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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 4

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Wij zijn nog op zoek naar

BEZORGERS
voor onze krant in Mijdrecht.

Ook zoeken wij mensen 
die in de vakantieperiode 

wijk(en) willen lopen.

Ben je serieus, 
14 jaar of ouder, heb je op 

WOENSDAGMIDDAG
tijd, bel ons dan. 

Goede verdienste.

Tel. 0251-674433 
(tijdens kantooruren) 

vragen naar Rogier of Marco.

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,6 % !!!

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

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

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

ÊProosdijÊ
Bistro-Restaurant-Terras

ÊProosdijÊ
Bistro-Restaurant-TerrasÊ

Uniek in Vinkeveen: 
steengrill en kaasfondue
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alle filialen 2e paasdag geopend

uw voordeel kan oplopen tot wel  4.000,-!!

Kijk voor meer informatie en concrete aanbiedingen per merk op

w w w . v a n k o u w e n . n l

w w w . v a n k o u w e n . n l

OPEN HUIS 
beide paasdagen
4 en 5 april a.s.

11.00 uur - 16.00 uur

OPEN HUIS 
beide paasdagen
4 en 5 april a.s.

11.00 uur - 16.00 uur

U
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nt
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harte welkom...

Direct aan het water te koop/te huur:

landjes

luxe chalets 

recreatiewoningen

recreatie woonarken (nieuw en 2e hands)

Herenweg 276 - 3645 DX Vinkeveen - Tel: 0297-261266 
E: info@proosdij.nl - web: www.proosdij.nl

Mijdrecht - Op de Dukaton wor-
den voetpaden, fietspaden en over-
steekplaatsen gerealiseerd om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
Dinsdag 23 maart stemde het col-
lege van B en W in met deze aan-
passingen voor definitieve inrichting 
van de Dukaton. Aanleiding voor 
deze maatregelen vormen klach-
ten van inwoners en een motie van 
de gemeenteraad die volgden na 
plaatsing van asfaltkussens op de 
Dukaton. Deze asfaltkussens lever-
den onvoorzien veel overlast op voor 
omwonenden die met hun tuin aan 
de Dukaton grenzen. Na bezwaar 

van de bewoners zijn op aandringen 
van de gemeenteraad de kussens 
uiteindelijk weer verwijderd.
De asfaltkussens zijn eind 2008 ge-
plaatst rond de kruising Dukaton/
Aquamarijn om de Dukaton in te 
richten volgens de principes van 
een Duurzaam Veilige inrichting. De 
snelheid van het doorgaande ver-
keer kon zo verlaagd worden tot een 
veilig niveau. Na verwijdering van 
de kussens in oktober 2009, nam de 
verkeersveiligheid weer af. Gecom-
bineerd met aanvullende verzoe-
ken van bewoners en de gemeen-
teraad, waren aanvullende maatre-

gelen noodzakelijk. Deze maatrege-
len die nu gerealiseerd gaan wor-
den betreffen: de aanleg van circa 
100 m. voetpad, de ombouw van 185 
m. voetpad naar een fiets/voetpad, 
de aanleg van circa 150 meter haag 
of hek, de verbetering van de over-
steekplaats bij Kogger en het ophef-
fen van de snelheidsbeperking. 
Voordat tot deze maatregelen is be-
sloten, zijn in overleg met de inwo-
ners, alternatieven overwogen en 
zijn aanvullende maatregelen ge-
troffen. Behalve het verwijderen van 
de asfaltkussens, heeft de gemeente 
waarschuwingsborden ‘Schoolzone’ 

De Ronde Venen - Hoewel het 
geruchtencircuit anders doet ver-
moeden, wordt het nieuwe zwem-
bad aan de Veenweg op de grens 
van Mijdrecht en Wilnis op de af-
gesproken tijd normaal opgeleverd. 
Althans volgens de stellige toezeg-
ging van John van Meel, hoofd pro-
jectmanagement van Vaessen Alge-
meen Bouwbedrijf BV uit Raams-
donksveer. In samenwerking met 
de gemeente De Ronde Venen en 
Optisport Exploitaties BV uit Gorin-
chem, realiseert Vaessen dit splin-
ternieuwe en bijna 15 miljoen eu-
ro kostende zwembad. “Ik ben ver-
rast dit te horen en mij van niets 
bewust. Ik zou het zeker weten als 
er een grond van waarheid zou zijn. 
En we zouden natuurlijk dik in on-
ze vingers snijden als we dit zou-

den verzwijgen”, vertelt Van Meel 
toen wij hem confronteerden met 
de verschillende geruchten als zou-
den er fouten bij de bouw zijn ge-
maakt, de baden niet deugen en 
er nog meer van alles mis is. “Inte-
gendeel, er heerst een euforiestem-
ming dat we al zover zijn, ondanks 
de lange winter. Ja, die heeft ons 
ook wel parten gespeeld net zoals 
bij elk bouwwerk, maar we hebben 
het met alle medewerkers en onder-
aannemers goed kunnen opvangen. 
En wat die vermeende bouwfouten 
betreft, nogmaals, ik weet van niets. 
We kunnen het zwembad dan ook 
in de afgesproken periode opleve-
ren. Daar komt bij dat we de afge-
lopen tijd al een keer samen met de 
opdrachtgever (de gemeente) een 
voorpresentatie hebben gehad en 

binnen in het bad al een en ander 
hebben laten zien.” 
Wethouder Jacques Dekker, on-
der wiens portefeuille het zwembad 
valt, had van de geruchten gehoord 
maar kon daaraan geen waardeoor-
deel hechten. “Het enige wat de ar-
bodienst heeft afgekeurd was een 
trapje, omdat daar een spijker in 
zat. Over al het andere wat gezegd 
wordt ben ik niet geïnformeerd. Feit 
is wel dat we met het zwembad vol 
onder stoom zijn. Aan de zijkant 
wordt momenteel het parkeerter-
rein aangelegd. Dus zover zijn we 
ook al met het buitenwerk. Onvoor-
ziene omstandigheden daargelaten, 
zullen we de eindstreep zeker op tijd 
halen.” Aldus de wethouder. Dat zal 
dus dit jaar voor de zomervakantie 
zijn. Wij houden u op de hoogte.

Waverveen - De inwoners van de 
polder Groot Mijdrecht Noord heb-
ben in een (besloten) vergadering 
op maandag 22 maart jl. besloten 
zich te verzetten tegen de plannen 
van de provincie Utrecht om het 
oostelijk deel van de polder als pri-
oriteitsgebied aan te wijzen tenein-
de daar een moerasachtige natuur 
te ontwikkelen. Daarvoor moet een 
deel van de inwoners het veld rui-

men. Eén en ander zal gepaard gaan 
met (zonodig dwangmatige) ontrui-
ming.
Wethouder Ingrid Lambregts die het 
wel en wee van de polder in haar 
portefeuille heeft, kwam aan het be-
gin van de vergadering het stand-
punt van het college toelichten. Dat 
staat haaks op de provinciale plan-
nen. In dat opzicht worden de be-
woners ondersteund door het ge-

meentebestuur. De naar schatting 
honderd aanwezige polderbewo-
ners onderschreven later met een 
handtekeningenactie een brief aan 
het College van Provinciale Staten 
van de provincie Utrecht. Daarin ge-
ven zij uiting aan hun verontwaardi-
ging en ongerustheid over de wijze 
waarop de provincie de voorgestel-
de inrichting van de polder wil door-
drukken.

Polderbewoners verzetten 
zich tegen plannen provincie

Fiets- en voetgangerspaden 
op Dukaton Mijdrecht

geplaatst, een bezoek gebracht met 
raadsleden en bewoners aan zoge-
heten flexdrempels in IJsselstein, 
borden met adviesroutes richting de 
N201 voor vrachtverkeer geplaatst 
en snelheid- en intensiteitmetingen 
verricht op de Dukaton. Daarnaast 
heeft de gemeente een dynamische 
snelheidsdisplay aangeschaft die 
bestuurders wijst op hun snelheid. 
Een van de verzoeken van de om-
wonenden betreft een verbod voor 
vrachtverkeer op de Dukaton. Aan 
dit verzoek kan de gemeente niet 
voldoen. De Dukaton is een belang-
rijke ontsluitingsweg voor het zuid-
westelijk deel van Mijdrecht. De wij-
ken Wickelhof, Proostdijland Noord, 
Twistvlied, Hofland Zuid en Hof-
land Noord zijn voor een aanmer-
kelijk deel afhankelijk van de Duka-
ton voor de ontsluiting richting de 
N201. In het zuidwestelijk deel van 
Mijdrecht zitten winkelbedrijven en 
andere ondernemingen die bevoor-
raad moeten worden, en ook parti-
culieren die leveringen ontvangen. 
Indien de Dukaton wordt afgeslo-
ten, moeten deze vrachtwagens an-
dere routes nemen, over onveilige 
wegen met meer risico en overlast 
voor anderen tot gevolg.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

AGenDA MeninGVORMenDe RAADsVeRGADeRinG 6 ApRil 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker 

- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda.
4. Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0016/10) 
 Voor Groot Wilnis–Vinkeveen, een veenweidegebied met bijzondere landschappelijke waarden, 

is een langetermijnvisie ontwikkeld in de vorm van een convenant, waarin aandacht is voor het 
beperken van de veenbodemdaling, en waarin het ontwikkelen van landbouw, natuur, water en 
recreatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

5. Nota van uitgangspunten Doorvaart De Heul (raadsvoorstel nr. 0091/09) 
 Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van uitgangspunten geformuleerd. Hierin zijn glo-

baal de (beleids)uitgangspunten weergegeven. Deze nota vormt de start van de uitwerking die in 
de eerste helft van 2010, in overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt geadvi-
seerd in te stemmen met de nota van uitgangspunten.

6. Financiële aanvraag en koers stichting Servicepunten 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0007/10) 
 De servicepunten zijn sinds 2009 een zelfstandige stichting. Het bestuur heeft eind 2009 haar 

plannen voor 2010 gepresenteerd. De plannen hebben betrekking op de toekomst en de begroting 
van de servicepunten. Het college heeft de plannen beoordeeld en vraagt de gemeenteraad in te 
stemmen met het collegebesluit. 

7. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

AGenDA MeninGVORMenDe RAADsVeRGADeRinG 1 ApRil 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker 

- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl

3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 18 januari en 15 maart 2010 en rtg Omgeving van 

17 en 18 maart 2010 
5. Vaststelling bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” (raadsvoorstel nr. 0009/10) 
 Voorgesteld wordt te besluiten, dat de genoemde zienswijze ontvankelijk en ongegrond wordt ver-

klaard. Het bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” ongewijzigd wordt vastgesteld en ex artikel 
6.12 Wet ruimtelijke ordening, lid 2 geen exploitatieplan voor het plangebied wordt vastgesteld.

6. Vrijstellingsverzoek bouwen van een brug achter Herenweg 260-262 (raadsvoorstel nr. 
0011/10) 

 Voorgesteld wordt een met de bouwaanvraag voor een brug achter Herenweg 260-262 samen-
hangend verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO te weigeren.

7. Verzoek wijzigen bestemmingsplan Groenlandsekade 91a Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 
0063/09)

 Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente bewoning is een schrif-
telijk verzoek gedaan. Dit verzoek is op 19 mei 2009 geweigerd. Tegen dit besluit is bezwaar 
gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Deze commissie 
adviseert het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, het genomen besluit te herroepen en 
de aanvraag te beschouwen als een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan.

8.  Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn (raadsvoorstel nr. 0084/09)
 Voorgesteld wordt om gelet op het besluit van het college van Uithoorn over de Oeververbinding 

Amstelhoek-Uithoorn bij de verdere uitwerking van de Structuurvisie Amstelhoek als uitgangs-
punt te hanteren een oeververbinding tussen Amstelhoek en Uithoorn volgens de zogenaamde 
Garagevariant. Deze variant houdt in dat de Prinses Irenebrug blijft gehandhaafd en dat de aan 
te leggen parkeergarage in het Dorpscentrum van Uithoorn ook vanuit Amstelhoek toegankelijk 
wordt gemaakt.

9. Budget bestemmingsplannen (raadsvoorstel nr. 0012/10) 
 In de begroting van 2010 is voor de herzieningsoperatie bestemmingsplannen géén budget opge-

nomen. Hiermee wordt naar verwachting een bedrag van circa e 200.000 aan leges misgelopen. 
Om de actualisatie te kunnen voortzetten én het mislopen van de leges te voorkomen, is het van 
belang in 2010 alsnog budget beschikbaar te stellen. Wij adviseren u in 2010 in totaal e 60.000 
beschikbaar te stellen ten laste van de saldireserve.

10. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

seRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt 
u online melden door middel van 
het serviceformulier op de website, 
of via tel. (0297) 29 18 00.

seRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGstAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

spReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

MelDpunt ZORG & 
OVeRlAst
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVies en steunpunt 
HuiselijK GeWelD 
stAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

AGenDA besluitneMenDe RAADsVeRGADeRinG 6 ApRil 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agen-

dapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
4. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. BurgmanAGenDA besluitneMenDe RAADsVeRGADeRinG 1 ApRil 2010

Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2010.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.  Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 4 maart 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Vaststelling bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114a” 
 (raadsvoorstel nr. 0008/10) 
 Voorgesteld wordt te besluiten, dat het bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114a”, con-

form het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld en ex artikel 6.12 Wro, lid 2 geen exploita-
tieplan voor het plangebied vast te stellen.

4b. Verordening Vinkeveense Plassen 2009 (raadsvoorstel nr. 0010/10) 
 Een kleine aanpassing van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009 om de tekst van artikel 9 in 

overeenstemming te brengen met de bij behorende kaart.
4c. Vaststellen projectbesluit “Amstelkade 80 te Amstelhoek” (raadsvoorstel nr. 0019/10)
 Voorgesteld wordt te besluiten het Projectbesluit ‘Amstelkade 80 Amstelhoek’ vast te stellen
4d. Beeldkwaliteitplan Groenlandsekade 1 Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0015/10) 
 Ter aanvulling op de welstandnota is voor bijzondere objecten een beeldkwaliteitplan noodzakelijk 

ter toetsing. Dit beeldkwaliteitplan voorziet daar in.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agen-

dapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Yvonne Keuls 
vertelt!
Vinkeveen - Venen Literair begroet vrijdag 16 april 
schrijfster Yvonne Keuls op de literaire avond in De Boei 
aan de Kerklaan 36 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. 
Vanaf 2 april zijn toegangskaarten ad. e 7,50 verkrijgbaar 
bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The 
Readshop in Vinkeveen. Yvonne Keuls zal vertellen over 
eigen werk, vragen beantwoorden en signeren. Keuls werd 
geboren in Jakarta. Vanuit een grote maatschappelijke 
betrokkenheid schrijft zij verhalen, romans, toneelstukken 
en film- en televisiescenario’s. Haar schrijfstijl is duidelijk, 
zonder teveel franje en met grote zeggingskracht. De 
personages die voorkomen in haar boeken zijn zeer 
herkenbaar. Yvonne Keuls verstaat de kunst om met humor 
zware onderwerpen aan te roeren zonder aan de kern 
van een zaak voorbij te gaan. Haar belevenissen van een 
periode waarin ze werkte in een jongerenopvang lagen ten 
grondslag aan “Jan Rap en zijn maat” dat uitkwam in 1977. 
De toneelbewerking van deze roman was goed voor de 
Prijs van de Kritiek en de Zilveren CJP. Over de ouders van 
drugsverslaafden schreef ze in 1980 “De moeder van David 
S.” dat inmiddels in 18 talen is vertaald. Andere titels zijn 
“Het verrotte leven van Floortje Bloem” en “Annie Berber 
en het verdriet van een tedere crimineel”. De interesse voor 
het leven van psychiatrische patiënten bracht Keuls er toe 
om gedurende 14 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis 
te verblijven en resulteerde in “Meneer en mevrouw zijn 
gek”. Over oorlogsleed en smartegeld beschreef ze in 1995 
op een bij tijd en wijle tragikomische wijze lotgevallen van 
iemand tijdens de Japanse bezetting in het voormalige 
Nederlands Indië. De titel van dat boek is “Lowietjes 
smartegeld, of het gebit van mijn moeder” Het in 1999 
verschenen “Mevrouw mijn moeder”, waarvan inmiddels 
al meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht, was goed 
voor de Trouw Publieksprijs. Vaak schrijft Yvonne Keuls over 
belevenissen van mensen die zijn geboren in Indië en die 
hun weg in Nederland moesten vinden. Zoals “Indische 
tantes” en “Trassie tantes” en “Madame K. van Indisch kind 
tot Haagse dame” (2002). In 2005 verscheen een bundel 
reisverhalen en in 2008 “Lieve Koningin. Open brieven aan 
Beatrix” en de roman “Benjamin’s bruid”. Naast haar werk 
voor volwassen lezers schrijft Keuls bij tijd en wijle ook 
kinderboeken, zoals “Domientje en haar familie” (2003). 
Wilt u meer weten over de Venen Literair avonden dan kunt 
u bellen met Anneke  van Gessel, tel. 0297-261382 of met 
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Mama, vieren ze geen 
Koninginnedag in Wilnis 
dit jaar?
Wilnis - Dat zal toch wel loslopen denkt iedereen. Er is vast wel iemand die aan de slag gaat, toch? De Wilnisse 
Oranjevereniging was altijd een hele actieve club, helaas zijn er nog maar drie leden over: Paul Hageman, Gert Brouwer 
en Monique Reuling. De organisatie van activiteiten rond Koninginnedag staat op de tocht. 
Paul probeert zo goed en zo kwaad als het gaat in zijn eentje activiteiten in het Speelwoud te organiseren. “Nu de 
dames er mee gestopt zijn, blijf ik achter. Dat mag gewoon niet ten koste gaan van de traditionele Kinderspelen in het 
Speelwoud. Je kunt wel dingen inhuren en laten neerzetten, maar wie helpt mij op Koninginnedag  en wie zorgt er voor 
hulp bij de verschillende spelletjes?” Aldus een teleurgestelde Paul. “We zijn al jaren bezig om nieuwe mensen te vinden, 
zeker nu Claudia en Simone zijn gestopt hebben we gewoon handen te kort. Wie helpt er bij het neerzetten van de 
spelletjes? Wie kan de jongeren begeleiden die bij de spelletjes staan? Wie helpt met het opruimen van het Speelwoud 
na afloop? Dat zijn zo maar een paar klussen die geklaard moeten worden op Koninginnedag. Daarnaast is er natuurlijk 

het aanschrijven van de sponsors, het innen 
van de contributie  het regelen van de 
vergunning. Allemaal kleine klusjes, maar 
wel heel belangrijk om Koninginnedag goed 
te laten verlopen. Voorzitter Gert Brouwer 
schetst dat het mogelijk de laatste keer is 
op deze manier. “De kosten van het inhuren 
en laten neerzetten van de spelletjes in het 
Speelwoud zijn een te grote aanslag op ons 
budget”. Doordat we de afgelopen jaren goede 
sponsors hadden en vooral enthousiaste 
vrijwilligers, waren we in staat om de kosten te 
beperken. Nu zie je dat alles wat er bespaard 
is in één keer opgaat. Op deze manier  kan het 
volgend jaar niet, dat kunnen we niet betalen.” 
De hoop van de drie overgebleven leden van 
de Wilnisse Oranjevereniging is gevestigd op 
de Wilnissers zelf. “We zijn altijd een hechte 
gemeenschap geweest“, aldus Brouwer, “waar 
iedereen de handen uit de mouwen steekt. 
Ik verwacht dat dat nu niet anders is en denk 
dat er in de aanloop naar Koninginnedag een 
aantal mensen zal opstaan die ons komen 
helpen. Op onze website, www.wilnisse-
oranjevereniging.nl  staat precies wat er nog 
moet gebeuren, zodat men iets uit kan kiezen. 
Vele handen maken licht werk!“ 

Vogelvrij! Het eerste 
outdoor Zomerfestival 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Aankomende zomer vindt er een 
nieuw groots festival plaats in De Ronde Venen. Een groep 
jongeren, die zich al tijdenlang inzet voor verbetering van 
de uitgaansvoorzieningen in De Ronde Venen, vond dat het tijd werd voor iets nieuws! 
Daarom hebben Dave van Nieuwkerk, Maarten van der Greft en Stan Rouwenhorst 
de handen ineen geslagen en Stichting Vogelvrij Zomerfestival opgericht. Samen 
met een grote groep vrijwilligers zullen zij aankomende 26 juni dit zomerse spektakel 
organiseren.

Waarom Vogelvrij?
Iedereen kent het wel, na een drukke periode van school, werk en andere verplichtingen 
heerlijk genieten van de zomervakantie. Zonnetje erbij, drankje erbij, niks moet en 
‘alles’ mag... je voelt je VOGELVRIJ! Dit gevoel zal alleen maar heftiger zijn tijdens het 1e 
Outdoor Dance festival van De Ronde Venen. Zaterdag 26 juni a.s. vanaf 16.00 uur tot in 
de late uurtjes zullen nationale en regionale top DJ’s de beste beats ten gehore brengen 
op de weilanden van Mijdrecht/Wilnis, dus zet het snel in je agenda!  Meer informatie 
volgt snel en is ook te vinden op de website van Vogelvrij: www.vogelvrij-festival.nl



Gemeentelijke bekendmakinGen

Verkeersbesluit Vijzelmolen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
• Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van: 
 Vijzelmolen 30, 3642 AS Mijdrecht
Dit besluit ligt met ingang van 31 maart 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadt-
laan 111 te Mijdrecht.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van 
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend 
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. 
Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissements-
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030-
2233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

ParkeerVerbod WilGenlaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
• Het instellen van een parkeerverbod op de Wilgenlaan te Vinkeveen, ter hoogte van Wilgenlaan 49a, over een lengte van onge-

veer 11 meter, door het aanbrengen van gele onderbroken strepen 
Dit besluit ligt met ingang van 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te 
Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft ge-
nomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. 
(030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 
achtergrond
Op sommige drukke momenten staan er voertuigen geparkeerd ter hoogte van Wilgenlaan 49a. Dit bemoeilijkt het bereiken van 
het perceel 49a. De gebruiker van het perceel Wilgenlaan 49 a is in het bezit van een algemene gehandicaptenparkeerkaart en is 
mede daarom gebaat bij een goede toegankelijkheid van zijn perceel. Daarnaast kunnen de geparkeerde voertuigen de doorgang 
van brede voertuigen naar de Wilgenlaan 49b en 51 versperren. Dit kan in noodgevallen de toegankelijkheid voor hulpdiensten 
belemmeren. Om deze reden wordt een parkeerverbod ingesteld over een korte afstand van circa 11 meter als een oplossing voor 
deze problemen.
 

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een verzoek tot intrekking van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van dit verzoek een ontwerpbeschik-

king hebben afgegeven aan:
- smit Groep b.V. voor het bedrijfsmatig houden van varkens, het verzamelen van mest en meststoffen, alsmede het bezigen 

van elektromotoren en brandbare stoffen op het adres Nessersluis 24, 3646 AD Waverveen.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2010. Tot en met 12 
mei 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde 
Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het 
mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de 
cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid 
gesteld te reageren.
2. zij een melding tot wijziging van de inrichting hebben geaccepteerd van:
- metaal mijdrecht b.V. voor het uitbreiden van de reeds vergunde overkapping met een breedte van 6 meter bij een ferro- en 

nonferrometalen afval inzamel-, opslag-, overslag- en sorteerbedrijf en tevens een handelsbedrijf in metaalafval behorend bij 
de inrichting op het adres Constructieweg 82-84, 3648 CB Wilnis.

Tegen het besluit om deze melding te accepteren kunt u tot en met 11 mei 2010 bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U 
kunt niet per e-mail reageren. Het besluit treedt een dag na afloop van de termijn voor bezwaar in werking, tenzij u naast het indie-
nen van uw bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a te breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 

tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
3. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- C. en r. van der Wilt voor het oprichten van een cv-installatiebedrijf, op het adres Communicatieweg 12, 3641 SE Mijdrecht;
- autoservice mijdrecht bv voor het oprichten van een garagebedrijf, op het adres Ondernemingsweg 7, 3641 RZ Mijdrecht;
- Gebr. Van doorn de kwakel bV voor het van toepassing worden van een inrichting voor opslag en werkplaats voor stand-

bouwmaterialen, op het adres Ondernemingsweg 7, 3641 RZ Mijdrecht;
- aldi mijdrecht voor het van toepassing worden van een supermarkt, op het adres Prinses Margrietlaan 34, 3641 HD 

Mijdrecht;
- aeG eurolec Consulting b.V. voor het vervallen van de assemblage werkplaats bij een transportbedrijf, op het adres Energie-

weg 128, 3641 RT Mijdrecht;
- nCt betonwerken bV voor het vervangen van 2 dieseltanks en het toevoegen van een opslag/zaagloods bij een inrichting 

voor de opslag van bouw- en sloopafval, op het perceel Nessersluis 24, 3646 AD Waverveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst 
een afspraak te maken.
 

VaststellinG Van het ‘aanWijzinGsbesluit hondenVerbod fietsCrossbaan’
nader besluit op grond van de ‘algemene Plaatselijke Verordening de ronde Venen 2008’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 9 juni 2009 heeft besloten op grond van artikel 2.57, 
eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008 (APV) het ‘Aanwijzingsbesluit 
hondenverbod fietscrossbaan’ vast te stellen. 
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 2.57, eerste lid, aanhef en onder b, van de APV plaatsen 
aanwijzen waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen. Het college van 
burgemeester en wethouder heeft de fietscrossbaan in het sportpark Mijdrecht aangewezen als plaats waar dit verbod geldt. Het 
Aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking. 
ter inzagelegging
Genoemd aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij ba-
lie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is het besluit te vinden op internet (www.derondevenen.nl)

 
VaststellinG Van het “aanWijzinGsbesluit motorVoertuiGen, 
bromfietsen en PaardenVerbod fietsCrossbaan”

nader besluit op grond van de “algemene Plaatselijke Verordening de ronde Venen 2008” 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 juni 2009 hebben besloten op grond van artikel 
5.33, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008 (APV) in samenhang gelezen met artikel 5.33, 
eerste lid van de APV, het “Aanwijzingsbesluit motorvoertuigen, bromfietsen en paardenverbod fietscrossbaan” vast te stellen. Op 
grond van artikel 5.33, eerst lid van de APV is het verboden binnen voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te 
bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 
1990), een bromfiets als bedoeld onder artikel 1 onder i van het RVV 1990 of met een fiets of paard. 
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 5.33 tweede lid van de APV terreinen aanwijzen waar het 
verbod genoemd in het eerste lid niet geldt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de fietscrossbaan in het sportpark 
Mijdrecht aangewezen als terrein waar motorvoertuigen, bromfietsen en paarden niet zijn toegestaan en waar fietsen wél zijn 
toegestaan. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking. 
ter inzagelegging
Genoemd aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij ba-
lie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is het besluit te vinden op internet (www.derondevenen.nl)

VerleninG VerGunninG ex. artikel 9 monumentenVerordeninG de ronde Venen 1998
De burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat een vergunning is verleend op grond van artikel 9 van de 
Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 t.b.v. de restauratie van de fundering aan de voorzijde van het gemeentelijke 
monument de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis. De Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden Ne-
derland is overeenkomstig artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en heeft positief 
op de aanvraag geadviseerd. De ontwerpvergunning is op 11 februari 2010 afgegeven, waarop geen zienswijzen zijn ontvangen. 
Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt vanaf 29 maart 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het 
bepaalde in afdeling 6.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot 12 mei 2010 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

de gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde Venen. in deze ru-
briek staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek actueel. Gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de ronde Venen werkt 
met servicenormen.

aanVraGen bouWVerGunninG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. ontvangst  
    datum

amstelhoek
Amstelkade 32a en  veranderen van bedrijfsruimte tot  Reguliere bouwvergunning 2010/0155 23-03-2010
Engellaan 1c 2 woningen en herbouw woning  fase 1

mijdrecht
Communicatieweg 27 realiseren van een weegbrug Reguliere bouwvergunning 2010/0158 23-03-2010
Kruiwiel 35 Vergroten woning Reguliere bouwvergunning 2010/0151 23-03-2010
Bozenhoven 10 (nabij) veranderen van een winkelwagen  Reguliere bouwvergunning 2010/0148 23-03-2010
 opstelplaats
De Passage 26 toevoegen van een nooduitgang en  Reguliere bouwvergunning 2010/0149 23-03-2010
 verplaatsen van een nooduitgang
Pimpernel 35 Vergroten woning Lichte bouwvergunning 2010/0160 24-03-2010
Rendementsweg 9 vergroten van kantoor- en archiefruimte Reguliere bouwvergunning  2010/0071 16-03-2010
  fase 1
Steven v. Rumelaerstr 33 veranderen van de voorgevel Lichte bouwvergunning 2010/0153 23-03-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 6  oprichten van 2 tijdelijke informatieborden Reguliere bouwvergunning 2010/0146 19-03-2010
(nabij) en 179 (nabij) 
T-splitsing Baambrugse  vergroten van de Duikerbrug Reguliere bouwvergunning 2010/0154 23-03-2010
Zuwe/ Herenweg Herenweg-Baambrugse Zuwe
Herenweg 47 vernieuwen van een fietsenhok Lichte bouwvergunning 2010/0150 22-03-2010

Wilnis
Geerkade 54 vernieuwen van een kapberg Reguliere bouwvergunning 2010/0122 09-03-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Voornemen tot ontheffinG/WijziGinG bestemminGsPlan
ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 1 april 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ont-
heffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

straatnaam aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. opm.

Vinkeveen
Demmerik 120 (nabij) ontheffing voor het gebruik van schuren Verzoek om ontheffing  2010/0125  A 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6, eerste lid c Wet ruimtelijke or-

dening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan 
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: om-
schrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien 
u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw 
zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel 
niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben 
gebracht.
rectificatie
Bouwplan 2010/0029, Baambrugse Zuwe 135/137 te Vinkeveen wordt uit de publicatie gehaald.

Verleende bouWVerGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

mijdrecht
Buitenkruier 65 Plaatsen van een aanbouw en dakkapel  Bouwvergunning 2010/0107 18-03-2010
 aan de achterzijde
Hoofdweg 98 R 128 Realiseren van vrijhangende  Bouwvergunning 2009/0572 18-03-2010
 kast /oprichten berging
Prinses Irenelaan 1 Vergroten berging/hobbyruimte Bouwvergunning 2010/0099 18-03-2010
Paltrok 8 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2010/0106 18-03-2010
 achtergeveldakvlak
Stadhouderlaan 4a Vergroten van een medisch  Bouwvergunning fase 2 2010/0089 23-03-2010
 trainingscentrum

Vinkeveen
Breeveld 2 Veranderen van een garagedeur  Bouwvergunning 2010/0087 18-03-2010
 in een kozijnpui

Waverveen
Selijnsweg 6 Plaatsen van een dakkapel Bouwvergunning 2010/0084 15-03-2010

Wilnis
Herenweg 104 Vernieuwen van bijgebouwen en  Bouwvergunning 2010/0026 18-03-2010
 onderheid terras
Zorggras 5 Vergroten woning Bouwvergunning 2010/0100 18-03-2010

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

Verleende bouWVerGunninGen in Combinatie met ontheffinG/WijziGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

de hoef
De Hoef Oostzijde 113 Oprichten van een woning Bouwvergunning 2009/0466 18-03-2010

Vinkeveen
Achterbos 31 (achter) Veranderen en vergroten van een  Bouwvergunning 2009/0518 18-03-2010
 recreatiewoning
Baambrugse Zuwe 128b Realiseren van een zwembad Bouwvergunning 2009/0463 19-03-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en 
wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een 
bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar 
worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn 
gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een 
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, 
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht 
geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Post-
bus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
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Gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.



Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud. Haar  
 naam is Tinkerbel. 
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg Wilnis, muisgrijze EKH poes. zij is schuw,
 haar naam is Boef.
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, Noche, een zwarte kater met fel 
 groene ogen.

Gevonden 
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart-witte poes.
- Volkstuinen in Mijdrecht, een bruin-zwart-witte lapjespoes.
- Verhoefweg in Mijdrecht, cyperse, zwart/grijs gevlekte en
 gecastreerde kat.
- Winkeldijk in Vinkeveen, grote cyperse kater met witte buik.  
 Niet gecastreerd.
- Spoorbaan bij de brug in De Hoef, gitzwarte kater, niet
 gecastreerd.
- Bij fort in De Kwakel, cyperse poes.

Goed tehuis gezocht voor
- Rood/wit gestreepte kater (Whiskas-kat).
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Honger

Een directe confrontatie met mensonterende armoede is enorm aangrij-
pend. 
Rondeveners waren in Kenia, Guatemala, Nepal en Tanzania en hebben 
stichtingen opgericht met het doel daar de ellende te verminderen. 
Particuliere initiatieven die samenwerken met - en gesteund worden door 
- de Stichting Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente De Ronde Ve-
nen. 
We zijn met grote groepen mensen heel actief, doen belangrijk werk, maar 
moeten helaas constateren dat het met de wereld steeds slechter gaat. 
Er zijn inmiddels meer dan 1 miljard mensen die met honger naar bed gaan. 
Geen schoon drinkwater hebben. Nauwelijks een dak boven hun hoofd 
hebben. Moeten zien te overleven van minder dan 1 dollar per dag. Meer 
dan alle inwoners van Amerika, Canada en Europa samen. 
Hoe dat komt? Het heeft te maken met de wereldwijde verdeling van voed-
sel, macht en middelen. 
Met de wereldvoedselprijzen en de afnemende investeringen in interna-
tionale landbouw. Met bezuinigingen vanwege de financiële crisis door de 
welvarende landen. 
Daar kunnen wij, als particulieren, niet 1,2,3 iets aan doen. Maar wel kun-
nen velen van ons iets aan de honger doen. Voor 20 cent per dag helpen we 
iemand aan een maaltijd. 
Het lukt mij persoonlijk niet om voor minder dan 1 euro een smakelijke 
maaltijd te bereiden met verantwoorde en eerlijke producten. Gelukkig 
hoeft dat ook niet. Wel lukt het me om per maaltijd tenminste 20 cent te be-
sparen. En daar iets heel zinvols mee te doen.  
Wilt u zoiets ook eens overwegen?

Madelon van der Stap

Aanstaande zaterdag 3 april:
Kom eieren schilderen in 
Winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Zondag 4 en maandag 
5 april is het alweer Pasen! En na-
tuurlijk besteedt de winkeliersver-
eniging van winkelcentrum Zijdel-
waard daar ook aandacht aan.
Pasen betekent eieren eten en eie-
ren beschilderen en dat kan op za-
terdag 3 april in Winkelcentrum Zij-
delwaard.
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur kun-
nen alle kinderen onder leiding van 
twee gezellige paashazen eieren 
schilderen. De beschilderde eieren 
kunnen natuurlijk mee naar huis ge-
nomen worden en, wie weet, tijdens 

het paasontbijt opgegeten worden.
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere paasaanbiedingen van de 
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen 
in Zijdelwaard zaterdag 3 april extra 
de moeite waard!

Extra mededeling
In verband met Goede Vrijdag zijn 
de winkels in Winkelcentrum Zijdel-
waard op vrijdag 2 april tot 18.00 uur 
geopend. De supermarkten zijn tot 
19.00 uur geopend.
Tweede paasdag 5 april is Winkel-
centrum Zijdelwaard gesloten.

Riki Stichting verrast 
ouderen met paaspakket
Uithoorn- Afgelopen weken zijn 
de vrijwilligers van de Zonnebloem 
druk bezig geweest om namens de 
Riki Stichting ouderen in Uithoorn te 
verrassen met een paaspakket. De 
Riki Stichting geeft met deze lan-
delijke actie positieve aandacht aan 
de oudere medemens en laat weten 
dat er aan hen wordt gedacht. Extra 
belangrijk rond feestdagen als Pa-
sen wanneer iedereen met familie of 

vrienden bij elkaar komt. Juist dan 
voelen veel ouderen zich eenzaam 
en soms zelfs vergeten. Op de foto 
overhandigt Yoram een paaspakket 
aan mevrouw en mijnheer Boere uit 
Uithoorn.

Voor meer informatie over het goe-
de werk van de Riki Stichting en De 
Zonnebloem zie www.rikistichting.nl 
en www.zonnebloem.nl

Gratis ontbijtje op Paas-
zaterdag W.c. Amstelplein
Uithoorn – Zaterdag 3 april a.s. kun 
t u gezellig komen ontbijten bij de 
winkeliers van winkelcentrum Am-
stelplein. U wordt verwacht tussen 
8 en 9 uur. Wilt u hieraan deelne-
men, haal dan even een inschrijf-
formulier op bij een van de winke-
liers, zodat ze ongeveer weten hoe-
veel personen er komen en wat de 
wensen zijn.

Wilt u ook nog kans maken op een 
leuke prijs, kom dat in nachtkleding 
of als paashaas en hoe dan ook, als 
het maar leuk en origineel is.

De leuks geklede gast ontvangt ook 
nog eens een leuke prijs. Dus, kom 
allen zaterdag naar Amstelpein en 
geniet van een sfeervol, gezellig en 
heerlijk ontbijtje.
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Da Capo’s Popkoor zingt met 
nieuw zangtalent in The Mix
Regio - Tientallen belangstellen-
den zijn zaterdag 27 maart jl. komen 
luisteren naar het Miniconcert van 
Da Capo’s Popkoor in The Mix. Daar 
organiseerde Da Capo een Sing-in-
workshop met een 50-tal deelne-
mers waarbij drie nummers werden 
ingestudeerd, die aan het einde van 
de dag gezamenlijk ten gehore wer-
den gebracht aan familie, vrienden 
en andere belangstellenden.
Het Uithoornse koor organiseert de 
Sing-in-workshop jaarlijks in het ka-
der van haar ledenwerving, maar ze-
ker ook om zo veel mogelijk mensen 
in en rond Uithoorn in aanraking te 
laten komen met zang. Onder bege-
leiding van de vaste dirigent Floor 
van Erp en arrangeur Carwin Gijsing 
studeerden de koorleden met de 
workshopdeelnemers drie nummers 
in. Als eerste ‘After the Gold Rush’ 
van Neil Young , gevolgd door ‘Easy 
Lover’ van Phil Collins & Philip Bai-
ley en met het slotnummer ‘de Ka-
pitein deel II’ van Acda en de Mun-
nik kwam ook het Nederlandse re-
pertoire aan bod. Het koorlid Karin 
Koers had voor alle nummers een 
geslaagde bijpassende choreogra-
fie voorbereid. 
Aan het einde van een leuke en in-
tensieve dag repeteren, werden de 
vrienden en familie getrakteerd op 
een heus miniconcert op het podi-
um van The Mix. Da Capo’s Pop-
koor zong eerst een aantal num-
mers uit hun eigen repertoire en no-
digde daarna de deelnemers uit om 
gezamenlijk de drie ingestudeer-

de nummers uit te voeren. Speciaal 
voor dit optreden had iedereen zich 
in bruin/rood getinte  kleding gesto-
ken, wat de eenheid op het podium 
alleen maar vergrootte.

Da Capo’s Popkoor: ”We zijn on-
der de indruk van de zangkwaliteit 
van de deelnemers van de Sing-In 
en hoe snel de nummers erin zaten. 
Het was ontzettend leuk om met zo 
veel enthousiaste mensen nummers 
te zingen en het concert te geven. 
Wij hopen zeker dat er een aantal 
van hen bij ons koor komt zingen.” 
En een van de deelnemers: “De 
Sing-In is een absolute aanrader 
voor iedereen die een mooie dag wil 
beleven!”   

De eerstvolgende grote eigen pro-
ductie van Da Capo’s Popkoor zal 
plaatsvinden op 9 en 10 oktober 
van dit jaar in theater de Griffioen 
in Amstelveen/Uilenstede. De repe-
tities voor deze concertreeks met de 
werktitel “Streetlife” zijn reeds be-
gonnen, maar nieuwe leden kunnen 
zich hier nog zeker bij aansluiten. In 
het voorjaar zal ook de informatie 
over de kaartverkoop via de website 
bekend gemaakt worden.
Da Capo’s Popkoor heeft plaats voor 
nieuwe leden in alle stemgroepen. 
Naast een koor is Da Capo’s Pop-
koor ook een gezellige en bruisende 
vereniging die naast haar jaarlijk-
se concerten ook veel verenigings-
activiteiten organiseert. Zo staat 
het koor ieder jaar op het podium 

bij de theaterfestivals in Uithoorn 
en Mijdrecht. In januari jl. hebben 
zij ook deelgenomen aan de koren-
dagen in Paradiso in Amsterdam. In 
het voorjaar vindt weer het traditio-
nele jaarlijkse koor-repetitie-week-
end plaats als voorbereiding op de 
concerten in oktober aanstaande. 
Het mag duidelijk zijn dat er tijdens 
zo’n weekend naast veel repeteren 
ook veel andere leuke dingen wor-
den gedaan! 

Geïnteresseerden hoeven geen zeer 
ervaren zangers of zangeressen te 
zijn, maar het is wel belangrijk dat 
de stem en de uitstraling passen in 
het koor en dat iemand met overga-
ve zingt. Voor wie bij Da Capo’s Pop-
koor wil komen zingen is het moge-
lijk om eerst 4 repetities bij te wo-
nen waarin men eerst de sfeer kan 
proeven en het ensemble zingen 
kan oefenen. Daarna volgt een au-
ditie waarin door de dirigent en en-
kele auditiecommissie-leden wordt 
geluisterd of de nieuwkomer in een 
groepje de juiste zangpartij (so-
praan, mezzo-sopraan, alt, tenor of 
bas) kan zingen. Da Capo’s Popkoor 
repeteert iedere donderdagavond, 
behalve tijdens de schoolvakanties 
van Uithoorn, in het buurthuis Ons 
Streven in Amstelhoek. 
Een afspraak voor het bijwo-
nen van repetities kun je ma-
ken met Esther Visser per e-mail: 
esthervis@zonnet.nl  Op de website 
www.popkoor.nl is nadere informa-
tie over het koor te vinden.

AH Jos van den Berg blijft 
prijzen weggeven
Uithoorn - De rage van het sparen 
van voetbalplaatjes is weer voorbij. 
Dit tot teleurstelling van de jeugd 
die deze actie eigenlijk wel veel lan-
ger zou willen laten duren. ‘Lekker 
is echter maar een vinger lang’, zo-
als het gezegde luidt. De actie was 
weer een groot succes. Meestal 
knoopt AH Jos van den Berg daar 
nog zelf leuke dingen voor de kin-
deren aan vast. Dat moet je waarde-
ren! Zoals gratis voetballen en voet-
baltenues, bestaande uit een shirtje, 
broek en kousen van een willekeurig 
gekozen lievelingsclub. En dan hoeft 
men zich niet af te vragen welke dat 
voor ‘Suarezjes in de dop’ is in deze 
contreien: Ajax natuurlijk.

Bij AH Jos van den Berg konden 
klanten tijdens de actie hun aan-
koopbonnen in een grote bak de-
poneren. Daarmee maakten zij kans 
op het winnen van een fraaie leren 
wedstrijdvoetbal of een voetbalte-
nue. Om kort te gaan, uit de zeer 
volle bak had teamleider Gertjan 
Roeleveld de prijswinnaars voor een 
voetbal getrokken en die al overhan-
digd. Vervolgens drie prijswinnaars 
voor het voetbaltenue van Ajax.

Van hen werd eerst de kledingmaat 
opgevraagd, waarna de tenues bij 
de club werden ingekocht. “Dat 
viel even tegen, want uitsluitend 
de shirtjes waren er, maar de broe-
ken en kousen waren nog niet le-
verbaar,” hield Gertjan het bij elkaar 
gekomen gezelschap in de bedrijfs-
kantine voor. “Jammer, maar het is 
niet anders. Daarom hebben we bij 
de shirtjes een cadeaubon gedaan. 

Eventueel kan men zelf de voetbal-
uitrusting completeren.”
Het zij zo. De prijswinnaars waren al 
lang blij met hun prijs. Dat zijn ge-
worden Camiel Schouten uit Am-
stelhoek, Guido Smit uit De Kwakel 
en Thomas Peper uit Wilnis. Prijs-

winnaars passen een felicitatie en 
AH Jos van den Berg kan terugzien 
op een geslaagde voetbalplaatjes-
actie. Op naar het volgende evene-
ment. Dat is de knutselmiddag op 
21 april! Wat dat inhoudt wordt later 
toegelicht in deze krant.

Gertjan Roeleveld ‘showt’ (v.l.n.r.) prijswinnaars Guido, Thomas en Camiel in 
het Ajax-shirt

Klinkenberg Meubelen Amstel-
hoek opent ‘Happy Home’
Amstelhoek - Komende zaterdag 3 
april opent Klinkenberg Meubelen 
in Amstelhoek een nieuwe afdeling: 
Happy Home!
Een nieuwe loot aan de stam van 
deze bij velen bekende meubelzaak 
die al meer dan 70 jaar aan de Am-
stelkade is gevestigd.
Ooit begonnen als een meubelfa-
briek is het familiebedrijf vandaag 
de dag uitgegroeid tot een aan-
bieder van een breed assortiment 
meubel- en woonaccessoires. Liefst 
4.000 vierkant meter showroom is 
ingericht met vele woonstijlen die 
elke bezoeker wel zal aanspreken. 

Bij Klinkenberg Meubelen staan 
een goede prijs/kwaliteitsverhou-
ding, persoonlijke aandacht en ser-
vice hoog in het vaandel.

Happy Home
Happy Home is een afdeling waar 
u lifestylemeubelen kunt bekijken 
en de nieuwste trends op woonge-
bied tegenkomt. Het geheel is ‘aan-
gekleed’ met passende verlichting, 
karpetten en de nodige woonacces-
soires. Dat alles is omlijst met een 
huiselijke sfeer waarin eenieder zich 
happy voelt. Kortom, écht Happy 
Home! Naast de al aanwezige brede 

collectie lifestylemeubelen en kas-
ten voor modern en eigentijds wo-
nen, biedt dit concept een prachtige 
aanvulling op het geheel. 
En wat meer is, op de gehele Hap-
py Home collectie geeft Klinkenberg 
Meubelen bij aankoop op haar toch 
al scherpe prijzen 10 procent extra 
introductiekorting! Deze actie is gel-
dig van 3 tot en met 17 april. 
Klinkenberg Meubelen nodigt u uit 
eens vrijblijvend binnen te lopen om 
kennis te maken met het brede aan-
bod aan meubels, kasten en woon-
decoraties. U zult er geen spijt van 
krijgen!

Mirande showde nieuwste 
lingerie, corsetterie en 
badkleding
Uithoorn - Zaterdag 27 maart jl. 
hield Mirande Lingerie aan De 
Schans 1, recht tegenover de in-
gang van Winkelcentrum Amstel-
Plein, weer haar traditionele voor-
jaarsmodeshow op het gebied van 
lingerie, nachtkleding, badmode en 
corsetterie. In drie sessies van on-
geveer een uur, om 11.00, 13.00 en 
15.00 uur, werd het nieuwste op dit 
gebied door vier professionele man-
nequins geshowd, t.w. Annet, Babs, 
Cynthia en Charon. Zij presenteren 
de kleding al vele jaren voor Mieke 
en doen dat met allure. Een en an-
der wordt bijgewoond door talrijke 
nieuwsgierige klanten, voornamelijk 
dames. Maar ook schuiven er soms 
heren aan. Niet in de laatste plaats 
omdat de shows de moeite van het 
aanzien waard zijn. Gewoon gra-
tis en zonder uitnodiging kan men 
onder het genoegen van een hap-
je en een drankje kijken naar wat 
er voor nieuws geshowd wordt. Uit-
stekend verzorgd en gepresenteerd 
door Mieke Peeters-van Bunningen 
zelf, Mieke beschikt over veel vak-
kennis. Bij de organisatie van de-
ze modeshow werd zij ook ditmaal 
weer bijgestaan door haar ploeg 
enthousiaste (deels parttime) me-
dewerksters. Zoals gebruikelijk was 
het aardig vol bij Mirande waar het 
altijd een hele kunst is om de kle-
ding in een beperkte ruimte duide-
lijk tot uitdrukking te laten komen. 
Maar dat lukt vrijwel altijd.

Shocking colours
De nieuwste collecties voor 2010 

zijn inmiddels weer binnen. Die 
munten uit door ‘shocking colours’, 
zoals Mieke dat aangeeft, maar ook 
klassiek zwart, paars en lila kleuren 
zijn in de mode.

Geshowd werden nachtkleding, lin-
gerie, corsetterie en badkleding – 
waaronder bikini’s en tan-kini’s met 
alle bij behorende jurkjes, jasjes, ac-
cessoires en verder toebehoren. De 
collectie is heel kleurrijk, maar ook 
voor hen die het liever klassiek wil-
len houden heeft Mirande Lingerie 
veel in huis. Heel leuk was de bij-
drage van de tweelingmeisjes Mina 
en Jana, de dochters van manne-
quin Babs, die bij de 25-jarige die-
renspeciaalzaak Van Tol geschminkt 
hun show opvoerden.

De geshowde collectie – met na-
me de nacht- en badkleding - heeft 
vaak een romantisch aanzien met 
soms een exclusieve snit, maar al-
tijd een mooie pasvorm en in een 
hoogwaardige kwaliteit. Sommige 
kledingstukken zijn multifunctioneel 
in het gebruik. De afwerking is zoals 
altijd perfect te noemen. De collec-
tie wordt geproduceerd door fabri-
kanten van gerenommeerde merken 
maar blijft in de meeste gevallen be-
taalbaar. Badkleding gaat vaak ge-
paard met extra aanbiedingen in de 
vorm van een complete set, zoals 
een gratis pareo of jasje. Veel vraag 
is er ook naar ‘tan-kini’s’, een bikini 
met een wat langer bovenstukje dat 
naar wens op verschillende manie-
ren kan worden gedragen.

Grotere maten en 
prothesekleding
Mirande Lingerie onderscheidt zich 
omdat zij nagenoeg in alle maten 
kan voorzien, van pak weg een ma-
tje extra klein tot extra groot. Men 
biedt naast het nieuwste op het ge-
bied van badmode, nachtkleding, 
lingerie en corsetterie voor dames, 
tevens een omvangrijk assortiment 
herenondergoed en ondergoed voor 
kinderen, zowel jongens als meis-
jes. Bovendien bad- en strandkle-
ding voor deze doelgroepen. Als 
één van de weinige zaken in de re-
gio heeft Mirande zich bovendien 
gespecialiseerd in lingerie en bad-
kleding waaraan een prothese ten 
grondslag ligt. Al met al gaat het om 
kleding van bekende merken in het 
middensegment en de wat hogere 
prijsklassen. Heel prettig is dat de 
rijpere vrouw bij Mirande een uit-
zonderlijke keuze heeft uit de wat 
grotere maten. Ook die werden ge-
showd tijdens de modeshows.
De service die Mirande Lingerie 
biedt staat op een hoog peil. Als u 
vooraf even belt (0297-564106) of 
het artikel binnen handbereik is, 
maakt dat de beantwoording wel zo 
gemakkelijk. Bij Mirande wordt men 
professioneel en met veel vakkennis 
in een informele sfeer geholpen. Dat 
zijn vaste kenmerken die een posi-
tieve indruk achterlaten, evenals dat 
bij de interessante modeshows het 
geval is! Openingstijden: di t/m vrij 
van 9.00 tot 17.30 uur en za van 9.00 
tot 16.00 uur. Mirande neemt geen 
deel aan de koopavond.

Eerste prijs voor leerlingen 
van Dance Centre Jolanda 
van Beek 
Uithoorn - Selectie 2 van Dance 
Centre Jolanda van Beek heeft on-
der de naam ‘Free Spirit’ afgelopen 
zondag meegedaan aan Dance Ex-
perience in Theater de Meerse in 
Hoofddorp. In de categorie all stylez 
t/m 12 jaar wisten zij de eerste prijs 
te bemachtigen! Met een heel stoer 
nummer gemaakt door Maaike van 
Agteren heeft deze talentvolle jonge 
groep de jury duidelijk kunnen over-
tuigen dat zij de beste waren.
Danielle van Beek heeft week in 
week uit met deze groep getraind 
om dit niveau te behalen. ‘‘ ’Cleanen’, 
zoals wij dat noemen, is een zware 
en vooral vaak ‘saaie’ klus voor kin-
deren maar wel heel erg nodig om 

een dans steeds mooier, beter en 
vooral strakker te dansen. Werken 
aan uitstraling, kracht, uithoudings-
vermogen en gelijkheid is essentieel 
voor een danseres. Niet snel tevre-
den zijn met hoe je het doet hoort 
daar ook bij. Deze meiden van se-
lectie 2 zijn heel talentvol en ge-
lukkig zeer bereid om hard te wer-
ken en dat hebben we dan ook ge-
daan. Steeds weer overnieuw, stuk-
je voor stukje een dans uitpluizen 
en verbeteren heeft veel van ze ge-
vraagd maar ze nu dus ook duide-
lijk een stuk verder gebracht. Door 
het winnen van deze prijs hebben 
ze nog meer zin gekregen om zich-
zelf te verbeteren! Uiteraard krijgen 

ze ook steeds meer toneelervaring 
door hun diverse optredens en daar 
leren ze ook heel veel van. Volgende 
keer gaan we met meer groepen in-
schrijven voor dit soort wedstrijden. 
Ook selectie 1 (7-9 jaar) en bv selec-
tie 4a (16+) zijn hele leuke groepen 
hiervoor. Nu focussen we weer op 
de SprookjesDroom op 3 april a.s., 
de finale van de Fame danswedstrijd 
op 24 april en uiteraard de leerlin-
genvoorstelling op 20 juni a.s. in 
Studio 21 in Hilversum. Uiteraard la-
ten de meiden tijdens dit spektakel 
naast musical, klassiek en show ook 
hun winnende nummer zien!” 
Voor meer informatie kijk op 
www.dancecentrejolandavanbeek.nl
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Grote belangstelling bij 
heropening Marsman 
Caravans en Recreatie
Mijdrecht - Zaterdag 27 en zon-
dag 28 maart jl. pakte Marsman Ca-
ravans en Recreatie van 10.00 tot 
17.00 uur groots uit bij de officiële 
heropening van de nieuwe locatie 
aan de Handelsweg in Mijdrecht.
Alle klanten waren aangeschre-
ven de heropening bij te wonen van 
het bedrijf dat vorig jaar in vlam-
men opging, maar nu als een wa-
re Feniks uit de as is herrezen. Nog 
mooier en uitgebreider presenteert 
Marsman Caravans en Recreatie 
zich aan haar omvangrijke klanten-
bestand en andere belangstellen-
den uit heel Nederland. Opgemerkt 
daarbij is dat Marsman als dealer 
van Adria caravans toonaangevend 
is in het land. Burgemeester Mari-
anne Burgman kwam hoogstper-
soonlijk de (her)opening verrichten. 
In een kort voorwoord ging zij nog 
even in op het gebeuren van vorig 
jaar en stak alle aanwezigen daar-
bij een hart onder de riem dat zo-
iets nooit meer zal gebeuren. Ook al 
omdat er talloze (brand)veiligheden 
in het pand zijn doorgevoerd. On-
der het toeziend oog van de fami-
lie Marsman, genodigden en tallo-
ze belangstellenden knipte zij een 
toegangslint door, waarna het glas 
werd geheven op een succesvolle 
toekomst.

4.000 mensen
Nou dat zal wel lukken, de belang-
stelling het afgelopen weekend in 
aanmerking nemend.
“We waren er beduusd van, zoveel 
mensen zijn er geweest. Op zater-
dag ruim tweeduizend en zondag 
nagenoeg net zoveel. Mijn vader 
had 800 geschat en dat vond hij al 
veel. Zelf had ik aan ruim 1.600 ge-
dacht. Maar vierduizend, nee, abso-
luut niet!” Aldus een nog beduusde 
Barry Marsman die het nog niet kan 
geloven. “Je zegt dat je zoveel men-
sen in Mijdrecht tijdens de koopzon-
dag miste. Nou, die zaten natuurlijk 

bij ons”… grapt Barry. “Wij hadden 
voor elke klant een digitale sleutel 
op papier uitgedraaid met een num-
mer en hun eigen naam daarop. Die 
sleutel draaide mee in een tombola 
voor zes prijzen, waarvan er vijf zijn 
uitgereikt. Of je nu wat had gekocht 
of niet, iedereen had gelijke kansen 
op die mooie prijzen. Zoals een sa-
telliet schotelantenne ter waarde 
van bijna 350 euro en een grote on-
derhoudsbeurt voor de caravan van 
200 euro en dergelijke. We hebben 
voor bijna duizend euro aan hoofd-
prijzen weggegeven. Maar eigen-
lijk hadden voor iedereen een leuk 
prijsje als attentie. Daarvoor had-
den we zo’n 2.500 euro uitgetrok-
ken. Het was dus feest voor ieder-
een. Tot zeker 15.00 uur heeft het 
hele Blokker terrein volgestaan met 
auto’s. Dat terrein hadden we voor 
dat doel afgehuurd. Nooit gereali-
seerd dat we nog bijna ruimte tekort 
zouden komen.”

Top
Bij Marsman Caravans en Recrea-
tie kunnen liefhebbers en bezitters 
van caravans en campers, kampeer-

ders en zelfs booteigenaren terecht 
voor bijna alles wat zij nodig heb-
ben. Marsman heeft daarvoor een 
omvangrijk assortiment in huis. Na-
tuurlijk ontbreken ook de fraaie ca-
ravans niet van Adria en Detleffs, 
nieuw en als occasion. Behalve een 
showroom en een uitgebreide win-
kel beschikt men tevens over een 
goede en modern ingerichte werk-
plaats voor onderhoud en repara-
tie. Volgens Barry het neusje van de 
zalm, daarbij in één adem de vier 
deskundige monteurs noemend die 
hij terecht op een voetstuk plaatst. 
Gewoon top. Marsman telt inmid-
dels negen medewerk(st)ers. “Mede 
dankzij Sjaak Blom, Aad van der Ho-
ven van reclamebureau Kellerman, 
medewerkers van de brandweer en 
de politie, de aandacht en betrok-
kenheid van burgemeester Burg-
man, onze eigen mensen en natuur-
lijk de aandacht van de media, zijn 
we weer volop in de markt.
Die zijn wij veel dank verschuldigd,” 
laten Barry en zijn ouders Ron en 
Jolanda Marsman nog weten. Mooi, 
en nou aan het werk. Het seizoen 
begint... !

Kleurrijke start van de 
dertig nieuwbouwwoningen 
Kreekrug in Waverveen
Waverveen -  Maandag werd aan 
de Cliffordweg in Waverveen het 
startsein gegeven voor de nieuw-
bouw van een complex van der-
tig woningen. Het slaan van de eer-
ste paal werd hier wel heel symbo-
lisch uitgevoerd, want niemand van 
het gemeentebestuur kroop achter 
de hendels in de heimachine. Die 
stond wel met de ‘paal in de aan-
slag’ op het terrein. Het gebeurde 
op een wat andere manier. Wethou-
der Bram Rosendaal stond samen 
met directeur Guido Scholtens van 
bouwbedrijf Scholtens uit De Meern 
en Tom Burger van Westhoek Wo-
nen bij een metershoge van kunst-
stofdoek gemaakte fles die met 
blaaslucht in vorm werd gehouden. 
Na enkele korte inleidingen van de 
drie heren werden enkele schoten 
uit een confettikanon gelost en met 
een lijn de ‘kurk van de fles getrok-
ken. Die begon ‘bubbels’ in de vorm 
van gekleurde ballonnen te spuiten. 
Het geheel was origineel bedacht en 
werd gadegeslagen door een flink 
aantal genodigden, onder wie toe-
komstige bewoners, inwoners van 
Waverveen, vertegenwoordigers en 
afgevaardigden uit de bouwwereld 
en uit de gemeente De Ronde Ve-
nen. Westhoek Wonen realiseert sa-
men met de gemeente het project. 
Scholtens Bouw uit De Meern gaat 
voor de bouw. Het bedrijf bouwt ook 
al een complex woningen  aan de 
Bernhardlaan in Vinkeveen. Make-
laardij Koop Lenstra heeft de ver-
koop van de koopwoningen onder 
haar hoede.

Dit nog te realiseren nieuwbouwpro-
ject bestaat uit 30 woningen, waar-

van 9 koop- en 21 huurwoningen. 
Het project heeft een verdeling van 
14 grondgebonden woningen en 16 
appartementen. In het plan is zorg-
vuldig rekening gehouden met de 
bestaande bebouwing aan de Clif-
fordweg en het landelijke karakter 
van de omgeving. De woningen en 
de appartementengebouwen zullen 
bestaan uit drie woonlagen. Om-
dat het plangebied lager ligt dan de 
Cliffordweg is de nieuwbouw ner-
gens hoger. Sterker nog, vaak juist 
lager dan de bestaande woningen 
aan de Cliffordweg. Het complex is 
ontworpen door Architectenburo 
Ten Hove uit Wilnis. Meer informatie 
over de (koop)woningen vindt u op 
www.kreekrug.nl.
Naar verwachting zullen de eerste 
woningen zomer 2011 worden op-
geleverd.

Goudkust
Directeur Guido Scholtens van het 
gelijknamige bouwbedrijf zei blij te 
zijn met deze hernieuwde opdracht 
van de gemeente. Zijn bedrijf kwam 
bij de aanbesteding als meest gun-
stige uit de bus. Voor Westhoek Wo-
nen directeur Tom Burgers was het 
het vierde contingent woningen dat 
zijn corporatie in De Ronde Venen 
van start laat gaan. In totaal gaat het 
daarbij over 150 woningen in uitvoe-
ring. Westhoek wil deze zomer nog 
naar 200. Tom wees erop dat er sinds 
twintig jaar weer nieuwbouw wordt 
gepleegd in Waverveen. In 1990 be-
trof dat toen 18 woningen. Aan de 
Kreekrug, zoals de locatie gaat he-
ten, komen behalve koopwoningen 
ook 21 huurwoningen, geschikt voor 
jong en oud, maar ook voor starters. 

Van de negen koopwoningen zijn er 
inmiddels al 6 verkocht. Dat is heel 
knap in deze tijd dat de huizenmarkt 
nagenoeg op slot zit. Burgers ging 
nog even in op de geschiedenis van 
Waverveen, dat vroeger ook wel de 
‘goudkust van de venen’ werd ge-
noemd. Zulks vanwege de veenste-
kers die goed geld verdienden aan 
de verkoop van turf. Hij prees de lo-
catie om haar ligging in het Groene 
Hart en het feit dat bewoners dicht 
bij de natuur waren om volop van te 
genieten, zoals Waverhoek en Bots-
hol. Minpuntje zijn de winkelvoor-
zieningen die op afstand zijn. Maar 
dat is inherent aan het wonen in een 
landelijk gebied. Tot slot bedankte 
Burgers al degenen die betrokken 
zijn bij de bouw en realisatie van het 
project en niet in de laatste plaats 
de gemeente voor de prettige sa-
menwerking.

Voor wethouder Bram Rosendaal 
was het naar eigen zeggen de ‘laat-
ste eerste paal’ die hij sloeg in zijn 
functie. Immers na de gemeentelij-
ke herindeling stopt hij als wethou-
der. Hij was blij dat dit plan nog in 
zijn ambtelijke periode van de grond 
is gekomen. In plaats van te ‘slaan’ 
trok hij in eendrachtige samenwer-
king de kurk van de ‘ballonnenfles’ 
waarbij hij het startsein tot de bouw 
gaf. De opgestelde heimachine be-
gon daarop met het heien van een 
paal in de zompige grond.
De start van het project werd ter 
plaatse op informele wijze gevierd 
met een hapje en een drankje, dat 
weer als vanouds voortreffelijk werd 
verzorgd door Partycentrum De Me-
ijert.

Groep 7 en 8 Proostdijschool 
worden ondernemers
Mijdrecht - Het project Bizworld 
leert kinderen van de bovenbouw 
wat er allemaal komt kijken bij het 
ondernemerschap. De begeleiding 
werd verzorgd door de leerkracht en 
“echte ondernemers” Henry Kok en 
Martin Meijer. De taak die zij had-
den was om “af te dalen” naar het 
niveau van de kinderen en in kin-
dertaal uit te leggen hoe een finan-
ciële administratie werkt.
Wat is vraag en aanbod, wat bete-
kent een begrip als “schaarste”. 

Op de eerste dag maakten de kin-
deren een plan en zochten een in-
vesteerder op om aandelen te ver-
kopen. Zo kregen ze geld voor de 
productie. Op de tweede dag maak-
ten ze vriendschapsarmbandjes. De 
verschillende directeuren van de 
ondernemingen hielden toezicht op 
het proces en op de administratie. 
De derde dag was voor de marke-
ting en de sale, het belangrijkste on-
derdeel. De ondernemers  probeer-
den natuurlijk zoveel mogelijk te 

verkopen want dat zou winst bete-
kenen! De kinderen uit groep 5 en 
6 werkten mee om als kopers op te 
treden. De financiële afwikkeling op 
de vierde dag was best ingewikkeld 
maar wel super leerzaam. 
Henry ontving uit handen van de 
kinderen het “ Financiële kanjer cer-
tificaat” voor de goede begeleiding. 
De kinderen ontvingen van hem 
een echt ondernemersdiploma. Zij 
kijken terug op een heel geslaagd 
project!

Vinyl platen uit het stof 
voor de Plashoeve
Vinkeveen - De eerste editie van 
de 33 toeren avond bleek een groot 
succes. Wegens vraag naar meer 
zullen de platenspelers wederom 
van zolder worden gehaald en oude 
tijden worden herbeleefd in het café 
van de Plashoeve in Vinkeveen. 
Alle muziekgenres waren 6 februa-
ri jl. al volop vertegenwoordigd. On-
der het mom van ‘bring your own 
records’ werden door de bezoekers 
veel vinylplaten meegenomen en 
werd er zichtbaar genoten van ou-
de klassiekers. Het ouderwetse ge-
kraak van de platenspelers bracht 
een gezellige nostalgische sfeer met 
zich mee die de Plashoeve voort-
aan iedere eerste zaterdag van de 
maand hoopt te bereiken. Maar als 
er van de positieve reacties van de 

gasten uit mag worden gegaan zal 
dit ongetwijfeld weer lukken. 

Aankomende zaterdag vanaf 20.00 
kan iedereen weer zijn platen over-
handigen aan de DJ die ze dan ook 
graag voor u zal draaien. Door de 
overweldigende animo is het wel 
aan te raden om de platen te voor-
zien van een naamsticker, zodat ze 
aan het einde van de avond ook 
weer zonder problemen mee naar 
huis genomen kunnen worden. 

Voor meer informatie over de 33 
toeren avond en de andere festivi-
teiten waaronder een paasbrunch 
met live muziek en leuke paasacti-
viteiten voor de kinderen, kunt u te-
recht op www.plashoeve.com

Johannes Passion imposant vertolkt 
door Amicitia
De Ronde Venen- Even was het 
helemaal stil in de kerk. Het slot-
akkoord van het negentig hoof-
den tellende koor Amicitia uit Uit-
hoorn galmde vrijdagavond lang na 
in de Johannes de Doper. Men kon 
een speld horen vallen, zo muisstil 
bleven de ruim vierhonderd bezoe-
kers nadat de laatste noot was weg-
gestorven. Dirigent Toon de Graaf  
nam het moment en gaf zijn publiek 
ruimschoots de tijd om de prestatie 
van koor, solisten en orkest te ver-
werken. Het moment dat hij zich 
omdraaide was perfect getimed. 
Hij hief beide armen in de lucht en 
een daverend applaus barstte los in 
de kerk dat zeer lang aanhield van-
wege het overweldigende spekta-
kel dat men zojuist had mogen be-
leven.
Deze Johannes Passion van Johan 
Sebastiaan Bach voerde het Chris-
telijke Oratorium Vereniging Amici-

tia Uithoorn vrijdag voor de vijfde 
maal uit in deze prachtige kerk. Zij 
werd voor dit lustrum begeleid door 
begeleidingsorkest “Continuo-Rot-
terdam” en organist Eric Jan Joosse. 
Tenor Joost van der Linden vertel-
de in de rol van Evangelist het ver-
haal over Pilatus die onder druk van 
de Farizeeërs besluit tot de kruisi-
ging van Jezus. Bas-bariton Hans 
de Vries vereenzelvigde zich met 
de mentale kracht die Jezus toonde 
bij het ondergaan van deze lijdens-
weg. Eveneens bas-bariton, Ronald 
Dijkstra, maakte het publiek deelge-
noot van de innerlijke strijd van Pi-
latus bij het nemen van zijn zware 
beslissing.
Na de aria van Léonie Korff  waar-
in zij de dood van Jezus beweende 
ging er een rilling door het publiek. 
Kippenvel was voelbaar toen Caro-
lien Stam als Maria uit Magdelena 
wereldkundig maakte: ‘Uw Jezus is 

dood’ en men had moeite de tranen 
te bedwingen bij de brede klanken 
van het koor dat haar publiek in de 
harten raakte.

Na het verlaten van de kerkzaal 
keerde men diep onder de indruk 
huiswaarts in het besef dat de grote 
thema’s van dit Evangelie vandaag 
de dag nog actueel zijn, het besef 
dat de mensheid in al die jaren maar 
weinig heeft geleerd van haar verle-
den. Dirigent, koor, solisten en or-
kest brachten het publiek de diepe 
boodschap van Pasen in een zinde-
rend mooie uitvoering. Zal de mens-
heid zich zo uiteindelijk verbeteren? 
Als het aan Stichting Vrienden van 
Amicitia, Stichting Vrienden Monu-
ment Johannes de Doper, Stichting 
Cultura De Ronde Venen en diver-
se lokale sponsors ligt, gezien de in-
drukwekkende belevenis van vrij-
dagavond, absoluut wel.  

Spetterend voorjaarsconcert van 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 27 maart 
bracht Brassband Concordia een 
concert ten gehore dat geheel in te-
ken stond van ‘Music of the High-
lands’. Het concert werd geopend 
door de blokfluit leerlingen van Ber-
nadette de Bree en het leerlingenor-
kest. En we kregen een rondrit door 
‘The Shopping Centre’ waar we ge-
tuige waren van een heuse overval 
met goede afloop, waarbij de bijbe-
horende geluiden goed werden na-
gebootst door het orkest.
Daarna werd er plaats gemaakt 
voor het grote orkest, dat hun pro-
gramma spetterend opende met de 
Fanfare Britannica. Daarna kwam 
de gevoelige cornetsolo Lairg Muir, 
een schitterend werk gecompo-
neerd door Philip Sparke. Na dit 
werk speelde Concordia het stuk 
Doyen. Het volgende werk was Flo-
werdale, ook een werk van Philip 
Sparke, waarbij de sopraan cornet 
bij veel mensen de gevoelige snaar 
raakte. Het laatste stuk voor de 
pauze werd ingeleid door het spe-
len van Scotland the Brave door een 
echte doedelzakspeler, waardoor 
we ons echt in de Schotse Hoog-
landen waanden. Na de pauze werd 
het programma voortgezet met het 
mooie Irish Blessing, dat begon met 
een kwartetsolo bestaande uit Flu-
gel, Althoorn, Bariton en Euphoni-
um en waar het complete orkest la-
ter bij kwam. Doedelzakspeler Re-
né Swankhuizen voegde zich weer 
bij het orkest en speelde eerst solo, 
en later gezamenlijk met de Brass-
band het Highland Cathedral, wat 
een verrassende combinatie bleek. 

Daarna speelde Concordia samen 
met de leden van het leerlingenor-
kest het driedelige Tales from Scot-
land, waarin verteld wordt over het 
leven in Schotland. Het hoogtepunt 
van de avond was voor veel mensen 
het vijfdelige werk Cry of the Celts in 
een arrangement van Peter Graham, 
het vervolg op het wereldberoemde 
dansspektakel Lord of the Dance. 
Het werk bestond uit een specta-
culaire opening met veel effecten, 
achtereenvolgens gevolgd door een 
gevoelige Althoorn solo, een vrolij-

ke Flugel solo, een gedragen Eup-
honium solo en afgesloten met het 
deel Victory, waarin de overwinning 
gevierd werd. Het concert werd ver-
volgd door Serenade, een stuk mu-
ziek in een wel heel aparte maat-
soort. In het welbekende Amazing 
Grace kon de doedelzakspeler nog 
een keer in actie komen. Concor-
dia sloot dit voortreffelijke concert 
af met de mars Arsenal.
Al met al was het een geslaagde 
avond, waarin Brassband Concor-
dia, onder de goede leiding van di-
rigent Stephan Koppelaar, bewezen 
heeft goed in de lift te zitten, en zich 
opwerkt naar een hoger niveau.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

19 april 
17.00-20.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje in 
Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

do. 1 april. U wordt 
tussen 12.30-13.30 u. 
opgehaald. Film v/d 

maand. Een prachtige 
fi lm over het leven van 

nomadestammen. 
Prijs 4 euro incl. cons. in 
de pauze. 3 euro voor 
vervoer. Totaal 7 euro.

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
middag biljarten 

(komzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

vr. 2 april. U wordt 
opgehaald tussen 

9.00-10.00 u. Winkelen 
in Bisonspoor. 

Boodschappen doen 
en er even uit in 

Bisonspoor komt dit 
allemaal aan bod. 

Prijs: 11 euro excl. cons.

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

9.30 u. (komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

wo. 7 april. U wordt 
tussen 9.00-10.00 
u. opgehaald. Een 

bezoek aan Avifauna. 
Gelegenheid om zelf 
iets lekker te eten of 

te drinken is natuurlijk 
ook volop aanwezig. 

Prijs 23 euro excl. cons.

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 

Rode Kruis
14.00 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
spelavond 
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.30 u. 
rozenkransgebed

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 9 april
U wordt opgehaald 
tussen 9.00-10.00 u. 
Stedelijk Museum 

Alkmaar. Prijs 31 euro 
excl. cons.

ma. 19 april 17.00 u. 
Eetcafé 

Het Pruttelpotje
Allround Rondweg 1a

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00 u.

koersbal

wo. 14 april
U wordt opgehaald 
tussen 9.00-10.00 u. 

Geitenboerderij 
Ridammerhoeve. 

Prijs 8 euro excl. cons.

zo. 4 april 12.00 u. 
paas-brunch 
(koepelzaal)

di. 6 april 19.00 u. 
fi lmavond in de 

koepelzaal

do. 1 april 9.45 u. 
witte donderdag, 
viering in kapel

12.00 uur 
paaslunch, 

gezamenl. maaltijd

do. 1 april 10.30 u. 
uitdelen 

paaspakket Riki met 
bloemschikact

14.00 uur 
vrijwilligersoverleg

19.00 u. 
Hiddai optreden

do. 8 en 22 april 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag met 
muziek

vr. 16 april 
U wordt opgehaald 
tussen 9.00-10.00 u.

Weer op naar de 
Alb. Cuypmarkt

11 euro excl. cons.

di. 13 april 
geen beter bewegen

19.00 u.
bingo 

(koepelzaal)

vr. 2 april 15.00 u. 
Goede vrijdag

Kruisweg statie

zo. 4 april 10.00-12.00 u. 
inloop paaszondag

za. 3 april 14.30 u. 
bingo

ma.  5 april 2e paasdag 
klaverjassen?

di. 6 april 14.30 u.
creatief met 
Jacqueline

wo 7 april 19.00-20.30 u. 
en di. 13, 18, 22  april 

14.30-16.00 u. 
Bingo 

vr. 16 april. 
U wordt opgehaald 

tussen 16.00-16.30 u. 
eten bij het kookpunt 

in Allround.
Prijs 10 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

do. 29 april 14.15 u. 
soosmiddag in de 

Zonnebloem

wo. 28 april 10.00 u. 
Kerkhofs-modeshow 

+ verkoop

do. 22 april 14.30 u. 
rollatordansen

za. 24 april 14.30 u. 
spelmiddag

do. 15 april  
U wordt opgehaald 

tussen 13.30-14.30 u. 
Boodschappen doen 
(winkels naar keuze)

naar de markt en 
koffi e drinken bij 

La Farola.

vr. 30 april 10.00 u. 
defi lé op 

groot scherm kijken

14.15 u. 
quizmiddag in de 

koepelzaal

vrij. 30 april 10.00 uur 
Koninginnedag op 
groot  scherm met 

gebak

do. 29 april 10.30 u. 
schoenverkoop 

v.d. Wilt
vr. 30 april 

Koninginnedag 
optreden accordeon

do. 22 april  
U wordt opgehaald 

tussen 13.30-14.30 uur.
Boodschappen doen 
(winkels naar keuze) 

naar de markt en 
koffi e drinken bij 

La Farola.

wo. 14 april 10.30 u.
uitstapje naar de 

Keukenhof

di. 6, 20 en 27 april 
14.30 u. 
sjoelen

di. 6 april 19.30 u. 
Lourdesgroep 
bijeenkomst

wo. 7 april 14.30 u. 
knikkerspel

do. 8, 15 april 10.30 u. 
beter bewegen

do. 1 april 
fi lmmiddag 
v/a 14.30 u.

vr. 23 april 
U wordt opgehaald 
tussen 9.00-10.00 u.

Visje happen in 
IJmuiden.

Prijs 12 euro excl. cons.

do. 15 april 10.15 u. 
Koor Shaloom in de 

koepelzaal 

wo. 7 en 21 april 
10.45-11.15 u. 

Rabobank servicebus

ma. 12, 26 april 13.45 u. 
kaarten

do. 8 april 14.30 u. 
zingen rond het orgel

8, 15, 22 en 29 
april 18.30-21.00 u. 

avondact
ma. 12, 26 april 14.30 u. 

Quizmiddag

wo. 21 april 
14.30-15.30 u. 

diaserie/ lezing 
over Andalucia

do. 29 april  
U wordt opgehaald 

tussen 13.30-14.30 u. 
Boodschappen doen 
(winkels naar keuze)

naar de markt en 
koffi e drinken bij 

La Farola.

di. 20 april 19.00 u.
rollatordansen 

(koepelzaal)

wo. 21 april 17.30 u. 
uit eten in eigen huis

vr. 23 april 15.30 u. 
Cafe Hans 

(i.p.v. 30 april)
di. 27 april 9.30 u. 

Decibel 
hoortoestellen

vr. 16 april 19.00 u. 
eucharistie-viering
ma. 19 april 14.00 u. 

klaverjassen
di. 20 april 10.00 u. 

Riki Hoeve

vr. 30 april 
10.00-17.00 u. 

braderie

do. 8 april
U wordt opgehaald 

tussen 13.30-14.30 u.  
Boodschappen doen 
(winkels naar keuze)

naar de markt en 
koffi e drinken bij 

La Farola

ma. 19 april 14.15 u. 
kaart/spelmiddag 

met Bep, Juul en Dicky

di. 13 april 14.30 u. 
bingo

vr. 16 april 10.30 u. 
knutselen groep 6, 

thema: Lente

di. 13 april 10.30 u. 
bezoek peuters

14.30 uur 
creatief

wo. 14, 28 april 10.30 u. 
kun je zingen, 
zing dan mee 

met dhr Regelink

wo. 28 april 
14.30-16.00 u. 

Oranje optreden

do. 1 april 
U wordt opgehaald 
tussen 9.00-10.00 u.  

Boodschappen doen 
(winkels naar keuzen)
en koffi e drinken bij 

La Farola.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN APRIL 2010

iedere
maandag

19 april 

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
29 april in Nieuw Avondlicht.

Opgeven bij Zita 287942 op di. tussen 
9.30-14.00 u. (9 dagen van tevoren)

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d 

maand v/a 19.30 u. 
in Zuiderhof. 

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen

20 april v/a 19.30 u. 
Dhr.  M. Dolman 

vertelt over zijn werk als molenaar

Onze Kontakt Morgen 
Gebouw Irene, Kerkstraat 9, Mijdrecht

wo. 21 april  v/a 9.30 u.
Zwerven over de Veluwe 

door dhr. Rien Mouw. 

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

WAT VOOR MAATJE BENT U? 
Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken. Een maatje is er voor 
allerlei vormen van ondersteuning. Het gaat om één 
op één gezelschap, even meedenken, iets overne-
men of om leuke dingen mee te doen.
Bent u een maatje?
Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes, jong of 
oud, man of vrouw, die op vrijwillige basis graag iets 
voor een ander willen betekenen en een paar uurtjes 
beschikbaar heeft. 
Voor wie een maatje? 
Voor mensen die bijvoorbeeld door ouderdom, han-
dicap of chronische ziekte behoefte hebben aan ie-
mand die af en toe langskomt voor een praatje, een 
spelletje, een wandeling of eens met u meedenkt.
Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Zij 
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen 
wat voor maatje u bent of wilt. Tel. 0297-230280 of 
per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Zin om er even uit te gaan, zin in een lekker kopje koffi e 
of thee, krant of tijdschrift lezen, verlegen om een praatje! 
De Buurtkamer biedt  vrijblijvend en gratis inloop tijdens 
de openingstijden, U hoeft zich niet op te geven, er kan van 
alles, niets moet! Er zijn gezelschapsspelen zoals biljart, een 
sjoelbak, kaartspelen e.d. maar ook creatieve mogelijkhe-
den zoals schilderen, bloemschikken, kaarten maken. Verder 
is er een computerhoekje is waar U zelf of met hulp wat op 
kunt zoeken. Op de dinsdag is er zelfs een SAMEN-KOKEN-
SAMEN-ETEN-groep olv van onze eigen  “Top-kok”. Zelfs het 
samen afwassen en afdrogen is heel erg gezellig. Achter de 
Buurtkamer een ligt een (vergeten?) jeu de boulesbaan die 
we graag in ere willen herstellen... Kortom:  we willen graag 
nog meer aanloop krijgen van zowel actieve als minder ac-
tieve ouderen. Het liefst met ideeën voor activiteiten waar 
we graag in mee willen denken en mee willen organiseren! 
Iedereen die ’n ouder, buur of vriend  kent en denkt: dat zou 
voor hem of haar gezellig zijn;  kom SAMEN op de koffi e! 
De Buurtkamer is op dinsdag en donderdag open van 
10.00-12.00 en 14.00-16.00, en op die dagen telefonisch 
bereikbaar (coördinator Annie van Gelder) voor vragen: 
06-17970016.  Maar nog beter: kom gezellig een bezoekje 
brengen, de koffi e staat klaar! Voor degenen die de Buurt-
kamer nog niet hebben ontdekt: G. van Aemstelstraat 5 (t.o. 
Hema straatje in en dan linksaf ) in Mijdrecht.                       

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d mnd 

van 14.00-16.00 u. 
in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

Kookpunt in Allround
v/a 17.00 u. 7 euro

rollatorspreekuur
do. 8 april 10.00-11.00 u. in Zuiderhof

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

LENTE PARTY VOOR 10 T/M 12 JAAR
Op vrijdag 9 april is er een Youngone’s Lente Party voor 
iedereen van 10 t/m 12 jaar. Het feest vindt plaats in JC 
Allround en staat helemaal in het teken van de Lente. 
Onze dj’s draaien weer de leukste plaatjes, natuurlijk ook 
schuifelliedjes. Er is een heerlijke Lente-cocktail (zonder 
alcohol) en Allround zal helemaal versierd zijn! De dres-
scode is Lente. Dat betekent dus dat je je uit kunt leven 
met bloemen, kuikentjes en alles wat verder nog met 
de Lente te maken heeft! Iedereen die een echte “lente-
outfi t” , krijgt 2 euro korting op de entree, dan betaal 
je dus nog maar 3 euro. Het wordt een superleuk feest, 
dus kom allemaal naar Allround op 9 april. Youngone’s 
Lente Party, vrijdag 9 april, van 19.30-23.00 uur, leeftijd: 
10 t/m 12 jaar. Entree: 5 euro zonder discopas, 3 euro 
met. Pasjes maken kan tijdens de Super Sunday, elke 
1e en 3e zondag van de maand van 14.00-17.00 uur. Lo-
catie: JCAllround, Rondweg 1a Mijdrecht. Meer info op: 
www.stichtingdebaat.nl of http://allround.hyves.nl

TRAININGEN VOOR MEDEWERKERS 
EN VRIJWILLIGERS VAN 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt in 2010 vier trainin-
gen bedoeld voor medewerkers of vrijwilligers van organi-
saties.
Twee workshops worden georganiseerd in het kader van 
de ondersteuning van maatschappelijke stages. Het zijn de 
trainingen, ‘omgaan met tieners binnen de maatschap-
pelijke stages’ (vrijdag 23 april 2010, 10.00 uur tot 17.00 
uur) en ‘creatief omgaan met maatschappelijke stages’ 
(dinsdag 11 mei 2010, 19.30-22.00 uur). De workshops zijn 
bedoeld voor medewerkers die betrokken (willen) zijn bij 
de maatschappelijke stages binnen de vrijwilligersorgani-
satie. Zowel (toekomstige) coördinatoren, organisatoren als 
begeleiders (betaald en/of vrijwillig) zijn van harte welkom. 
Deelname aan beide workshops is gratis.
De derde cursus ‘vervolgtraining omgaan met grenzen’ 
(donderdag van 9.30-17.00 uur 20 mei, 27 mei of 3 juni, deel-
name gratis) is bedoeld voor vrijwilligers die in een 1-op-1 
situatie omgaan met cliënten en/ of deelnemers. Hieronder 
vallen vrijwilligers voor bezoekwerk, maatjes, buddy’s en 
mantelzorgondersteuners. De cursus wordt verzorgd door  
Mezzo. Naast de theorie wordt er in de middag ook getraind 
met een professionele acteur.
De vierde training omvat drie avonden en wordt georgani-
seerd in samenwerking met Movisie. De training heet ‘een 
sterke organisatie’ (donderdag 9 sept., 23 sept. en 7 okt. 
van 19.00-22.00 uur, deelnemersbijdrage 100 euro) en richt 
zich op bestuurders, coördinatoren en leidinggevenden 
van de (maatschappelijke en vrijwilligers)organisaties. In 
deze training krijgt u praktische handvatten en direct toe-
pasbare instrumenten waarmee u uw organisatie sterker 
kunt maken. De training wordt op maat gemaakt, op basis 
van de vraag en behoeften van de deelnemers. Te denken 
valt aan marketing, vrijwilligersmanagement, visieontwik-
keling, bestuursvaardigheden, het vinden en binden van 
vrijwilligers, verandermanagement. Alle deelnemers zullen 
hiervoor vooraf een vragenlijst ontvangen.
Geïnteresseerden kunnen zich voor één of meer van cursus-
sen opgeven via het digitale formulier op de website www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info waar ook meer informatie is 
te vinden over het aanbod (over het steunpunt, workshops 
en cursussen). Voor vragen kunt u op dinsdag en donder-
dag contact opnemen met Dyanne van Tessel via tel. 0297 
230280 of mailen naar d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

ZET EEN ICE-CODE IN JE MOBIELTJE 
(EEN GOEDE TIP VOOR IEDEREEN)
Hulpverleners, bijvoorbeeld van ambulancediensten roepen 
iedereen op om een zogenaamde ICE-code in het adres-
senboek van hun mobieltje op te nemen. ICE staat voor: 
“In Case of Emergency”,  (ofwel: “bij ongevallen”). Onder de 
naam “ICE”  kan een telefoonnummer worden opgeslagen 
van een persoon met wie contact opgenomen kan worden 
in  noodgevallen.  ICE is inmiddels al internationaal erkend 
als afkorting.  Hulpverleners weten direct wie te bellen. Dat 
scheelt vaak veel tijd. Tijd, die in dit soort gevallen meestal 
beter besteed kan worden. Er kunnen meer “ICE”-personen 
in het adresboek worden opgeslagen door ze een nummer 
te geven: ICE-1, ICE-2, etc.  Het is gemakkelijk te realiseren, 
kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet 
gaan. Iedereen kan bijdragen aan het nog verder bekend 
maken van de zogenaamde ICE-code door het bericht per 
email te verspreiden onder familie, vrienden, kennissen met 
het verzoek het opnieuw door te willen sturen aan familie, 
vrienden, kennissen. (ontleend aan een artikel uit kwartaal-
blad van De Hart & Vaatgroep van Noord Holland en Fle-
voland).

NAAR DE FILM DICHT BIJ HUIS!   
Donderdag 1 april (geen grap) draait er weer een prachtige 
bioscoopfi lm in Zuwe Maria-Oord. De fi lm wordt vertoond 
op een groot scherm. De zaal is open vanaf 14:00. De fi lm 
start om 14:30. Vrijwilligers van Stichting De Baat staan klaar 
om u gastvrij te ontvangen. In de pauze wordt gezorgd voor 
een kopje koffi e. De meeste bezoekers komen op eigen 
gelegenheid, maar u kunt ook met de PlusBus meerijden 
(aanmelden bij de servicepunten) of met de Buurtbus die 
ook stopt voor Maria-Oord. De titel van de fi lm mag niet 
vermeld worden. Wilt u toch weten welke fi lm wordt ver-
toond dan kunt u hier naar informeren bij de servicepunten: 
0297-587600. Een veel gehoorde kreet van onze bezoekers: 
“Heerlijk een middag naar de fi lm in De Ronde Venen, echt 
een uitje.” De fi lms van Cinema Plus zijn gericht op ouderen 
maar iedereen is welkom. Entree: 4 euro (koffi e inbegrepen). 
Wilt u vaker naar de fi lm dan kunt u ook een vijfkeer fi lm-
kaart kopen voor 15 euro.

4KIDZ- NIEUWE (CULTURELE) ACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN IN BASISSCHOOLLEEFTIJD
De bibliotheek Mijdrecht en Stichting de Baat organiseren 
sinds kort verschillende culturele activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar in de Ronde Venen. De activiteiten worden 
georganiseerd onder de naam 4Kidz. 
Theater: “Badjoe de tekenaar van Bali”.
Op 21 april is er een voorstelling voor kinderen van 6 t/m 
9 jaar.: “Badjoe de tekenaar van Bali”. Verhalenverteller 
Adrie Gloudemans van verteltheater WATVERTELJEMENU 
neemt je mee naar de wereld waar tussen woorden altijd 
wel ergens muziek klinkt. Ritmische klanken, gespeeld op 
de djembé, de doendoen, de tama, n’goni en andere instru-
menten uit West-Afrika. Aanvang: 14.30 uur (graag onge-
veer 5 minuten van te voren aanwezig zijn) Entree: GRATIS. 
Locatie: JC Allround, Rondweg 1a Mijdrecht. 4Kidz-: Marije 
Lutgendorff en Wendy de Waal, tel. 0297-230280 mail: 
w.dewaal@stichtingdebaat.nl 

SENIOREN MET SOMBERHEIDSKLACHTEN? 
Op maandag 12 april 2010 start De Baat samen met Indigo 
de cursus ‘In de put, uit de put’. Deze cursus is bedoeld voor 
senioren die last hebben van lichte somberheidklachten. De 
cursus wordt gegeven bij De Baat in Mijdrecht en bestaat 
uit tien wekelijkse bijeenkomsten, telkens op maandag-
middag van 14.00-16.00 uur. Bij ouderen heeft somberheid 
vaak te maken met ingrijpende veranderingen in hun leven, 
zoals het verlies van de partner, verandering van woonom-
geving, achteruitgang van de gezondheid of het wegvallen 
van mensen in de omgeving. Uitgangspunt in de cursus is 
de situatie zoals die nu is. Deelnemers leren vaardigheden 
die kunnen helpen de sombere gevoelens te overwinnen. 
Een cursist zei eens: “Door de cursus heb ik niet alleen iets 
geleerd over mijn eigen doen en laten, ook het contact met 
andere mensen in eenzelfde situatie, vond ik leerzaam én 
plezierig.”
Cursusinhoud
Uit ervaringen van eerdere deelnemers en uit wetenschap-
pelijk onderzoek naar de effecten van de cursus, blijkt dat 
de cursus ‘In de put, uit de put’ echt helpt om somberheid te 
leren overwinnen. Cursusonderwerpen zijn: depressiviteit, 
stress en ontspanning, opkomen voor uzelf, stoppen met 
piekeren, anders-leren-denken en plezierige activiteiten. 
Praktische informatie
De cursus voor 55-plussers bestaat uit 10 bijeenkomsten 
van 2 uur en vindt plaats op maandagmiddag van 14.00-
16.00 uur bij De Baat, Kerkvaart 2 te Mijdrecht. De cursus 
wordt begeleid door een ervaren begeleider. Voorafgaand 
aan de cursus heeft u een persoonlijk kennismakingsge-
sprek met de begeleider om te kijken of de cursus u iets kan 
bieden. De kosten bedragen 25 euro (inclusief cursisten-
boek).  U kunt zich aanmelden bij één van de servicepun-
ten in Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen, of via het algemene 
tel. 0297-587600 . Voor meer informatie kunt u bellen met  
een ouderenadviseur van Stichting De Baat: 0297-230280 of 
Mw. Krale van Indigo: 030-2308510

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties.
De vacatures kunt u vinden op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info



Mijdrecht - Mevrouw van Zoelen is 
getrouwd met een fruitkweker en is 
jarenlang zelf op het bedrijf werk-
zaam geweest. 

Nu hebben haar kinderen het be-
drijf voortgezet en heeft mevrouw 
de gelegenheid om de Passage af-
delingen af te reizen, waar zij vertelt 
van haar werk als kwekersvrouw. 

Nu overal in het land weer het voor-
jaar losbarst en we binnenkort kun-
nen genieten van de prachtige bloe-
sem van de appel- en perenbomen, 
is het leuk om haar verhaal aan te 
horen en te beseffen dat er veel bij 
komt kijken voordat u van uw ge-
schilde appeltje kunt proeven. 

Zij brengt ook de producten mee die 

de boomgaard opbrengt. 
Gasten zijn van harte welkom vanaf 
19.45 uur en wel in de Meijert aan 
de Doctor J. van der Haarlaan 6 in 
Mijdrecht. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Tijdelijk 
gemeentebestuur 

Gisterenmorgen ging 
ik om 7 uur met mijn 
hondje naar buiten, 

het was heel zacht weer. Geen dikke jassen-  
en sjalenweer. 
Vlak bij huis staat op een drijvend tapijt van 
rottend riet en biezen een reiger. Onbeweeg-
lijk. De slanke hals met een lichte kromming 
naar voren, de kop met de spitse snavel iets-
je schuin naar beneden gericht om bij de min-
ste beweging van een visje een kikker naar vo-
ren te zien duiken en zijn prooi te pakken. Ik 
wachtte. Het leek wel zo’n onbeweeglijk plas-
tic ding. Na verloop van 5 of 10 minuten - ik 
weet het niet precies - ging een poot zeer lang-
zaam en elegant omhoog en werd in een trage 
beweging heel omzichtig verplaatst. Een meer-
koetje zwom in een weide boog om deze ver-
vaarlijke vogel heen en ging met grote vaart af 
op een mededinger om zijn territorium te ver-
dedigen. Toen was deze prachtige rust verbro-
ken.  Ja! Ja! 
Leuk dat de gemeente dit jaar deze sloot eens 
niet heeft uitgebaggerd, maar we moeten wel 
attent blijven.  Ja! Ja! 
We moeten zeer attent blijven, want in het ver-
leden werd er ook veel minder gebaggerd en 
het gevolg was vele dode vissen in onze slo-
ten. Dit jaar heb ik in de Heemraadsingel in 
Mijdrecht aan het eind van deze winter ook in-
eens vele grote dode vissen zien drijven. Ja-
ren geleden hebben wij ook zo’n periode ge-
had dat de gemeente de sloten slecht onder-
hield en dan lagen er elk jaar dode vissen in de 
singels en sloten. De wethouder van openbare 
werken heeft toen nadrukkelijk beloofd om de 
singels beter te onderhouden.  Ja! Ja! 
Dat heeft hij nadrukkelijk beloofd, nadat ik 
een dode eend aan het gemeentehuis heb ge-
hangen met het verzoek om na te gaan of hier 
sprake was van botulisme (dat was zo!). Dat  
heeft B&W toen nadrukkelijk beloofd. Toen 
werden er ook regelmatig dode vissen aange-
troffen. Dat is geen leuk gezicht. Dat is een el-
lendig gezicht. We gaan die situatie van  vroe-
ger toch niet weer terugkrijgen. Op deze wet-
houder kunnen wij niet vertrouwen jammer ge-
noeg. Het wordt tijd dat wij een ander gemeen-
tebestuur krijgen.  Ja! Ja! 
Het is toch gek dat wij niet mee hebben kun-
nen doen aan de verkiezingen. Toch? Ze zeg-
gen nu dat het gemeentebestuur de tijd tot de 
verkiezingen even moet overbruggen.
Zijn ze dan demissionair? Net als Balkenende. 
Het is de vraag nu het kabinet demissionair is 
of er wel op tijd een besluit komt over de herin-
delingen van De Ronde Venen, Breukelen, Ab-
coude en Loenen. Het is de vraag of de voor-
gestelde samenvoeging van de verschillende 
gemeenten de zogenaamde herindeling über-
haupt (ik krijg altijd de kriebels van dat woord) 

nog wel door gaat. Ja! Ja!
Stel nu dat door het feit dat er nog lang geen 
nieuwe regering is er voorlopig ook nog geen 
beslissing genomen zou worden over de nieuw 
te vormen gemeenten en dat die gemeentever-
kiezingen van ons dan in november niet door-
gaan maar worden uitgesteld?  Stel! Ik vind het 
raar hoor. Naar mijn democratisch gevoel is de 
gemeente in wezen nu al onrechtmatig bezig.
Dit gemeentebestuur kan op dit moment toch 
geen gewichtige besluiten blijven nemen? Na 4 
jaar moet er een andere gemeenteraad zitten. 
Toch? Voor de lopende zaken moet er natuur-
lijk een gemeenteraad en een B&W zijn, maar 
verder kunnen er toch geen zwaarwichtige be-
sluiten meer genomen worden. Dit eigenlijk tij-
delijke gemeentebestuur kan toch maar niet 
net doen of zij officieel door ons gekozen zijn 
en kan toch eigenlijk geen besluiten over grote 
plannen nemen die ver reikende gevolgen heb-
ben voor de toekomstige  gemeente?  Dit tijde-
lijke bestuur kan toch niet zomaar weer tonnen 
uit gaan geven voor de ontwikkeling van groot-
se plannen? Dit gemeentebestuur moet pas op 
de plaats maken. Als ze wel zwaarwichtige be-
sluiten gaan nemen, van wie hebben ze dan 
het mandaat gekregen? Van de bevolking? Van 
ons niet. Toch een rare situatie. Onze wethou-
ders kunnen vertellen wat ze willen maar het 
heeft volgens mij niets meer om het lijf. Ze kun-
nen wel dingen gaan regelen maar ze zijn niets 
meer naar mijn idee. Ze zijn er om klusjes op 
te knappen zodat de gemeente zonder kleer-
scheuren door deze rare periode heenkomt. Ze 
zijn een soort klusjesmannen. Ze moeten zor-
gen dat er geen dode vissen in de singels drij-
ven. Zoiets. Ze kunnen niet maar eventjes alles 
gaan regelen voordat er een nieuwe Raad ge-
kozen is. Toch?  Ja! Ja! 
Ze zouden wel een heleboel zaken vooruitlo-
pend op de herindeling erdoor willen jassen 
maar wat zouden de mensen in de aansluiten-
de gemeente ervan zeggen. Ik blijf het raar vin-
den.  Ja! Ja! 

Ik blijf het idioot vinden. Zouden wij op grond 
van het feit dat ze dus maar een beetje aange-
houden zijn als tijdelijk bestuur niet tegen elk 
besluit bezwaar kunnen maken? Dat zou ik wel 
eens willen weten. 

Neem nou dat centrumplan in Mijdrecht en 
neem nou de driehoek en neem alle RO plan-
nen maar. Dit gemeentebestuur kan iedere 
vergadering in een half uur klaar zijn, want er 
is niets anders te bespreken dan lopende zaak-
jes.  Ja! Ja! 
Ze kunnen niet net doen of er geen herinde-
ling aan komt.

John B. Grootegoed

Open Brief aan het
College van Provinciale Staten 

van de provincie Utrecht

Geachte Leden der
Provinciale Staten,

Polderen is ook niet meer wat 
het geweest is in Nederland! 
Wij hebben van u het zoveelste 
verzoek gekregen om de polder 
te ontruimen. U gebruikt weer 
krachtige taal zoals het ontei-
genen van een groot aantal pol-
derbewoners. Dit keer is de re-
den dat er een aantal moerasvo-
gels ‘gered’ moet worden.

De polderbewoners worden zo 
langzamerhand wanhopig van 
de pogingen van u als provin-
ciale overheid, die met intimi-
derende machtsmiddelen tel-
kens nieuwe argumenten ge-
bruikt om onze polder te ontrui-
men. Wij worden door u al sinds 
1992 in ons woongenot en on-
ze financiële vrijheid geschaad 
door de continue plannenma-
kerij van politici die het gemunt 
hebben op onze polder. Met het 
in 1998 opgestelde Plan de Ve-
nen, een overeenkomst tussen 
27 partijen (waaronder ook het 
ministerie van VROM, Verkeer 
en Waterstaat, LNV etc.) dach-
ten wij een redelijk zekere basis 
voor onze toekomst te hebben.

Wij verlangen naar de dag waar-
op wij zoals iedere andere Ne-
derlander kunnen genieten van 
ons huis, onze leefomgeving en 
economische vrijheid zonder de 
voortdurende dreiging van een 
overheid.

U kunt het hopelijk begrijpen 
dat wij ons scharen onder een 
steeds groter wordende groep 
van burgers in Nederland die 
geen vertrouwen meer heeft in 
politici die:
• maar geld blijven uitgeven, 

zoals de 67,5 miljoen euro die 
u nu in crisistijd wilt uitge-
ven, terwijl er een overheids-
tekort is van 28 miljard euro 
per jaar; 31 miljoen is onge-
dekt en de voorgestelde be-
groting is onrealistisch.

• hun geloofwaardigheid heb-
ben verloren, nadat een on-
derzoekscommissie (Rem-
kes) die de ondeugdelijkheid 
van uw onderzoeken en be-
leid aantoont ten aanzien van 
het plan van de recreatie-
plas, waarna de betreffende 
politicus (Binnekamp) plaats 

maakt voor een nieuwe poli-
ticus (De Jong) die weer iets 
nieuws verzint (moerasvo-
gels), wat moet doorgaan als 
doorslaggevend argument 
om ditmaal een moeras van 
onze polder te maken.

• geen boodschap hebben 
aan maatschappelijk draag-
vlak en eerder gemaakte af-
spraken niet nakomen. Zelfs 
niet terwijl er een handteke-
ning is gezet onder het Plan 
de Venen, waarin duidelijk 
staat dat eventuele ontwik-
keling van onze polder alleen 
op basis van vrijwilligheid zal 
plaatsvinden.

•λ op genereuze wijze publieke 
middelen inzetten (7 miljoen 
euro tot op heden) om hun 
politieke doel te bereiken, 
zoals adviesbureaus, amb-
telijke instanties die, zonder 
diepgaande kennis van on-
ze polder, geldverslindende 
rapporten produceren die de 
besluiten van de politici ach-
teraf moeten onderbouwen.

Sommige bewoners wonen al 
generaties lang in deze polder 
en hebben een zeer speciale 
band met de plek waar ze wonen 
en met de gemeenschap waarin 
ze leven. Anderen hebben door 
hard werken een woning mogen 
kopen of een bedrijf opgezet en 
proberen een normaal leven te 
leiden. Alle polderbewoners zien 
hun woonplezier al jaren verpest 
worden door uw plannen. Er is 
veel emotionele schade in deze 
hechte gemeenschap en we lij-
den in deze zware economische 
tijden directe financiële schade 
door de continue bedreiging van 
onteigening.

Wij krijgen waarschijnlijk nooit 
meer de echte redenen te ho-
ren waarom u het op onze pol-
der heeft gemunt. Echter, het is 
ons als polderbewoners inmid-
dels wel duidelijk geworden dat, 
als wij ons woongenot en eco-
nomische vrijheid terug willen, 
we gedwongen worden om tot 
nieuwe bindende afspraken te 
komen over de inrichtring van 
de polder.

Wij herhalen dan ook ons stand-
punt dat wij als bewoners van 
het gebied bereid zijn met u sa-
men te werken, maar wel op ba-

sis van een aantal voorwaarden:
Het uitgangspunt van dergelijke 
gesprekken is het respecteren 
van eerder gemaakte afspraken 
met de bewoners.
Er moet een gelijkwaardige 
rechtspositie zijn voor de bewo-
ners van de polder, met toegang 
tot kennis en informatie waar 
nodig. Er kan geen sprake zijn 
van machtsmisbruik of praktij-
ken van onbehoorlijk bestuur 
door politici.
Er kan worden gewerkt in een 
sfeer van openheid en betrouw-
baarheid tussen de gespreks-
partners.
Er moet een realistisch en toe-
reikend budget beschikbaar 
zijn.

Mocht u hieraan niet willen vol-
doen dan zijn wij verplicht ons 
nogmaals tegen uw plannen te 
gaan verzetten. Dit plan is on-
deugdelijk en ondoordacht en 
wij hebben daarom het vol-
ste vertrouwen in het verde-
digen van onze rechten. Ech-
ter, wij gaan u ditmaal als be-
trokken politici wel politiek, ju-
ridisch en financieel verant-
woordelijk stellen voor de gevol-
gen van onbehoorlijk bestuur en 
contractbreuk, waarvoor wij al-
le beschikbare middelen zullen 
inzetten.

Hoogachtend,

De Polderbewoners van 
Groot Mijdrecht Noord

22 maart 2010

Betreft: Inrichtingsvoorstel Polder Groot 
Mijdrecht ‘Schetsontwerp 10 maart 2010’

Polderbewoners verzetten 
zich tegen plannen provincie
Waverveen - De inwoners van de 
polder Groot Mijdrecht Noord heb-
ben in een (besloten) vergadering 
op maandag 22 maart jl. besloten 
zich te verzetten tegen de plannen 
van de provincie Utrecht om het 
oostelijk deel van de polder als pri-
oriteitsgebied aan te wijzen tenein-
de daar een moerasachtige natuur 
te ontwikkelen. Daarvoor moet een 
deel van de inwoners het veld rui-
men. Eén en ander zal gepaard gaan 
met (zonodig dwangmatige) ontrui-
ming.
Wethouder Ingrid Lambregts die het 
wel en wee van de polder in haar 
portefeuille heeft, kwam aan het be-
gin van de vergadering het stand-
punt van het college toelichten. Dat 
staat haaks op de provinciale plan-

nen. In dat opzicht worden de be-
woners ondersteund door het ge-
meentebestuur. De naar schatting 
honderd aanwezige polderbewo-
ners onderschreven later met een 
handtekeningenactie een brief aan 
het College van Provinciale Staten 
van de provincie Utrecht. Daarin ge-
ven zij uiting aan hun verontwaardi-
ging en ongerustheid over de wijze 
waarop de provincie de voorgestel-
de inrichting van de polder wil door-
drukken. Zij hebben de brief behal-
ve aan PS ook toegezonden aan de 
provinciale en Rondeveense politiek, 
AGV, LTO, alle bewoners van de pol-
der Groot Mijdrecht Noord, sympa-
thisanten, de pers. Dit schrijven treft 
u in de vorm van een Open Brief op 
deze pagina aan.

Vervangen verkeerslichten 
Mijdrechtse Zuwe
De Ronde Venen -Vanaf maan-
dag jl. tot en met aanstaande vrij-
dag 2 april gaat de provincie Utrecht 
de verkeerslichten vervangen op het 
kruispunt van de Mijdrechtse Zuwe 
(N201) en de Piet Heinlaan in Am-
stelhoek.
De vervanging is nodig omdat de 
techniek van deze verkeerslichten 
verouderd is.
Tijdens de werkzaamheden aan de 
verkeerslichten blijven alle wegen 
bereikbaar. Het verkeer kan rondom 
het kruispunt wel enige hinder on-
dervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
Niet alleen de verkeerslichten zelf 
worden vervangen, er komt ook 
een gemoderniseerde regeling met 
nieuwe regelkast aan de kant van 
de weg. De nieuwe regeling is af-
gestemd op het verkeersaanbod en 
zorgt tevens voor een veilige afwik-
keling van het verkeer.
De volgende werkzaamheden wor-
den verricht:
Vervangen verkeersregelkast;
Vervangen van de detectielussen in 
het asfalt;
Vervangen van de traditionele lam-
pen door moderne LED-lampen. 

Deze lampen zijn ook bij felle zon en 
bij slecht weer goed zichtbaar, be-
sparen energie en hebben een lan-
gere levensduur;
Aanleg van een geregelde fiets- en 
voetgangersoversteekplaats, paral-
lel aan de N201, aan de kant van de 
Mennonietenbuurt;
Aansluiten op de provinciale ver-
keersmanagementcentrale in Huis 
ter Heide;
Schilderen van de portalen en mas-
ten.

Gevolgen voor het verkeer
De werkzaamheden starten op 
maandag 29 maart en worden uiter-
lijk op vrijdag 2 april afgerond. 
Deze werkzaamheden kunnen tijde-
lijk voor geluidsoverlast zorgen van-
wege het slijpen van detectielussen 
in het asfalt.
Het verkeer kan de gehele perio-
de gebruik blijven maken van de 
Mijdrechtse Zuwe (N201) en de Piet 
Heinlaan maar zal wel enige hinder 
kunnen ondervinden van de werk-
zaamheden en de tijdelijke ver-
keersmaatregelen die getroffen zul-
len worden.
Ook tijdens het opnieuw inregelen 
kan er sprake zijn van enige hinder.

Vernieler 
aangehouden
Vinkeveen - Agenten hielden in 
de vroege ochtend van zondag 28 
maart een jongeman aan voor ver-
nieling. Rond 04.05 uur kreeg de 
politie de melding dat op de Ring-
dijk spiegels van auto’s werden ver-
nield. De melder gaf daarbij het sig-
nalement van de verdachte en zijn 
looprichting door. Agenten gingen 
ter plaatse en zij zagen drie jonge-
mannen op de Roerdompbrug staan 
en één jongeman naar hen toelo-

pen. De agenten controleerden het 
viertal. De jongeman die aan was 
komen lopen, voldeed aan het door 
de getuige opgegeven signalement. 
Daarop hielden de agenten deze 
verdachte, een 18-jarige jongeman 
uit Vinkeveen, aan ter zake vernie-
ling. Op de Ringdijk bleek van een 
bestelauto een spiegel te zijn ver-
nield, van een andere auto was de 
spiegel ingeklapt, maar was daar-
bij niet vernield. De verdachte werd 
naar het politiebureau overgebracht. 
Hij bekende met een slok op en uit 
frustratie de spiegel van de bestel-
auto te hebben vernield. 

Passage De Ronde Venen 
ontvangt kwekersvrouw

De MEE info bus komt er 
weer aan
Mijdrecht - De MEE infobus staat 
woensdag 7 april van 10.00 tot 12.00 
op het Burgemeester Haitsmaplein 
in Mijdrecht. Iedereen met een be-
perking, handicap of chronische 
ziekte kan in de MEE infobus te-
recht voor informatie en advies. Een 

gratis gesprek met een professione-
le consulent van MEE, dicht bij u in 
de buurt.
U kunt in de bus terecht met vra-
gen over bijvoorbeeld vakantie, vrije 
tijdsbesteding, wonen of dagbeste-
ding.



De Ronde Venen - Troupe A’dour, 
een gezelschap voor muziek, the-
ater en culturele projecten uit Wil-
nis heeft in de afgelopen week vier 
concerten verzorgd op vier zorgcen-
tra in De Ronde Venen. In totaal ver-
zorgt Troupe A’dour zeventien con-
certen verspreid over het jaar. De 
concerten maken onderdeel uit van 
het project Carrousel dat klassie-
ke muziek naar de bewoners van 
zorgcentra brengt. De eerste se-
rie concerten heeft plaatsgevon-
den op dinsdag 23 maart in Zuider-
hof in Vinkeveen en Nieuw Avond-
licht in Mijdrecht. Op donderdag 
in Gerardus Majella Bozenhoven in 
Mijdrecht en zaterdag 27 maart Zu-
we Maria-Oord in Vinkeveen. De 
vier concerten werden uitgevoerd 
door Suzanne Arends (fluit), Natalia 
Korniyenko (viool) en Irina Parfeno-
va (piano), allen musici verbonden 
aan het Rondo Ensemble. Zij speel-
den een gevarieerd programma met 
muziek uit verschillende tijdperken: 
van Barok met werken van o.a. A. 
Corelli en Ph. Telemann tot muziek 
van de 20e eeuw van F. Poulenc en 
Fr. Léhar. Ook  muziek van F. Cho-
pin, J. Brahms, E. Grieg en J. Strauss 
wordt gespeeld.

De bewoners reageerden enthousi-
ast op het concert. Voor een groot 
aantal was het een feest van her-
kenning. Sommige bewoners neu-
rieden de melodieën mee. En de 
zorgcentra gaven het concert een 
feestelijk tintje mee door het ser-
veren van een hapje en een drank-
je. Een kleine groep buurtbewo-
ners was aanwezig, hopelijk zijn 
er dat meer bij de volgende series 

concerten. Na afloop van het con-
cert in Nieuw Avondlicht klonk er 
een warm en hartelijk applaus. Uit 
de zaal kwam de opmerking: “Ko-
men jullie volgende week weer te-
rug?” De tweede serie concerten 
vindt eind mei plaats. Carrousel 
wordt mede mogelijk gemaakt met 
financiële bijdragen van Gemeente 
De Ronde Venen, VSB Fonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK.
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Bij Smit Schoenen

Na Xsensible nu ook 
StretchWalker wandelschoen
Mijdrecht - Woensdag 24 maart 
vond een kleinschalige verkooppro-
motie plaats van een volgend bij-
zonder type schoen bij Smit Schoe-
nen en Lederwaren in winkelcen-
trum De Lindeboom, namelijk de 
StretchWalker. Dit is de sportie-
ve uitvoering van de veelgeprezen 
Xsensible die vorig jaar werd gepro-
moot. Schoenen die, in welke maat 
je ze ook koopt, nooit zullen knellen. 
De schoenen zijn zo comfortabel dat 
je ze bijna niet voelt als je ze aan-
hebt. Ze bieden absolute flexibiliteit, 
comfort en loopgemak. Xsensibles 
zijn er in een klassieke en sportieve 
uitvoering. Voor wat de laatste be-
treft ging het afgelopen woensdag 
om de StretchWalker. Een speciale 
wandelschoen die vederlicht en lek-
ker loopt. Daarmee worden tevens 
voet- en heupgewrichten, maar ook 
de wervelkolom tijdens het lopen 
ontzien. Het is een bijzondere ge-
waarwording met deze schoenen te 
lopen. Die ervaring hebben we zelf 
opgedaan tijdens de StretchWalker 
dag afgelopen woensdag waarbij 
we de schoenen bij Smit mochten 
uittesten. Namens Xsensible Inter-
national uit Nijmegen was Toine van 
Bergen aanwezig om uitleg te geven 
aan dit type schoen dat werkelijk 
een wereld aan loopgemak in zich 
bergt. “De schoenen dragen en lo-
pen niet alleen heerlijk, maar zien er 
bovendien aantrekkelijk uit. Ze zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleur-
schakeringen en modellen voor zo-
wel dames als heren. Het zijn ech-
te wandelschoenen. Mensen die dat 
veelvuldig doen zullen baat bij de-
ze schoenen hebben. Je kunt er lan-
ge afstanden mee afleggen waarbij 
je nauwelijks moe wordt. Ze hebben 
een ideale pasvorm vanwege het 
stretchleer dat overal meerekt. Men-
sen die de schoenen dragen willen 

nooit meer iets anders. Een aantal 
van hen heeft vorig jaar ook de Vier-
daagse van Nijmegen ermee gelo-
pen. Zonder enig probleem en voe-
ten die nauwelijks vermoeid waren. 
Last van blaren hebben ze ook niet 
gehad.” Aldus Toine. Wie meer wil 
weten over deze bijzondere schoe-
nen kan het beste de website bekij-
ken: www.stretchwalker.com.

Smit Schoenen in winkelcentrum De 
Lindeboom is de exclusieve leveran-
cier van Xsensible en StretchWalker 
schoenen in de regio. Dat de schoe-
nen bekend en gewild zijn blijkt uit 
reacties van een aantal aanwezigen 
in de zaak, van wie er verscheide-

nen van buiten de regio naar Smit 
in Mijdrecht waren gekomen. Smit 
Schoenen had aan de StretchWalker 
dag een leuk cachet gegeven door 
iedereen die de schoenen op een 
uitgezet parcours in het winkelcen-
trum uitprobeerde, iets lekkers bij 
de plaatselijke banketbakker Mens/
Westerbos aan te bieden. Dat lieten 
velen zich geen tweemaal zeggen! 
Uitgebreid advies en informatie over 
dit schoentype krijgt u van Jacqueli-
ne Smit bij Smit Schoenen en Leder-
waren. Kwestie van binnenlopen en 
ernaar vragen. Dat kan op elk tijd-
stip dat de winkel open is. U hoeft 
dus niet tot een volgende demodag 
te wachten!

Jacqueline Smit en Toine van Bergen promoten samen de revolutionaire 
StretchWalker wandelschoen

Fotografie op de Julianaschool
Wilnis - De afgelopen weken wer-
den door de kinderen van de Juli-
anaschool tientallen foto’s gemaakt 
en afgedrukt tijdens het project Fo-
tografie. Kinderen fotografeerden 
vanuit verschillende standpunten, 
verbeeldden een verhaal in foto’s en 
maakten digitale beeldcolleges.

Tijdens de drukbezochte open avond 
van donderdag 25 maart werd het 
project afgesloten. In de school was 
een speurtocht uitgezet, waar be-
zoekers antwoord kregen op vra-
gen over o.a. schaduwportretten en 
spiegelfoto’s.
Ook was er een quiz met foto’s uit 
de jonge jaren van de leerkrachten. 
Het was een zeer geslaagd project 
waar de kinderen met veel enthou-
siasme aan hebben gewerkt.

LTO Noord afdeling Noord-
west Utrecht een feit
De Ronde Venen - Waar gemeen-
ten fuseren via een herindeling, blij-
ven landbouworganisaties vandaag 
de dag niet achter. Door samen te 
gaan ontstaat een sterkere organi-
satie die in overlegsituaties met de 
overheid wat meer in de melk te 
brokkelen heeft. Feit is wel dat een 
dergelijke fusie in verhouding ge-
makkelijker, sneller en zonder al te 
veel problemen kan worden door-
gevoerd dan in overheidsland. Dat 
lieten LTO Noord afdeling De Ronde 
Venen en LTO Noord afdeling Breu-
kelen afgelopen donderdagavond 
25 maart dan ook zien in het Par-
tycentrum De Meijert in Mijdrecht. 
Na een (besloten) jaarvergadering 
van beide landbouworganisaties in 

afzonderlijke zalen, namen de le-
den na de pauze gezamenlijk deel 
aan de fusievergadering in de Ma-
dridzaal. Daar was het in elkaar op-
gaan al snel beklonken en werd een 
nieuw bestuur gekozen wat voort-
aan leiding geeft aan LTO Noord af-
deling Noordwest Utrecht, zoals de 
nieuwe naam luidt. Ongeveer vijf-
tig leden zagen vervolgens toe hoe 
een drietal afgetreden en niet meer 
herkiesbare bestuursleden de zilve-
ren spel van verdienste kregen op-
gespeld. Dat waren ex-voorzitter 
Antoon Peek en ex-secretaris Thea 
de Graaff-Peek van LTO afdeling 
De Ronde Venen en ex-voorzitter 
Koos Segers van LTO Noord afde-
ling Breukelen. Zij werden door de 

vice-voorzitter van het provinciale 
bestuur van LTO Noord, de heer M. 
Wolleswinkel, afzonderlijk voor het 
voetlicht gehaald en bedankt voor 
het vele werk dat zij in de loop van 
de achterliggende jaren voor de LTO 
hebben verricht. Vervolgens kregen 
zij van hem de zilveren spel van ver-
dienste opgespeld en de bijbeho-
rende oorkonde uitgereikt.

Het nieuwe bestuur trad daarna 
aan, bestaande uit Arno Plomp, Ja-
cob Pieter Rijlaarsdam, Bert Roele-
veld, Ben Versteegh, Gijs van Eck, 
Cok Versteegh, Maarten van Zuylen 
en Ellen Fokker-van Vliet. Uit hun 
midden werd Ben Versteegh uit Wa-
verveen tot voorzitter gekozen.

Drie aftredende bestuursleden van LTO Noord kregen de zilveren speld van verdienste opgespeld: v.l.n.r.: Thea de 
Graaff-Peek, Antoon Peek en Koos Segers

Boer Hans ‘doopt’ zijn 
Audrey gerbera bij 
Kom in de Kas
Mijdrecht - Het was afgelopen za-
terdagmorgen een volle, maar ge-
zellige bak bij gerberakweker A. 
van der Wilt aan de Tuinderslaan in 
Mijdrecht. Daar werd het startsein 
gegeven voor een dagje Kom in de 
Kas, iets wat overigens een lande-
lijk gebeuren is. Talloze belangstel-
lenden waren naar de moderne ger-
berakwekerij van Van der Wilt geto-
gen om de ‘doop’ van een nieuwe 
gerbera bij te wonen. Die werd ver-
richt door Boer Hans met zijn part-
ner Audrey (bekend van het TV-pro-
gramma Boer zoekt vrouw), naar 
wie de fraaie roodgekleurde gerbera 
is genoemd. Na een introductie van 
presentator Hans van Veen vond 
het gebeuren plaats op een podi-
um in de productiehal van de kwe-
kerij. Boer Hans ‘doopte’ de gerbe-
ra letterlijk met champagne en gaf 
haar de naam Audrey. Vervolgens 
kreeg wie dat wenste in de hal een 
glaasje ‘bubbels’ om de introductie 
van de nieuwe bloem te vieren. De 

nieuwe gerbera is nog niet te koop 
in de winkel, want die moet nog op 
kweek worden gezet. Het boeket 
dat gedoopt werd zijn pas de eerste 
zichtbare resultaten. Naar verwach-
ting zal de bloem na de zomer volop 
verkrijgbaar zijn. Met de doop van 
de Audrey was Kom in de Kas in De 
Ronde Venen officieel geopend. Dit 
keer lag de nadruk op bloemen, om-
dat vier huizen verder ook Karin van 
Dierendonck met bloemsierkunst en 
workshops aan het evenement deel-
nam, evenals kwekerij Vlasman aan 
Oosterlandweg met Sankt Paulia’s. 
Zorgkwekerij Koolhaas aan de Tuin-
derslaan haakte met zijn kweekge-
wassen in op wat de volle grond op-
brengt, terwijl slechts één boeren-
bedrijf acte de présence gaf aan de-
ze Kom in de Kas, namelijk die van 
de familie Oudshoorn aan het Mo-
lenland. Verder ook het paardenbe-
drijf Lucky Stable. De weersomstan-
digheden waren ideaal voor een be-
zoek aan een of meerderde deel-

nemende bedrijven. Het was niet 
te warm of te koud, droog, met een 
waterig zonnetje. Maar net te koud 
om zelf buitenactiviteiten te ont-
plooien, bijvoorbeeld in de tuin. Bij 
Van der Wilt was het gezellig, ook 
al omdat er pannenkoeken werden 
geserveerd, het dweilorkest Dorst 
voor een gezellige muzikale omlijs-
ting zorgde en iedereen de kassen 
met de planten vrijelijk kon bezoe-
ken. Als paashaas verklede kinde-
ren deelden chocoladepaaseitjes 
uit. Deze Kom in de Kas kenmerkte 
zich door een grote toeloop van be-
langstellenden bij vrijwel elk deel-
nemend bedrijf.

Overvolle parkeerplaatsen, drukbe-
reden toegangswegen en volle bus-
sen met bezoekers die wijselijk hun 
auto op de aangewezen parkeer-
plaatsen hadden achtergelaten, wa-
ren daarvan het bewijs. Kortom, een 
geslaagde dag voor de organisatie 
én voor de bezoekers!

Boer Hans ‘doopt’ onder het toeziend oog van Audrey en Hans van Veen de nieuwe gerbera die de naam Audrey 
draagt. Op de achtergrond een medewerker van Florist

Bewoners genieten van 
klassieke muziek



Regio - De nationale collecte van 
Handicap.nl vindt dit jaar plaats van 
7 tot en met 12 juni. Het geld dat 
Handicap.nl ophaalt gaat naar het 
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt 
individuele financiële hulpverlening 
betaald aan mensen die buiten el-
ke regeling van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning en zorgverze-
keraar vallen. Maar ook lokale ini-
tiatieven worden met de opbrengst 
ondersteund. De Ango komt al 
sinds 1927 op voor gehandicapten 
en chronisch zieken. Daar waar de 
overheid of zorgverzekeraar het af 
laat weten, springt de Ango bij waar 
nodig is. Iedereen met een handicap 
of chronische ziekte loopt vroeg of 
laat tegen problemen of kosten aan. 
Ango helpt waar de overheid en 
zorgverzekeraar het af laten weten 
en zorgt dat het geld er wel komt. 
Voor die gewenste autoaanpassing, 
sta-op stoel, studie of computer.
Om mensen te kunnen blijven hel-
pen, heeft de Ango geld nodig. De 
nationale collecte die elk jaar in ju-
ni plaatsvindt, is daarbij van onmis-
baar belang. Dit jaar gaan de collec-
tanten van Handicap.nl van 7 tot en 
met 12 juni langs de deuren. Handi-
cap.nl hoopt dit jaar het bedrag van 
840.000 euro dat in 2009 werd op-
gehaald te evenaren.
Plaatselijke verenigingen die be-
trokken zijn bij gehandicapten en/of 
chronisch zieken zijn van harte wel-

kom om mee te helpen. Minimaal 
25% van de opbrengst mag behou-
den worden voor eigen activiteiten. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: de aan-
schaf van aangepaste gymtoestel-
len, het laag houden van contributie 
of bij een dagcentrum voor kinderen 
een trampoline of fietsen.
De nationale collecte van Handicap.
nl heeft kortom iets extra’s. Wilt u 
weten hoe u mee kunt doen met uw 
vereniging of stichting? Neem dan 
contact op met de regiocoördinator 
van Handicap.nl. 
U kunt de regiocoördinatoren vin-
den op www.handicap.nl.
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Open avond salsalessen en 
start nieuwe zumbacursus 
bij Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen september 
is het samenwerkingsverband tus-
sen Danscentrum Colijn en Club Fie-
ra uit Haarlem gestart en deze is tot 
nu toe zeer succesvol gebleken! Van-
af september worden er op de vrij-
dagavond cursussen salsa aangebo-
den en inmiddels staat de derde cur-
sus al weer voor de deur.
Er heeft inmiddels een wisseling van 
docent plaatsgevonden; de nieuwe 
docent is Rolf v.d. Meulen en hij doet 
samen met assistente Agnes Djami-
anto de lessen. Tijdens de lessen van 
de beginners 1 cursus wordt er niet 
alleen aandacht gegeven aan salsa 
maar ook aan de merengue en ba-
chata. Deze laatste dans is bijzonder 
in opkomst! Vanaf beginners 2 wordt 
er uitsluitend aandacht gegeven aan 
de salsa.

Open avond 
Aanstaande vrijdag 2 april, is er een 
open avond bij Danscentrum Colijn 

voor de Salsalessen. Het programma 
is als volgt: 20.00 uur ontvangst en 
start met warming up en merengue, 
om 20.30 uur start de workshop 
salsa voor beginners en om 21.30 
uur start de workshop bachata 
voor beginners. Ook gevorderde 
dansers zijn op deze avond van 
harte welkom. Zij kunnen dan 
kennismaken met Rolf en Agnes 
en verder informatie ontvangen!

Zumba
Binnenkort lopen de huidige cur-
sussen Zumba af en natuurlijk gaat 
Danscentrum Colijn weer verder met 
deze sportieve dansvorm. De nieu-
we cursussen starten vanaf vrijdag 7 
mei. De lessen worden gegeven op 
de dinsdag- en vrijdagavond. Zum-
ba heeft inmiddels een vaste plaats 
gevonden binnen het lespakket van 
Danscentrum Colijn. De lessen wor-
den verzorgd door een ervaren Zum-
ba gecertificeerde docente. Zij maakt 

van een vermoeiende work-out toch 
een feest!! De zumba is één van de 
dansvormen welke worden gege-
ven in de nieuwe dansstudio in de 
bovenzaal. Met de komst van de-
ze dansstudio beschikt Danscen-
trum Colijn inmiddels over 3 prachti-
ge zalen met goede vloeren! Het TL-
balken tijdperk is voorbij; bij Dans-
centrum Colijn vindt u niet alleen de 
dansvorm die bij u past maar de les-
sen worden ook nog eens gegeven 
in zalen voorzien van airco en met 
een warme, persoonlijke sfeer. Daar-
naast worden de lessen bij Danscen-
trum Colijn uitsluitend verzorgd door 
gediplomeerde docenten. Danscen-
trum Colijn staat garant voor kwa-
liteit! Vanaf begin mei staat het les-
rooster voor het seizoen 2010-2011 
op de site! Stijldansen voor tieners 
en paren, ballet vanaf 4 jaar, hip 
hop, popshowmusicaldance, break-
dance, zumba en salsa!! Meer info? 
www.colijndancemasters.nl

Lies 25 jaar bij
de Zonnebloem
Regio - Tijdens de vrijwilligersver-
gadering van de Zonnebloem van 
woensdagavond 24 maart jl werd 
vrijwilligster Lies van Nieuwkerk in 
het zonnetje gezet.
Zij ontving van het districtshoofd 
Dieny Scheffers het gouden speld-
je. Dieny overhandigde haar ook de 

oorkonde en het beeldje op stan-
daard met het nieuwe Zonnebloem-
logo. Lies kreeg dit alles voor het 
werk dat ze 25 jaar voor de Zonne-
bloem verricht heeft. Ook sprak ze 
Lies lovende woorden toe, en de 
wens dat ze nog een aantal jaren dit 
mooie werk mag voortzetten.

Poprock- en Soulband 
FLYER in bar Het Fort
De Kwakel - Aankomende zater-
dagavond 3 april speelt poprock- 
en soulband ‘Flyer’ in bar Het Fort in 
De Kwakel. De Uithoornse band be-
staat in z’n huidige vorm nog geen 
jaar, maar omdat de band uit erva-
ren rotten in ‘het vak’ bestaat zijn 
de muzikanten in staat geweest om 
snel een breed repertoire bij elkaar 
te oefenen dat bestaat uit klassie-
ke pop- en rocksongs aangevuld 
met een flinke dosis soulnummers. 
Voeg daarbij de aangeboren groove 
en het enthousiasme van de muzi-
kanten en een swingende 6-mans 
(vrouw)formatie staat geheel tot 
uw dienst. Het uitgangspunt van de 

band is dat 70 procent van het re-
pertoire dansbaar moet zijn, dus...
Dat de repertoirekeuze en de kwa-
liteit van Flyer aanslaat is een ding 
dat zeker is. Inmiddels heeft de 
band meerdere spontane aanvra-
gen voor optredens ontvangen en 
zullen ze binnenkort een aantal bui-
tenoptredens in de regio verzorgen. 
Maar wie gelijk zaterdagavond eens 
lekker wil genieten van pure live 
muziek is vanaf 20.00 uur van harte 
welkom in bar Het Fort aan Het Fort 
55 in De Kwakel. 
Voor een routebeschrijving kijk je 
op www.barhetfort.nl. Oh ja, de toe-
gang is gratis!

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Internetbankieren? Waarom niet
Steeds meer mensen maken gebruik van dien-
sten die op internet worden aangeboden. Denk 
maar eens aan de belastingaangifte, aan het boe-
ken van een vakantie of even snel iets opzoeken. 
Steeds meer gebruikers bieden dan ook op internet 
hun diensten aan. Zelfs de gemeente doet mee. Dat 
noemen ze daar “ons digitale loket” Scheelt amb-
tenaren, want veel dingen doet u nu zelf. Klik ook 
maar eens op de verschillende forums waar men-
sen vertellen over wat ze allemaal hebben meege-
maakt. Vooral op het gebied van gezondheid staat 
het nodige vermeld. “Je zal wel moeten”, schreef ik 
onlangs in deze rubriek wijzend op de vlucht die in-
ternet overal al heeft genomen.

Zo geeft SeniorWeb al jarenlang workshops over in-
ternetbankieren zoals dat door de Rabobank wordt 
ondersteund. Deze twee uur durende workshops 
worden gehouden elke laatste vrijdag van de maand 
als op die dag tenminste geen algemene herden-
king plaatsvindt. Denk aan Koninginnedag of Goede 
Vrijdag. Wanneer u meedoet, dan krijgt u een CD en 
een mooi duidelijk geschreven boek met veel plaat-
jes die de verschillende handelingen duidelijk ma-
ken die nodig zijn om via internet te kunnen beta-
len en te sparen. Met die CD wordt een simulatie ge-
start. Die simulatie laat zien hoe een mijnheer ach-
tereenvolgens een rekening en een acceptgiro be-
taalt en geld van zijn spaarrekening overboekt naar 
zijn betaalrekening en andersom. Alle stappen die 
daarvoor nodig zijn als oefening in dat boek opge-
nomen. U volgt die stappen op een van de compu-
ters in het leslokaal en u ziet meteen het resultaat. 
De docent neemt het technische deel voor zijn reke-
ning, de medewerker van de Rabobank neemt bank-
vragen voor haar rekening. Naast de eerdergenoem-
de overschrijvingen leert u ook hoe periodieke be-
talingen in elkaar zitten, hoe u een overschrijving in 
de toekomst kunt doen, hoe u alle eerder gedane 
transacties keurig netjes onder elkaar op het scherm 
zichtbaar kunt maken en nog veel meer. 
Het echt grote voordeel van internetbankieren is dat 
je op elk moment inzage hebt in van wat er op de be-
taal- en spaarrekening staat en wanneer er transac-
ties hebben plaatsgevonden. Zo worden overschrij-
vingen tussen de eigen betaal- en spaarrekening 
meteen uitgevoerd. Je ziet ze al het ware onder je 
handen plaatsvinden. Overschrijvingen naar ande-
re rekeningen worden wel meteen van de eigen re-
kening afgeschreven maar zijn pas de volgende dag 

bij de andere rekeninghouder bijgeschreven. Dan de 
veiligheid. De Rabobank werkt met een zogenoem-
de random reader. Een klein handzaam kastje waar 
een betaalkaart in past en waarmee zowel het aan-
melden bij de bank en het goedkeuren van transac-
ties plaatsvindt. Wat je precies moet doen staat alle-
maal op het computerscherm. Een zeer veilige ma-
nier van werken. 
Meldt u aan bij de Rabobank of bel ons op de dins-
dag- of donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 
op nummer 0297-272720. Voor rekeninghouders bij 
de Rabobank is de workshop gratis.      Groet Joop   

Ons cURsUs
pROGRaMMa 

Basiscursus Vista  
Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 27 april 
en maandagmiddag 6 september. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op 
maandagmorgen 6 september. 
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op 
woensdagmorgen 8 september. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op 
donderdagmiddag 9 september.
Internetbankieren 
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w.
23 april en 28 mei. Deze workshop is gratis 
voor rekeninghouders bij de Rabobank.    
Opfrissen Windows en slimmer internet
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan! 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op 
donderdagmiddag 29 april.  
cD’s en DVD’s branden. 
Een workshop van twee uur. Meldt u aan.  
andere 
Verder organiseren we twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer, CD’s en DVD’s branden en het 
gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office. 
Meld u aan. 
Zonder aanmeldingen kunnen we niet plannen. 
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer 
deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 

Getuigen
gezocht
amstelhoek/Uithoorn - Donder-
dag 25 maart heeft er rond 14.30 
uur een aanrijding plaat gevonden 
tussen een auto en een fietser.
Komend uit de richting Mijdrecht 
richting Amstelhoek, stak een 16-
jarig meisje met haar fiets over op 
het vernieuwde fietspad.

Tijdens het oversteken, waarbij zij 
eerst een stilstaande vrachtwagen 
passeerde welke op de rijstrook 

Goed winkelweer op koopzondag
Mijdrecht. De weergoden waren 
iedereen die de koopzondag een 
goed hart toedraagt, wederom gun-
stig gezind. Kortom, leuk winkel-
weer om hartje Mijdrecht eens te 
gaan verkennen.
Niettemin was de toch wel fris-
se voorjaarswind er debet aan dat 
de meeste ‘shoppers’ vaak snel de 
warmte van een winkel opzochten, 
voor zover die geopend was na-
tuurlijk. Vanzelfsprekend tot groot 
plezier van de ondernemer. Daar-
om leek het in de winkelstraten niet 
extravagant druk. Waar het winke-
lend publiek de meeste interesse 
toonde waren de ‘overdekte gedeel-
ten’ zoals het deel van de Passage 
aansluitend aan de Hema, winkel-
centrum De Lindeboom en Passa-
ge Molenhof. Kleding-, schoenen-
zaken en juweliers waren veruit fa-
voriet deze zondag. Die hadden re-
delijk toeloop. Ook de winkels bui-
ten het centrum op het industrie-
terrein en bouwmaterialenzaak Kar-
wei hadden hun deuren geopend 

en ook daar was bedrijvigheid. Jam-
mer is dat de meeste verswinkels en 
supermarkten gesloten zijn op zo’n 
koopzondag en dat merk je meteen 
in de loop.

Op het Raadhuisplein vermaak-
ten wat ouders met (kleine) kin-
deren zich in de draaimolen en op 
het springkussen. De poffertjesman 
deed toch wel goede zaken, want 
iets lekkers gaat er altijd wel in. Het-
zelfde was het geval aan de ‘snack-
car’ in de Dorpsstraat naast winkel-
centrum de Lindeboom.

Voor nog meer gezelligheid is het 
misschien een goed idee de brade-
rie gelijk te laten lopen met de koop-
zondag. Een gezellig stukje muziek 
zal het helemaal afmaken. Piet Pau-
lusma had jammer genoeg lekker 
terrasweer kunnen verzorgen, an-
ders hadden ze bij Rendez Vous de 
handen vol gehad. Voor de kleinste 
onder het winkelend publiek waren 
de rondlopend paashaasjes hele-

maal leuk en voor de ouders was er 
een kleine traktatie. Een aantal win-
keliers heeft echter zijn best gedaan 
om het elke bezoeker naar de zin 
te maken en die zullen wellicht dan 

ook een aardige omzet hebben ge-
draaid die dag. Dat is dan een po-
sitieve vermelding waard van deze 
eerste zondagse winkelopening van 
dit jaar in Mijdrecht.

Ango en lokale projecten 
slaan handen ineen

Teveel alcohol
Vinkeveen – Een automobilist 
raakte op zondagmiddag 28 maart 
zijn rijbewijs kwijt omdat hij een be-
hoorlijke slok te veel op had.
Rond 14.15 uur controleerden 
agenten een 36-jarige automobi-
list uit Maarssen op de Provinciale-
weg N201. De Maarssenaar bleek te 
veel te hebben gedronken en werd 
aangehouden. De agenten brachten 
hem over naar het politiebureau. 
Bij de ademanalyse in het politie-
bureau blies hij 680 ug/l, meer dan 
drie keer het wettelijke maximum 
van 220 ug/. Tegen de verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt en zijn 
rijbewijs is ingevorderd.

stond voor afslaand verkeer rechts-
af, werd zij op de rijstrook voor af-
slaand verkeer linksaf geschept 
door een donkere auto. 

Na een kort sorry van de vrouw van 
middelbare leeftijd, is de bestuur-
ster van de donkere auto zonder 
verdere nazorg en achterlaten van 
gegevens doorgereden. Het meis-
je is, met lichte verwondingen en 
een beschadigde fiets, geschrokken 
daarna huiswaarts gegaan.

Contact wordt gezocht met de be-
stuurster of getuigen van deze aan-
rijding. U kunt ons bereiken op 
0297-580608.

Inbreker 
gewond geraakt
Mijdrecht - Bij een bedrijf werd in 
de nacht van donderdag 25 op vrij-
dag 26 maart ingebroken. Daarbij 
raakte de inbreker gewond. 

Rond 03.05 uur werd een bewoner 
van de Industrieweg wakker van 
harde geluiden op straat. Toen hij uit 
het raam keek, zag hij iemand met 
een zaklantaarn in een bedrijfspand 
lopen. Vervolgens zag hij de ver-
dachte uit het pand komen, op een 
fiets stappen en wegrijden. De ver-
dachte was een man met een don-
kere jas en een capuchon over zijn 
hoofd. Hij fietste weg in de richting 
van de Handelsweg en reed op een 
fiets met fietstassen. De getuige 
belde 1-1-2, gaf de locatie, het sig-

nalement van de verdachte en zijn 
vluchtrichting door.

Onderzoek
Meerdere politie-eenheden stelden 
een onderzoek in de omgeving in, 
maar zij troffen de verdachte niet 
meer aan. Hij had een ruit van het 
bedrijf vernield om zo in het pand te 
kunnen komen. Daarbij had hij zich 
kennelijk gesneden, want er lag op 
meerdere plaatsen bloed. Uit het 
pand was navigatieapparatuur ge-
stolen.
Aan getuigen die menen de ver-
dachte te (her-)kennen, mogelijk in 
combinatie met zijn fiets met fiets-
tassen en/of het feit dat hij sinds 
de nacht van donderdag op vrijdag 
snijwond(en) heeft, wordt verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie van district Rijn & Venen op te-
lefoonnummer 0900-8844.
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Argon E5 speelt een 
goede reeks wedstrijden
Mijdrecht - Even voorstellen: Jordy, 
Tobi, Nathan, Jesse, Dario, Casper, 
Enes,Ugur en Martijn, allemaal eer-
stejaars E-spelers die derde klas-
se spelen. Het team werkt momen-
teel aan een zeer succesvolle reeks 
wedstrijden. Wedstrijd op wedstrijd 
wordt er zeer goed gevoetbald.
Dit alles gaat niet makkelijk. De 
meeste tegenstanders zijn tweede-
jaars en dus fysiek een stuk sterker, 
maar voetballend weten de spelers 
elke week weer de overwinning mee 
naar huis te nemen. 
Afgelopen zaterdag was de topper 
tegen medekoploper Wasmeer.
De tegenstanders kwamen het veld 
op en de voetballers van de E-5 
schrokken in eerste instantie van 
hen, ze waren namelijk bijna alle-
maal een kop groter.
Na erg goed samenspel, topverdedi-
ging en Jordy op doel wisten ze toch 
de nul te houden, ondanks het feit 
dat Wasmeer sterker was. Er moest 

en zou gewonnen worden, dus ble-
ven ze proberen het doel te zoeken 
van de tegenstander. Dit lukte maar 
mondjesmaat. Nathan probeerde 
een afstandschot te nemen, welke 
gekeerd werd door de keeper, maar 
Ugur was er razendsnel bij om toch 
de 1-0 binnen te halen.
De tweede helft werd een kopie 
van de eerste helft: continue on-
der druk staan en vechten om de 
voorsprong te behouden. Uiteinde-
lijk werd Wasmeer steeds radelozer 
omdat het maar niet langs die klei-
nere verdedigers kwam. Argon bleef 
ervoor gaan, wat resulteerde in nog 
een doelpunt vlak voor tijd. 

Het was een superwedstrijd van 
twee kanten en erg leuk om naar te 
kijken. De E5 heeft door deze winst 
een nog stevigere koppositie inge-
nomen. Blijf zo voetballen, dan zul-
len er nog vele mooie wedstrijden 
bij komen!

Zaterdagvoetbal
Argonauten heel simpel 
langs Eemnes
Mijdrecht - Tegen hekkenslui-
ter Eemnes is het een gemakkelij-
ke overwinning geworden. Voor rust 
scoorde Argon driemaal, de twee-
de helft was het allemaal wat min-
der met de Argonauten, tien minu-
ten voor het eindsignaal bepaalde 
Albert Mens de eindstand op 4-0.
Al na negen minuten was het raak 
voor Argon, een voorzet van Niels 
de Wildt werd door René Legters 
hard ingeschoten, 1-0. Even daar-
na was er een mogelijkheid voor 
Youri van Adrichem maar hij schoot 
in handen van de keeper. Ook een 
hard schot van Alan Doorson werd 
door de goede keeper Henk Nie-
sing onschadelijk gemaakt. Even la-
ter was een gerichte kopbal van Van 
Adrichem opnieuw een prooi voor 
keeper Niesing. Uiteindelijk moest 
er een strafschop aan te pas komen 
om het scorebord te activeren, Niels 
de Wildt werd binnen het straf-
schopgebied licht aangetikt en van-
af elf meter scoorde Albert Mens de 
2-0, ook hier zat Niesing in de goe-
de hoek maar hij kon zijn hand net 
niet achter de bal krijgen. 

Fraai
Vlak voor het rustsignaal zag Ke-

vin Blom een fraaie actie beloond, 
hij plaatste de bal op maat voor het 
doel, voor Youri van Adrichem was 
het geen moeite om van dichtbij in 
te tikken, 3-0.
De tweede helft was het opnieuw 
heel druk op het Eemnes doel, maar 
de nauwkeurigheid en concentra-
tie ontbraken. Veel lange ballen die 
niet altijd op hun bestemming kwa-
men en ook waren er achterin en-
kele slordigheden. De enige goe-
de mogelijkheid die Eemnes kreeg 
was Mattijs Lambert maar hij schoot 
vanaf rechts naast. Vervolgens knal-
de Alan Doorson op de keeper en 
een schot van Albert Mens werd 
geblokt. Met nog een kwartier op 
de klok mochten Jimmy van Veen, 
Swen Ranck en Justin Eindhoven 
hun opwachting maken. Tien minu-
ten voor het eindsignaal bepaalde 
de hardwerkende Albert Mens de 
eindstand, een actie door het hart 
van Eemnes defensie werd met een 
hard schot afgerond, 4-0.

Het paasweekeinde is voor Argon 
drukbezet, op zaterdag ontvangt Ar-
gon TOV uit Baarn en maandag gaat 
Argon op bezoek bij AH ‘78 in Hui-
zen.  

Atalante D1 pakt twee 
punten van de koploper
Vinkeveen - Zaterdagmiddag 27 
maart speelden de dames van Ata-
lante, gesponsord door Krijn Ver-
bruggen en Haaxman Lichtrecla-
mes, in Amsterdam tegen de koplo-
per in de competitie US dames 3.

Na een enerverend ritje naar Am-
sterdam met zes vrouw en een man 
in een auto met ballen, tassen en 
flesjes, kwam D1 fit bij de Wibau-
thal aan.
De hal was helaas erg luidruchtig 
en de temperatuur was boven de 25 
graden.
Toch hadden de dames van Atalan-
te de eerste set nodig om op wed-
strijdtemperatuur te komen. De pass 
kwam niet aan bij de spelverdeelster 
en ook het wapen van de laatste we-
ken, de serve liep niet. De eerste set 
ging met 19-25 naar US.

In de tweede set ging het beter 
draaien bij het team uit Vinkeveen. 
Ondanks dat de pass regelmatig te 
scherp lag kon setupster Irma toch 
haar aanvalsters goed bedienen. Er 
werden een paar mooie punten ge-
scoord en Atalante kwam op een 
kleine voorsprong. US zat ze op de 
hielen maar de Vinkeveense meiden 
wisten US voor te blijven en won de-
ze set met 19-25.

De derde set was een kopie van de 
eerste. Verlies 25-14.
Na deze set mocht Atalante weer 
naar de winnende kant, wetende 

dat er meer in zat!
En er zat dus ook meer in, de vier-
de set wisten de dames van Atalan-
te elkaar weer te vinden.
Met name Carin kon punt na punt 
scoren. US wist geen antwoord op 
de onberekenbare middenaanval-
len van Carin. Ook de andere aan-
vallers konden door Irma goed be-
diend worden. Resultaat, winst in de 
vierde set 22-25.

Winst van de wedstrijd was moge-
lijk, mits de dames geconcentreerd 
en sterk door konden spelen. De 
vijfde set startten de dames echter 
slecht. Al snel keken ze tegen een 
5-0 achterstand aan. Er werden veel 
foutjes gemaakt en alles wat ze pro-
beerden lukte net niet.
Maar toch wisten de meiden elkaar 
nog op te beuren en aan te sporen 
om te gaan voor elke bal. Helaas 
lukte het niet om drie punten mee 
naar Vinkeveen te nemen. Toch kan 
Atalante Dames 1 tevreden zijn met 
deze twee punten. Atalante staat 
nu 1 punt boven Lovoc op de vier-
de plaats, en nog maar 1 punt ach-
ter op VV Amsterdam.

De laatste thuiswedstrijd vindt plaats 
op vrijdag 9 april om 20.00 uur in De 
Boei tegen Move uit Volendam. He-
laas neemt D1 deze avond afscheid 
van een aantal speelsters en trainer/
coach. Het team ziet u graag op de 
tribune deze avond.

Atalante D2 serveert er 
op los en speelt met pit
Mijdrecht - Met nog 3 wedstrij-
den te gaan en een derde plek in 
de poule speelde Atalante D2 vrij-
dag tegen het derde team van VCH 
(7e). Het vierde team van VCH staat 
2de en bekend was dat twee van 
hen mee zouden doen om het team 
te versterken. Grote verwachtingen 
dus en in ieder geval vooruitzicht op 
een leuke pittige pot.

Een servicereeks van Natalie van 
Scheppingen aan het begin van de 
eerste set zette al direct flink wat 
punten op het bord, VCH had geen 
antwoord op de snoeiharde ballen. 
Als er al een bal terugkwam werd 
er alert gereageerd en een mooie 
combinatie teruggegeven. Ook Inge 
Bakker maakte een erg sterke ser-
vicereeks, de dames uit Hoofddorp 
wisten van gekkigheid niet hoe zich 
op te stellen. Voor de Vinkeveense 
dames het wisten was de set klaar 
met 25-10. Heel verrassend.

In set twee kwam er meer rally in 
het spel. Aanvankelijk lag de Haax-
man-Oudenallen equipe op voor-
sprong maar VCH kwam terug. Een 
time-out van Jet Feddema onder-
brak goed en maakte punt. Erg ster-
ke rally’s w0erden gespeeld met su-
permooie bijna onmogelijke red-
dingen van met name Natalie van 
Scheppingen die heerlijk frank en 
vrij stond te spelen. Dat maakte 
nog meer mooie spirit. Tineke Vel-
lekoop stond haar mannetje op de 
buitenkant, Joke Ruizendaal scoor-
de met afwisselende harde aanval-
len door het midden en ook Kellie 
Bocxe liet zien wat een spetters ze 
in huis heeft. Verder puike aanval-
len op de rechtsvoor van Inge Bak-
ker, bijna altijd punt. De pass kwam 
ook steeds beter waardoor Anne-
marie Bakker lekker kon opgooi-
en of af en toe de tweede bal in het 
middengat plonzen. Aan het eind 

van de set werd het superspannend. 
De groengele ploeg was vaker de 
winnaar in de rally’s maar meerde-
re servicefouten veroorzaakten een 
uitstel van het einde tot daar uitein-
delijk een 31-29 winst op het nieu-
we telraam stond, pffff..

Setje drie. Annemarieke Wijnands 
en Marjan Blenk kwamen binnen 
de lijnen, duidelijk was dat VCH een 
klein tikje had opgelopen. De inval-
ler van D4 scoorde af en toe een 
mooi punt maar het was lang niet 
genoeg om het hele team mee te 
trekken. Bovendien werd de top-
service uitgebreid met boem-boem 
Annemarieke en als een Joris Drie-
pinter werden samen met Inge Bak-
ker en Natalie mooie puntenreeksen 
gemaakt. Jet Feddema kwam in het 
veld en vrolijk, geconcentreerd en 
gedecideerd ging de equipe voort 
tot een 25-10.

Voor de belangrijke laatste set was 
het zaak de kop er goed bij te hou-
den. De thuisclub hield wel steeds 
een kleine voorsprong maar hier en 
daar pakte VCH puntjes mee door 
wat groengele foutjes. Het lekkere 
spel en enthousiasme had de over-
hand en de ladies gaven het niet 
meer uit handen. Met 25-12 werden 
de vijf punten veilig gesteld.

Hoe staan de dames er nu voor? 
Nog steeds derde op één puntje on-
der de nummers 1 en 2 die sinds 
vrijdag gelijk staan. Koploper Roda 
moet het laatste stuk helaas doen 
zonder spelverdelers en ze verlo-
ren vrijdag met 3-1 van de nr 4 VHZ. 
Stand: Roda 20-83, VCH 20-83, Ata-
lante 20-82, VHZ 19-72. Roda ziet 
nog de nummers 8 en 10, VCH de 
nummers 4 en 8. Vrijdag 9 april volgt 
voor D2 de nr 11 in De Boei en een 
week later de nr 12. De mooie actie-
foto is van Sven Pothuizen.

Een geslaagde lentedrive 
bij Bridgevereniging 
De Ronde Venen
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 
heeft in de Meijert weer de lente-
drive van de Bridgevereniging De 
Ronde Venen plaatsgevonden. Deze 
bridgedrive vindt jaarlijks plaats, ge-
zamenlijk met de zustervereniging 
De Bridgeboei uit Vinkeveen. Zo-
als elk jaar was dit weer een avond, 
waarin met veel plezier gespeeld 
werd. Veel spelers gingen op deze 
avond met een prijs naar huis. Zo-
als de gewoonte niet alleen voor het 
paar met de hoogste score, maar 
ook voor degene met de laagste 
score en voor het paar met een sco-
re die het dichtst bij de 50 en de 47,5 
procent lag.  
Komende  week wordt weer in com-
petitieverband gespeeld. Gespeeld 
wordt in 2 lijnen op de dinsdag-
avonden, aanvang 20.00 uur in De 
Meijert .

De uitslag van de speelavond  vindt 
direct na afloop van de laatste spel-
ronde plaats.
De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als ervaren brid-
gers. Er wordt gespeeld in een ont-
spannen sfeer. Heeft u belangstel-
ling om in het nieuwe seizoen bij 
deze vereniging te komen bridgen, 
kom dan zonder enige verplichting 
eens een avond meespelen, om de 
sfeer te proeven. Wilt u thuis met 
kennissen spelen, dan heeft de ver-
eniging  ook bridgekoffers beschik-
baar, welke tegen geringe kosten 
door leden geleend kunnen wor-
den.

Voor nadere inlichtingen en aanmel-
ding om een avond vrijblijvend mee 
te spelen kunt u bellen met Theo 
van Nes, tel 0297.593618.

Einde aan een mooie 
reeks van Argon
Mijdrecht - De goede reeks, die Ar-
gon de laatste weken wist te scoren, 
is tegen ADO ’20 ten einde geko-
men. In een zeker niet hoogstaan-
de wedstrijd profiteerden de gasten 
van momenten, waarop Argon te-
veel vrijheid gaf, dit gebrek aan fel-
heid bleek funest te zijn.

Al na vijf minuten spelen mocht Sa-
rica ongestoord van de linkerkant 
naar binnen trekken en zijn schot 
bleek zo verrassend voor Eelco 
Zeinstra, dat deze de toch bepaald 
niet onhoudbare bal in zijn rechter-
hoek liet belanden, 0-1. Na deze te-
gentreffer zocht Argon wel de aan-
val, niet via soepele aanvallen maar 
vooral via lange ballen op de spitsen 
en via spelhervattingen. Dat lever-
de wel mogelijkheden op, maar Mi-
chael van Laere kreeg na een klein 
kwartier bij een kopkans een onver-
valste elleboog in het gezicht ge-
plant door Van der Grijp, die dit pal 
onder de neus van de assistent on-
gestraft mocht doen. Doelman Van 
der Geest kreeg verschillende hoek-
schoppen te verwerken en wist dat 
een aantal malen goed te verwer-
ken, maar toen hij zich na 34 mi-
nuten bijna liet verrassen door een 
scherp indraaiende corner van Jos-
hua Patrick, legde hij de bal eigen-
lijk panklaar op de voeten van Ro-
ry van Gulik, die tot verbijstering 
van zichzelf en zijn ploeggenoten de 
bal van 4 meter afstand over de lat 
heen mikte. Het bleek echter toch 
de voorbode van de gelijkmaker, die 
drie minuten later tot stand kwam 
toen Joshua Patrick het strafschop-
gebied inging en met een schuiver-
tje via de binnenkant paal doel trof, 
1-1.
Ook bij deze treffer leek de doelman 
te verrast om attent te reageren. In 
de laatste minuten voor de doelwis-
seling waren er nog enkele pogin-
gen van Joshua Patrick en Rory van 
Gulik, maar zij zochten het doel op 
de verkeerde plek.

Verlengd
Na rust startte Argon sterker dan de 
gasten en er kwamen enkele goede 
mogelijkheden: Joshua Patrick brak 
over links door, maar gaf zijn voor-
zet niet de juiste richting mee, Pa-
trick Lokken zag de bal na een inzet 
door een verdediger weggewerkt 
worden, een hoekschop van Joshua 
Patrick werd door Anton den Haan 
verlengd en door Frank Verlaan 
precies in de handen van de doel-
man gekopt en in minuut 57 kwam 
de voorsprong op het bord: Patrick 
Lokken brak over links door de de-
fensie en uit zijn voorzet was het de 
inlopende Michael van Laere, die 2-
1 liet aantekenen. Helaas bleek Ar-
gon na deze voorsprong hardleers, 
want enkele minuten later mocht 
Sarica opnieuw (ditmaal vanaf links) 
naar binnen trekken en op het doel 
van Eelco Zeinstra vuren, die dit-
maal kansloos was op de inzet, 2-2. 
Enkele minuten later mocht hij het 

tot frustratie van de doelman zelfs 
nogmaals proberen, nu verdween 
de bal net voorbij de paal naast het 
Mijdrechtse doel. Door deze treffer 
was niet alleen de stand weer ge-
lijk, ook het overwicht dat Argon 
na de doelwisseling had ebde weg 
en de strijd ging gelijk op. Op een 
ruim kwartier voor het eindsignaal 
mocht ADO ’20 een hoekschop ne-
men, waarbij de bal in eerste instan-
tie voorbij het doel van Argon ging, 
maar nadat het leer opnieuw voor 
de goal werd gebracht, ontstond 
een scrimmage waaruit Kruijer als 
winnaar te voorschijn kwam, hij zet-
te de gasten op 2-3.  

Aanval
Met alle beschikbare aanvallers 
werd in het laatste kwartier de aan-
val gezocht en dat leverde wel en-
kele hachelijke momenten op, zoals 
de voorzet van Patrick Lokken die de 
bal via de bovenkant van de lat ach-
ter zag gaan, en een uitbraak van 
Joshua Patrick, die slechts ten koste 
van een gele kaart door Beemer kon 
worden afgestopt.

De toegekende vrije trap vond zijn 
einde in de muur van verdedigers, 
waarna een tegenaanval werd op-
gezet, waarbij de inzet van Worm 
nog net door Rory van Gulik on-
schadelijk gemaakt kon worden. In 
blessuretijd kwam na een hoogge-
heven been van Ben Ebu-Mordi, te-
recht bestraft met een vrije trap, 
nog even de frustratie bij een aan-
tal spelers naar boven, wat resul-
teerde in een rode kaart voor doel-
man Van der Geest, die zijn handen 
op de verkeerde manier inzette. De 
blessuretijd tegen 10 man leverde 
geen mogelijkheden meer op, zodat 
ADO ’20 voor het eerst in de historie 
met een zege terug kon gaan naar 
Heemskerk nadat ze eerder ook al 
met de volle buit vertrokken bij AFC 
en FC Hilversum.

Argon zal in het inhaalweekeinde 
met Pasen moeten proberen om uit 
bij Elinkwijk via een goed resultaat 
aan te blijven haken bij de eerste 
vier plaatsen van de hoofdklasse A.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de wedstrijd van 
dinsdag 23 maart had Bep Schaken-
bos een topavond met 5554 punten, 
als tweede eindigde An van der Meer 
met 5338 punten, derde werd Ben ten 
Den met 4965 punten, op de vierde 
plaats Theo Kranendonk met 4955 
punten en als vijfde eindigde Rob van 
Achterbergh met 4701 punten. Ferry 
Verbraak is nog steeds van slag en 
kwam niet verder dan 4069 punten. 
De uitslag na acht avonden spelen: 
1. Theo Kranendonk 38519 ptn. 
2. An van der Meer 37495 ptn.
3. Rob van Achterbergh 36658 ptn.

Mooie strijd Atalante H2
Vinkeveen - Atalante H2 speelde 
vorige week maandag tegen Marti-
nus 5, volledig overschaduwd door 
de titanenwedstrijd die op het ‘an-
dere’ veld werd gespeeld door H1. 

Door de wedstrijd van de vrijdag er 
door met 4-0 te verliezen was er veel 
reden om orde op zaken te stellen. 

Om de basis van heren 2 te door-
dringen van het feit dat ook zij goed 
kunnen spelen, was Leroy Kuijper 
afgestaan aan Heren 1. Hierdoor 
viel Heren 2 terug op een slanke 
soepele kern van willende spelers. 
Gebrand om punten te pakken wer-
den de meningsverschillen terzijde 
gelegd en werd besloten goed/be-
ter te spelen.

De start van de eerste set was dan 
ook verrassend goed, alles luk-
te.... voor Martinus! Heren 2 keek al 
snel tegen een achterstand van 11-
2 aan.
Anders dan voorgaande wedstrijd 
vochten de mannen uit Vinkeveen 
terug en wonnen met 25-22. Deze 
briljante inhaalrace bracht het ge-
loof in eigen kunnen terug. Opeens 
werd het aan de kant van Martinus 
wat stiller. Wat leek op een ‘walk 
over’ werd een col van de eerste ca-
tegorie (zoals wielrenners dat ple-
gen te noemen).

Tevreden over dit eerste feit werd de 
belofte ingelost, de opstelling bleef 
staan.
Deze opstelling bleek het in de twee-
de set niet waar te kunnen maken, 
een serviceserie van Martinus bleek 
de Rabobank formatie fataal. On-
danks vele reddingen door verdedi-
ging en set-upper werd de achter-
stand groter en leidde tot een ver-
lies: 25-16. Beslist geen walkover.

Hoe dan ook, een man een man een 
woord een woord. Wisselen. De wis-
sels waren natuurlijk gebrand om 
ook een goede prestatie neer te zet-
ten.

Wederom werd een serviceserie de 
gastploeg te veel. Een set-upper die 
zich uit de naad rent, een aanvaller 
die wel wil maar net die goede set-
up niet kan krijgen, alles bij elkaar 
een kopie van de tweede set, an-
dere spelers, maar het spelverloop 
hetzelfde. 25-12. Het leek of Heren 
2 aan de afdaling was begonnen 
en dat kon niet waar zijn, ze had-
den goed gevochten en zagen ver-
moeidheid aan de andere zijde. De-
ze vierde set moest hun set weer 
worden, heel simpel. De opstel-
ling van de eerste set er weer in. Dit 
werkte, de vierde set ging weer als 
vanouds, passing was goed, set up 
lag mooi. Ja, dan gaat de trojka glij-
den en is niet meer te houden. Een 
goede/mooie winst in deze vierde 
set. 17-25.

Stand 2-2, Nog steeds in de scha-
duw van het andere veld, ook daar 
werd er gevochten. Bij wisseling van 
set duurde het ook wat langer. Sa-
men met de scheidsrechter en de 
Vinkeveense tegenstander werd 
gekeken naar de verrichtingen van 
Heren 1. Weer terug naar het eigen 
spel, deze vijfde set moest kunnen, 
winst boeken op de nr 3 in de com-
petitie (zelf op een 5e plek) zou mooi 
zijn. Helaas mocht dit niet zo zijn.
De vijfde set had de Vinkeveense 
ploeg het nakijken door een slech-
te pass. 15-10. Heren 2 speelde een 
goede wedstrijd. En elk punt in de-
ze laatste wedstrijden zijn zwaar-
bevochten punten. In deze laatste 
wedstrijden moet Heren 2 tegen de 
nummer 1, 2, 3 en 4 terwijl ze zelf op 
de 5e plek staan.

Van de nummers 1 en 3 werden 2 
punten gepakt. Anders dan tegen 
een sportief Martinus, die geven 
rustig toe dat het touché is op een 
belangrijk moment, staan VCH 4 en 
5 nog op het programma, de num-
mers 2 en 4.
Hier zal Heren 2 ook punten moe-
ten pakken om de 5e plek veilig te 
stellen.
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Nieuwe blokfluitgroep bij 
Muziekvereniging VIOS
Mijdrecht - Al jaren kom je muziek-
vereniging VIOS op straat tegen. Bij 
optochten, grote evenementen en 
sinds kort ook weer op de taptoe-
terreinen. Samen muziek maken is 
hartstikke leuk en dat geldt zeker 
ook voor spelen in de blokfluitgroep 
van VIOS. Half april start er weer 
een nieuwe blokfluitgroep. Ben je 7 
jaar of ouder, dan is nu het moment 
om je aan te melden.

Opleidingsorkest
De blokfluitKidz spelen ook mee in 
het leerlingenorkest. En dat maakt 
het nou juist zo leuk en vooral uniek. 
Immers, de blokfluit staat bekend 
als een opstapinstrument. Eerst le-
ren noten lezen en een liedje bla-
zen. Dat kan allemaal al gauw met 
de blokfluit. Maar samenspelen, dat 
is natuurlijk waar het om draait en 
wel zo gezellig toch?! Iedere maan-
dagavond oefent het jeugdige op-

leidingsorkest van 18.15 tot 19.15 
uur in het VIOS clubgebouw De 
Notenkraker aan de Windmolen in 
Mijdrecht. Onder de bezielende lei-
ding van dirigente Maddy Kuijlen-
burg staat er een heus orkest een 
prima stuk muziek weg te spelen. Zo 
net na de VIOS jaaruitvoering wordt 
al weer druk gestudeerd op nieuwe 
nummers om de swing erin te hou-
den.

Start nieuwe blokfluitgroep
Bijna alle blokfluitleerlingen hebben 
inmiddels gekozen voor een ander 
instrument en spelen een behoor-
lijk deuntje mee in het opleidings-
orkest. Er is dus weer plaats voor 
nieuwe leerlingen.
Half april start er dan ook een nieu-
we groep blokfluiters. Vanaf 7 jaar 
kun je je aanmelden. Alle lessen 
worden verzorgd in VIOS-clubge-
bouw De Notenkraker aan de Wind-

molen 77 in Mijdrecht. VIOS zorgt 
voor de blokfluit en de muziek en jij 
voor gezonde zin om lekker te spe-
len. En zodra het kan, speel je mee 
op de maandagavond.
En voor je het weet treed je al op. 
Misschien al wel op de VIOS-Open 
op het Raadhuisplein op 3 juli?! 
Het is natuurlijk niet alleen oefe-
nen en optreden wat de klok slaat. 
Er worden, zoals het een echte ver-
eniging betaamt, nog tal van ande-
re ontspannende activiteiten geor-
ganiseerd. Kijk eens op de website  
www.vios-midreth.nl!
 
Informatie/aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmel-
den kun je contact opnemen met 
Karin Schrama, tel. 0297-250510, 
via het e-mailadres karin@schram-
aconsultancy.nl 
of via het contact formulier op de 
website www.vios-midreth.nl.

Honden Uitlaat Service 
op maat in Mijdrecht
Mijdrecht – Sinds kort is er een  
oranje busje aan het straatbeeld  
van de regio toegevoegd. De belet-
tering en de foto van de twee aan-
doenlijke hondjes maken het al snel 
duidelijk, het gaat hier om het bus-
je van de Honden Uitlaat Service 
Mijdrecht e.o. Een kennismaking 
met de vrouw achter deze honden 
uitlaat service; Martine Elgersma uit 
Mijdrecht. 
Na ruim 30 jaar in diverse functies 
achter een bureau gezeten te heb-
ben vond ze het hoog tijd om het 
roer om te gooien, haar hart te vol-
gen en een volledig nieuwe uitda-
ging aan te gaan.

Maar waarom begon je nu juist 
een Honden Uitlaat Service?
“Ik ben nu eenmaal dol op honden 
en het welzijn van dieren gaat me 
aan het hart. Niet iedereen is altijd 
in de gelegenheid om zijn of haar 
hond zelf goed uit te laten en de be-
weging te geven die een hond nodig 
heeft. Dat is vaak geen onwil hoor, 
mensen kunnen soms door hun 
werk niet even naar huis voor een 
goede dagelijkse wandeling. 
Maar het komt natuurlijk ook voor 
dat mensen wel willen, maar fy-
siek niet in staat zijn om hun hond 
de beweging te geven die deze no-
dig heeft. Neem bijvoorbeeld oude-
re mensen die slecht ter been zijn, 
maar ook door ziekte kan het zijn 
dat het heel fijn is als je hond onder 
de hoede van een goede uitlaat ser-
vice genomen kan worden.” 

Het is niet niks om met een 
eigen bedrijf te starten. Hoe 
heb je dat aangepakt?
“Natuurlijk, er komt heel veel bij kij-
ken om een bedrijf goed op poten 
te zetten, maar deze uitdaging ben 
ik vol overtuiging aangegaan onder 
het motto ‘als je het doet, moet je 
het goed doen’ en ik heb de tijd ge-
nomen voor een zo goed mogelij-
ke voorbereiding. Zo heb ik de op-
leiding Erkend Honden Uitlaat Ser-
vice bij de Martin Gaus Academie 
gevolgd. Deze opleiding is een ini-
tiatief van de Belangenvereniging 
Honden Uitlaat Services (HUS) Ne-
derland. Daarnaast heb ik natuurlijk 
uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de behoefte aan een uitlaat service 
in De Ronde Venen. 
Met ongeveer 2.200 geregistreer-

de honden in de gemeente durfde 
ik de uitdaging wel aan om aan de 
slag te gaan.” 

Dus je bent een officieel 
erkende HUS?
“Jazeker. Maar een diploma alleen 
is niet genoeg voor die erkenning. 
Ik moet ook aan een aantal stren-
ge regels voldoen. Zo is mijn bus in-
gericht met aparte benches, die mi-
nimaal 1x in de week ontsmet wor-
den en is de bus voorzien van een 
elektrische ventilator i.v.m. de lucht-
verversing. En dat ik maximaal met 6 
honden wandel heeft als groot voor-
deel dat de ophaal- en wegbrengtijd 
niet te lang is en ze dus zo kort mo-
gelijk in de bus zitten. 
Volgens de richtlijnen van HUS Ne-
derland draagt iedere hond een 
penning met onze contactgegevens 
en zo zijn er ook de nodige admi-
nistratieve regels zoals aangesloten 
zijn bij de Kamer van Koophandel en 
dergelijke. Maar ook aan de honden 
en de eigenaren worden voor ieders 
welzijn bepaalde eisen gesteld. Ie-
dere hond moet ingeënt, ontwormd 
en preventief behandeld zijn te-
gen vlooien en teken. Ook moet de 
hondenbezitter een WA verzeke-
ring hebben waarbij huisdieren zijn 
meeverzekerd.” Dat is allemaal leuk 
en aardig maar als hondenbezit-
ter wil je ook een goed gevoel heb-
ben bij degene die zich over je hond 
ontfermt en Martine vervolgt: “Bui-
ten deze regels ben ik met hart en 
ziel betrokken bij wat ik doe. Iedere 
hond is als een hond van mezelf en 
die wil ik het beste geven in de vorm 
van persoonlijke aandacht, bewe-
ging en een zo goed mogelijke indi-
viduele begeleiding, passend bij ie-
dere hond.”

Maar hoe gaat zo’n uitlaat 
service nu in z’n werk? 
Haal je de honden op en laat je ze 
dan in een weiland rennen of wordt 
er echt gewandeld? 
Lachend; “Nee, er wordt het nodi-
ge afgewandeld, da’s ook goed voor 
mijn lijn!” Dan serieus. “Iedere hond 
is anders en de thuissituatie is ook 
overal anders, dus ik bied maatwerk. 
Voor er gewandeld kan worden be-
kijk ik, eerst door het intakegesprek 
dat ik altijd vooraf met de eigenaar 
heb, wat er voor de hond gewenst 
is. De meeste honden zullen, na een 

uitgebreide kennismaking, in de 
groepswandelingen van maximaal 6 
honden mee kunnen en dat is voor 
honden ook een natuurlijke situatie. 
Het zijn roedeldieren en ze hebben 
sociale contacten met andere hon-
den nodig. Maar het kan ook zijn dat 
dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld om-
dat de hond angstig is, te oud of te 
jong, loops of misschien niet los kan 
lopen. In dat geval maak ik individu-
ele wandelingen in een park of bij 
grasvelden in de buurt van de wo-
ning.” 

Dus je biedt echt maatwerk. 
Hoever ga je daarmee?
“Nogmaals, iedere hond is anders 
en iedere thuissituatie is anders. De 
behoefte aan de diensten van een 
uitlaatservice is daardoor vaak ver-
schillend. Als regel maak ik afspra-
ken dat er op een vast aantal dagen 
in een groep of individueel gewan-
deld wordt op basis van een 4-we-
kelijkse wandelkaart. Maar het kan 
ook voorkomen dat er slechts inci-
denteel een beroep op mij gedaan 
hoeft te worden. Dat kan ook, zelfs 
als dat ‘s avonds of in het weekend 
is. Stel, je wilt met het hele gezin een 
dagje uit en de hond kan niet mee 
omdat honden nu eenmaal niet in 
pretparken e.d. toegelaten worden. 
Toch fijn als je voor die keer het uit-
laten van je hond aan een deskun-
dige kunt overlaten. Of je hebt aan-
sluitend aan je werk een gezellig 
etentje en kunt eigenlijk tussendoor 
niet naar huis, er zijn situaties ge-
noeg als deze waarbij wij graag uit-
komst bieden. Een speciale service  
bied ik aan mensen die in Mijdrecht 
wonen en tussen de middag alleen 
met veel vliegen en rennen kans 
zien om de hond snel uit te laten.
Ik kan deze stress uit handen ne-
men door tegen een speciaal tarief 
tussen half 1 en half 2 een kwartier-
tje met de hond te gaan wandelen, 
zodat de eigenaar op zijn of haar 
werk normaal de tijd voor een lunch 
kan nemen.”
Het is ons duidelijk, bij Martine van 
de Honden Uitlaat Service Mijdrecht 
e.o. is ieders hond in goede handen 
en iedereen die zich tot en met april 
inschrijft krijgt ook nog eens 10% 
introductiekorting.
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.husmijdrecht.nl of bellen 
naar 0297-752129.

Proostdijschool 40 jaar!

Mijdrecht - In 1970 werden de deu-
ren geopend van een nieuwe school, 
de Proostdijschool.
We zijn nu 40 jaar later en nog steeds 
staan de deuren van de Proostdij-
school open om kinderen een leer-
zame en fijne tijd op de basisschool 
te bezorgen.
Maar 40 jaar, dat moet natuurlijk 
gevierd worden. 
De komende periode zullen er ver-

schillende activiteiten zijn voor de 
kinderen en natuurlijk een spet-
terend feest waar ook de ouders, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden van harte welkom zijn. Wat 
ze precies gaan doen, dat wordt nu 
nog niet verklapt.

Wat de kinderen wel al weten is dat 
velen bezig zijn met de organisatie 
van dit alles. En natuurlijk is daar-

voor geld nodig. Ook de kinderen 
konden hierbij een handje helpen. 
Nou... beter gezegd een voetje.

Afgelopen vrijdag hebben de kinde-
ren zich de benen uit hun lijf gerend 
tijdens de sponsorloop.
De kinderen hadden ouders, vrien-
den en familie gevraagd om hen te 
sponsoren en per rondje kregen zij 
daarvoor een afgesproken bedrag. 
En nu maar zorgen dat ze veel rond-
jes renden, zodat er zoveel mogelijk 
geld werd opgehaald. 

De sponsorloop was een groot suc-
ces en alle kinderen hebben zo hun 
steentje bijgedragen.

Naast activiteiten voor de school 
zelf is het natuurlijk fijn om ook an-
deren van jouw feestje mee te laten 
genieten.
Daarom is er een ‘goed doel’ geko-
zen, waar de Proostdijschool een 
donatie aan wil geven. Het is de die-
renbescherming geworden.

Om de kinderen een idee te geven 
van de werkzaamheden die de die-
renbescherming doet, waren er vo-
rige week twee medewerkers van 
Kids for Animals op school. Zij ga-
ven voorlichting over hun stichting 
aan de kinderen en leerkrachten. Zo 
wisten de kinderen nog beter waar-
voor zij zich inzetten.

Het was volop genieten 
met De Opregte Amateur
De Hoef - Afgelopen weekend was 
het toneel van de toneelvereni-
ging “De Opregte Amateur” in de 
Springbok in De Hoef in een com-
plete camping veranderd inclusief 
twee caravans, een waar huzaren-
stukje van de decorploeg. Op dat  
veld werd de strijd tussen de fami-
lies Bruinsma en Zwaanswijk uitge-
vochten met een verrassend slot. 
Via een prijsvraag had oma Zwaans-
wijk (Anneke Hogenboom) een 
week vakantie op de Veluwe ge-
wonnen, maar zij verwachtte eigen-
lijk een vijfsterrenhotel in plaats van 
een kleine caravan. Ook haar bazi-
ge dochter Mathilda (Suzan Duiven-
voorde) en haar sullige echtgenoot 
Jan Hein in driedelig pak (Winfried 
Achterberg) hadden geen enkele 
kampeerervaring en dat leidde ge-
lijk al tot komische situaties (zo kon-
den ze o.a. geen badkamer in de ca-
ravan vinden...). Als zij verhaal gaan 
halen bij de receptie, arriveert de 
familie Bruinsma, die per ongeluk 
haar intrek neemt in dezelfde cara-
van. De Bruinsma’s – doorgewinter-
de campinggasten – kende het pu-
bliek al, want die komen regelmatig 
terug in de stukken van Carl Slot-
boom en De Opregte Amateur had 
al eens eerder deze familie op de 
planken gezet in ‘Leve de Konin-
gin’. De eerste crash tussen de fa-
milies is voorspelbaar en camping-
beheerder Michiel (Remco Hooger-
vorst) moet er aan te pas komen om 

de familie Bruinsma te laten inzien 
dat zij toch echt in een andere ca-
ravan thuishoort. Sjef (heerlijk neer-
gezet door Ronald Wieman) laat de 
verhuizing over aan zijn onderdani-
ge Truus (Annet van der Meer) over, 
terwijl zoon Boris (de aangenaam 
stotterende Peter van Kempen) te-
vergeefs probeert de dochter van 
de Zwaanswijken (Belinda Wahlen)  
te versieren. Die laatste ziet meer 
in Michiel, maar Boris weet ze la-
ter goed tegen elkaar op te zetten. 
De toon is gezet en in werkelijk alles 
botsen de families: of het nu gaat 
om de soort muziek, het ophangen 
van de waslijn of de meegebrachte 
hamster. Toch heeft Sjef medelijden 
met de sul Jan Hein en ondanks (of 
misschien wel dankzij) diens onge-

lukkige poging zijn vrouw Truus te 
verleiden, weet hij hem via een hal-
ve fles cognac te overreden het heft 
bij de Zwaanswijken in handen te 
nemen. Het resultaat is verrassend 
en aan het eind van de vakantie 
week besluiten beide families alles 
het volgend jaar nog maar eens over 
te doen. En dan hebben we het nog 
niet eens over de mislukte dropping 
of het ouderwetse badpak van Jan 
Hein of het buiten slapen van oma 
gehad... 
Tot vrij kort voor de voorstellingen 
had regisseuse Tiny Pieterse nog 
haar handen vol om de goede lijn 
uit te zetten, maar het resultaat kon 
eenieder weer tevreden stellen, ze-
ker de bezoekers in de twee uitver-
kochte zalen.
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Atalante H1 verliest van 
medekoploper
Vinkeveen - Vorige week maandag 
speelde Atalante H1 de spannende 
kraker tegen medekoploper Mar-
tinus H4. Martinus staat al maan-
den in de bovenste regionen, Ata-
lante heeft zich vooral in de tweede 
helft van het seizoen zeer sterk ge-
manifesteerd, topper was natuurlijk 
de ontzettend knappe 4-0 zege op 
deze ietwat zelfingenomen lijstaan-
voerder op 18 december. De A-side 
mannen staan nu bovenaan, maar 
Martinus heeft een wedstrijd min-
der gespeeld. Er zijn nog 2 wedstrij-
den te gaan.
De wedstrijd begon gespannen, een 
heel andere wedstrijd dan tegen 
de middenmoot. De Amstelveense 
mannen zijn gebrand op het kam-
pioenschap en misschien meer nog 
wel op revanche van de eerste wed-
strijd. Omdat het tweede herenteam 
met speler/trainer/coach Erik Ra-
ket gelijktijdig op het veld naast H1 
speelde was routinier en volleybal-
dier in hart en nieren Wim Aarsman 
meegevraagd als coach. Ook talent 
Leroy Kuijper van H2 was van de H1 
partij. Het niveau van het spel was 
hoog. Mooie rally’s over en weer 
met uitstekend aanvalswerk en red-
dingen aan beide kanten. Echter, 
aan Vinkeveense zijde was het ook 
vechten tegen de spanning, met na-
me aan het eind van de set. Net iets 
te veel domme foutjes werden op 
dat moment gemaakt waardoor de 
thuisploeg de eerste spannende set 
kon pakken: 25-21.

De tweede set ging voort met een 
stevige partij en dit keer was het Ata-
lante dat met 20-25 aan het langste 
eind trok. De spanning was te snij-
den, in de derde set liep de A-side 
ploeg steeds net 2-3 puntje achter 
de thuisploeg aan. Aan het eind van 
de set werd het nog spannender en 
ondanks time-outs van Wim Aars-
man en goede invalbeurten lukte 
het wederom niet goed de spanning 
de baas te blijven en die paar fout-
jes op verschillende posities maak-
ten de doorslag: 25-19 verlies.
De groengele batterij werd weer op-
geladen en de Vinkeveense mannen 
kwamen erg ver in de vierde set. Le-
roy Kuijper maakte een prima onbe-
vangen invalbeurt en scoorde me-
nig mooi punt op de buitenkant. 
Maar het mocht net aan niet baten, 
met 25-21 won Martinus de laat-
ste set, een 3-2 had leuker geweest. 
De achterstand is nu 3 punten, met 
voor Martinus nog 3 wedstrijden en 
voor Atalante nog 2 wedstrijden te 
gaan. Vrijdag 9 april speelt Atalan-
te H1 om 21.00 uur in De Boei tegen 
de nummer 8, de week erna is de 
laatste uitwedstrijd tegen de num-
mer 7. Beide wedstrijden werden in 
de eerste helft verloren, het is zaak 
nu de volle 4-0 te pakken en hopen 
dat Martinus punten laat liggen
Voor de nummer 2 is het mogelijk 
via P/D wedstrijden te promoveren. 
Stand: Atalante 20-77, Martinus 19-
75, Spaarnestad 20-72.

Atalante haalt tweede en 
vierde plaats in de drie- 
en vierkampfinale
Vinkeveen - Zaterdag 27 maart 
waren er de finale  gymwedstrijden 
van de drie- en vierkamp in Wilnis 
van het district Midden Nederland. 
De organisatie was in handen van 
GVM Mijdrecht en GV Atalante Vin-
keveen. De dag begon al erg vroeg 
met de 1e wedstrijd namelijk Om 
8.30 uur, Atalante was afgelopen 13 
februari in de finale van ¾ kamp ge-
komen met 4 groepen. In de leef-
tijd van 6/8 jarigen, 9/11 jarigen en 
12/15 jarigen, alle waren de meis-
jesgroepen. De groepen 12/15 jaar 
waren toen als 1e en 2e geëindigd. 

De meisjes 6/8 jaar moesten ‘s mor-
gens hun oefeningen laten zien op 
de brug balk en lange mat 3 kamp) 
zij behaalden een 14e plaats, wat 
heel netjes was. Dit was ook de eer-
ste keer dat zij aan deze wedstrijd 

meededen. 
De meisjes 9/11 jaar waren lekker 
op dreef op brug, balk, lange mat en 
trampoline (4 kamp). Zij lieten ook 
al aardige oefeningen zien en wer-
den van de 13 groepen 9e. 
De meisjes 12/15 jaar 4 kamp wer-
den net geen 3e, maar kwamen op 
een 4e plaats terecht, en de vorige 
keer waren zij 1e. Jammer, maar zij 
hebben ook heel goed geturnd. De 
concurrentie was dit keer een stuk 
groter er deden er ook meer groe-
pen mee dan de vorige keer.
De meisjes 12/15 jaar (3 kamp): 
zij werden na een zeer spannende 
strijd 2e, wat zij ook  de vorige keer 
behaalden. Wat met een beker werd 
beloond, die zij nu in de prijzenkast 
van Atalante kunnen zetten. Meis-
jes, allen van harte gefeliciteerd met 
jullie behaalde resultaten.

Eenvoudige overwinning 
voor Atalante JC1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde Atalante JC1 de thuiswed-
strijd  tegen de nummer 11 van de 
competitie Alides MC1. Deze wed-
strijd die eigenlijk van te voren al 
met de winst in het hoofd werd ge-
speeld was toch iets lastiger dan 
gedacht, met name de 2e set ging 
Atalante op in het rommelige spel 
van Alides. De eerste set, waar Ata-
lanta afgesproken had om fel op de 
aanval van Alides te reageren met 
volle blok, was snel over met set-
stand 25-18. 
De 2e set was zoals eerder genoemd 
ietwat rommelig met als gevolg dat 
Alides stiekem dicherbij kwam tot 
21-20, maar na de time out en ster-

ke krachtige service van Atalante 
werd de set snel in het voordeel van 
Atalante gewonnen met 25-21. 
De 3e set was dan weer een forma-
liteit en kwam snel ten einde in 25-
12. De 3 punten zijn binnen en Ata-
lante is dan ook op jacht naar de 2e 
plek in deze sterke competitie waar 
Alides JC1 al kampioen is gewor-
den. Het is dus afwachten wat SAS 
’70 gaat doen in de laatste wedstrijd. 
Als dit 1 set laat liggen zijn alle kan-
sen open voor Atalante JC1, een 
topprestatie dit jaar voor de oud-
kampioenen van vorig jaar.

Volgende wedstrijd is 10 april uit te-
gen VCH JC3 dus superspannend.

Kristian Geerdinck, Jeroen Korver, Goof van Straaten, Wendy Kentrop, Iris Fa-
cee Schaeffer, Cynthia Sassen, Marijke Pauw, Lars van Walraven, Joyce Gor-
tenmulder en Arie Zaal.

Atlantis A1 net niet de 
beste
Mijdrecht - Zaterdag 13 maart 
werd in sporthal De Phoenix de top-
per gespeeld tussen Atlantis A1 en 
OVVO A2. 
Inzet van de wedstrijd: het kampi-
oenschap in de tweede klasse. 
Atlantis A1 (gesponsord door Van 
Dam Bedrijfsdiensten) en OVVO  
hadden na 13 wedstrijden even-
veel punten vergaard en in de laat-
ste zaalwedstrijd moest dan uitein-
delijk de beslissing vallen.
In een afgeladen sporthal, waarbij 
beide verenigingen met trommels 
en toeters hun spelers en speelsters 
muzikaal ondersteunden, werd een 
schitterende partij korfbal gespeeld 
voorzien van alle facetten die het 
korfbal zo aantrekkelijk maakt. Het 
was uiteindelijk OVVO dat de kan-
sen beter benutte en, enigszins ge-
flatteerd, won met 14-17.

Hoewel teleurgesteld kan Atlantis 
A1 terugkijken op een uitstekend 
zaalseizoen en om even in de stijl te 
blijven van voetbaltrainer Martin Jol 
(Ajax) zullen de beide coaches Arie 
Zaal en Marijke Pauw zeggen dat 
dit wellicht het jongste team is dat 
in het veld staat en misschien geeft 
zelfs de 2e plaats nog recht op pro-
motie naar de 1e klasse.

Onder leiding van de uitsteken-
de scheidsrechter van der Soer be-
gonnen beide ploegen aan de wed-
strijd. Het was aftasten in het be-
gin. maar het was OVVO dat als eer-
ste de bal door de mand liet plof-
fen. Dat kunstje flikten ze nogmaals, 
zodat OVVO duidelijk liet merken 
niet naar Mijdrecht afgereisd te zijn 

om zich bij voorbaat neer te leggen 
bij een eventuele nederlaag. Atlan-
tis knokte zich terug naar 2-2. OV-
VO naar 2-3, antwoord Atlantis 3-3. 
Zo bleef het gelijkopgaan tot de rust 
waarin OVVO een kleine 7-9 voor-
sprong had.
Arie Zaal en Marijke Pauw waren 
bijzonder onder de indruk van het 
vertoonde spel, complimenteerden 
de ploeg en hoopten dat dit niveau 
ook in de 2e helft te zien zou zijn.
OVVO was na rust iets scherper en 
scoorde het 10e doelpunt. Maar At-
lantis bleef in het spoor en kwam 
op 8-10. Nadat OVVO wederom het 
verschil op drie punten bracht, 8-
11, leek Atlantis aangeslagen, maar 
aangemoedigd door het publiek 
kwamen ze terug tot 11-11. Nie-
mand  kon vermoeden hoe dit zou 
aflopen. De scoringsmachine van 
OVVO ging door en via 11-14 ging 
het naar 12-15. Was Atlantis dan nu 
echt verslagen? Nee, ze kwamen te-
rug tot 14-15, maar in de laatste 2 
minuten stond het vizier van OVVO 
op scherp, zij beslisten de wedstrijd 
en mochten de bloemen in ont-
vangst nemen.

Een staande ovatie van het publiek 
aan de youngsters van Atlantis en 
een dank van de spelers, speel-
sters en coaches voor hun geweldi-
ge support.

De zaalcompetitie zit erop en de 
voorbereidingen voor de veldcom-
petitie zijn in volle gang. Ook hier-
in staat Atlantis A1 aan kop in de 
tweede klasse met goede vooruit-
zichten op de titel.

CSW heerst in Marken
Wilnis - De topper in de tweede 
klasse tussen de nummers 1 en 2 
van de ranglijst is geëindigd in een 
dikverdiende 0-2 overwinning voor 
CSW. Daardoor vergrootte CSW 
zijn voorsprong op de ranglijst tot 4 
punten maar Marken moet nog een 
wedstrijd inhalen.
Een sterk begin van CSW dat Mar-
ken niet de mogelijkheid gaf om van 
achteruit op te bouwen. Er werd 
steeds fel gejaagd waardoor Mar-
ken genoodzaakt was steeds de 
lange bal te spelen. Die ballen kwa-
men nauwelijks bij een medespeler 
terecht waardoor CSW veel balbezit 
had. Doordat CSW steeds een man 
doorschoof naar het middenveld en 
Marken achterin met een vrije man 
bleef spelen, creëerde CSW steeds 
een man-meer-situatie op het mid-
denveld. CSW combineerde goed en 
er kwamen ook wat kleine kansjes 
voor de ploeg uit Wilnis. Zo draaide 
Michel Zeldenrijk knap weg van zijn 
tegenstander en schoot maar net 
over. Een corner van Maurice Bar-
tels bij de tweede paal werd door 
Alexander Bos naast gekopt. CSW 
kreeg ook nog enkele vrije trappen,  
mede dankzij de slimme en balvaste 
Cesar de Kuyer, maar ook dit lever-
de nog geen voorsprong op. Mar-
ken kon absoluut geen vuist maken 
deze middag en de altijd zo pro-
ductieve ploeg wist zich in de eer-
ste helft een halve kans te schep-
pen die door Jordi Wens onscha-
delijk werd gemaakt. Absoluut een 
groot compliment voor de verdedi-
gers van CSW die heer en meester 
waren over elke situatie. 

Balbezit
Na rust eenzelfde spelbeeld met 
CSW als bovenliggende partij. De 
ploeg was veel in balbezit  maar bij 
de laatste bal soms iets te slordig 
om echt gevaarlijk te worden. Toch 
kwam CSW verdiend aan de leiding 
na een kwartier spelen in de twee-
de helft. 
Maurice Bartels stuurde Cesar de 
Kuyer de diepte in die zijn tegen-
stander te snel af was en de bal met 
een puntertje langs de uitkomende 
doelman schoof. Marken moest nu 

gaan komen waardoor er nog meer 
ruimte ontstond voor CSW. Maar 
Marken had deze middag niet echt 
de macht om het CSW lastig te ma-
ken. Na een half uur spelen ver-
grootte CSW zelfs zijn voorsprong. 
Een slim steekballetje van Mauri-
ce Bartels op Cesar de Kuyer werd 
door de Kuyer met buitenkant rechts 
keurig afgemaakt. Bijna werd de uit-
slag nog groter maar een schot van 
Stephan de Graaf werd van de lijn 
gewerkt. Marken probeerde met ho-
ge ballen nog wat te forceren maar 
CSW bleef moeiteloos op de been. 

Een prima resultaat voor de ploeg 
van trainer Dennis v.d. IJssel dat 
aanstaande zaterdag op bezoek 
gaat bij Monnickendam.

De Merel/Heerenlux 1 
wint nipt van de
Paddestoel 2
Vinkeveen - In speelweek 31 stond 
de topwedstrijd tussen De Merel/
Heerenlux 1 en De Paddestoel 2 op 
het programma. De Merel/Heeren-
lux 1 was door een subliem spe-
lende John Vrielink (zie foto) met 
5-4 net iets sterker dan De Padde-
stoel 2. Na 11 speelrondes in de 2e 
helft van de competitie staan beide 
teams exact gelijk. Met Dio 1 op de 
3e plaats belooft het een spannend 
slot te worden. John Vrielink was, na 
een slecht persoonlijk kampioen-
schap, op revanche uit. Pim de Jager 
werd het slachtoffer van een ontke-
tende John. Na 11 beurten en een 
gemiddelde van 12,727 was John 
“de kwelgeest” voor Pim. En passant 
maakte John ook nog de hoogste 
serie van de week met 56 carambo-
les = 40% van zijn totaal te maken 
punten. Dio 2 was met 5-4 iets ster-
ker dan APK Mijdrecht 1. Cor Ultee 
had slechts 17 beurten nodig om 
Ton Brantsema te verslaan.
Cens 2 was met 2-7 kansloos tegen 
De Kuiper/van Wijk. Kees de Zwart 
was na een overwintering in Portu-
gal weer van de partij. Alan Knig-
thley was het slachtoffer van een 
sterke Kees. In 18 beurten was de 
ongelijke strijd beslist. Martien Heij-
man had maar 22 beurten nodig om 
een verrassend spelende Jelte Hui-
zenga te verslaan.
Kromme Mijdrecht 1 had met 9-0 de 
grootste overwinning van de week. 
Stieva Aalsmeer was de verliezer 
van de week. John Oldersma had de 
spannendste pot. Tegenstander Pie-
ter Coenen kwam maar een punt te-
kort.

Paddestoel
De Paddestoel 1 trok met 4-5 aan 
het kortste eind tegen De Krom-
me Mijdrecht 2. Herman van Yperen 
maakte in 17 beurten korte metten 
met Wijnand Strijk.
De Vrijheid/Biljartmakers was met 
7-2 een maatje te groot voor De Me-
rel/Heerenlux 4. 

Bert Loogman had maar 18 beur-
ten nodig om Wim Roest vertwijfeld 
achter te laten. Gijs van der Vliet 
redde de eer voor De Merel/Hee-
renlux 4.

APK Mijdrecht 2 won verrassend 
met 7-2 van Cens 1. Hennie Ver-
sluis maakte in 17 beurten ‘gehakt’ 
van Desmond Driehuis. Tom Bos en 
Pascal Pluijmakers zorgden voor de 
overige punten van APK Mijdrecht 
2.
De Paddestoel 3 verloor nipt met 4-
5 van de Merel/Heerenlux 2. Peter 
Marsen had maar 17 beurten no-
dig om Hans Bak alle hoop te ont-
nemen. Dorus van der Meer zorg-
de met winst in 20 beurten op Ralph 
Dam voor de winst van zijn team.

De Merel/Heerenlux 3 verloor met 
2-7 verrassend van De Schans. John 
Beets, Dirk van Yperen en Hein 
Voorneveld behaalden de punten 
voor De Schans.

Stand na 11 wedstrijden (2e helft): 
1. De Paddestoel 2  68 punten
2. De Merel/Heerenlux 1 68 punten 

3. Dio 1  64 punten

Geslaagd Open Openings-
toernooi bij TV Wilnis
Wilnis -Afgelopen zondag 28 maart 
jl. heeft het Open Openingstoernooi 
bij Tennisvereniging Wilnis plaats-
gevonden. Dit toernooi stond weer 
in het teken van “Iedereen is wel-
kom”! 
Voor deze dag hoefde je geen lid 
te zijn, het was een dag waar ei-
gen leden en belangstellenden sa-
men konden komen. De dag be-
gon om 11.30 uur, iedereen werd 
verwelkomd met een lekker kop-
je koffie. In totaal waren er 45 deel-
nemers, van wie een aantal niet-le-
den. De twee trainers van TV Wilnis, 
Gerard Hoogland en Ruud van der 
Helm, verzorgden clinics voor ieder-

een. Dit viel erg in de smaak, zowel 
bij de eigen leden als bij de niet-le-
den. Iedereen was erg enthousi-
ast over de twee heren. De getoon-
de technieken konden direct in uit-
voering worden gebracht in de korte 
partijtjes die werden gespeeld.
De meer ervaren spelers waren 
soms ook gemixt met de beginners, 
wat weer leuke situaties opleverde! 
De beginners stonden hun manne-
tje en met z’n allen wisten we er een 
leuke dag van te maken.
Het Open Openingstoernooi 2010 
was erg geslaagd. Deze dag zal vol-
gend jaar zeker weer in de agenda 
te vinden zijn! 



Vinkeveen - Tijdens de het sport en 
spinning evenement ‘Spin/sport for 
Life’ werd – op de dag van het leven 
- 6000 euro bij elkaar gesport. 

Meer dan 100 deelnemers hebben 
zich zaterdag 20 maart tijdens een 
4-uurs sportmarathon letterlijk in 
het zweet gewerkt voor het goede 
doel.

Ook dit jaar voor Villa Joep, een 
stichting die zich ten doel stelt te 
strijden tegen neuroblastoom kan-
ker, een zeldzame vorm van kinder-
kanker. Enthousiaste instructeurs 
van PK Sport daagden de deelne-
mers uit met een breed scala aan 
sporten, opzwepende muziek, live 
acts en lichtshows. Voeg daarbij een 
talrijk en enthousiast publiek en het 
geheel was compleet voor een fan-
tastisch evenement.

PK Sport is één van de ruim 50 VES-
leden (Vereniging van Exclusieve 
Sportcentra) die zich dit weekeinde 
heeft ingezet voor Villa Joep.

Werd in 2009 een record geves-
tigd van 450.000 euro, dit jaar werd 
er een bedrag van 400.000 euro bij 
elkaar gesport door 50 VES Sport-
centra. Naast het spingeweld wer-
den vele activiteiten en live-acts op-
gevoerd, Zumba, Squash, prestatie-
loop (10 km) en XCO Walking.
Andrew van Ossewaarde zorgde als 
een volleerde DJ voor de muzikale 
omlijsting. Edwin van Beek en zijn 
vrouw Simone drumden de spin-
ners en het publiek naar een abso-

luut en spectaculair hoogtepunt. Na 
al het sportieve en muzikale geweld 
werd de opbrengst bekendgemaakt 
en de cheque ter waarde van 6000 
euro uitgereikt aan Leontine en Ro-

wald Steijn, de oprichters van Villa 
Joep. Hierbij wil PK Sport nogmaals 
alle deelnemers en uiteraard hun 
instructeurs bedanken voor hun ge-
weldige inzet!
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GVM met maar liefst tien 
groepen in finale!
Mijdrecht - Zaterdag 27 maart werd 
in de Willisstee de finale mini drie- 
en vierkamp geturnd. Deze wedstrijd 
werd georganiseerd door de gym-
nastiekvereniging Atalante uit Vin-
keveen  en GVM’79  uit Mijdrecht.
Op vrijdagavond werd al een vracht-
auto met toestellen en valmatten 
vanuit de sporthallen in Mijdrecht 
naar de Willisstee gereden, zodat 
daar 3 wedstrijdbanen opgebouwd 
konden worden. Ruim 500 kinde-
ren hadden zich voor deze turnfina-
le geplaatst, een groot turnspekta-
kel dus!

Ziver en brons 
Er hadden zich 10 groepen van GVM 
voor deze finale geplaatst. In de och-

tend waren het de driekampgroepen 
die deze wedstrijddag openden. In 
de leeftijdscategorie meisjes 9 t/m 
11 jaar kwamen er 3 groepen voor 
GVM uit. GVM 8 werd 16de, de 13de 
plaats was voor GVM 10 en GVM 9 
plaatste zich als 5de.
Bij de driekamp meisjes 6 t/m 8 jaar 
waren er 4 GVM groepen die mee 
mochten turnen in de finale. Op de 
15de plaats eindigde GVM 5, op de 
7de plaats kwam GVM 2 en GVM 4 
en 1 werden 3de en 2de!!!
Dat was een topprestatie voor deze 
meiden!

Nog twee keer zilver
De vierkamp werd in de middag ge-
turnd. Ook daar weer de leeftijdsca-

tegorie 9 t/m 11 jaar, waar er twee 
groepen voor GVM uitkwamen. 
GVM 12 eindigde op een keurige 
5de plaats en GVM 13 pakte hier met 
een mooie 2de plaats het zilver! Bij 
de vierkamp 6 t/m 8 jaar was er één 
groep die zich geplaatst had voor de 
finale en dat was GVM 6. Deze klei-
ne meiden deden het prima en be-
haalden net als de meiden van GVM 
13 de 2de plaats. Met 3 maal zilver 
en 1 maal brons kon GVM weer dik 
tevreden zijn en terugkijken op een 
geslaagde wedstrijd! 
Alle toestellen weer op de vrachtau-
to en terug naar Mijdrecht.
Dank aan alle vrijwilligers die deze 
turnwedstrijd voor al deze kinderen 
weer mogelijk hebben gemaakt!

Kanovereniging De Ronde 
Venen start 1e vaarseizoen 
vanaf nieuwe locatie
De Ronde Venen -Met het ingaan 
van de zomertijd zijn alle activitei-
ten weer van start gegaan. De jeugd 
heeft de eerste training op de zater-
dag al weer achter de rug. Ook de 
clubavonden op woensdagavond 
beginnen weer. Door de activiteiten-
commissie worden er ook voor ko-
mend jaar interessante tochten ge-
organiseerd. Voor elk wat wils. Van 
korte tochten dichtbij huis tot ware 
marathontochten ver van huis. 

Nieuwe locatie biedt 
extra ruimte
Vorig jaar is er veel energie gesto-
ken in de verhuizing naar de nieuwe 
plek aan de Herenweg 196. De lo-
catie is fraai geworden en heeft veel 
meer te bieden dan de oude plek. 
Er zijn meer plekken gemaakt om de 
kajaks te stallen en de steiger heeft 
meer instapplekken. Na het instap-
pen vaart men direct op de ruime 
Ringvaart. Geen smalle sloot meer, 
maar volop de ruimte. Ook zijn er 
nu kleedkamers voor zowel de he-
ren als de dames en een echte ver-
warmde kantine. Dus een hele voor-
uitgang!  

Nieuwe leden welkom
De onzekere tijd is voorbij en al-
le aandacht kan weer gaan naar 
het kajakken. Door de nieuwe stek 
heeft de kanoclub ook iets te bie-
den voor jeugd of volwassenen die 
belangstelling hebben om te gaan 
varen. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Voor beginnende ka-
novaarders is het aan te raden om 
reeds in het voorjaar te starten met 
het opdoen van ritme, techniek en 

conditie. Later in het jaar heeft men 
daar een hoop plezier van wan-
neer de tochten wat langer worden. 
Ook oud-leden zijn van harte wel-
kom. De clubavond op de woens-
dag is om 19.00 uur, vertrek bij de 
loods. Iedereen kan een keer vrijblij-
vend meevaren, graag wel van tevo-
ren aanmelden.

Jeugd 
De jeugd vaart op de zaterdagoch-
tend en verzamelt om 10.00 uur. De 

groep is erg enthousiast en heeft al-
tijd veel plezier met elkaar. Al spe-
lend worden de vaartechnieken ge-
leerd. Aan het einde van het seizoen 
vinden de examens plaats.

Voor de ouders is er de gelegenheid 
om mee te varen en/of te helpen 
met het begeleiden van de jeugd-
groep. In mei wordt er meegedaan 
aan Hart voor Sport en kunnen de 
kinderen van de basisschool kennis 
maken met de kanosport.

Autobedrijf Kooyman breidt 
sponsoring van SV Hertha 
verder uit
Vinkeveen - s.v. Hertha is zeer 
verheugd met het feit dat Autobe-
drijf Kooyman, de Fiatdealer van De 
Ronde Venen, de sponsoring van s.v. 
Hertha de komende maanden ver-
der uitbreidt. 
Dit zal tot uitdrukking komen in een 
aantal acties voor Hertha teams, 
maar ook voor de Hertha leden staat 
er een aantal acties op stapel.

De eerste teams die hiervan profi-
teren zijn hun jongste jeugdleden. 
Autobedrijf Kooyman heeft aange-
boden om de gehele F-jeugd, be-
staande uit 6 teams, van trainings-
pakken te voorzien. 

Door dit mooie initiatief is Hertha 
ervan verzekerd dat haar jongste 
jeugd er ook de komende seizoenen 
netjes en warm bij loopt.

Daarnaast zal Autobedrijf Kooyman 
in samenwerking met Fiat een aan-
tal sv Hertha leden de mogelijkheid 
bieden om bij een X Factor liveshow 
aanwezig te zijn. 
Meer nieuws over deze unieke mo-
gelijkheid volgt binnenkort op de 
Hertha site.

Carlos Kooyman, de vierde genera-
tie Kooyman aan het roer, heeft in 
gesprekken met Hertha nog meer 
leuke acties kenbaar gemaakt maar 

daar komt deze in dit seizoen of in 
de komende seizoenen zeker nog 
op terug. 

Het spreekt voor zich dat s.v. Hert-
ha zeer gelukkig is met de steun van 
Autobedrijf Kooyman.

PK Sport kwam weer in 
actie voor Villa Joep in de 
strijd tegen kinderkanker
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CSW 2 wint uit bij 
Benschop 2
Wilnis - CSW 2 heeft in 2010 nog 
steeds geen enkel punt verspeeld. 
Vandaag waren de Wilnissers te 
sterk voor Benschop 2: 2-4. Deze 
zege betekent alweer de 13e over-
winning van het seizoen voor de 
ploeg van Van Zundert en Pauw. 
Echt makkelijk ging het niet, want 
een 2-0 voorsprong werd binnen 
vijf minuten weggegeven. Uiteinde-
lijk wisten de Wilnissers toch ver-
diend te winnen. Oege Pennin, Jil-
les Klumper (twee keer) en Wilfred 
Kooiman waren vandaag de doel-
puntenmakers.

CSW was vanaf het begin al de be-
tere ploeg. Kevin Bakker en Jochem 
van Bergen gaven af en toe de lan-
ge bal en zorgden hiermee voor 
problemen in de defensie van Ben-
schop. Toch kreeg Benschop ook 
twee grote kansen, maar wist deze 
niet te verzilveren. Uiteindelijk was 
het CSW die de score opende. Kevin 
Bakker stuurde Oege Pennin met 
een keurige pass over de grond de 
diepte in en laatstgenoemde maak-
te de kans keurig af. Na de goal kre-
gen beide ploegen geen noemens-
waardige kansen waarmee de rust-
stand bij 1-0 bleef.

Na de rust maakte CSW al snel de 
tweede goal. Jilles Klumper schoof 
in het zestienmetergebied de bal 

met een langzaam rolletje langs de 
keeper in de lange hoek. Na de 2-
0 leek er niets aan de hand voor 
de Wilnissers. Toch werd de voor-
sprong binnen enkele minuten uit 
handen gegeven. Uit twee vrije trap-
pen wist de thuisploeg de score op 
2-2 te brengen. 

Zowel CSW als Benschop kregen 
hierna de kans om de 3-2 te maken, 
waarbij Mike de Zwart te de groot-
ste kans kreeg. Oege Pennin speel-
de hem vrij, maar hij wist de bal voor 
een zo goed als open doel niet on-
der controle te krijgen, waarna de 
kans verkeken was. Gelukkig viel la-
ter wel de bevrijdende 2-3. Opnieuw 
was het Jilles Klumper die scoorde. 

Bij de 2-3 was het nog wel even bil-
lenknijpen, maar uiteindelijk wist 
Wilfred Kooiman, met voorberei-
dend werk van Jilles Klumper, de ze-
ge veilig te stellen:2-4. Al met al dus 
een goede afloop. Na afloop bleek 
Aalsmeer met een nipte 2-1 gewon-
nen te hebben van IJsselmeervo-
gels, dus helaas zijn de mannen niet 
ingelopen op de virtuele koploper. 

Volgende week speelt CSW zelf te-
gen IJsselmeervogels. Bij winst of 
gelijkspel is de tweede periodeti-
tel een feit. De wedstrijd begint om 
15.00 uur in Spakenburg.

Bianca Buijs door naar 
NK turnen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
27 maart was het de beurt aan de 
meisjes van de 3e divisie van dis-
trict Zuid- Holland Noord om zich te 
plaatsen voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen turnen. Deze keer 
was de reis niet zo heel ver weg en 
werden de voorwedstrijden gehou-
den in het prachtige complex Turna-
ce te Amsterdam.  Doordat  Bian-
ca Buijs en Nina Jongerling vori-
ge week 1e en 3e geworden wa-
ren tijdens de onderlinge wedstrij-
den  waren de zenuwen redelijk on-
der controle en konden ze relaxed 
aan de wedstrijd beginnen. De eer-
ste groep van  Advendo had  s’-och-
tends hoge ogen gegooid door een 
eerste en tweede plaats te verove-
ren waardoor  het  spannend werd  
voor de meiden. Bianca turnde van-

daag een zeer mooie balkoefening 
wat dan ook resulteerde in een 
prachtige score van 12,25 punten. 
De score voor de brug was 10,55 
en sprong leverde een puntensco-
re op van 10,45. Doordat Bianca al-
tijd zeer gracieus haar vloeroefening 
turnt kreeg ze een mooie score van 
11,00 punten.
Met een totaal score van 44,25 ein-
digde Bianca op een prachtige  4e 
plaats. Nina had vandaag iets meer 
pech  en kwam helaas wat punten 
te kort om zich te plaatsen voor de 
NK.  Met een 17e plaats is zij niet 
door.  
Met een 10,90 voor de brug en 11,60 
voor balk een 9,85 voor vloer  en als 
laatste een 9,85 voor sprong moest 
zij haar turnseizoen op wedstrijdge-
bied  dit jaar afsluiten.   

Openingstoernooi tvdrv
De Ronde Venen - Zondag 28 
maart 2010 was het openingstoer-
nooi bij onze tennisvereniging De 
Ronde Vener. Het was nog even 
spannend of het wel allemaal door 
zou gaan want de weersverwach-
tingen waren niet al te best. Geluk-
kig viel het allemaal hartstikke mee 
en hebben we de hele dag heerlijk 
staan tennissen. Het was erg gezel-
lig om de jeugd en de volwassenen 
tegelijk tijdig te laten spelen. 
De opkomst was geweldig, er waren 
maarliefst 22 jeugdleden aanwe-
zig. Iedereen heeft een aantal pot-
jes kunnen spelen. We hebben zelfs 
een introducé op bezoek gehad 
en een van de nieuwe jonge leden 

heeft ook al mee gedaan. Dit von-
den we erg leuk en we hopen dat 
de kinderen het ook zo naar hun zin 
hebben gehad. 
De kinderen hebben heel veel 
games kunnen spelen in de korte 
tijd die de wedstrijdjes duurde. Om-
dat we de kinderen een beetje door 
elkaar gehusseld met betrekking tot 
leeftijd en sterkte ho9pen we dat de 
kinderen wat nieuwe tennismaatjes 
hebben leren kennen. 
In de pauze hebben we limona-
de gedronken en paaseitjes gege-
ten met de kinderen en aan het ein-
de van de dag hebben alle kinderen 
een paashaas meegekregen.

Skaten, stunten en Nordic 
Walking
Mijdrecht - De buitensporten gaan 
weer beginnen. U kunt zich aanmel-
den bij het Centrum voor Beter Be-
wegen. Voor de jeugd zijn er 7 ska-
te- en stunt-lessen. Spelenderwijs 
wordt het rijden en remmen aange-
leerd zodat je je veilig voelt. De les-
sen zijn op dinsdag en woensdag-
middag om 16.00 uur. Het park in de 
buurt leent zich er uitstekend voor 
om het skaten aan te leren. 
Voor het stunten gaan we naar de 
skatebaan. Hier leer je met de toe-
stellen om te gaan. 
Voor volwassenen zijn er 5 skate- 
of skeelerlessen op maandagavond 
om 19.00 uur. 

Het is heerlijk om in de buitenlucht 
te sporten. Binnen een paar lessen 
heb je het Nordic Walking al onder 
de knie. Elke donderdagochtend is 
er training om 9.30 uur en op dins-
dag om 19.30 uur. We starten we 
vanaf de Turkoois 4 in Mijdrecht. 
Op zondag maken we om een Nor-
dic Walking wandeling van 10 tot 
15 km. Dan starten we steeds van-
af een andere plaats. Wil je een keer 
mee doen of je aanmelden voor één 
van de buitensporten.
Inlichtingen: Tel 0297 284855 of car-
lavannieuwkerk@hotmail.com

veenland turners tweede 
en derde in finale mini 
drie- en vierkamp
Wilnis - Op zaterdag 27 maart werd 
in de Willisstee de finale van de mi-
ni drie en vierkamp gehouden. Voor 
Veenland hadden zich 5 ploegen ge-
plaatst maar omdat je verplicht met 

vier turners moet turnen waren we 
gedwongen om een ploeg te verde-
len over de andere ploegen want in 
de voorronde mag je namelijk wel 
dubbeldraaien.

‘s  Morgens om half negen waren 
Veenland 1( Hidde, Finn, Jesse en 
Bob) en Veenland 5 ( Melvin, Kalvin, 
Mike, Ramon) aan de beurt. Sommi-
ge moesten in alle vroegte uit hun 

tent gehaald worden, want die wa-
ren op kamp met de scouting maar 
gelukkig waren ze op tijd wakker. 
Ze begonnen op rek en deden dit 
fantastisch met strakke oefeningen. 
Op de mat werd er hier en daar een 
foutje gemaakt. Maar op brug lieten 
ze weer zien dat ze uitstekend kun-
nen turnen. Ook op de  trampoline 
waren de sprongen  hoog en net-
jes. Veenland 1 werd dan ook uitste-
kend tweede. Ook Veenland 5 zet-
ten hun beste beentje voor. Op rek 
verbaasde een aantal door de borst-
waartsom opeens helemaal zonder 
hulp te turnen. Ook op de mat wa-
ren het keurige oefeningen.

Bij de brug hadden ze iets meer 
moeite doordat het de hoge heren-
brug was waardoor ze moeite had-
den om tot steun te komen.. Bij de 
prijsuitreiking bleken ze een mooie 
derde plaatst behaald te hebben. In 
de tweede ronde mochten Veenland 
2( Mike, Julian, Toon, Renze) en 
Veenland 6.( Patrick, Jeffrey, Dennis, 
Quincy) Ook hier een wijziging want 
helaas was Coen geblesseerd maar 
gelukkig wilde Mike invallen terwijl 
hij de oefeningen niet wist want hij 
deed mee in de voorronde met de 
driekamp en moest nu invallen bij 
de vierkamp maar hij deed dit heel 
goed. Ze begonnen weer op rek en 
hier en daar moest er een handje 
geholpen worden maar verder de-
den ze het netjes. Op de mat waren 
nu ook weer de handstanden een 
probleempje. Af en toe ging het te 
hard en vielen ze door.
Bij de brug ging het weer prima. 
Veenland 6 werd helaas net vierde. 
Veenland 2 liet nog mooie sprongen 
zien op de trampoline. Veenland 2 
bleek uiteindelijk 11de.
Al met al mooie resultaten en we 
gaan ons weer voorbereiden op de 
volgende wedstrijd op 10-4.

Opening van het 
watersportseizoen
Vinkeveen - Op zondag 25 april a.s. 
is het na een lange winter eindelijk 
weer zo ver: de start van een nieuw 
watersportseizoen van de Water-
sportvereniging Vinkeveen Abcou-
de op de Vinkeveense plassen. Dit 
jaar combineert de WVA de ope-
ning van het seizoen met de open 
dag van de vereniging met als the-
ma “Instapdag Jong en Oud” om 
jeugd en volwassenen kennis te la-
ten maken met deze gezellige en le-
vendige club. 
In tegenstelling tot eerdere jaren 
is de open dag niet alleen bedoeld 
voor de jeugd vanaf 8 jaar, maar ze-
ker ook voor de oudere watersport-
liefhebbers om kennis te maken met 
deze vereniging. Wellicht kan een 
hernieuwde kennismaking met het 
zeilen een oude jeugdliefde weer 
doen opbloeien. 
Hoe ziet de open dag eruit: om 9.30 
uur ontvangst van de deelnemers. 
Na een korte introductie wordt er 
door de deelnemers  zelf actief ge-
zeild onder begeleiding van de 
WVA-trainers in verschillende ty-
pe boten: van Optimist tot Valk, van 
Splash tot kajuitjacht. 
In de middag is het programma ge-
combineerd met de activiteiten rond 
de opening van het seizoen. De ope-
ningshandeling wordt om 13.30 uur 

verricht op het clubschip, met aan-
sluitend de traditionele openings-
wedstrijd met een start om 14.30 
uur voor de starttoren. De deelne-
mers aan de Instapdag krijgen de 
mogelijkheid om als opstapper mee 
te varen in de openingswedstrijd 
of vanaf andere schepen de wed-
strijd te volgen. Naast een beeld van 
het trainen kunnen de deelnemers 
zo ook kennismaken met het wed-
strijdelement van de zeilsport. 
De instapdag is niet alleen bedoeld 
voor iedereen die nog niet bekend 
is met watersport mogelijkheden in 
Vinkeveen in het algemeen en bij 
de WVA in het bijzonder, maar ook 
voor mensen die al wel bekend zijn 
met de watersport en eens willen 
zien wat de WVA voor hen kan be-
tekenen. Wilt u het Clubschip aan 
het Zandeiland 4 in Vinkeeveen een 
keer van binnen bekijken? Dit is uw 
kans! Het Clubschip is bereikbaar 
vanaf de Baambrugse Zuwe tegen-
over nummer 194. Iedereen is van 
harte welkom, maar voor de goede 
orde en voorbereiding is inschrijven 
gewenst! Let op de website www.
wvavinkeveen.nl voor meer informa-
tie en aanmeldingsmogelijkheden 
voor de “Instapdag Jong en Oud” en 
de opening van het watersportsei-
zoen op 25 april aanstaande!

vrienden- en vriendinnentoernooi
Mijdrecht - De jeugdcommissie 
van tennisvereniging de Ronde Ve-
nen kan groot succestevreden te-
rugkijken op een mooie tennisdag. 

Ruud van der Helm die met zijn ei-
gen tennisschool de lessen voor de 
Ronde Venen voortaan gaat verzor-
gen gaf  samen met Jeroen Wichers  

aan alle kinderen een clinic op ni-
vo. Mede hierdoor kregen de kin-
deren een afwisselend programma 
aangeboden. Er kwamen 30 kinde-

ren naar de tennisclub in de leeftijd 
van 7 tot en met 15 jaar. De mees-
te kinderen zijn lid van de club zelf, 
ongeveer 10 kinderen waren vriend 
of vriendin.  Ze werden ingedeeld 
in 3 (leeftijds)groepen die roule-
rend een clinic bij Ruud en Jeroen 
bijwoonden, een (dubbel)partij ten-
nis speelden en een spelvorm ten-
nis deden. 

Voor veel kinderen was het weer de 
eerste keer sinds het einde van de 
zomer dat ze met een racket in de 
hand stonden. Maar de meeste kin-
deren hadden alweer snel de slag te 
pakken. 

Met dank aan Adriaan Panman van 
tennishal de Ronde Venen die voor 
deze gelegenheid tennisrackets be-
schikbaar had gesteld.

Het was in ieder geval een goede 
voorbereiding voor het openings-
toernooi van afgelopen zondag. 
De jeugdcommissie zal woensdag-
middag 14 april van 14.00 uur – 
16.00 uur een pannenkoektoernooi 
organiseren. Aan het einde van het 
toernooi zullen de kinderen getrak-
teerd worden op een pannenkoek.


