden, in het 
gebied te beheren en te onderhou-
den. Met het verkopen van de ei-
landen voert het recreatieschap dus 
zijn primaire taak niet uit, zonder dat 
er een plan is gemaakt om het ver-
dwijnen van de eilandjes te voorko-
men en de toegankelijkheid voor ie-
dereen te garanderen.

Vinkeveen - Op de Kon. Juliana-
school wordt deze weken dubbel zo 
hard gewerkt, want het is project-
week! Het thema van deze project-
week is “Coole doelen”. En iedere 
klas heeft een eigen doel gekozen 
om over te werken en nog belang-
rijker: om geld voor op te halen! Zo 
is groep 8 druk bezig met “Nationa-
le Vereniging De Zonnebloem”, die 
zich inzet voor verrijking van het le-
ven van mensen met een lichame-
lijke beperking. Groep 8 heeft tij-
dens een interessante voorlichting 
gehoord hoe vrijwilligers via de-
ze vereniging sociale en recreatie-

ve activiteiten mogelijk maken. De 
kinderen hebben in de afgelopen 
week een interview afgenomen bij 
iemand die in de zorg werkt of die 
zelf zorg nodig heeft. En natuurlijk 
is het dan ook belangrijk om in de 
praktijk aan de slag te gaan. Daar-
om is groep 8 in de afgelopen week 
naar Careyn Maria-Oord in Vinke-
veen geweest. Ze kregen daar een 
rondleiding en hebben gezellig bin-
go gespeeld met de bewoners. Het 
was een geslaagde middag. Kinde-
ren en bewoners mochten zo een 
zon zijn voor de ander, dat was ge-
nieten!

Mijdrecht - Vorige week was op ba-
sisschool de Windroos in Mijdrecht 
te zien wat Dalton-onderwijs bete-
kent. Kinderen uit groep 7 en 8 ga-
ven enthousiast uitleg over hun ei-
gen school aan potentiële leerlin-
gen en hun ouders, buurtbewoners 
en andere belangstellenden. Het 
is kenmerkend dat oudere leerlin-
gen van de Windroos op deze ma-
nier mensen rondleiden. Dalton-on-
derwijs hecht veel waarde aan sa-
menwerken, zelfstandigheid en ei-
gen verantwoordelijkheid. Allerlei 
vormen van samenwerken zijn door 
leerlingen bedacht en gedemon-
streerd op de open dag. Door samen 
te werken ontdek je wie je bent en 
welke talenten je bezit. Door samen 
te werken leer je waarin een ander 
je kan aanvullen, je leert een team 
te worden en om samen tot de beste 
prestaties te komen. Kinderen leren 
verantwoordelijk te zijn voor de uit-
voering van hun eigen taken. Dat is 
een stukje vrijheid, waar leerlingen 
op De Windroos mee om leren gaan. 
Werk wordt zelfstandig en in groep-
jes gedaan, waarbij anderen en de 

leerkracht worden geraadpleegd als 
een kind er even niet uitkomt. 

Wethouder
Er wordt door de leerkracht terug 
gekeken en besproken hoe de taak 
is aangepakt en of het beoogde doel 
wordt bereikt. Dat leert kinderen na 
te denken over hun eigen werkwij-
ze en effectiviteit. Een kind dat ge-
prikkeld wordt hierover na te den-
ken, leert continu over zichzelf, het 
werk en de omgeving. Dit stelt hem 
of haar beter in staat om te ontdek-
ken wat belangrijk is en om effec-
tief te worden. Het kind groeit, wordt 
vindingrijker en leert te genieten 
van zichzelf, anderen en hetgeen 
hij presteert. Wethouder Alberta 
Schuurs van Onderwijs was één van 
de belangstellenden, en ook buurt-
bewoners waren uitgenodigd. Som-
migen van hen wonen al jaren in de 
buurt, maar hadden nooit de bin-
nenkant van het schoolgebouw ge-
zien. Zij gingen met de directie in 
gesprek over de toegenomen ver-
keersdrukte en lieten zich informe-
ren over het Dalton-onderwijs. 

Mijdrecht - 25 maart aanstaande 
houd “Stalhouderij Derde Zijweg 4” 
te Mijdrecht van 10.00 uur tot 15.00 
uur open dag. Alle paarden en pony 
liefhebbers die een paardenbox wil-
len huren nu of een paar maanden 
later en vrijblijvend de “Stalhouderij 
Derde Zijweg 4” aan de Derde Zij-
weg 4 in Mijdrecht willen bezoeken 
zijn van harte welkom. De stalhou-
derij is per 1 januari 2017 na verbou-
wing geopend. Voorheen was het 
terrein verhuurd aan een huurder 
met handelspaarden die alles huur-
de en nu zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen naar verhuur per paar-
den box. Er zijn totaal 12 ruime luxe 
paarden boxen met automatische 
drinkbakken te huur in de voormali-
ge koeienstal van 169m² , er ligt een 
rijbak van 15x35m het goed verlich-
te buiten terrein is volledig verhard 
met klinkers. Van maart tot oktober 
is er zo’n 1.6ha weidegang, de paar-
den kunnen bij slecht weer uitlo-
pen in een met betonvloer verhar-
de paddock. De “Stalhouderij Derde 
Zijweg 4” heeft alle faciliteiten die 
nodig zijn als wasplaats, afsluitba-
re zadelkamer, sfeervolle verwarm-
de kantine in de stijl van een ou-

de jacht hut/ blokhut waar koffie 
en thee gezet kan worden. Tevens is 
er een authentieke oude hoefsme-
derij ingericht die gewoon gebruikt 
kan worden. Er is voldoende par-
keer gelegenheid op eigen terrein, 
waar in overleg ook de paarden trai-
ler gestald kan worden. De paarden 
boxen worden verhuurd aan paar-
den/pony eigenaren die zelf voeren 
en mesten. De huur is incl. hooi-stro 
en gebruik van alle faciliteiten. De 
huurder kan 356 dagen per jaar van 
6.30 uur tot 23.00 uur vrij op het ter-
rein de paarden verzorgen. De kof-
fie en thee staat voor u klaar, tot 
ziens zaterdag 25 maart. Voor in-
fo zie de advertentie elders in de-
ze krant, bent u niet in de gelegen-
heid 25 maart te komen dan kunt u 
een afspraak maken op een andere 
dag met Patrick Bakker tel: 06 – 126 
33 407 of een mail sturen naar bou-
lange@zonnet.nl. Aan Derde Zij-
weg 4 te Mijdrecht is tevens Bou-
langé tuinontwerp en adviesbureau 
b.v. gevestigd op het andere gedeel-
te van het terrein waar de tuinaan-
leg, tuinonderhoud en boomverzor-
ging werkzaamheden aangestuurd 
worden. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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VLTV is host van de Ronde Venen Cup
Vinkeveen - Zondag 26 maart is 
tennisvereniging VLTV gastheer 
voor de 5e editie van de Ronde Ve-
nen Cup. In dit toernooi spelen 242 
tennissers van zes verenigingen te-
gen elkaar op tennisparken in Vin-
keveen en Mijdrecht. TV Wilnis, TV 
De Ronde Vener, TV Mijdrecht, TV 
Baambrugge, ALTC Aboude en na-
tuurlijk gastheer VLTV strijden om 
de felbegeerde Cup. De organisatie 

is in handen van afgevaardigde le-
den van de clubs die meedoen. In de 
namiddag vindt in het fonkelnieuwe 
VLTV clubhuis de prijsuitreiking van 
deze jubileumeditie plaats.
 
Niet alleen de sterke wedstrijdspe-
lers vanaf 16 jaar spelen op zondag 
tegen elkaar, maar ook beginners 
halen voor hun vereniging de pun-
ten binnen. Elke deelnemer speelt 3 

dubbelpartijen van ongeveer 45 mi-
nuten. In de hoogste klassen kun-
nen ook enkelpartijen op het pro-
gramma staan. De punten worden 
per vereniging opgeteld en de club 
met de meeste punten wint de Ron-
de Venen Cup.

De wedstrijden worden in de 
volgende klassen ingedeeld:
Klasse A (speelsterkte 3 + 4)

locatie: VLTV / Vinkeveen
Klasse B (speelsterkte 5)
locatie: VLTV / Vinkeveen
Klasse C (speelsterkte 6)
locatie: VLTV / Vinkeveen
Klasse D (speelsterkte 7)
locatie: TV Mijdrecht
Klasse E (speelsterkte 8)
locatie: TC De Ronde Venen/
Mijdrecht
Klasse F (speelsterkte 9/beginners)
locatie: TC De Ronde Venen/
Mijdrecht

Supporters zijn welkom om hun fa-
voriete spelers aan te moedigen op 
een van de bovenstaande tennis-
parken. Na de laatste wedstrijd (ui-
terlijk rond 16.30 uur) verzamelt ie-
dereen zich op de VLTV in Vinke-
veen voor een gezellige afsluiting 
met een hapje en drankje.
Dan is het ook tijd voor de prijsuit-
reiking van de Ronde Venen Cup. 
De vereniging met de meeste pun-
ten mag voor een jaar de Cup mee 
naar huis nemen.
Het belooft ook dit jaar weer een 
leuk toernooi te worden met veel 
spannende partijen! 

Voor meer informatie:
www.vltv.nl | facebook/vltv | 0297-
261690 (clubhuis)
Adres park: VLTV, Mijdrechtse 
Dwarsweg 1, 3645 GA Vinkeveen

Klaverjasnomaden
Regio - Donderdag 16 maart werd 
er weer door 43 enthousiaste lief-
hebbers deelgenomen aan de we-
kelijkse klaverjasavond in de Schut-
se. De eerste prijs was deze avond 
voor Herman de Jong met een zeer 
hoge score van 8256 punten. Als 
tweede eindigde op ruime afstand 
Piet Luyten met 7358 punten en 
Riet de Beer won met 7243 punten 
de derde prijs.
Al met al werd er deze avond hoog 
gekaart met uitzondering van Krijn 
Voorn. Wist hij vorige week nog be-
slag te leggen op de eerste plaats, 
nu moest hij genoegen nemen met 
de poedelprijs. Hij wist deze avond 
slechts 4866 punten bij elkaar te 

sprokkelen. De marsenprijzen, be-
staande uit een fles wijn, gingen 
deze avond naar Gees Fiege, Riet 
de Beer, Mia Kenter, Hans Kas, Piet 
Luyten, Richard v.d. Bergh en In-
ge Maas. De fraaie door DUOplant 
verzorgde boeketten bloemen in 
deze categorie werden gewonnen 
door Jozef Lebesque (2x), Ria Ver-
hoef en Jan de Kuijer terwijl de ca-
deaubonnen te besteden bij eerder 
genoemd bedrijf deze keer waren 
voor Ada van Maarseveen en Joke 
Rietbroek. De eerstvolgende kla-
verjasavond vindt plaats op woens-
dag 22 maart in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 
20.00 uur.

Alle kwart finalisten bekend
Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./Café de Merel 2017 
zijn alle kwart finalisten bekend, in 
het afgelopen weekend speelden 
zondag zich naar de kwart finales 
nieuwkomer Arie Engel en Stefan 
Vos, tevens Robert Daalhuizen van 
Bar Adelhof en Edwin v.d. Schaft van 
Sportcafé Cens uit Mijdrecht, ver-
dere kwart finalisten tot nu toe zijn 
Maarten Dulmus, Hans Bras, Mar-
tien Heijman, Ray Kramer, Gijs Rij-
neveld, Frank van Schaik, Thijs Hen-
drikx, Jan Eijsker, Richard Schreurs, 
Bas Krabbendam, Mees Brouwer, 
Jos Boeijen, John Vrielink, Coen 
Stevens, Eduard van Heuven, Her-

man van Woudenberg, Bart Hoff-
mans, Jeroen Vis, Bert Dijkshoorn, 
Paul Schuurman, Cor Bavinck, Pe-
ter Driehuis, Tom Moeskops, Carlos 
van Oostrom, Gerry Ruimschoot, Ad 
Wolfs, Bram Koning en Siep Raap
De kwart finales zullen gespeeld 
worden op zaterdag 25 maart, zon-
dag 26 maart en zaterdag 1 april.
De halve finale zal worden gespeeld 
op zaterdag 8 april en zondag 9 april 
De finale zal worden gespeeld met 8 
man op zaterdag 22 en zondag 23 
april. Dit alles in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562 en 0297-264159. E-
mail thcw@xs4all.nl.

Atlantis C1 ongeslagen 
kampioen
Mijdrecht – Zaterdag 18 maart 
speelde de C1 van Atlantis de laat-
ste wedstrijd van de zaalcompetitie 
tegen BEP C3 in Purmerend
Met het kampioenschap inmiddels 
al op zak, speelde de C1 van Atlan-
tis zaterdag 18 maart tegen BEP C3 
in Purmerend.
Het ging om de eer, want met één 
gelijk gespeelde wedstrijd tegen 
SDO C1 uit Kamerik en de overige 
wedstrijden met winst afgesloten, 
was het team al ruimschoots kam-
pioen van de C-Aspiranten Noord-
west 3e klasse D in deze zaalcom-
petitie. Het door TTC Projecten B.V. 
gesponsorde C1 team is de te-
rechte kampioen in deze competi-
tie met slechts 37 punten tegen en 
118 punten voor. In Purmerend was 
BEP ook op de hoogte van dit feit 
en de wedstrijd begon dan ook met 
het overhandigen van een bloemetje 
aan Atlantis als felicitatie.
Een sportief gebaar, dat zeer ge-
waardeerd werd.
De wedstrijd begon met in de aanval 
Djeena Warrels, Lisanne Troost, Ru-
ben Gortenmulder en Marc de Waal. 
In de verdediging begonnen: Sil-
ke van Scheppingen, Lotte Gorten-
mulder, Olav Kuppens en Max No-
bel. Maud de Jong en Nathanja van 
Woerkom begonnen op de bank. 
Atlantis wilde graag laten zien aan 
BEP dat ze de terechte kampioenen 
waren en opende de wedstrijd met 
maar liefst vijf doorloopballen. Twee 
van Lotte, twee van Djeena en één 
van Marc. Hierdoor keek BEP al snel 

tegen een achterstand van 0-5 op. 
Vlak voor rust scoorde BEP toch ook 
een punt. 1-5 ruststand.

Goede acties
Na de rust pakte Atlantis de draad 
weer op. Nathanja kwam in het 
veld voor Max en Maud kwam op 
de plaats van Marc. Door mooi sa-
menspel en goede acties wist het 
team de stand op te schroeven naar 
1-11, drie gescoord door Nathanja, 
twee door Ruben en één door Silke. 
Een prachtige prestatie. BEP moest 
even slikken, maar kreeg hierdoor 
ook vleugels. Zij scoorden achter el-
kaar drie punten, waardoor de stand 
op 4-11 kwam. Maar ook de eind-
fase van deze wedstrijd werd ge-
domineerd door Atlantis. Nog twee 
mooie doorloopballen van Nathanja 
en Djeena, zorgden voor een eind-
stand van 4-13. De C1 van Atlantis 
heeft ook in deze wedstrijd duide-
lijk laten merken dat ze de terech-
te kampioen zijn in deze competi-
tie. Met 4 punten boven de nummer 
twee, De Vinken C1, is de medaille 
dik verdiend. Met dank aan de in-
valcoach Jeroen Korver, die de coa-
ches van de C1 (Joyce Rodenburg 
en Chantal Poolman) op een uitste-
kende manier heeft vervangen. 
Na dit zaalseizoen maakt de C1 zich 
op voor het komende veldseizoen.
Op zaterdag 25 maart om 12.00 uur 
speelt de C1 een oefenwedstrijd 
voor de veldcompetitie tegen KVA 
uit Amstelveen op het korfbalveld 
bij KV Atlantis.

Lorena Wiebes wint 
wedstrijd in Italië
Regio - Lorena Wiebes uit Mijdrecht 
was voor de eerste keer geselec-
teerd voor het junioren team van de 
KNWU om een internationale UCI 
wedstrijd te fietsen. In de openings-
wedstrijd, zondag 19 maart, van de 
UCI Nations Cup voor junior-vrou-
wen bleef de Nederlands kampioe-
ne al haar internationale concurren-
tes voor in de sprint van een uitge-
dund peloton. De Française Clara 
Copponi werd tweede, Martina Fi-
danza uit Italië legde beslag op de 
derde plaats. De zege betekende 
een succesvol debuut voor bonds-
coach Loes Gunnewijk, die voor het 
eerst in functie was in een interna-
tionale wedstrijd met haar selec-
tie. Alle zes Nederlandse junioren 
eindigde in de top-15 van het klas-
sement.
Wiebes had vooraf gehoopt op een 
korte klassering, maar van een ze-
ge durfde ze eigenlijk niet te dro-
men. “Dit is zeker een droomstart 
voor mij. Ik hoopte uiteraard op een 
massasprint, want daarin kom ik het 
best tot mijn recht. Maar op de laat-
ste klim voor de finish kreeg ik het 
even lastig. Met dank aan ploegge-
note Anne de Ruiter, die tempo hield 
voor me en me daarna terug bracht, 
kon ik de aansluiting maken. We 
kwamen met hoge snelheid in de af-
daling terug in het peloton en toen 
ben ik direct door naar voren gere-
den. Ik koos het wiel van Copponi, 

omdat zij vorig jaar hier won, en ben 
er op het juiste moment uit geko-
men. Ik hoop uiteraard de komende 
weken nog eens voor de winst mee 
te doen, bijvoorbeeld in de Healthy 
Ageing Tour, die volgende maand in 
eigen land wordt verreden.”

Jeugdronde Nieuwkuijk
UWTC-er Mike Derogee reed zon-
dag een jeugdwedstrijd in Nieuw-
kuijk. Er was voor een groot start-
veld van 55 renners bij categorie 5. 
Mike lootte gunstig en mocht voor-
aan opstellen bij de start. Het tem-
po lag erg hoog tijdens de wed-
strijd, want Mike had na afloop van 
de wedstrijd een gemiddelde van 
35.5 km/u op de teller staan. En dat 
is voor 11-jarige kinderen een fikse 
snelheid. Mike werd 13e en en hij 
finishte binnen 3 seconde van de 
winnaar.
Woensdag 29 maart starten de 
jeugdtrainingen weer en als het 
schema van Lorena Wiebes het toe-
laat zal zij ook dit seizoen weer één 
van de jeugdtrainers bij UWTC zijn.
Veteranen 68+
Leen Blom reed dit weekend wel 2 
wedstrijden in de veteranen compe-
titie. Zaterdag werd hij 9e in Amers-
foort en zondag 4de in Rotterdam 
bij de deelnemers van 68 jaar en ou-
der. Mooie uitslagen voor Leen en 
zo ziet u maar weer UWTC wielren 
is er voor jong en oud!

Hertha JO8-1 blijft in de 
overwinningsmodus
Vinkeveen - De Herthanen barst-
ten van de energie ondanks de kou, 
regen en tegenwind in de eerste 
helft. Gelijk na het fluitsignaal nam 
Mees Vis de bal op de voet en met 
een ongekende snelheid wist hij 
zijn tegenstanders af te poeieren, 
maar tot een goal kwam het nog 
niet. Stan kon vervolgens tot twee 
keer toe nog geen gat in de ver-
dediging van Breukelen vinden. Bij 
een poging van Breukelen op doel 
onderneemt keeper Daan een goe-
de actie door uit te lopen en de bal 
weg te trappen. Breukelen mag in-
gooien. Dan belandt de bal bij Len-
non die de bal snel mee naar voren 
neemt, overspeelt op Benjamin, en 
daar is de 1-0. Binnen een mum van 
tijd scoort Benjamin 2-0. Bijna heeft 
Benjamin nog een hattrick te pak-
ken. Vanuit de corner trekt Mees Vis 
wederom een sprint richting doel, 
maar daarvoor is de hoek te scherp 
of de wind te hard, in elk geval wil 
deze er niet in. Dan komt er een cor-
ner van Benjamin. Arko krijgt de bal 
op de borst en weet de bal er zo in 
te kaatsen: 3-0! Nog overdonderd 
van de goal staat Emmanuel al klaar 
om te scoren uit een counter van de 
keeper, maar het mooie schot gaat 
helaas net naast. Mees Vis neemt de 
bal weer mee naar voren en de bal 
belandt bij Emmanuel. Milano krijgt 
via een schot van Emmanuel de bal 
op de juiste positie en weet er de 
4-0 uit te halen! 

Wissel
Na rust wordt het keeperstenue ge-
wisseld en gaat Emmanuel op doel. 
De wind is nu gunstiger gestemd en 
de energie van de mannen onafge-
broken aanwezig. Gelijk is er een 

poging van Milano, gevolgd door 
Stan. De keeper pareert beide ke-
ren de kansen van Hertha. Benjamin 
heeft de smaak te pakken: met een 
overstap dolt hij zijn tegenstander 
langs de grenslijn. Zo laat hij met 
nog wat trucjes aan zijn tegenstan-
der zien wie de baas over de bal en 
op het veld is. Dan wordt er wat ge-
pingpongd voor het doel van Breu-
kelen: Stan pakt de bal over, daarna 
belandt de bal na een schot van Mi-
lano op de paal, Jort waagt nog een 
poging, Stan krijg de bal voor de 
voeten maar de bal weigert dienst. 
Intussen staat half Breukelen tussen 
Hertha en doelman en wordt het tijd 
het kluitje uiteen te drijven. Benja-
min en Mees Vis weten beide weer 
te scoren: het staat al 6-0. De kee-
per van Breukelen gooit uit , Arko 
krijgt een kopbal, Lennon en Jort 
nemen een schot op doel. Veel kan-
sen, helaas deze tevergeefs. Ook al 
kunnen niet alle passes aangeno-
men worden, de mannen van Hert-
ha weten elkaar steeds beter te vin-
den en gunnen elkaar ook de kan-
sen te scoren. Na een counter op 
Breukelen passt Stan naar Milano 
die de volgende goal weet te ma-
ken: 7-0! Na een pass van Benja-
min op Lennon scoort Lennon ver-
volgens de 8-0! Benjamin komt nog 
twee keer in actie met wederom 
goals. Nadat Benjamin de keeper 
van Breukelen poort en scoort sluit 
Hertha deze wedstrijd af met een 
onovertroffen zege van 10-0! Stan 
wordt na zijn verdiensten van de af-
gelopen weken uitgeroepen tot man 
of the match en JO8-1 mag zich we-
derom nummer twee op de ranglijst 
vestigen, met een puntje verschil op 
de koploper. 

Steve maakt come back in 
The Evolution of Boxing
Vinkeveen - Nog anderhalve week 
en dan zal op zaterdagavond 1 
april De Boei in Vinkeveen weer in 
het teken staan van The Evolution 
of Boxing. De 4e editie alweer van 
dit box gala met allure en het be-
looft opnieuw een spektakel te wor-
den. Met de opgedane ervaring uit 
de vorige edities en met de onder-
steuning van sponsors zoals oa. 
Student Experience, de LRC groep, 
Duo Sport en de Viersprong heeft 
Suppan de afgelopen 4 maanden 
intensief toegewerkt naar het eve-
nement. De regie is in eigen hand 
genomen om publiek en deelne-
mers een sportief uitdagende avond 
met show en amusement te bieden 
en ook de catering zal goed ver-
zorgd zijn. Het eerste deel van de 
avond zal gevuld worden met een 7 
tal amateur box partijen waarin oa. 
Harry Willemse en Nick Postma uit 
de Ronde Venen hun opwachting 
zullen maken. Na de pauze is het 
de beurt aan de professionals. Er 
zullen 3 prof gevechten te zien zijn 
en natuurlijk zal daarbij de mees-
te aandacht uitgaan naar de come 
back partij van Steve Suppan. Pre-
cies een jaar geleden moest de 22 
jarige jeugd wereldkampioen in het 
licht welter gewicht, noodgedwon-
gen zijn bokshandschoenen aan de 
kant leggen vanwege een vervelen-
de en langdurige handblessure. Een 
gevecht om het Nederlands kampi-
oenschap werd daardoor uitgesteld. 
Inmiddels is Steve hersteld en een 
half jaar harde fysieke training on-
der begeleiding van zijn broer Mit-
chel en conditie trainer Robert de 
Leth heeft hem weer terug op ni-
veau gebracht. 

Omschakelen
Maar zo erkent hij, dat was niet al-
tijd even makkelijk, want het om-
schakelen van gedwongen relaxen 
en rust nemen naar weer een strak 

trainingsschema van 25 uur per 
week vraagt om de nodige discipli-
ne. Ik heb het dit keer wel anders 
aangepakt vervolgt hij, veel meer 
krachttraining gericht op een agres-
sievere insteek. Daar waar hij voor-
heen zijn partijen gedoseerd invul-
de met schaken, punten prikken en 
toeslaan in het 2e gedeelte van de 
wedstrijd, zal het strijdplan nu zijn 
om meer vooruit te boksen. Meer 
risico’s wil hij nemen, meer gericht 
op een knock out en op spektakel in 
de ring. Steve treft daarin als tegen-
stander de sterke 33 jarige Bakhtiy-
ar Isgandarzada. Deze Duits Turk-
se bokser is overgestapt uit het kick 
boxen en vocht in de K1 klasse 110 
partijen. Een geduchte tegenstan-
der dus, maar dat is nodig legt Ste-
ve uit; In het najaar ligt er voor mij 
een uitdaging in Londen, daar moet 
ik mijn jeugdwereldtitel verdedi-
gen tegen de nog ongeslagen Jeff 
Saunders en met dat vooruitzicht is 
een overtuigend optreden over an-
derhalve week van belang. Steve zal 
bij zijn aanstaande gevecht op veel 
steun van zijn publiek kunnen reke-
nen en niet in het minst van zijn me-
desporters bij Gym Suppan.
De boksschool heeft in de Ronde 
Venen veel sporters enthousiast ge-
maakt voor het boksen en voor boks 
trainingen. De gemoedelijke sfeer 
trekt veel leden vanuit diverse doel-
groepen aan. Er is een groot aan-
bod aan trainingen zoals Kids bok-
sen voor 5 tot 10 jarigen, jeugd bok-
sen, Ladies boksen, Circuittraining 
& Crossfit, personal training en 30+ 
boksen en de lessen zijn dagelijks 
goed gevuld.
Voor wie kennis wil maken met de 
bokssport of voor wie een bokspartij 
eens live wil meemaken, er zijn nog 
kaarten te verkrijgen bij Gym Sup-
pan aan de Voorbancken 4A in Vin-
keveen of via Gym Suppan’s websi-
te. Foto: sportinbeeld.com
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Anna Blankestijn in finale 
Beverwedstrijd TU Delft

Afvallen in groepsverband 
Slimness start 12 april

Afsluiting museumproject 
groot succes

Dorpshuis De Springbok 
Voormalig 
penningmeester geëerd

Opschoning van 
Twistvlied & Wickelhof

ANWB op Hoflandschool 
in Mijdrecht

Wilnis - Anna Blankestijn (12) uit 
groep 8 van de Kon. Julianaschool 
in Wilnis heeft zaterdag meegedaan 
aan de landelijke finale van de Be-
verwedstrijd aan de TU Delft. De Be-
verwedstrijd is een jaarlijkse infor-
maticawedstrijd voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 van de basisschool en 
klas 1 tot en met 6 van het voort-
gezet onderwijs. De wedstrijd is ont-
wikkeld om leerlingen kennis te la-
ten maken met informatica en bè-
tawetenschappen. De voorrondes 
werden in november in het hele land 
gehouden. Van de 8000 leerlingen 
uit groep 7 en 8 die daaraan hebben 
meegedaan, mocht de top 50 zater-

dag meedoen aan de landelijke fina-
le. De deelnemers kregen verschil-
lende vragen die te maken hebben 
met informatica, algoritmen, struc-
turen, informatieverwerking, logi-
ca, puzzels en toepassingen. Het 
waren pittige opgaven, die zónder 
voorkennis, maar mét een flinke do-
sis logisch en goed nadenken, op-
gelost konden worden. De vragen 
gingen van makkelijk naar moeilijk 
en de test duurde 40 minuten. In to-
taal konden 200 punten worden be-
haald. Anna Blankestijn heeft een 
mooie 20e plaats behaald, waar we 
als Kon. Julianaschool heel trots op 
zijn!

Regio - Wil jij slank de zomer 
in? Dan is dit het moment om te 
starten met afvallen. 12 april aan-
staande starten er bij Slimness 
Mijdrecht weer nieuwe groepen. 
Afvallen in een groep werkt voor 
vele zéér motiverend! Individueel en 
met z’n tweeën afvallen is natuurlijk 
ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes en 
niet met pillen. Bij Slimness leer je 
je voedingspatroon aanpassen of-
tewel afvallen zonder poespas met 
gewoon gezond eten. Slimness 
heeft 8 april tussen 10:00 en 14:00 
een open dag. Omdat een groep uit 
maximaal 12 personen bestaat, kan 

het zijn dat de groepen op de open 
dag al vol zitten. Bezoek daarom 
vandaag nog de website www.slim-
ness.nl voor meer info. Vul het con-
tactformulier in en er wordt zo snel 
mogelijk contact met je opgeno-
men voor een gratis en vrijblijvende 
intake. Of geef je meteen op voor 
de cursus afvallen in groepsver-
band, zodat je 12 april kunt begin-
nen en jij slank de zomer in gaat!! 
Bellen kan ook 0297-765027. Voor 
wie in een ochtend gezondere voe-
dingskeuzes wilt leren maken: er 
zijn nog enkele plekjes beschikbaar 
voor de stoomcursus gezonde keu-
zes maken die 25 maart van 09:30 
tot 12:30 plaats vindt.

Wilnis - De afgelopen weken is er op 
Jenaplanbasisschool Vlinderbos ge-
werkt aan het thema ‘museum’. In de 
kleutergroepen werd aandacht be-
steed aan bekende kunstenaars zo-
als Mondriaan, Keith Haring, Picasso 
en Kandinsky. De mooiste kunstwer-
ken werden gemaakt en zelfs ‘Het 
Rijksmuseum’ werd nagebouwd. Af-
gelopen vrijdag werd het thema af-
gesloten met een museumbezoek 
door de ouders en andere groepen 

van Vlinderbos. Natuurlijk moesten 
er toegangskaartjes worden gekocht 
die weer bij de deur werden gecon-
troleerd. Er liepen zaalwachten die 
toezicht hielden, in het restaurant-
je kon limonade gekocht worden en 
in het museumwinkeltje mooie, zelf-
gemaakte ansichtkaarten. Ook wer-
den er serieuze rondleidingen gege-
ven. Alles door de kinderen bedacht 
en georganiseerd. Wat een leerzaam 
en creatief thema!

De Hoef - In november 2016 over-
leed Toni van Bemmelen, de toen-
malig penningmeester van Dorps-
huis De Springbok. Hij is jarenlang 
in die functie betrokken geweest bij 
het wel en wee van het gebouw en 
met name bij de verschillende ver-
bouwingen en aanpassingen waar-
aan hij actief meewerkte. Hij was al 
geruime tijd ziek maar liet zich daar-
door niet weerhouden. Zelfs toen 
het eigenlijk niet meer ging heeft 
hij er alles aan gedaan om de over-
dracht zo soepel mogelijk te laten 
verlopen en was er pas gerust op 
toen hij zag dat alles in goede han-

den was gekomen. Gezien zijn ver-
dienste en betrokkenheid heeft het 
bestuur van De Springbok gemeend 
hem te moeten eren met zijn naam 
te geven aan die zaal in het gebouw 
waar niet alleen wordt gesport maar 
o.a. ook toneelvoorstellingen wor-
den gegeven. Van Bemmelen was 
ook lid en penningmeester van deze 
vereniging en is dus mede daardoor 
belangrijk geweest voor de ontwik-
keling van deze zaal. Vorige week 
vrijdag heeft zijn echtgenote met 
daarbij de kinderen, ouders en ve-
le genodigden het bij deze zaal aan-
gebrachte bordje onthuld.

Mijdrecht - Zaterdag 25 Maart 
2017 is weer de Landelijke Op-
schoondag. Overal in het land or-
ganiseren mensen acties en evene-
menten om gezamenlijk hun straat, 
plantsoen of buurt schoon te ma-
ken. Want een schone omgeving is 
beter voor het milieu en is prettiger 
wonen. Dat vind jij toch ook? Dus: 
Help mee Twistvlied en Wickelhof 
vrij te maken van zwerfvuil. Wist u 
dat een bananenschil een jaar no-
dig heeft om te verteren? Een siga-
retten peuk 2 jaar, een petfles 10 
jaar, kauwgom 20 jaar en een blik-
je 50 jaar? Effect van zwerfafval 
Het meeste zwerfafval is plastic en 
blikjes. Je hebt net gelezen hoelang 
het duurt voordat dat helemaal af-
gebroken wordt: jaren! En in het 

milieu komen dan giftige stoffen. 
Daarnaast blijkt dat in een schone 
leefomgeving mensen zich fijner en 
daardoor veiliger voelen en zich so-
cialer gedragen. En als het schoon 
is, blijken mensen minder gemak-
kelijk hun afval op straat of in de 
natuur weg te gooien. Dus oprui-
men, staat netter en is goed voor 
het milieu en onze leefomgeving! 
Werkgroep Groen van het Wijkco-
mité Twistvlied & Wickelhof orga-
niseert op zaterdag 25 maart tus-
sen 10.00 en 12.30 uur een op-
ruimactie in haar wijk. Zij zorgt 
voor prikkers, handschoenen, vuil-
nisbakken en -zakken. U en jij 
bent van harte welkom op de Op-
schoondag 25 maart a.s.. Startpunt 
schoolplein bij obs de Trekvogel. 

Mijdrecht - Een medewerker van 
de ANWB heeft met zijn werkbus 
een bezoek gebracht aan De Hof-
landschool. Op de Hoflandschool 
hebben ze namelijk techniekdagen 
met als thema vervoer. Daarom liet 
Wim aan de kinderen van De Hof-
landschool zien hoe de ANWB te 
werk gaat, daarnaast vertelde hij 
verhalen over zijn ervaring in het 
veld. Zo liet hij zien dat een auto niet 
meer gelift wordt met een krik maar 
door middel van een luchtkussen 
wat ze opblazen. Dit leidde tot grote 
verbazing en amusement onder de 
leerlingen. Een van de dingen die de 
leerlingen ook heel erg leuk vonden, 
was het zwaailicht bovenop de auto. 

Door vrijwel iedere groep werd ge-
vraagd of de zwaailichten en sirenes 
aankonden. De leerlingen leerden al 
gauw dat de zwaailichten maar aan 
een kant van de auto aangezet wor-
den en dat er ook geen sirene op de 
auto zit om verdere ongelukken in 
het verkeer te voorkomen. Ook ver-
telde hij dat ze geregeld in auto’s in 
moeten breken omdat mensen hun 
sleutels in de auto laten liggen en 
de auto op slot gooien. Dit verhaal 
werd gevolgd door veel enthousi-
aste verhalen van de kinderen over 
vaders/moeders die hetzelfde mee-
gemaakt hebben. Al met al was het 
een erg leerzame ervaring voor de 
leerlingen van de Hoflandschool. 

Dana Winner in Crown 
Theater Aalsmeer
Regio - Dana Winner is al lang 
geen onbekende meer. Ruim 25 
jaar draait ze intussen mee. Een 
periode vol succesvolle singles, al-
bums en optredens. En de Belgi-
sche zangeres is nog lang niet uit-
gezongen. Onlangs schitterde zij in 
het Belgische tv-programma Liefde 
voor Muziek, (in Nederland bekend 
als De Beste Zangers van Neder-
land). Dana wist de kijkers week na 
week te ontroeren en kippenvel te 
bezorgen met doorleefde en prach-
tige liedjes. Op nieuwssites en so-
cial media was een ieder laaiend 
enthousiast en unaniem lovend 
over de prachtige vertolkingen van 
Dana. Een greep uit de vele reac-
ties: ‘Dana geeft zich volledig en 
slaat iedereen met verstomming!’, 
‘Dana Winner bezorgt iedereen 
kippenvel’, ‘Het is en blijft een klas-
se apart, die Dana Winner’, ‘Ballade 
van Dana Winner gaat door merg 
en been’ en ‘Dana Winner ont-
roert iedereen tot tranen toe.’ De 
bekendste DJ van Qmusic tweet-
te dat Dana een grote zangeres is. 
Tijdens de uitzendingen van Lief-
de voor Muziek werden haar num-
mers massaal gedownload. Zowel 
haar liedje ‘Weer verder gaan’ als 
‘Zee vol dromen’ bereikte in een 
mum van tijd nummer 1 in de Bel-
gische iTunes-hitlijsten. Meer dan 
ooit is Dana Winner een absolute 
must voor iedereen die houdt van 
mooie muziek en prachtige liedjes. 
En waar komen die beter tot hun 
recht dan in de intimiteit van de 
theaters? Daarom is Dana op tour-
nee met een gloednieuwe theater-
voorstelling UIT BEWONDERING. 
Zo getiteld, omdat Dana vaak de 
vraag krijgt: ‘Wie of wat bewonder 
je?’ Ze heeft daarom de muziek, de 
mensen en de momenten die ze het 

meest bewondert op een rijtje ge-
zet en daar liedjes bij gekozen. 

Uniek concert in de Randstad
Bekende Dana Winner-nummers 
en zorgvuldig geselecteerde covers 
worden mooi afgewisseld met ou-
der werk, nieuw materiaal en haar 
recentste nummer 1-hits. Uit Da-
na’s bewondering is er een prach-
tige en originele voorstelling ont-
staan. De show is een perfecte mix 
van ballades en swingende mo-
menten, met veel plezier gebracht 
en intens gezongen. Crown The-
ater Aalsmeer is de enige plek in 
de Randstad waar Dana haar show 
UIT BEWONDERING komt zin-
gen. Wilt u bij dit unieke concert 
aanwezig zijn? Reserveer dan snel 
uw kaarten op www.crowntheate-
raalsmeer.nl, schaf ze aan bij Es-
pago Ophelialaan, Boekhuis Zijd-
straat, Marskramer Kudelstaart of 
vanaf een uur voor aanvang van 
de voorstelling aan de kassa van 
het theater. De muzikale voorstel-
ling met de prachtige zangeres uit 
Vlaanderen is te zien op vrijdag 21 
april en begint om 20.00 uur.

40e editie kom in de kas 
op 1 en 2 april! 

Kunstweken geopend op 
de Schakel 

Regio - Op 1 en 2 april 2017 is het 
feest in de Nederlandse kassen. In 
dit weekend wordt Kom in de Kas 
voor de 40e keer georganiseerd en 
kan iedereen komen kijken hoe alles 
groeit en bloeit achter het glas van 
de kas. Met alle technologie en in-
novaties en de prachtige gewassen 
is het altijd een feest om in de kas-
sen te werken. Vanwege het jubileum 
wordt het eerste weekend van april 
extra feestelijk. In regio Aalsmeer ne-
men acht bedrijven deel. Twee da-
gen lang openen ze hun deuren om 
de mensen te laten zien en ervaren 
wat voor moois er allemaal groeit in 
de kassen.

Gastvrije Tuinders
De kassen verkennen kan dit jaar bij 
acht bedrijven in Amstelveen. De be-
drijven zijn allemaal de moeite waard 
om te bezoeken. Wil je veel kleur dan 
zijn de kassen met Cymbidium, Pha-
laenopsis en Gerbera’s een aanrader. 
Bij Ecorridors worden groene planten 
gekweekt die gebruikt worden in de 
groenvoorziening in steden en langs 
snelwegen. De planten functioneren 
als een fijnstoffilter voor uitlaatgas-
sen en maakt de omgeving schoner. 
Ruhe Varens en Aphrodite Orchidee-
en zijn biologische kwekers.

Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrij-
ven en ontdekken hoe alles groeit en 
bloeit, worden er ook andere inte-
ressante activiteiten georganiseerd. 
Kinderen kunnen zich uitleven op 

het springkussen, plantjes oppotten, 
gratis poffertjes eten en zich laten 
schminken. Niet alleen de activitei-
ten, maar ook de uitleg over de pro-
ducten en hun groeiwijze zijn voor de 
kinderen zeker aantrekkelijk. Kinde-
ren kunnen meedoen aan een inter-
actieve speurtocht waarmee de bele-
ving in de kas wordt vergroot. Mee-
doen aan deze speurtocht kan door 
thuis alvast de KomInDeKas app te 
downloaden (geschikt voor Android 
en Apple). Kom in de Kas is een ui-
tje voor het hele gezin, lekker in de 
buurt en helemaal gratis. 

Over Kom in de Kas
Kom in de Kas wordt voor de 40e 
keer georganiseerd en is het jaar-
lijkse publieksevenement van de Ne-
derlandse glastuinbouwsector. In 
Amstelveen nemen acht tuinbouw-
bedrijven deel om te laten zien waar 
ze trots op zijn: mooie, verse, gezon-
de en veilige natuurproducten. Ieder 
bedrijf heeft iets eigens te bieden en 
er worden bijzondere activiteiten ge-
organiseerd. De openingstijden zijn 
van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 1 
april en zondag 2 april. Parkeren kan 
op het parkeerdak van Bloemenvei-
ling Royal FloraHolland (Legmeerdijk 
313, Aalsmeer), van daaruit rijden 
gratis pendelbussen naar de bedrij-
ven. Kom in de Kas is gratis toegan-
kelijk en wordt mede mogelijk ge-
maakt door GroentenFruit Huis, Roy-
al FloraHolland, Bayer CropScience, 
Interpolis, Rabobank. Voor meer in-
formatie kijk op www.komindekas.nl.

Vinkeveen - Op maandag 13 maart 
zijn de ‘Kunstweken’ van start ge-
gaan op basisschool de Schakel in 
Vinkeveen. Een schoolbreed kunst-
project, waarbij de kinderen leren 
over de wereld van kunst en zelf 
ook creatief uitgedaagd worden. Het 
project is feestelijk geopend op de 
tribune met bijzonder bezoek. Nie-
mand minder dan kunstenaars Piet 
Mondriaan, Keith Haring, Vincent 
van Gogh en Pablo Picasso kwamen 
kennismaken met de kinderen. Alle 
kunstenaars, gespeeld door de leer-
krachten, vertelden op ludieke wijze 
iets over hun bijzondere leven en lie-
ten voorbeelden van hun werk zien. 
De kinderen genoten van alle ver-

klede juffen en meester Jorne, die 
ineens nog maar één oor over had! 
De opening werd afgesloten met het 
lied ‘Ik ben een kunstenaar’. In elke 
klas staat de komende weken één 
van de schilders centraal, waar de 
kinderen meer over gaan leren en 
werken. Natuurlijk gaan ze ook zelf 
aan de slag als kunstenaar. Einddoel 
van het project is een echt kunst-
werk te maken. Speciaal voor de 
Kunstweken wordt het Schakelmu-
seum geopend, zodat ook familiele-
den de kunstwerken straks kunnen 
bewonderen. Ter afsluiting van het 
project gaan de kinderen van groep 
6,7 en 8 het Van Gogh Museum be-
zoeken.



Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag zo tus-
sen kwart voor een en een uur ver-
zamelen de Hartenvrouwen zich bij 
Dans- en Partycentrum Colijn om 
hun wekelijkse favoriete spel te spe-
len. Deze week de eerste zitting van 
de vierde en tevens laatste paren-
competitieronde. De opkomst was 
wat magertjes. 15 paren in de A 
(met dus helaas een stilzittafel) en 
10 paren in de B.
In de A-lijn ging de overwinning 
naar Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders met 60%. De 
tweede plaats was voor Thea Elias 
& Elly van Brakel met 56,25% en op 
drie volgden Kokkie van den Kerk-
hoven & Corry Smit met 55,42%. 
Corry toonde overduidelijk aan dat 
ze tijdens haar afwezigheid van eni-
ge weken het bridgen niet verleerd 
was.

In de B-lijn scoorden Ploon Roelof-
sma met invalster Refina van Me-
ijgaarden het beste met 66,15%. 
Twee werden Tini Geling & Paula 
Kniep met 63,54% en op de derde 
plaats met 56,25% eindigden Anne-
ke Pier en Loes Takes.
Omdat dit de eerste zitting was is in 
principe de competitiestand gelijk 
aan de eindstand.
Maar bij spelen met een invaller 
wordt de score gemaximaliseerd op 
55%.
Dat betekent dat in de competitie 
Ploon en vaste partner Marja Slin-
ger op de derde plaats belanden en 
de beide andere paren een plaatsje 
naar boven opschuiven.
Informatie over spelen bij Harten-
vrouw? Bel Sandra Raadschelders 
0297-569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Hattrick Hans & Nico
Regio - Maandag 13 maart was 
de derde zitting (van 6) van de vijf-
de parencompetitie van de BVU in 
Sporthal de Scheg. Hans Wagen-
voort & Nico van der Meer behaal-
den voor de derde keer op rij de 
topscore van de dag, nu met maar 
liefst 70,42%! Twee werden Moni-
que Verberkmoes & Jan van Beur-
den (56,49%) en de derde plaats 
was voor An & Bert Pronk (53,75%). 
Halverwege deze ronde leiden Hans 
& Nico de A-lijn met 68,15%, Tine-
ke van der Sluijs & Anke Reems zijn 
tweede (57,34%) en Ans Breggeman 
& Lia derde (56,91%).
De B-lijn werd gewonnen door 
Marjan & Ben (60,83%). Co Beun-
der & Henk van der Schinkel wer-
den 2 met 60,24% en Tini Lotgerink 

& Marja Baris 3 met 59,49%. Marjan 
& Ben (61,07%) hebben de leiding, 
gevolgd door Tini & Marja (60,01%) 
en Tonny Godefroy & Harry Rubens 
(57,53%).
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Finish viertallen bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - De laatste avond viertal-
lenbridge van dit seizoen bracht het 
team van Jan Egbers & Ben Rem-
mers en Joop van Delft & Frans 
Kaandorp, zowel deze laatste avond 
met 19 punten als overall met een 
totaal van 50, de overwinning in de 
A- lijn. Team de Vroom, in de prog-
nose toch eigenlijk wel de groot-
ste kanshebber, moest het ook nu 
met 16 punten en totaal met 39, af-
leggen. In de B- lijn trok team Tim-
mer deze maal een keer aan het 
langste eind met 17 punten, terwijl 
team Quelle 13 punten scoorde. In 
de eindstand ging de overwinning 
echter toch naar het team van Ger 
Quelle & Gijs de Ruiter en Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst die totaal 
50 punten verzamelden. De teams 
van Timmer en Visser werden hier 
gedeeld tweede met 31 punten. In 
de C- lijn werden zowel deze avond 
als over het geheel de teams van 
Schaick en van Wijk eerste en twee-
de. An & Jan van Schaick en Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders scoorden nu 16 punten en 
totaal 48 en team van Wijk volgde 
respectievelijk met 15 en totaal 36 
punten. De D- lijn werd het domein 
van To van der Meer & Elly Belder-
ink met hun andere team genoten 
door een eerste plek met 16 punten 
en totaal 42 punten te behalen.

Volgorde
Team Selman werd hier tweede met 
in volgorde 14 en totaal 31 pun-
ten. In de E- lijn stuntte team Bijls-
ma door deze avond 18 punten bin-
nen te halen.
Het kon echter niet voorkomen dat 
het team bestaande uit Marian-
ne Jonkers & Anneke Houtkamp 
plus, nipt de eindzege behaalde 
met 35 punten en zo net voor team 
van Zantwijk, dat op 34 punten uit-
kwam, binnen liep. De C- lijn ten-
slotte werd een prooi voor Ludy 
Bonhof & Anneke Buskermolen en 
Henriëtte Omtzigt & Cora de Vor die 
deze avond de tegenstanders ver-
pletterden met zestien tegen vier en 
totaal als eerste doorkwamen met 
40 punten.
Team van Maarseveen eindigde hier 
als tweede met zowel nu 11 punten 
als geheel met 32. Volgende keer 
wordt de derde ronde parenbridge 
voortgezet.
Wilt u nog aanhaken voor de zomer 
of alvast oefenen voor de zomer-
drives, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond van af 19.45 uur, het gehele 
jaar door, in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e-mail: gerdaschavemaker@
live.nl, of per telefoon 0297-567458.

CSW pakt weer
drie punten

Wilnis - Samen met onder an-
dere De Bilt en TAVV strijdt CSW 
om een plek in de nacompetitie. 
Dus moeten de punten gewoon 
gepakt worden. Groots was het 
spel niet, maar wel gedegen ge-
noeg om tegenstander AMVJ 
met 2-0 te verslaan. 
De selectie was weer aangevuld 
met de vakantiegangers Dave 
en Mike Cornelissen en ook Os-
car Leune en Vincent van Helle-
mondt waren weer inzetbaar. De 
licht geblesseerde Guus Verhoef 
was afwezig, net als keeper Jor-
dy Wens die de sneeuw had op-
gezocht. In zijn plaats stond Le-
roy van Tol op doel die kon te-
rugkijken op een uitsteken-
de partij en de nul wist te hou-
den. Overigens was het wel even 
schrikken in de allereerste mi-
nuut van de wedstrijd, want Se-
nario Austin van AMVJ scoorde 
na een snelle aanval van dicht-
bij. De jonge en soeverein lei-
dende scheidsrechter Smit keur-
de het doelpunt echter terecht af 
vanwege buitenspel. CSW nam 
daarna iets meer initiatief wat 
reeds in de achtste minuut tot 
succes leidde; Dave Cornelissen 
zette een slalom in, gaf de bal 
vervolgens diep op Berry Kramer, 
die vanaf links een strakke voor-
zet afleverde die de doorgelopen 
Dave Cornelissen kon intikken, 
1-0. Minder dan tien minuten la-
ter kreeg Dave weer een kans na 
deze keer een voorzet van Men-
no van der Leeden. Hij schoot nu 
over het doel. 

Bloed
Maikel Pauw en tegenstander 
Idriss Nabil besloten de koppen 
bij – of in dit geval meer tegen – 
elkaar te steken. Onder het bloed 
verdween Pauw van het veld om 
iets later à la een rugbyspe-
ler met een prachtige witte tul-
band terug te keren. Over de ge-
hele lijn was het overigens geen 
harde wedstrijd, alhoewel beide 
ploegen er wel veel energie in 
stopten. De technisch vaardige 
ploeg van AMVJ legde tot aan de 
16 meter prima spel op de mat, 
maar kon er geen vervolg op ge-
ven. Meest in het oog springend 
waren de verbeten duels tussen 

voorstopper Jelle van den Bosch 
en de sterke en behendige spits 
Bram Kwaku Owusu. In de eerste 
helft werd niet meer gescoord.
De tweede helft begon hetzelfde 
als de eerste. AMVJ zette met-
een aan en binnen een minuut 
schoten ze drie keer op doel 
zonder het gewenste succes. Er 
was deze helft wel vaker enige 
paniek achterin de verdediging 
bij CSW, desondanks hielden ze 
het doel schoon. Aan de andere 
kant kreeg Menno van der Lee-
den een grote kans na een voor-
zet van Elroy Baas, maar schoot 
hij van dichtbij naast. De com-
binatie tussen Sander Kunkeler 
en Menno van der Leeden was 
wel succesvol. Sander bedien-
de Menno, die vanaf de rechter 
achterlijn de bal slim terugtrok 
op Kunkeler, die van een me-
ter of 18 de bal in de korte hoek 
schoof, 2-0. AMVJ probeerde 
nog terug te komen, maar vond 
of keeper Leroy van Tol op hun 
weg of schoten naast of in het 
zijnet. 

Poging
De poging van Robin Meerhoff 
was nog het dichtstbij. Zijn schot 
caramboleerde via de binnen-
kant van de paal weer het veld 
in. In het laatste kwartier ver-
ving Oscar Leune doelpunten-
maker Sander Kunkeler, Vincent 
van Hellemondt de niet zo for-
tuinlijke Menno van der Leeden 
en Mike Cornelissen zijn broer 
Dave. Net voor die laatste wis-
sel ging Dave alleen op doelman 
Roelofsen af, maar schoot hij ge-
haast van veel te ver naast. In 
de blessuretijd kreeg CSW nog 
kansen om de eindstand iets 
meer aanzien te geven. Een kop-
bal van Vincent van Hellemondt 
miste de juiste richting en Ke-
vin Blom stuitte eerst op keeper 
Roelofsen waarna hij een dap-
pere omhaalpoging zag misluk-
ken. Het allerlaatste wapenfeit 
was een hard schot van AMVJ-
er Marc van Moorsel die knap 
door van Tol werd overgestompt. 
De 2-0 overwinning betekent de 
derde overwinning op rij in de-
ze derde en laatste periode, die 
zeer spannend dreigt te worden.

Judoka’s Blaauw naar Diemen
Wilnis – Zondag 19 maart hebben 
19 judoka’s in Diemen meegedaan 
aan het door HC Fritz en Fuyiama 
georganiseerde toernooi. Hieraan 
deden 23 clubs mee die 316 deel-
nemers hebben ingeschreven. De 
judoka’s werden onderverdeeld op 
kleur band en gewicht over 81 pou-
les zodat er minimaal drie wedstrij-
den gedraaid moest worden. Er wa-
ren weer vele spannende wedstrij-
den en verrassende uitslagen zo-
wel bij de jeugd als bij de senioren. 
Aan het einde van de dag waren er 
7 eerste plaatsen, 3 tweede plaat-
sen en 9 derde plaatsen gewonnen. 

De 7 deelnemers die de eerste prijs 
hebben gewonnen zijn: Amy Dek-
kers, Emma Zeilstra, Julius Muller, 
Justin Geerts, Kyan van der Toorren, 
Liza Bakker, Wouter van Kootwijk 
De 3 deelnemers die de tweede prijs 
hebben gewonnen zijn: Joep Haar-
man, Luuk Haarman, Verena Ratter-
man
De 9 deelnemers die de derde prijs 
hebben gewonnen zijn: Amber de 
Groot, Erlend Keune, Joey de Hondt, 
Martijn de Jong, Nigel Enthoven, 
Roan van der Burch, Sem Hoogen-
doorn, Thijmen Hooijman, Viggo de 
Langen 

Geen duimbreedte
De Ronde Venen - Geven ze el-
kaar toe in de top van de 1e divi-
sie. Vorige week stond Bar Adel-
hof 3 nog aan kop maar die moch-
ten, met thuisvoordeel, de kraker te-
gen de nummer 2 DIO spelen. Een 
leuke uitdaging. Eigenlijk is het net 
als in de onderlinge stand, een klein 
verschil (wordt je daar geen kampi-
oen mee?) in de partijen. Slechts in 
1 partij liet Bar Adelhof 3 twee pun-
ten meer liggen dan in de ande-
re partijen en daarmee is ook dui-
delijk dat DIO won, 36-38. Was dat 
genoeg om weer op de nummer 1 
plek te komen? Net niet. In punten 
staan de team gelijk maar het ge-
speelde percentage is in het voor-
deel van Bar Adelhof 3. Daarmee is 
duidelijk dat geen team zich in de 
laatste twee wedstrijden meer een 
foutje kan veroorloven. De concur-
rentie ziet namelijk ook niet stil. De 
Kuiper/Stee Inn, nummer 3, nam het 
tegen de Merel/Heerenlux 3 op. De 
Merel snoept, richting het competi-
tie-einde, steeds lekker uit de pun-
ten pot terwijl de Kuiper af en toe 
een steekje laat vallen. Dat was in 
deze wedstrijd, vooral door het sterk 
spelende de Merel, niet anders. De 
Merel won dan ook met 31-44 en is 
de Kuiper tot op 3 punten genaderd. 
De Merel /Heerenlux 1 en de Biljart-
makers hadden een pittig duel. Ie-
der twee maal winnen en goed sco-
ren in de verliespartijen geeft aan 
dat het spannend was en dan is 38-
40 een mooie uitslag.

Gevarenzone
De Merel/Heerenlux 2 en CenS zijn 
druk bezig om zich uit de gevaren-
zone te spelen en dan zijn grote 
overwinningen eigenlijk noodzaak. 
Dat werd het helaas niet. Het was 
een gelijk opgaande strijd die, met 
38-37, met een miniem verschil door 
de Merel 2 gewonnen werd. Of het 
voldoende is, zal de komende 2 we-
ken blijken. De wedstrijd Bar Adel-

hof 1 tegen Lutis/de Springbok is 
verschoven naar 22 maart. De 2e di-
visie heeft eigenlijk een vergelijk-
baar beeld. Er zijn nog 4 kansheb-
bers voor het kampioenschap, die 
alle vier geen steken mogen laten 
vallen. De Kromme Mijdrecht 2 deed 
precies wat je een dergelijke situatie 
moet doen en dat is grote overwin-
ningen halen. Dat ging hen tegen 
ASM bijzonder goed af. ASM werd 
met 48-22 bijna moeiteloos aan de 
kant geschoven.
Zij hebben nog maar een wedstrijd 
te spelen en zijn dus een beetje af-
hankelijk van de concurrenten. The 
Peanutbar 2 ontving de Springbok 
1. De laatste moet ook flink scoren 
maar dat lukte deze keer niet. Ro-
han Janmaat (Peanut) speelde een 
hele sterke pot tegen Jim van Zwie-
ten (Springbok) en Linda van Es 
(Peanut) schakelde Nico de Boer 
(Springbok) uit.
Deze twee partijen zorgden ervoor 
dat de eerste 2 verliespartijen toch 
omgezet werden in een 40-32 over-
winning. Dan was er nog een duel 
in de top, De Springbok 2 tegen the 
Peanutbar 1. Ook in deze wedstrijd 
tussen de Peanutbar en de Spring-
bok dolf de Springbok het onderspit. 
Met een 34-42 overwinning vertrok 
the Peanutbar weer huiswaarts. 
De laatste wedstrijd is de Krom-
me Mijdrecht 1 tegen Bar Adelhof 
2. De Kromme Mijdrecht stond vo-
rige week 1 punt achter Bar Adel-
hof 2 en moest dat goed zien te ma-
ken. Dat is, ondanks dat Adelhof 
flink van zich af beet (2 maal bijna 
een gelijk spel) goed gelukt. De 42-
35 overwinning is voldoende om Bar 
Adelhof in de stand voorbij te gaan.
De kortste partij was voor de al 
eerder genoemde Rohan Janmaat 
(Peanutbar 2).
Hij maakte zijn 50 caramboles in 
slechts 9 beurten. De hoogste serie 
was voor Chris Draaisma (Spring-
bok 2), met 12 caramboles (38,71%).

GVM-Acrogym verbetert 
de resultaten!
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was het tijd voor de tweede dis-
trictswedstrijd van dit seizoen. Vori-
ge maand was het voor de meeste 
acrogym-teams alles nog nieuw en 
onwennig, maar deze keer stonden 
de team veel zelfverzekerder aan de 
start. In de afgelopen weken was er 
in gymzaal “de Brug” hard gewerkt 
om de dans te perfectioneren en de 
elementen zonder foutjes uit te voe-
ren. En het resultaat mocht er we-
zen! Alle teams verbeterden ten op-
zichte van de vorige wedstrijd. Abi-
gail en Melanie maakten geen tijds-
fouten en schitterden in hun “pink 
panter”-pakken van de vloer af. Ca-
ressa en Alina werkten een stuk 
netter dan de eerste wedstrijd en 
dit gaf zowel technisch als artis-
tiek een hoger cijfer. Helaas ook een 
hele dure tijdsfout, wat hen waar-
schijnlijk plaatsing op de halve fina-
le koste. Voor Marijn en Sanne he-
laas wat pech met een blessure, die 
ervoor zorgde dat ze na de spagaat 
niet meer verder konden met de oe-
fening.
Gelukkig waren de elementen die 
daarvoor waren uitgevoerd van ho-
ge kwaliteit en bleven er nog vol-
doende punten over voor een mooie 
score. Janneke en Daphne hadden 
de tips van de trainster goed ter har-
te genomen en de oefening hier en 
daar wat aangepast. De elementen 
stonden als een huis en met 31,950 
pnt werden zij 8ste (van 16 teams) 

een geweldig resultaat. Pibbe en 
Noor lieten net als vorige keer een 
stabiele oefening zien. 

Choreografie
De lijnen in hun choreografie zijn 
prachtig en de oefening scoorde ar-
tistiek dan ook als één van de hoog-
ste. Een prima 7e plak in een deel-
nemersveld van 19. De teams in het 
C-niveau moesten 44 pnt halen om 
zich te plaatsen voor de halve finale. 
Shelly en Sterre maakten een tijds-
fout in de balansoefening, waar-
door zij in tempo voor safe moesten 
gaan en niet hun volledige moeilijk-
heid lieten zien. Dit resulteerde in 
het gewenste resultaat een plek in 
de halve finale. Het team van Laura, 
Lisanne en Indy waren er de vorige 
keer niet bij en het was dan ook er-
op of eronder. De elementen zaten 
er goed in, maar artistiek scoorden 
ze nog een beetje te laag. De 45,350 
pnt en een plek in de halve fina-
le waren een mooie beloning voor 
al het harde werken. De afgelopen 
wedstrijden waren elke keer in Wor-
mer, binnenkort zullen de acrogym-
teams van GVM dichterbij huis op-
treden. Op 15 april zijn de clubkam-
pioenschappen van GVM in gym-
zaal de Eendracht en iedereen is 
van harte welkom om te komen kij-
ken! Mocht je interesse hebben om 
zelf te acrogymmen? Kom dan langs 
in gymzaal de Brug op dinsdag of 
donderdag van 17.00-19.30 uur.

Hertha JO10-1 vervolgt 
zegereeks
Vinkeveen - Na de goede over-
winning van vorige week zaterdag 
moest Hertha JO10-1 afgelopen za-
terdag naar Aalsmeer om daar te-
gen de plaatselijke JO10-2 te spe-
len. Tegen deze tegenstander was 
reeds 2 keer eerder dit seizoen ge-
speeld en 2 keer werd er nipt met 
1 doelpunt verschil gewonnen, kort-
om de Herthanen werden vooraf 
door trainer/coach Toine op scherp 
gezet er vooral niet te makkelijk over 
te denken en scherp te beginnen. 
Na een goede warming up floot de 
scheidsrechter, iets na kwart voor 
negen voor het begin van de wed-
strijd. De Herthanen gingen met de 
wind in de rug er meteen vol tegen-
aan, al snel resulterend in kansjes 
voor Kick en Raslen die het vizier 
nog niet op scherp hadden staan. 
Na 6 minuten mocht Thiago een 
corner nemen. Hij legde de bal neer 
bij de 2e paal waar de goed inlo-
pende Kick ineens de bal in het doel 
wist te schieten: 0-1.
Hertha ging goed door met aanval-
len opzetten, maar veelal was het 
tempo te laag of de passing te on-
zuiver om gevaarlijk te worden. Na 
10 minuten volgde een goede aan-
val over links waar Thiago, via een 
goede pass, Raslen in staat stelde 
de 0-2 in de touwen te schieten.
Alsof de wedstrijd al binnen was, 

ging Hertha minder spelen, daar-
door kon Aalsmeer ook af en toe 
aan een aanval denken, zonder ove-
rigens gevaarlijk te worden, want 
de verdedigers Mats, Julian, Quin 
en Loek stonden wederom op hun 
post. Na 17 minuten schoot Thiago 
van afstand op doel, de keeper ver-
werkte de bal half en Raslen was er 
als de kippen bij om te scoren; 0-3. 
Rust. In de rust werden de mannen 
op scherp gezet en werd afgespro-
ken vooral goed, lekker en scherper 
te gaan voetballen.
De tweede helft kenmerkte zich 
door mooie aanvallen en dito posi-
tiespel van de jonge Hertha man-
nen, die veelvuldig van positie wis-
selend de ene na de andere mooie 
aanval op de mat legde. Hertha had 
echter veel kansen nodig om tot 
scoren te komen, anders was de uit-
eindelijke uitslag waarschijnlijk veel 
hoger uitgevallen.
Kick zorgde na een mooie aanval 
over links voor de 0-4. 
Na een hele mooie aanval opge-
bouwd vanaf keeper Mike over 3-4 
schijven speelde Bram spits Thia-
go aan, die de opgekomen Mats vrij 
zag staan, die daarna met een een-
voudige schuiver de 0-5 scoorde. 
Het slotakkoord was voor Kick die 
met een krachtige schuiver de 0-6 
eindstand op de borden zette.
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De lente in huis halen

Bouwcenter Blauwhoff opent op 8 april

Compleet verbouwde 
sanitair showroom

Scheepers/Wijfjes 
Zonwering

Sanidrõme Van Scheppingen in De Kwakel

Kom naar de Badkamer 
Inspiratie Dagen

Timeless Kunstuitleen Galerie

Kunstuitverkoop met 
hoge kortingen

Is het niet leuk om alvast 
een vleugje lente in huis te 
halen met fleurige en kleurige 
woonaccessoires? Dat kan 
met deze prachtige vazen en 
originele spiegels.  

Het bedrijf Wojogroup van Heri 
Wibowo bevindt zich in de 
buurt van Yogyakarta op het 
Indonesische eiland Java. Hij 
ontwikkelde samen met een 
aantal vrienden een nieuwe 
manier van recyclen door van 
gebruikte tijdschriften en kranten 
hippe producten te maken in 
combinatie met materialen als 
gerecycled karton of aardewerk. 
Het aardewerk wordt gemaakt van 
tanah godean, dat is roodbruine 
aarde uit de tweede en derde 
grondlaag van de Javaanse bodem. 
Voor de papierproducten werkt het 
bedrijfje samen met vrouwen in de 
omgeving. De vrouwen bewerken 
thuis het papier van kranten en 
tijdschriften door het te vouwen, op 
te rollen of te vlechten. Vervolgens 
wordt het in de werkplaats op een 
frame van gebruikt karton geplakt 
of ingelegd op aardewerk vazen. 
Het papier is bewerkt met een 

speciale coating zodat het stevig en 
vochtwerend is. Bovendien zijn de 
vazen waterproof gefabriceerd en 
dus geschikt als bloemenvaas
Het is mooi om te zien hoe de 
medewerkers in dit kleine project 
zich ontwikkelen. Regelmatig 
worden er nieuwe producten 
ontworpen in samenwerking 
met de importeur. Bovendien is 
elk exemplaar uniek omdat alle 
producten handgemaakt zijn door 
de verschillende medewerkers.
De doelstelling van dit project 
is om onder  fairtrade condities 
exportwaardige artikelen te 
kunnen produceren en verder te 
kunnen doorgroeien. Inmiddels is 
er met financiële ondersteuning 
eind 2014 een nieuwe werkplaats 
gerealiseerd
Aan dit streven werkt Wereldwinkel 
Mijdrecht graag mee en daarom 
hebben wij een mooi assortiment 
van genoemde artikelen nu in de 
winkel.

De wereldwinkel is gevestigd in aan 
de Passage 14 in Mijdrecht. Voor 
openingstijden en meer informatie 
www.wereldwinkelmijdrecht.nl  
Ook te volgen op facebook.

De sanitair-afdeling was toe 
aan vernieuwing. En dat is 
groots aangepakt. De nieuwe 
showroom is een open en 
overzichtelijk ruimte geworden 
waarbij verschillende 
badkameropstellingen en 
vloer- en wandtegels getoond 
worden.

Als klant kan je zelf aan de slag 
gaan op het tegelplein, als het gaat 
om de juiste sfeer en materialen 
bij elkaar te zoeken. Door de 
verbouwing heeft Bouwcenter 
Blauwhoff het nieuwste van het 
nieuwste aan sanitair en tegels 
maar ook mogelijkheden zoals het 
aanbrengen van Beton Ciré wat van 
deze tijd en van de toekomst is. 
Uiteraard heeft Bouwcenter 
Blauwhoff ook opstellingen 
ontworpen die je helpt bij het 
zoeken van een bepaalde sfeer. 
Denk dan bijvoorbeeld aan een 
badkamer in de sfeer ‘Stijlvol wit’, 
‘Industrieel’, ‘Klassiek’, maar ook 

‘Modern’ en ‘Comfort’ mogen niet 
ontbreken. De ‘Comfort’ badkamer 
is van alle gemakken voorzien; 
een douchewc, een instapbad 
en ergonomisch sanitair waarbij 
design niet in vergeten is. 
Na het samenstellen van jouw 
ideale badkamer kan Bouwcenter 
Blauwhoff je volledig ontzien. 
Het bedrijf beschikt over een 
groot netwerk van aannemers 
en een badkamer kan in zo’n zes 
weken (inclusief levering) worden 
gerealiseerd. Nieuw in het tegel-
aanbod is het merk Porcelanosa 
(een populair Spaans tegelmerk 
van hoge kwaliteit) dat in de regio 
alleen bij Bouwcenter Blauwhoff te 
verkrijgen is.

Op zaterdag 8 april wordt de 
showroom feestelijk geopend met 
een hapje, een drankje en speciale 
acties. Kom vooral kijken en geef je 
ogen de kost. 

www.bouwcenterblauwhoff.nl

Buitenzonwering is onmisbaar 
voor iedere woning. Een 
aangename temperatuur in 
uw woning en een heerlijk 
schaduwrijk terras, zo komt 
u de warme zomer wel 
door. Er zijn talloze soorten 
buitenzonwering waar u uit 
kunt kiezen.

Scheepers/Wijfjes Zonwering 
is inmiddels een begrip op het 
gebied van zonwering in de 
regio. Wij leveren al bijna 100 
jaar zonwering in onder meer 
De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Mijdrecht, 
Hoofddorp, Hilversum, Woerden, 
Alphen a/d Rijn. Wij adviseren u 
eerlijk over de mogelijkheden op 
het gebied van binnenzonwering 
en buitenzonwering in al haar 
facetten. En in onze showroom 
tonen wij een uitgebreide keuze 
uit verscheidende systemen en 
modellen voor zowel woning 
als bedrijfspand. Wij gebruiken 
bekende merken zoals: Luxaflex, 

Harol, stobag, Velux, Somfy, Mysun 
enz. Elk merk die staat voor een 
kwaliteit product en duurzaamheid. 
Bij een terras of woning  waar het 
dan wat minder standaard gaat 
worden zoeken, wij altijd  naar een 
passende oplossing voor u.

Service & Reparatie
Voor reparatie en onderhoud aan 
uw zonwering kunt u natuurlijk 
ook terecht bij Scheepers/
Wijfjes Zonwering. Wij repareren 
alle merken en type zonwering 
snel en vakkundig. Ook na onze 
sluitingstijden zijn wij bereikbaar 
voor spoed reparaties om verdere 
schade te voorkomen. Maar weet 
ook dat onderhoud via Scheepers/
Wijfjes Zonwering de levensduur 
van uw scherm verlengd.
Scheepers/Wijfjes zonwering strooit 
niet graag met prijzen. Wij helpen 
u graag door een goed en eerlijk 
advies te geven, dat voorkomt 
achteraf eventuele teleurstellingen!

www.scheeperszonwering.nl

Bent u op zoek naar een 
nieuwe badkamer? En kunt 
u daarbij nog wel wat hulp 
gebruiken? Kom dan naar de 
Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme Van Scheppingen 
(Voorling 14 in De Kwakel), 
die voor het vijfde jaar 
gehouden worden van vrijdag 
7 april tot en met zondag 9 
april a.s! 

“Inspiratie” is een weekend lang 
hét toverwoord bij Sanidrõme 
Van Scheppingen. Kom langs en 
beleef de sfeervolle showroom, test 
producten uit, doe inspiratie op en 
laat u uitgebreid informeren over 
wat Sanidrõme Van Scheppingen 
voor u kan betekenen. Uiteraard 
onder het genot van een lekker 
hapje en drankje! 
Als specialist in het adviseren, 
ontwerpen, leveren én installeren 
van badkamers, tegelwerken en 
installatiewerken presenteert 
Sanidrõme Van Scheppingen 
haar inspirerende showroom met 
complete badkameropstellingen en 

een uitgebreid assortiment sanitair 
en tegels. 
Tijdens de Badkamer Inspiratie 
Dagen is de showroom als volgt 
geopend: vrijdag 7 april van 09.00 
tot 17.00 uur, zaterdag 8 april van 
10.00 tot 16.00 uur en zondag 9 
april van 10.00 tot 16.00 uur. Ga 
voor het complete programma 
en speciale acties naar www.
sanidrome.nl/vanscheppingen. 
Bezoekers van de inspiratiedagen 
ontvangen ook nog eens een 
leuke goodiebag!

Timeless Kunstuitleen Galerie 
is vanaf 2001 gevestigd op het 
industrieterrein van Uithoorn. 
Hier gaat verandering in 
komen. De galerie gaat 
verhuizen. 

Daar het nog even op zich laat 
wachten en de nieuwe ruimte 
kleiner is dan de huidige locatie 
van Galerie Kunstuitleen Timeless  
aan de Ondernemingsweg 
45, zijn zij gestart met een 
grote ‘verhuizingsuitverkoop’ 
met zeer hoge kortingen die 
oplopen tot 70%. Door deze 
uitverkoop proberen zij hun grote 
kunstvoorraad van schilderijen 
en beelden tegen lage prijzen 
te verkopen zodat op de nieuwe 
lokatie gestart kan worden met 
een mix van een nieuwe collectie 
en bestaande kunstenaars. De 
collectie van deze uitverkoop 
bestaat uit vele verschillende 
kunstenaars, bekende en minder 
bekende namen. Verschillende 
technieken, zoals zeefdrukken, 
litho’s, foto’s, mixed media, 

terragraphic, polygrafiek etc. etc. 
Ook kunt u prachtige originele 
schilderijen vinden in de uitverkoop. 
Naast de schilderijen worden ook 
alle beelden met mooie kortingen 
aangeboden. Naast de uitverkoop 
blijft u ook altijd welkom om lid 
te worden van de kunstuitleen. 
Een flexibele manier om van 
prachtige kunst te genieten tegen 
een betaalbaar tarief. Ook voor 
nieuwe leden heeft de kunstuitleen 
een actie bedacht. Bij een nieuw 
lidmaatschap, ontvangt u tijdelijk 
een gratis 2e kunstwerk. Zo heeft 
u 2 kunstwerken voor de prijs van 
1 kunstwerk. Kortom, het is zeker 
de moeite waard om een bezoek te 
brengen aan deze prachtige Galerie 
/ Kunstuitleen. De koffie staat klaar. 
Timeless Kunstuitleen/Galerie is 
geopend op woensdag en vrijdag 
van 12.00-17.00 uur, zaterdag van 
11.00-16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen 0297-534598 of de website 
www.kunstuitleen-timeless.nl 
raadplegen. Op Facebook volgt 
ook meer informatie.

Simon de Bruin Slaapcomfort 
de winkel aan de Binderij 1 
tegenover wooncentrum Co 
van der Horst is al ruim een 
kwart eeuw een volwaardige 
beddenzaak  in Amstelveen 
en weet zijn klanten altijd te 
verrassen met een bijzonder 
fraaie collectie bedden en 
toebehoren.

Simon de Bruin en zijn vrouw An-
nemieke  startte de zaak meer dan 
27 jaar geleden op industrieterrein 
Bovenkerk. Ooit begonnen als 
waterbeddenspecialist, is  De Bruin 
een bekende ondernemer die met 
zijn volwaardige beddenspeci-
aalzaak vele klanten uit de regio 
maar ook over de grenzen aan 
een comfortabele nachtrust heeft 
geholpen.  ‘Men kan bij ons voor 
alle voorkomende slaapsystemen 
terecht van boxsprings tot ledikan-
ten, van bedbodems tot matrassen, 
van kussens tot prachtig bedlinnen 
en niet te vergeten ook nog steeds 
voor waterbedden zegt De Bruin.  
Een belangrijke stelregel bij Simon 
de Bruin Slaapcomfort is dat de 
prijs-kwaliteitverhouding volledig 
in evenwicht moet zijn, u als klant 
moet er tenslotte vele jaren van  
genieten en een ontspannen en 
goede nachtrust is erg belangrijk. 
In al die jaren hebben we vele 
beddenspeciaalzaken om ons heen 
zien komen en gaan, maar ook 
tijdens de crisisjaren zijn wij blijven 
investeren en vernieuwen. Door 
de jaren heen hebben we een 
aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt 
en een bezoek aan onze showroom 
is anders als bij de traditionele 
meubelboulevard winkels”, zegt 
De Bruin. “De uitgekiende col-
lectie alsmede onze persoonlijke 
benadering ervaren onze klanten 
als zeer prettig.” Elke werkdag is 

of Simon of Annemieke of zelfs 
beiden aanwezig, en daardoor 
bent u als klant nog echt klant en 
geen ordernummer zoals bij de 
grote ketens. “Door onze dagelijkse 
aanwezigheid en persoonlijkheid 
kunnen we snel handelen en 
blijven de communicatielijnen 
kort.  Om up-to-date te blijven 
en onze vakkennis te behouden 
bezoeken we diverse nationale en 
internationale beurzen. Wanneer 
een nieuw product wat voor ons 
een toegevoegde waarde heeft en 
ons aanspreekt, proberen we het 
eerst zelf uit omdat we zeker willen 
weten dat dit goed is alvorens 
we dit in de collectie opnemen. 
Dit heeft er onder ander toe 
geleid dat we al jaren werken met 
een prachtige collectie voorzien 
van duurzame en natuurlijke 
materialen, zowel in de bedden en 
matrassen als in het bedlinnen.” 
Als iets niet naar wens is of er iets 
fout is gegaan lossen Simon en 
Annemieke dat netjes en correct 
op zoals dat hoort en dat wordt 
zeer gewaardeerd door de klanten. 
“Service en aftersale daar zetten we 
hoog op in.” “Wij hopen dat we u 
als een beetje hebben kunnen laten 
kennis maken met onze filosofie en 
winkel.  Wanneer u toe bent aan 
een nieuw slaapsysteem, matras 
of aanverwant artikel dan zouden 
wij het erg waarderen als u onze 
winkel bezoekt en wij u kunnen 
bewijzen dat we u graag van dienst 
willen zijn om u te helpen aan een 
goede en eerlijke aankoop.”

Simon de Bruin Slaapcomfort
Binderij 1 Amstelveen
tel. 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl

Simon en Annemieke liggend op bed

Simon de Bruin Slaapcomfort 

Al ruim 27 jaar de 
slaapspecialist

Jack Liemburg - Nightwatch Vanni SaltarelliBeelden – Wielrenner

Ondernemingsweg 45, 1422 DZ Uithoorn, Telefoon 0297 534 598
Openingstijden: woensdag en vrijdag 12.00 – 17.00 uur,  

donderdag alleen op afspraak, zaterdag 11.00 – 16.00 uur

www.kunstuitleen-timeless.nl

Bezoek onze showroom en laat u verrassen.

Trends van 2017 zorgen voor veel 
groene inspiratie en handige tips

Nieuwe tuin is 
intiem en besloten 

De nieuwe tuintrends komen 
tot leven in drie verschillende 
soorten tuinen: de 
geëmancipeerde, de energieke 
en de harmonieuze tuin. Elke 
trendtuin levert een positieve 
bijdrage aan de biodiversiteit, 
vogels, bijen, vlinders én 
houdt rekening met een goede 
waterhuishouding. 

Tuinbranche Nederland, branche-
vereniging VHG en Mooiwatplan-
tendoen.nl presenteren jaarlijks de 
nieuwe tuintrends. Deze bieden dit 
keer volop groene inspiratie om zelf 
aan de slag te gaan. Beslotenheid, 
intimiteit en rituelen zijn de kern-
waarden van de harmonieuze tuin. 
Eigenlijk zijn dit waarden die in alle 
tuinen terugkomen. De natuurlijke 
materialen met reliëf en organische 
ronde vormen versterken dit. Ook 
alle zintuigen worden geprikkeld 
dankzij geurende, aaibare en mooi 
ogende planten. De tuin biedt 
tevens ruimte om jezelf te midden 
van al het groen even terug te 

trekken. In het kleurenpalet staan 
verschillende tinten groen centraal, 
aangevuld met blauw. Planten als 
salie (Salvia), monnikskap (Aconi-
tum), blauweregen (Wisteria) en het 
gestreepte siergras (Miscanthus) 
passen perfect in de harmonieuze 
tuin. Andere planten die voor extra 
blauwe accenten kunnen zorgen 
zijn Ridderspoor (Delphinium), 
gentiaan (Gentiana) en violen.

De harmonieuze tuin.
Foto: Maayke de Ridder
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Woonplein
Bezoekers konden genieten van een 
vers kopje koffie gemaakt door een 
echte barista in de stand van EKZ 
Makelaars. Het nieuwbouwproject 
De Rietkraag van Vorm Ontwik-
keling en Koop Lenstra heeft veel 
nieuwsgierige bezoekers getrokken. 
Van der Wurff Makelaars heeft een 
heuse improvisatie acteur inge-
huurd. Fred Makelaardij bezoekt 
zijn klanten grotendeels met zijn 
nieuwe promo-fiets die deze dag te 
bewonderen was. 

Infoplein
Het infoplein werd vertegenwoordigt 
door Notarispraktijk Amstelhoorn, 
Akkermans | Meuleman, Stichting 
Sienergie, Brandweer Amsterdam-
Amstelland, Van Rooyen Top Movers 
en Rabobank Regio Schiphol. 

Trendplein
Schijf Restoric en Gerard Keune 
Meubelen maakten sfeer met hun 
mooie meubelen. Krijtenberg 
Sound & Vision deed daar nog een 
schepje bovenop met hun geluid en 
beeld. Coen van Dijk Tuinplanten 
& Accessoires heeft flink uitgepakt 
om de hele buitentuin te voorzien 
van prachtige planten en bomen. 
Bontekoe Verkoopstyling en SuuS! 
Interieuradvies hebben de bezoe-
kers echt een gericht advies kunnen 
geven. Nieuwkomers Den Ouden 
Binnen Mijdrecht en Mijdrechtse 
Zonwering Specialist maakten 
het aanbod voor de bezoekers 
compleet.

Bouwplein
Bezoekers konden genieten van 
een heerlijk hapje direct bereid door 
de kok van Restaurant De Jonge 
Heertjes in de stand van Philippo 
Keukens. Alle aspecten van bouw 
en verbouw kon terug gevonden 
worden bij de stands van Sanidrõme 
Van Scheppingen, InfraroodWarm-
teNu, De Beij Elektra en Ton van Vliet 
Bouw. Bij Kooyman B.V. Sierbestra-
ting & Tuinhout konden bezoekers 
zichzelf aanmelden voor een GRATIS 
demo tuinverlichting.

Kunstplein
Dit nieuwe plein is met zeer veel 
enthousiasme ontvangen. Kinderen 
konden hun eigen kunstwerk maken 
door middel van een centrifuge 
bij De Inlijsteraar. Tevens konden 
er diverse kunstwerken van lokale 
kunstenaars bewonderd worden.

Kinderplein
Voor de kinderen was het groot feest. 
Twee dames maakten de mooiste 
creaties met schmink en glittertat-
toos. Het springkussen en de poffer-
tjes waren ook een grote trekpleister 
voor de aanwezige kinderen. Dank 
aan alle deelnemende bedrijven, 
de gastvrijheid en organisatie van 
Kooyman B.V. Sierbestrating & 
Tuinhout en Bontekoe Verkoopstyling 
en gemeente Uithoorn. Extra dank 
gaat uit naar het Ondernemersfonds 
en Rabobank Regio Schiphol voor 
hun extra sponsoring en aan de 
vele bezoekers die deze dag tot een 
absoluut succes hebben gemaakt!

Een druk bezochte 
WooninspiratieDag
Op zondag 19 maart opende Kooyman B.V. Sierbestrating 
& Tuinhout haar deuren voor de WooninspiratieDag, 
georganiseerd in samenwerking met Bontekoe Verkoopstyling. 
Het was een zeer geslaagde dag. 27 lokale ondernemers 
stonden klaar om het grote aantal bezoekers te ontvangen. 
Het bezoekersaantal van vorig jaar van 1000 bezoekers is 
ruimschoots overtroffen! Er was dan ook van alles te zien en te 
beleven. De standhouders hadden allemaal flink uitgepakt. 
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Vergrijsde vintage kleuren stelen de show

Natuur en folklore
in de slaapkamer

Doe slechts één ding tegelijk en vergeet niet te genieten

Tuinieren zorgt
voor ontspanning

Spannende en functionele combinaties

Verlichting mag
authentiek zijn

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

Realistische look
met sfeervol behang

De slaapkamer wordt dit 
seizoen een plek waar ruige 
natuur en kleurrijke folklore 
samenkomen. Veel merken 
vertalen deze trends naar 
stylish dekbedovertrekken, 
sierkussens en plaids van de 
hoogste kwaliteit. 

De slaapkamer is al lang niet meer 
een plek waar je alleen slaapt. 
Het is een verlengstuk van de 
woonkamer geworden. Waar je 
een boek leest, televisie kijkt of 
lekker relaxt. Dat betekent dat de 
inrichting de laatste jaren snel is 
ontwikkeld. Ook de slaapkamer 
mag gezellig en trendy zijn. Veel 
labels hebben zich gespecialiseerd 
in de slaapkamer en komen jaarlijks 
met nieuwe collecties gebaseerd op 
de laatste trends. Komend seizoen 
wordt bijvoorbeeld de natuur naar 

de slaapkamer gebracht, met 
dromerige landschapsprints en 
natuurlijke, koele kleuren. Verder 
is er een hoofdrol weggelegd voor 
vergrijsd vintage. De kleurrijke 
folklore vanuit de hele wereld mag 
je mixen en matchen. Het verleden 
wordt geëerd met herkenbare 
klassieke bloemen-, paisley- en 
ruitendessins. Wie het liever simpel 
houdt in de slaapkamer, gaat voor 
casual: stoere basics met prachtig 
vergrijsde vintage kleuren of een 
simpel streep- of stippatroon. 
En natuurlijk zijn er volop mooie 
accessoires in de modekleuren wit, 
mauve, saffraan en petrol. 
Gemaakt om heerlijk mee te 
cocoonen.

Ook de slaapkamer 
moet gezellig en trendy zijn.

Foto: Essenza

Vintage is dé trend van het 
moment in de wereld van 
interieurstyling. Dat zien we 
terug in de nieuwe collecties 
verlichting. Lampen mogen 
vooral authentiek zijn.

De vintagetrend wordt dit seizoen 
krachtig neergezet met authentieke 
verlichtingscollecties, waarvan 
originele ontwerpen stammen uit 
de jaren zestig. Design dat zijn 
kwaliteit en functionaliteit door de 
jaren heen steeds opnieuw bewijst. 
Zo mooi kan eenvoud zijn.
Maar er is meer mogelijk. Sommige 
vintage collecties zijn tijdloos, 
waardoor ze in ieder interieur 
passen. En daarmee mag je zelf 
ook experimenteren. Ga voor 

spannende combinaties en durf 
verschillende ontwerpen samen 
te brengen. Laat je verrassen 
door het resultaat. Een lamp als 
collectorsitem op zich. Creëer op 
deze wijze je eigen unieke, vintage 
sfeerbeleving.
Opvallend zijn de trendcollecties 
die hun oorsprong vinden in de 
zestiger jaren en daarom nu elk 
interieur de perfecte vintage twist 
geven! Authentiek design, een 
vleugje nostalgie, maar bovenal 
prachtig vormgegeven en met de 
kwaliteit die vroeger zo gewoon 
was. Ook mooi te combineren met 
een strakke, functionele verlichting, 
die past in zowel moderne als 
klassieke interieurs. Eenvoudig 
en toch bijzonder mooi.

We keren in huis terug naar 
de sfeer van vroeger. Met 
granieten vloeren, retro 
lampen en houten wanden. 
Deze sfeer kun je levensecht 
toepassen, maar je kunt ook 
kiezen voor een realistische 
look.

Bijvoorbeeld met behang met 
een houtstructuur. Steeds meer 
behangleveranciers bieden 
collecties aan die aan de retrowens 
voldoen. Zo is er nu behang 
met een houtstructuur, waarin 
een verdiept effect is verwerkt, 
dat wordt gerealiseerd door 
een goudnerf. Deze variant op 
de houtprint heeft een stoere 
uitstraling en door de neutrale 
kleurstelling past het behang in alle 
interieurs. Het is van prima kwaliteit 

en niet van echt te onderscheiden. 
Aardig is dat de keuze in 
retrodessins op dit moment groter 
is dan ooit. Je kunt jouw kamer, 
slaapkamer of keuken aankleden 
zoals jij het wilt. Handig aan deze 
nieuwe behangsoorten, is dat deze 
eenvoudig zijn op te hangen. Met 
een innovatieve ‘paste-the-wall’-
technologie wordt voortaan de 
muur ingesmeerd in plaats van 
het behang. Hierdoor is de kans 
op luchtbellen en scheuren klein 
en is er geen behangtafel meer 
nodig. Deze kenmerken zorgen er 
bovendien voor dat er kan worden 
behangen in nagenoeg de helft 
van de tijd. Wel zo prettig.

Houtstructuur, waarin een verdiept 
effect is verwerkt.

Foto: Graham & Brown

Houtstructuur, waarin een verdiept effect is verwerkt.
Foto: Graham & Brown

Vergrijsde vintage kleuren stelen de show 

Natuur en folklore
in de slaapkamer

Verlichting mag
authentiek zijn

De slaapkamer wordt dit seizoen een plek waar ruige natuur en kleurrijke folklore samenkomen. 
Veel merken vertalen deze trends naar stylish dekbedovertrekken, sierkussens en plaids van de 
 hoogste kwaliteit. 

Vintage is dé trend van het moment in de wereld van interieurstyling. Dat zien we terug in de nieuwe 
collecties verlichting. Lampen mogen vooral authentiek zijn.

e slaapkamer is al lang niet 
meer een plek waar je al-
leen slaapt. Het is een ver-
lengstuk van de woon kamer 

geworden. Waar je een boek leest, 
televisie kijkt of lekker relaxt. Dat 
betekent dat de inrichting de 
 laatste jaren snel is ontwikkeld. 
Ook de slaapkamer mag gezellig 
en trendy zijn. Veel labels hebben 
zich gespecialiseerd in de slaap-
kamer en komen jaarlijks met 
nieuwe collecties gebaseerd op 

de laatste trends. Komend  seizoen 
wordt bijvoorbeeld de natuur 
naar de slaapkamer gebracht, met 
dromerige landschapsprints en 
 natuurlijke, koele kleuren. Verder 
is er een hoofdrol weggelegd voor 
vergrijsd vintage. 
De kleurrijke folklore vanuit de hele 
wereld mag je mixen en  matchen. 
Het verleden wordt geëerd met 
herkenbare klassieke bloemen-, 
paisley- en ruitendessins. Wie het 
liever simpel houdt in de slaapka-

mer, gaat voor casual: stoere basics 
met prachtig vergrijsde vintage 
kleuren of een simpel streep- of 
stippatroon. En natuurlijk zijn er 
volop mooie  accessoires in de mo-
dekleuren wit, mauve, sa� raan en 
petrol. Gemaakt om heerlijk mee te 
cocoonen.

Ook de slaapkamer moet 
gezellig en trendy zijn.

Foto: Essenza

e vintagetrend wordt dit 
 seizoen krachtig neer-
gezet met authentieke 
verlichtings collecties, waar-

van originele ontwerpen stammen 
uit de jaren zestig. Design dat zijn 
kwaliteit en functionaliteit door de 
jaren heen steeds opnieuw bewijst. 
Zo mooi kan eenvoud zijn.
Maar er is meer mogelijk. Som-
mige vintage collecties zijn tijd-

loos, waardoor ze in ieder  interieur 
 passen. En daarmee mag je zelf ook 
experimenteren. Ga voor spannen-
de combinaties en durf verschillen-
de ontwerpen samen te brengen. 
Laat je verrassen door het resul-
taat. Een lamp als collectors item op 
zich. Creëer op deze wijze je eigen 
unieke, vintage sfeer beleving.
Opvallend zijn de trendcollecties 
die hun oorsprong vinden in de 

zestiger jaren en daarom nu elk 
interieur de perfecte vintage twist 
geven! Authentiek design, een 
vleugje nostalgie, maar bovenal 
prachtig vormgegeven en met de 
kwaliteit die vroeger zo gewoon 
was. Ook mooi te combineren 
met een strakke, functionele ver-
lichting, die past in zowel moderne 
als klassieke interieurs. Eenvoudig 
en toch bijzonder mooi.
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We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

Realistische look
met sfeervol behang
We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger. Met granieten vloeren, retro lampen en houten 
wanden. Deze sfeer kun je levensecht toepassen, maar je kunt ook kiezen voor een realistische look.

ijvoorbeeld met behang met 
een houtstructuur. Steeds 
meer behangleveranciers 
bieden collecties aan die 

aan de retrowens voldoen. Zo is 
er nu behang met een houtstruc-
tuur, waarin een verdiept  e� ect is 
verwerkt, dat wordt ge realiseerd 
door een goudnerf. Deze variant 
op de houtprint heeft een stoere 
uitstraling en door de  neutrale 

kleurstelling past het  behang in 
alle in terieurs. Het is van prima 
kwaliteit en niet van echt te onder-
scheiden. Aardig is dat de keuze in 
retro dessins op dit moment groter 
is dan ooit. Je kunt jouw kamer, 
slaap kamer of keuken aankleden 
zoals jij het wilt.
Handig aan deze nieuwe behang-
soorten, is dat deze eenvoudig zijn 
op te hangen. Met een innovatieve 

‘paste-the-wall’-technologie wordt 
voortaan de muur ingesmeerd 
in plaats van het behang. Hier-
door is de kans op luchtbellen en 
 scheuren klein en is er geen be-
hangtafel meer nodig. Deze ken-
merken  zorgen er bovendien voor 
dat er kan worden behangen in 
nagenoeg de helft van de tijd. Wel 
zo prettig. Houtstructuur, waarin een verdiept e� ect is verwerkt. Foto: Graham & Brown
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Spannende en functionele combinaties 

Vintage is het toverwoord 
het komend seizoen. 
Foto: Maretti

Enkel een pad van onkruid 
ontdoen, kan zeer effectief, 
behaaglijk en rustgevend zijn. 
Als je tenminste niet ondertussen 
nog tien andere klussen oppakt. 
Focus is in alles het sleutelwoord 
en zeker in de tuin. Dan hou je 
het leuk en overzichtelijk en blijf 
jij de regisseur. Heb je te weinig 
tijd en zin en weet je niet wat je 
met je tuin aan moet - omdat je 
er bijvoorbeeld te weinig vanaf 
weet - begin dan met enkele 
leuke bladverliezende struiken 
zoals: Hydrangea paniculata 
(pluimhortensia), Caryopteris 
clandonensis (blauwe spirea) 
en Buddleja (vlinderstruik). 
Deze struiken zorgen voor flink 
wat levendigheid en kleur. Het 
onderhoud bestaat uit: één 
keertje schoffelen per jaar en 
ze in het voorjaar afknippen tot 
dertig á vijftig centimeter boven 
de grond. Succes verzekerd! Het 
is zinvol om te weten dat je tuin 
onmiddellijk meer leven aantrekt 
door middel van voldoende 
beschutting, bloemen en water. 
Plant je daarbij ook nog een boom 
of struik, dan wordt het helemaal 
feest. Op die manier haal je de 
natuur een beetje dichterbij, 
waardoor het aangename besef 
ontstaat dat we deel uitmaken 
van een groter geheel. Als er 
meer aandacht en ruimte is voor 
‘leven’ en verscheidenheid, dan 
heb je meteen een natuurlijke tuin. 
Ofwel een buitenruimte waar je 
enorm van kunt genieten zonder 
dat je daar te veel voor hoeft te 
doen. De kans is groot dat je 
tijdens een van de tuinkarweitjes 
spontaan gezelschap krijgt van een 
roodborstje. Die zoekt z’n toevlucht 
vaak in tuinen en houdt wel van 
een beetje gezelligheid. Bovendien 
waagt deze zangvogel zich dicht bij 
huizen en mensen. Het ervaren van 
tuingenoegens zit in de kleine 
momenten.

Slechts één uurtje werken in de tuin 
maakt al veel verschil.
Foto: Plant Publicity Holland

Veel mensen zien er tegenop om in het voorjaar weer de tuin in 
te gaan. Maar als je het goed aanpakt, kost het amper energie. 
Slechts één uurtje werken in de tuin maakt al veel verschil. 

Vintage is het toverwoord het komend seizoen.
Foto’s: Maretti
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Scheepers/wijfjes           
    Zonwering

www.scheeperszonwering.nl
Kwakelsepad 63 De Kwakel

Jij en Harol.

De perfecte match.

MOTOR 
 

GRATIS

Actie geldig van 15 maart tot 30 april 2014. 

Voorraad

schermen 

op is op !  

op knikarmschermen

Actie geldig tot 20 april 2017.
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