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verbonden is met de toren bleken
aan roest onderhevig, terwijl ook de
balken waarin ze bevestigd zijn niet
ongeschonden waren.
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De Ronde Venen – Enkele weken
geleden stelde de fractie van Ronde Venen Belang het college vragen
over diverse onduidelijkheden rond
het geven van een vergunning door
het college aan de eigenaar van
de Mijdrechtse Dwarsweg. Lezers
van deze krant krijgen bij de naam
Mijdrechtse Dwarsweg al zoiets
van: “was daar een paar jaar geleden ook al niet iets mee?” Ja, dat
klopt. Bij de verkoop van deze kavel grond is alles wat maar fout kon
gaan, fout gegaan, maar zeker niet
in het nadeel van de koper. Maar
goed, gedane zaken nemen geen
keer, dus over en sluiten. Maar als
er dan op deze zelfde kavel grond,
aan dezelfde koper, een bouwvergunning wordt gegeven waar het –
volgens de fractie van Ronde Venen
Belang – helemaal niet mogelijk is,
dan gaan er weer alarmbellen rinkelen. Maar niets blijkt minder waar.
Volgens het college is er niets aan
de hand en was er voorheen ook al
niets aan de hand. Zij antwoordden:

gelijken voorziening. Het betreft een
rijbak voor paarden, waarvan de realisering in overeenstemming is
met het inmiddels in werking getreden bestemmingsplan “Marickenland”, dat aan het betreffende perceel de bestemming “Wonen” geeft.
De maximale bouwmogelijkheden
voor gebouwen op grond van het
bestemmingsplan zijn benut. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan
als deze vergunningvrij zijn. Op 30
juni 2008, verzonden 1 juli 2008, is
bouwvergunning verleend. Deze is
niet verleend met toepassing van de
algemene verklaring van geen bezwaar (op grond van artikel 19, lid 2,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening), maar met toepassing van een
zogenaamde binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid (op grond van artikel 19, lid 14d voorschriften van het
destijds geldende bestemmingsplan “Buitengebied”). Op grond van
deze vrijstellingsmogelijkheid is het
mogelijk om bij sloop van minimaal
500 m2 overtollige bebouwing de
woning uit te breiden tot 800 m3.
Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie (voormalig agrarisch bedrijf) is de bebouwing afgenomen.

Van aantasting van het open karakter van het gebied is derhalve geen
sprake. Het betreft een bouwkavel,
die reeds was opgenomen in het
bestemmingsplan “Landelijk Gebied” van de voormalige gemeente Wilnis, het daarna vastgestelde
bestemmingsplan “Buitengebied”
en het inmiddels in werking getreden (maar nog niet onherroepelijke) bestemmingsplan “Marickenland”. Ook in die zin is geen sprake van aantasting van het open karakter van het gebied c.q. de doelstellingen van het bestemmingsplan”, aldus de beantwoording van
het college.
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sluit genomen om de spits te verwijderen, zodat er een nieuwe fundatie
en verankering aangebracht kunnen worden. Komende vrijdagochtend, zo rond 10.00 uur, zal dan ook
door een 200-tonskraan de torenspits gelicht worden. Om het verkeer over de Kerklaan zo min mogelijk te hinderen zullen de opstelling
van de kraan en afvoer van de spits
via het naastgelegen MariaOordterrein plaatsvinden. Doordat dit spectaculaire gebeuren nogal wat kijkers zal trekken, wordt, ook voor
de veiligheid, het Maria-Oordterrein
gedeeltelijk afgesloten. De ontmanteling van de toren zal echter ook
vanaf de Kerklaan goed te zien zijn.
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Westenwind
Toen de bewegingsmeters, die al
eerder geplaatst waren om de toren onder controle te houden, aangaven dat er vooral bij harde westenwind de spits ontoelaatbaar bewoog werd er alarm geslagen. Om
toestanden, zoals in 1914 toen de
oorspronkelijke spits bij een storm
van de toren waaide, te voorkomen
was het wel duidelijk dat men niet
kon wachten tot de renovatie van
de toren zou beginnen en is het be-
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Communicatieweg 11a Mijdrecht
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Vinkev een - De imposante R.-K.
H. Hartkerk in Vinkeveen zal het
enige tijd zonder zijn spits moeten
doen. Onlangs is er in verband met
de toekomstige renovatie van de toren, waarbij de provincie een subsidie van 800.000 euro heeft toegezegd, door een specialistisch bedrijf
de buitenzijde van de toren nauwlettend onderzocht en gefotografeerd. Hierbij is gebleken dat de toren er slechter aan toe is dan de
deskundigen aanvankelijk dachten.
Behalve de slechte staat van de in
1885 gebouwde toren is men vooral bij de inspectie geschrokken van
de verankering van de torenspits.
De stalen ankers waarmee de spits
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De Ronde Venen - Onder begelei- En om dat belang te onderstrepen

NU OOK A.S.
ZONDAG OPEN!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

Viering van Boomfeestdag
voor de twintigste keer
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OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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De Ronde Venen - We waren er
inmiddels een beetje aan gewend
dat we de laatste maanden zonder stroomstoringen ons dagelijks
leven inhoud konden geven. Maar
nee hoor, maandagmiddag 12.20
uur was het weer eens raak: geen
stroom in grote delen van de woonkernen Wilnis, Mijdrecht en in mindere mate Vinkeveen en Amstelhoek. In de wijk Molenland ging het
licht ‘aan en uit’. Al met al toch genoeg om in sommige buurten alle elektrische klokken en apparaten weer van slag te laten zijn en die
moesten dus weer ‘op stand’ worden
gezet. En dat hadden we het afgelo-

Op maandag 15 juni star
de Rendementsdagen bij
ijzerwaren op de Rendeme
op het bedrijventerrein in
Op vrijdag 19 juni zal dez
eindigen met uitgebreide f
en borrel.

95

de supermarkten en andere grote zaken gingen dicht, want er kon
niet gepind worden en de computers werden afgesloten. Boodschappen doen was er dus even niet bij.
Erg lastig, net zoals veel thuiswerkers en bedrijven ondervonden. Al
met al waren er zo’n 2.000 gebruikers/huishoudens zonder stroom.
Volgens een woordvoerder van netbeheerder Stedin, onderdeel van
Eneco Energie Services, is de oorzaak van de storingen in deze regio
veelal te wijten aan de structuur van
de (veen)grond.
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Geen bouwwerk
“Er is geen sprake van het oprichten
van een gebouw of daarmee te ver-
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Kabels
Daarin zitten bestanddelen die de
beschermende mantel van de kabels aantasten waardoor op den
duur kortsluiting kan ontstaan. Mede om die reden worden hele kabelstukken uit het netwerk vernieuwd
en in een ‘schoner’ grondbed gelegd. Even over twee uur in de mid-

De hele week
DEMODAGEN

onze leveranciers laten u
de mogelijkheden zijn va
verschillenden actieprod

Vrijdag 19 jun
groot feest me
muziek, catering
mooie prijzen!

dag was de stroomstoring verhol- er daarom goed aan daar een UPS
pen en kon iedereen weer
normaal
tussen B.V.
de - zetten
(power supply),
Dirk
Stam IJzerwaren
Rendementsweg
26 - 3641 SL Mijd
aan het werk, Tel.
c.q.0297-231616
het huishouden
een apparaat
dat er
bij stroomsto-- Internet: w
- Fax 0297-231615
- E-mail:
info@dirkstam.nl
doen. Het wachten is op het volgen- ringen voor zorgt dat de computer
de ongemak, want nog lang niet is bij stroomuitval nog lang genoeg
het hele elektriciteitsnetwerk door blijft functioneren om alle programStedin onderhanden genomen dan ma’s normaal te kunnen afsluiten.
wel vernieuwd. Wie privé of zake- Op die manier gaat er geen onverlijk een computer in huis heeft doet vangbare informatie verloren.

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGen

openInGstIjDen
GemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRenGstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcepunten
service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr
8.30-12.30 u
servicepunten wonen,
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Ronde Venen vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Veenweg, 3641 SJ
in Mijdrecht. Dit in verband met de wegwerkzaamheden aan de Veenweg in Mijdrecht. De vergunning geldt
voor de periode 28 maart 2011 tot en met 20 mei 2011. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt,
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.
VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Datum
ontvangst

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 3

Vergroten bestaande bedrijfsruimte

2010/0595

23-3-2011

Vinkeveen
Wilgenlaan 47

Abcoude
Angsteloord 18

Oprichten van een bedrijfspand met woonruimte

2010/0594

21-3-2011

Proostdijstraat 32

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt
u nog niet inzien.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Abcoude
Baarslagstraat 10
Hoogstraat 4
Hoogstraat 10

Baambrugge
Rijksstraatweg 12-14
mijdrecht
Houtzaagmolen 33
Koningsspil 9

Vinkeveen
Ringdijk 27
Scholeksterlaan 3

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Reiger 6
Veenweg 158d

Bouwen serre aan de zijkant
van het huis
Plaatsen van lichtreclame en het
schilderen van kozijnen
Aanbrengen van dubbele beglazing
(HR++) en drie ramen worden v.v.
een ventilatierooster

Bouwen

W-2011-0151

16-3-2011

Vinkeveen
Waterhoenlaan 31

Reclame

W-2011-0161

21-3-2011

Bouwen

W-2011-0157

17-3-2011

Legaliseren van een bestaande
steiger

Bouwen

W-2011-0160

16-3-2011

Plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning
Maken van een uitbouw met
lichtstraat aan de achterzijde
van de woning

Bouwen

W-2011-0158

22-3-2011

Bouwen

W-2011-0155

17-3-2011

Vervangen en vergroten van het
balkon op de 1e verdieping aan de
achterzijde van de woning
Plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Bouwen

W-2011-0165

23-3-2011

Bouwen

W-2011-0156

17-3-2011

VooRnemen tot VeRlenInG BouwVeRGunnInG met ontheffInG/wIjzIGInG
BestemmInGsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 31 maart 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffing met bijbehorende ontwerpbouwvergunning:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

mijdrecht
Tienboerenweg 9

Uitbreiden van een melkveestal

2010/0587

opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse wijziging en een uitwerkingsplicht ingevolge artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling 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
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
VooRnemen tot VeRlenInG wIjzIGInG BestemmInGsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 30 maart 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpwijziging bestemmingsplan:
Aard van de wijziging

Bouwnr.

waverveen
Proostdijerdwarsweg 18a Wijziging detailbestemming in bedrijfsdoeleinden -B3-

2010-0310

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde wijziging te verlenen met toepassing van een binnenplanse wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
VeRleenDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Constructieweg 84
Vinkeveen
Groenlandsekade 19

mijdrecht
C. Beerninckstraat 14
Borsaliastraat 32
Dubloen 28

Aard van het project

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.

straatnaam

straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Wijziging van de bouwvergunning voor het
veranderen van een bedrijfspand

2010/0515

21-3-2011

Vernieuwen van een woning en berging

2010/0571

22-3-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. 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.
InRIchtInG tIjDelIjke BouwplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 maart 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de gemeente De

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Vestigen van een
logopedische praktijk
Plaatsen van een erker aan de
voorzijde van de woning

Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0126

17-3-2011

W-2010-2103

17-3-2011

Plaatsen van een dakkapel
Bouwen van een tuinhuisje
Wijzigen van de gevel en vergroten
van de woning aan de voorzijde

Bouwen
Bouwen
Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen
Bouwen

W-2011-0039
W-2011-0084
W-2011-0040

22-3-2011
17-3-2011
22-3-2011

W-2011-0087
W-2011-0023

17-3-2011
17-3-2011

W-2011-0044

17-3-2011

Plaatsen van 2 dakkapellen
Plaatsen van een prefab fietsenstalling op het terrein van Waternet
Realiseren van een erker aan de
voorzijde van de woning

Bouwen
Afwijken
bestemming

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.
VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen de volgende verkeersbesluiten hebben genomen, betreffende de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Helmstraat
44, 3641 EV in Mijdrecht.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Prins Bernhardlaan 28, 3645 DD in Vinkeveen.
- De Pauw in ’t Groen, 1391 RA in Abcoude af te sluiten voor vrachtverkeer;
- De parallelweg A2, 1391 RA in Abcoude open te stellen voor (brom)fietsen, snorfietsen en overige bestuurders;
Deze besluiten liggen met ingang van 30 maart 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 26 van het BABW.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Gevestigd:
Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, telefoonnummer 030 22 33 000. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- melkveehouderij Van Bemmel voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, op het adres tienboerenweg 9, 3641 RA mijdrecht;
- j.p. de Dood voor het wijzigen van de bedrijfsvoering bij een veehouderij, op het adres proostdijerdwarsweg 20, 3646 Am waverveen.
2. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen
van:
- hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, op het adres
Veenweg 158D, 3461 sm mijdrecht;
- Automobiel- en schadebedrijf Bakker voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte, op het adres constructieweg 15, 3641 sB mijdrecht;
- Bella con Venezia voor het verplaatsen van de bar en toiletten, op het adres Dorpsstraat 32, 3648 Ah
wilnis;
- Italiaans Restaurant pizzaria porto Vino voor het wijzigen van de bedrijfsvoering, op het adres Baambrugse zuwe 198 en 200, 3645 Am Vinkeveen.
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 bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, geopend op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 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 via tel. 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal
inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
VeRGADeRInG commIssIe RuImtelIjke zAken en puBlIeke weRken 12 ApRIl
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorziter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 april 2011.
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 28 april 2011
a. Het vaststellen van een lijst met categorieën van gevallen, waarin een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist (raadsvoorstel Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) spreekt over ‘activiteiten’ als verzamelnaam
voor zaken waarvoor vergunningplicht geldt. Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de mogelijkheden
om medewerking te verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan veranderd. Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van een binnenplanse
ontheffing - één die door het bestemmingsplan zelf geregeld is - of een buitenplanse ontheffing op grond
van een limitatieve lijst met gevallen. Deze lijst is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in
hoofdstuk IV, artikel 4. Voor activiteiten die niet onder één van deze ontheffingsmogelijkheden vallen bestaat
de mogelijkheid om medewerking te verlenen met een uitgebreide procedure. De raad moet in dit geval een
verklaring van geen bedenkingen afgeven.
b. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel nr. 0018/11)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van artikel 2.3.1 tabel inkomen-huur. Deze aanpassing is noodzakelijk in het kader van nieuwe wetgeving welke per 1 januari 2011 van kracht is. Bij behandeling van de harmonisatie van regelgeving in de raadsvergadering van 3 januari 2011 is de toezegging gedaan om de huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 in de raadscommissie Ruimte te bespreken.
c. Routering gevaarlijke stoffen (Raadsvoorstel nr. 0014/11)
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Met dit voorstel wordt vastgelegd via welke routes transport van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden. Zo kunnen gevoelige locaties zoals dorpscentra worden vermeden.
5. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken en mededelingen te doen.
6. Sluiting
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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.

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: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

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

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Salsa is voor iedereen!
Mijdrecht - Het is de grote trend
van de laatste jaren en de voorspellingen zijn dat het deze zomer weer
een record gaat breken: Salsa. Deze
heerlijke dans waarop je bijna niet
stil kan blijven staan wordt nu ook
gegeven in Mijdrecht bij Dansstudio
Jan Verburg. De dansstudio heeft
een enthousiaste en ervaren leraar
aangetrokken die u/jou gaat laten
kennismaken met deze dans, die inspanning en ontspanning perfect
combineert. Er worden in het hele land wekelijks vele salsafeesten
gegeven en wat dacht u/jij van de
feesten komende zomer op strand?
Het unieke hier aan is dat culturen
zich vermengen tussen jong en oud.
Salsa is echt voor iedereen! Kom

Samenwerking de ronde venen

vrijdag 8 april naar deze gezellige
dansschool om tegelijkertijd leuke nieuwe mensen te leren kennen!
Er zijn vele salsastromingen. Bij Jan
Verburg zal Salsa L.A. Style worden
gegeven, de meest gedanste salsastijl. De salsalessen zullen starten op
vrijdag 15 april. U/jij kunt zich nog
inschrijven. Op vrijdag 8 april is er
een open dag met een gratis proefles Salsa voor beginners van 20.00
tot 21.00 uur. Aansluitend zal een
een salsafeest gegeven worden van
21.00 tot 01.00 u. (kosten: vijf euro),
waarbij het geleerde in de praktijk
gebracht kan worden en de gevorderde dansers u/jou graag op weg
helpen. Voor meer informatie: Dansstudio Jan Verburg 0297-284422.

Vroege vogels op de open
dag bij Bos Autobanden
Mijdrecht - De officiële ‘open dag’
bij de nieuwste loot aan de stam van
Bos (Houtloods) aan de Energieweg
in Mijdrecht, kenmerkte zich door
een aantal ‘vroege vogels’ die zich
afgelopen zaterdagochtend al vanaf 8.00 uur aan de poort meldden
voor controle en wisselen van autobanden.
“Inderdaad, we kregen al vroeg de
nodige klanten, maar we verwachten er in de loop van vandaag nog
veel meer. Dat is fijn, dus hoor je van
ons geen wanklank”, aldus Robin
Schüller die de technische werkzaamheden op zich neemt in het
controleren van banden, balanceren
en verwisselen.
Maar ook Dennis Bos helpt een
handje mee op deze dag die de officiële opening betekent van Bos
Autobanden, ook al is men al een
weekje ‘in bedrijf’. Intussen worden in een partytent bij de ingang
bezoekers getrakteerd op broodjes hamburger, warme worst en gerookte paling. Vanzelfsprekend met
wat te drinken erbij. Ook de kinderen worden niet vergeten met wat
lekkers.
Volwaardig
Bos Autobanden presenteert zich
als een volwaardig bandenbedrijf
voor bandencontrole, reparatie, verwisselen, vervangen en balanceren
van banden.
In een deel van de houtloods is
daartoe een speciale ruimte voor ingericht, inclusief een magazijnstelling vol nieuwe banden van diverse
merken en maten voor alle soorten
en typen auto’s.
Voor het volgende seizoen is er voor
automobilisten tevens de mogelijkheid om zomerbanden te verwisse-

Millenniumgemeente

len voor winterversies. De zomerbanden kunnen door Bos Autobandenbedrijf in eigen beheer worden
opgeslagen. Omgekeerd kan dat
voor het in bewaring geven van winterbanden.
Boven de loods is het gedeelte voor
autobanden intussen kenbaar gemaakt met de naamgeving. Nu nog
een als een ‘naamdoek’, maar dat
wordt binnen afzienbare tijd vervangen door een echte belettering.
Particulier
Op de hoek van het pand aan de
Industrieweg is de benaming al als
grootformaat in een frame gespannen, samen met Bos Houtloods.
Bos Autobanden richt zich met zijn
bandenservice voornamelijk op de
particuliere markt, inclusief de kleinere bestelwagens voor de zakelijke
sector. Vrijwel alle soorten banden
van diverse bekende merken heeft
men op voorraad, geschikt voor de
meeste typen auto’s van nagenoeg
alle merken.
Niet op voorraad? Dan zijn ze zo besteld. Het bedrijf onderscheidt zich
door aantrekkelijk geprijsde banden
en een hoge mate van vakkennis en
service. Daarnaast kunt u via internet op de boswebsite alvast kenbaar
maken welke banden u wenst dan
wel nodig heeft. Montage is klaar
terwijl u wacht. Zie voor openingstijden, mogelijkheden en prijzen de
website: www.bosautobanden.nl.

De Ronde Venen is millenniumgemeente en wil graag eraan meewerken de acht millenniumdoelen te halen. Samen met de inwoners wil
de gemeente de strijd aanbinden tegen armoede, ziekten en analfabetisme in de wereld.
Een van de acties om inwoners bij de millenniumdoelen te betrekken
heeft SOS samen met onderwijskundige Suzanne ‘t Hart in gang gezet. En dat leidde tot een optreden van de Keniase dansgroep Kameleon op wel acht basisscholen. De gemeente was blij met het plan en
steunde het initiatief met een financiële bijdrage.
Een wervelend optreden werd gevolgd door workshops voor alle leerlingen. De scholen hielden er goede herinneringen aan over en deden
op hun eigen wijze aan vervolgacties. Zo gingen leerlingen van de Koningin Julianaschool in Wilnis in hun verbeelding op wereldreis naar
Nepal, Nicaragua en Tanzania. Met behulp van leskoffers leerden ze
spelenderwijs hoe kinderen in verre landen leven en naar school gaan.
Binnenkort wordt er vanuit de gemeente weer actie ondernomen. Ook
aan instellingen, scholen en bedrijven in Abcoude en Baambrugge
wordt gevraagd wat ze al bijdragen aan het halen van de millenniumdoelen. En wat ze zouden kunnen doen in de strijd tegen armoede,
ziekten, honger en analfabetisme.
Maar het zou wel heel toevallig zijn als er dan weer zo’n leuke dansen theatergroep als Kameleon langs zou komen om op de basisscholen van Abcoude en Baambrugge op te treden.
Ria Waal

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Drechtdijk De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje onder
het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.
Haar naam is Kikky.
- Coninksmeer in Vinkeveen, grijs/zwart cyperse gecastreerde kater.
Hij heet Barrel en heeft witte voetjes. Is gechipt en heeft een
fluorescerend bandje om.
- Eems in Uithoorn, Olivier, een lapjespoes. Zij heeft een breed kopje
en is lichtdementerend.
Gevonden
- Mijdrechtse Dwarsweg in Mijdrecht, zwart/bruin gestreepte poes.
Roest-bruin op kop. Voorpootjes wit, achterpootjes wit/bruin. Witte borst
en bef.
- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Buitenkruier in Mijdrecht, zwarte/witte kater. Hij heeft wituitlopende
oortjes. Hij is mager en heeft lichte beschadiging bij zijn neusje.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, zwart/witte niet-gecastreerde grote kater.
- N201 bij Shellstation in Mijdrecht, forse zwarte kat met witte bef en potjes.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, rode kater.
- Achterbos in Vinkeveen, zwart/witte kater. Rug zwart, onder wit. Hij
heeft witte vlek op zijn kopje. Mank aan rechterachterpoot.
- Nicolaas Steenstraat in Mijdrecht, witte kat met rode pluimstaart en
een rood kopje. Lijkt op een Boskat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Hond. een Boxer, 11/2 jaar oud. Reu, lief en vrolijk. Kan goed bij kinderen.
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.

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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Jubilerend Amstel Gospel
Choir in de Thamerkerk
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir
viert het 15-jarig bestaan met twee
jubileumconcerten ‘Beautiful People’ op 2 april in de Thamerkerk, aanvang 20.00 uur
Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen via www.amstelgospel.nl (ga
naar ‘Concert’ tab)
‘Beautiful People’ belooft een gevoelig concert te worden. Het koor
zal een eerbetoon brengen aan
een voor ieder koorlid speciaal persoon. Dit kan bijvoorbeeld een muziekidool zijn maar ook iemand uit

de persoonlijke omgeving. Een zeer
divers repertoire staat op het programma, het koor heeft hiervoor
de afgelopen maanden maar liefst
12 nieuwe nummers ingestudeerd.
Tevens zijn er cd opnamen gemaakt voor de nieuwste cd ‘Beautiful People’.
De cd verkoop zal tijdens de concerten van start gaan maar kan alvast besteld worden via de website. De concerten worden gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.
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‘Haar van Boven’ in Wilnis heeft
ook zijn ‘Barbier van Sevilla’
jes moeten ‘geplugd’ worden zoals
dat heet en voor alles wat met zingen te maken heeft en er om heen,
zoekt Emil nog een sponsor of een
manager die in hem wil investeren.

Wilnis - Rossini’s opera ‘De Barbier
van Sevilla’ is wereldberoemd en
niet minder bekend. Van deze opera over de zingende kapper bestaat
zelfs een Nederlandse versie, ten
gehore gebracht onder leiding van
Alberto Zedda. De kapsalon ‘Haar
van Boven’ in de Wilnisse Dorpsstraat heeft nauwelijks iets met deze opvoering te maken. Wel met het
muzikale aspect ervan. Want kapper/saloneigenaar Emil is behalve
begenadigd ‘coiffeur’ namelijk ook
zanger, maar dan in het moderne
genre. Hij zingt zowel Nederlandstalige liedjes als die in de moderne talen. Maar hij blijft op de eerste
plaats óók kapper en ondernemer!
Emil is een man die van beschreven
en onbeschreven activiteiten houdt.
Zo verdiende hij tien jaar geleden
een plaats in het Guinness Book of
Records door 4 dagen achtereen
zonder onderbreking te knippen.
Een van zijn medewerksters gaat op
korte termijn proberen dat record
minstens te evenaren. Emil (45) is
van jongs af aan kapper geweest,
hij schreef een boek over kappers-

zaken, werkte bij kappersscholen en
als kapper bij discotheken, waaronder Bob’s in Uitgeest.
Zanger
Hij knipte artiesten en ontdekte
zangtalenten bij zichzelf. “Overdag
ben ik kapper, maar ‘s avonds zanger,” geeft Emil te kennen. “Maar ik
heb ook een clip bij TMF, deed een
keer mee in de Gouden Kooi, heb
wat bij de Gooise Meisjes gedaan
en een liedje inclusief videoclip gemaakt. Mijn broer zingt ook, hij is
o.a. leadzanger bij The Poppies geweest (Non, non, rien n’a changé),”
vertelt Emil die zichzelf naast kapper eveneens als zanger/entertainer
ziet. Een soort ‘Barbier van Sevilla’, maar dan in zijn eigen kapperszaak Haar van Boven, waar hij overigens niet zingt. Wel liggen er CD’s
van hem. Emil is op RTL4 geweest,
hij zong en zingt samen met Oscar
Harris (Sing a song for the Children),
Johan Vlemmix, de Soulka Boys e.d.
en komt vaak in de wereld van Wolter Kroes en Marco Borsato. Maar
bekend word je niet zomaar. Je lied-

‘Tientje knippen’
‘Haar van Boven’ zag het ondernemerslicht op 21 oktober 2010. Via
een advertentie kreeg Emil de informatie toegespeeld dat de zaak in de
Dorpsstraat beschikbaar was. Daar
was als laatste een bloemenzaak in
gevestigd. Vervolgens is de winkel
omgebouwd tot een ruime en strak
uitgevoerde kapperszaak. “Als openingsstunt zijn we begonnen met
drie dwaze dagen, de eerst dag gratis knippen voor iedereen, de tweede dag voor 5 euro en de derde dag
voor 7,50 euro. Daar hebben we heel
wat klanten mee naar binnen gehaald, want heel Wilnis kwam zowat,” meesmuilt Emil die kennelijk
wel van ludieke acties houdt. “Veertien dagen geleden hebben we dat
weer gedaan om ons halfjaarlijkse bestaan te vieren. Maar ook om
weer nieuwe klanten met ons team
kennis te laten maken. Dat bestaat
behalve uit mijzelf uit vier enthousiaste hairstylistes. Behalve dat wij
ons onderscheiden door kwalitatief
goede haarbehandelingen voor het
hele gezin, doen wij dat ook door
onze prijzen. En die zijn nagenoeg
de laagste in Wilnis en waarschijnlijk wel van de hele regio. Verder kan
iedereen voor een haarbehandeling
gewoon bij ons binnenlopen zonder
een afspraak te maken. Er zijn zeven
zitplaatsen.
Prettig
Wij hanteren flexibele openingstijden, dagelijks van 10.00 uur ’s morgens, tot 20.00 uur ’s avonds. Op zaterdag is dat van 10.00 tot 18.00 uur.
Prettig voor de mensen die overdag

De lekkerste pizza‘s bestel
je bij Donnie in Wilnis!
Wilnis - Net zoals bij welke snackbar je het lekkerste patatje kan kopen in De Ronde Venen, waarbij vorige maand Dino’s Snackcar uit de
bus kwam, kwamen onvermijdelijk
ook de pizza’s aan de beurt. Het redactieteam van Veenig.nl, het platform voor jongeren in De Ronde Venen, heeft dat op haar manier weer
uitgezocht. Winnaar met 99 van de
100 punten werd Pizzeria-Grillroom
Donnie in de Wilnisse Dorpsstraat

nr. 26. Het redactieteam betrok ook
andere eetgelegenheden in de beoordeling. Dat waren onder meer
Pastavilla, Montfort en Kapadokya
uit Mijdrecht, Napels en Portovino uit Vinkeveen en Ristorante Venezia en Donnie uit Wilnis. Criteria
bij het onderzoek waren het gewicht
van de pizza, de temperatuur, geur,
smaak en het vetgehalte. En niet te
vergeten de snelheid van bezorging.
Donnie kwam daarbij als eerste uit

de bus, weliswaar met het kleinst
mogelijke verschil ten opzichte van
de concollega’s, maar toch. Aldus
mocht men bij Donnie het certificaat als ‘de beste leverancier van de
lekkerste en snelst bezorgde pizza’
in ontvangst nemen. Dat is toch een
felicitatie en wat nadere aandacht
waard.
Elke dag vers
Eigenaar van Donnie is Mohammed…en dan volgt er een mooi
stel achternamen welke die van
een Arabische sheik doen verbleken. “Zeg maar ‘Mo’, is veel gemakkelijker,” aldus de blij ogende eigenaar van Donnie. Immers een eerste
plaats op de lijst van pizzabakkers
annex bezorger geeft voldoening,
maar zegt bovendien iets over het
bedrijf zelf. ‘Ehhh… hoe kom je overigens aan die naam van de zaak?’
“Die is genoemd naar mijn nichtje,
de dochter van mijn broer. Hij was
ooit de eigenaar van de pizzeria. In
1993 heb ik het overgenomen”, legt
Mo uit. Italiaans in het aanbod van
bijna honderd gerechten met een
Egyptische eigenaar. Kennelijk gaat
dat goed samen, want Donnie staat
al heel wat jaren in De Ronde Venen
bekend als een zaak waar liefhebbers van Italiaanse en andere Mediterrane gerechten terecht kunnen.
Ter plaatse eten in de zaak met het
aanzien van een eetcafé waar in totaal 16 gasten een plaats kunnen
vinden is een optie, maar 85 procent

werken en alleen maar in het weekend of gedurende de avonduren
naar de kapper kunnen. ’s Avonds
zien we dan ook veel mensen voor
een knipbeurt of andere vorm van
haarbehandeling. En we houden ervan regelmatig met acties aan de
weg te timmeren. Zoals tussen 17.00
en 20.00 uur voor een ‘tientje knippen’ gedurende de maanden april,
mei en juni. Daarnaast kan men zich
bij ons abonneren op een serie van
tien haarbehandelingen, waarna
men de elfde gratis krijgt. Voor de
naam ‘Haar van Boven’ hebben we
doelbewust gekozen om op te vallen. Daar wordt over gepraat en niet
zelden worden er ook grappen over
gemaakt. Dat is nou juist de bedoeling want het betekent dat je over de
tong gaat. Het heeft ons geen windeieren gelegd want ik denk dat we
hier sinds de opening al ruim 2.000
mensen hebben gehad voor een
haarbehandeling. Daar hebben we
inmiddels een aardig bestand met
vaste klanten aan overgehouden die
zeggen dat ze erg tevreden zijn over
ons.” Aldus de ambitieuze en ‘zingende’ kapper.
Eén van de medewerksters, Gaby,
is behalve hairstyliste ook schoonheidsspecialiste. Zij wil een aantal
activiteiten op dit gebied in de salon
gaan ontplooien, zoals epileren en
wenkbrauwen kleuren, manicuren,
nagels lakken, make-up doen, etc.
Emil gaat daarvoor nog een plekje
in de salon zoeken om dit te kunnen aanbieden. Voorts borrelen er
bij hem regelmatig allerlei ideeën op
voor acties die hij met zijn team op
gezette tijden wereldkundig wil maken. Al met al ziet het er naar uit dat
de consument in de regio die voor
een goede haarverzorging kiest tegen een sterk concurrerende en/
of actiematige prijs, toch vaak snel
voor ‘Haar van Boven’ kiest.
wordt volgens Mo besteld waarna dit wordt afgehaald of thuis gebracht met een van de herkenbare ‘pizza-auto’s’ van Donnie. “Wij
kopen alles zelf in en bereiden alle gerechten met verse ingrediënten. Daar heb ik een speciale kok
voor in dienst. Elke dag bieden we
versgemaakte producten aan tegen
heel aantrekkelijke prijzen. En dat
zijn niet alleen vlees-, vis- en vegetarische pizza’s, maar ook salades,
soepen, diverse soorten pasta’s,
kinderpizza’s, vlees- en kipschotels
en speciale schotels, inclusief salade en patat (of pasta). Tevens diverse belegde broodjes, tosti’s en zelfs
nagerechten. Eigenlijk kan men van
voor- tot nagerecht bij ons terecht
als je een keer lekker en gemakkelijk wilt eten en thuis geen zin hebt
om te koken. Bestellen en afhalen
of even door ons laten brengen en
klaar”, laat Mo weten.
Elke dinsdag is er bij Donnie een
actie in de vorm van een pizza- en
pastadag, alles voor 7 euro per persoon. De pizzeria-grillroom is zes
dagen per week vanaf 16.00 uur geopend; op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag tot 24.00 uur, op
vrijdag en zaterdag zelfs tot 02.00
uur. Op maandag is Donnie gesloten. Bezorgen wordt vanaf 17.00 tot
22.00 uur uitgevoerd door twee pizzakoeriers in de hele regio De Ronde Venen, inclusief Woerdense Verlaat, Noorden, Kamerik en Kockengen. Telefonisch kan men bestellen via 0297-272082 of 273477 of
via internet: www.thuisbezorgd.nl of
www.just-eat.nl.
Regelmatig worden door Donnie
huis-aan-huisfolders verspreid met
het aanbod. Wie (nog) geen folder
heeft kan die in de pizzeria dagelijks
ophalen na 14.00 uur.

Aftredend voorzitter van Stichting De Bovenlanden feestelijk uitgezwaaid

‘Redder van het landschap’ neemt afscheid
De Ronde Venen - Tijdens een gezellige donateursavond in ‘t Oude
Parochiehuis werd er afscheid genomen van Jan van ’t Riet, die na 25
jaar voorzitter (en mede-oprichter)
van Stichting De Bovenlanden te
zijn geweest, deze functie nu heeft
overgedragen aan Otto van Asselen.
De scheidend voorzitter werd op
veel manieren geprezen; de Vogelwerkgroep De Bovenlanden had al
een vogel naar hem vernoemd, de
Janvantrietzanger , en had daar een
origineel verhaal bij.
De verhalenvertelster Elza Vis droeg
een speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhaal de Rietman voor. Kern van het verhaal was:
Hij bewaart het land voor de kinderen…
In een uitgebreide brief – vergezeld
van een prachtig boeket namens B

& W - prees burgemeester Burgman
(verhinderd i.v.m. een raadsvergadering) Jan van ’t Riet uitvoerig voor
zijn grote inzet en de vele activiteiten betreffende uiteenlopende natuurprojecten binnen de gemeente.
De nieuwe voorzitter informeerde
de aanwezigen over de activiteiten
van St. De Bovenlanden in het afgelopen jaar en kondigde o.a. aan
dat er binnen de Stichting ook een
Jeugdafdeling zal worden opgestart. Bedoeling is jonge kinderen
vertrouwd te maken met de natuur
en het landschap. Er zijn reeds verschillende grootouders/donateurs
die hun kleinkinderen als ‘Juniordonateur’ hebben aangemeld. In het
komend jaar zullen er speciale activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen worden georganiseerd.

Otto van Asselen , de nieuwe voorzitter (l), in gesprek met Jan van ’t Riet

Kleding- en speelgoedbeurs in Vlinderbosschool
Wilnis - Zaterdag 2 april aanstaande vindt op de Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis weer de jaarlijkse
kleding en speelgoedbeurs plaats.
Voor de twaalfde keer verandert de
school voor één dag in een grote
winkel waar allerlei koopjes te halen
zijn. Er worden naast (tweedehands)
kinderkleding (maat 92 t/m 176),
(buiten)speelgoed, boeken, skates,
schaatsen, kinderfietsen en kinder-

cd’s e.d. verkocht. Voor de kinderen
is er een video- en kleurhoek. Deze
in de wijde omgeving goed bekend
staande beurs begint om 09.00 uur
en eindigt om 11.00 uur.
Van de opbrengst is 60% bestemd
voor de verkopers en 40% voor
de school. Voor meer informatie:
beurs@vlinderbos.nl. Het adres van
de school is Veenweg 117A in Wilnis

Fraai voorjaarsconcert
van Brassband Concordia
Vinkeveen - Afgelopen zaterdagavond was de grote zaal van De
Boei weer omgetoverd in een concertzaal. Brassband Concordia gaf
haar voorjaarsconcert.
Jeugd
Het concert werd geopend door
het leerlingenorkest, dat evenals de
brassband onder leiding staat van
Stephan Koppelaar, Het speelde On
wings of Glory, waarmee het stijgende niveau van dit orkest duidelijk te
horen was. Daarna was de blokfluitgroep aan de beurt. Sommige kinderen hebben nog maar 4 maanden
les, maar onder de bekwame leiding
van Bernadette de Bree wisten ze
zich geweldig door hun eerste optreden te blazen. Ook de 3 nummers samen met het leerlingenorkest klonken geweldig.
Het leerlingenorkest sloot haar bijdrage aan het concert af met het
swingende Simply Jazz, met fraaie
solo’s van Kevin, Nico-Jan en Teunis.
Brassband
Daarna was het de beurt aan de
Brassband. Geopend werd met
het gedragen Hine e Hine, een bewerking van een kinderliedje uit
Nieuw Zeeland. Hiermee kwamen
de prachtige klanken van de band
goed naar voren. Vervolgens werd
Kefas van Rob Goorhuis ten gehore gebracht. Met dit stuk werd al
een mooi resultaat behaald op het
streekfestival in Bodegraven. Na het
stuk Venemair, met een schitterende
bugelsolo van Eveline van der Horst,
was het woord aan voorzitter Jan
van Peursem.
Hij vroeg Anton Luijsterburg naar
voren te komen. Anton heeft besloten aan het eind van het seizoen te
stoppen met spelen. De voorzitter

memoreerde de vele activiteiten van
Anton voor de vereniging, naast het
spelen op trombone. Als dank voor
zijn inzet overhandigde de voorzitter
een oorkonde voor trouw lidmaatschap van maar liefst 66 jaar!
In het deel na de pauze werd een
bloemlezing ten gehore gebracht in
het kader van 45 jaar brassband. In
1966 was de bezetting van de vereniging te klein om nog door te
gaan als fanfare. Er is toen besloten om te schakelen naar brassband-bezetting, waar minder spelende leden voor nodig zijn. Begonnen werd met The Pirates of Penzance, een ouverture, die ook werd
gespeeld op het eerste concert van
Brassband Concordia in 1966. Vervolgens werd The Sound of Music
gespeeld, met daarin alle bekende
hoogtepunten van deze musical.
Een mooie solo van Jan van Peursem op euphonium was te horen in
het stuk A moment of Silence.
Daarna kwam het bijzondere werk
Penine Moors, een 4-delig werk
van Darrol Barry, waarbij het mooie
landschap tussen Lancashire en
Yorkshire als inspiratie diende voor
sfeervolle impressies.
In Tijuana Brass speelde het orkest
de bekende melodieën van Herb Albert, zoals Mexican Shuffle en Tijuana Taxi.
Tot slot werd Hootananny uitgevoerd, waarbij de verschillende secties nog één keer goed konden uitpakken. Na het slotwoord van de
voorzitter, met de gebruikelijke en
verdiende bloemen voor de dirigenten toch nog een uitsmijter, speciaal voor de scheidende trombonist
Anton: Seventy six trombones. Informatie over de band kunt u vinden op
de website van de vereniging:
www.brassband-concordia.nl
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Mirande Lingerie organiseerde ‘spannende’ modeshows
Uithoorn - Mirande Lingerie vierde op 22 maart haar 45-jarig
bestaan met een tweetal feestelijk opgebouwde modeshows
aan boord van partyschip ‘Princess’. Het nieuwste schip van
rederij Triton uit Katwijk leende zich bij uitstek daartoe. Er was
een middag- en een avondshow aan boord waarbij richting
Ouderkerk a/d Amstel werd gevaren om na een uurtje de
terugkeer naar de (tijdelijke) ligplaats achter het Rechthuis
weer aan te vangen. Tijdens de vaart werd voor ruim 150
belangstellenden een goed verzorgde modeshow opgevoerd
door vier mannequins en een dressman. Een en ander werd
hoogstpersoonlijk door winkeleigenaresse Mieke Peters van
commentaar voorzien. In de organisatie werd zij bijgestaan door
haar enthousiaste team van medewerker(st)ers en familieleden.
Dat voor haar modeshows veel belangstelling bestaat bewijst
het feit dat in minder dan geen tijd na publicatie ervan beide
sessies waren ‘uitverkocht’.
40 plus
Belangstellenden konden van te voren in de winkel aan de Schans
een toegangskaart kopen voor 7,50 euro om een van de shows
bij te wonen. Dat lieten (overwegend) belangstellende dames
in de leeftijdsklasse van 40 plus zich geen tweemaal zeggen.
Het mannelijke deel was niet of nauwelijks vertegenwoordigd,
terwijl voor hen toch ook een kledingassortiment werd geshowd
in de vorm van ondergoed, bad- en nachtkleding. De teneur was
zomers, kleurrijk en fris met niet zelden een stukje ‘spannende
lingerie’ er tussendoor. Mooi afgewerkte kwaliteitskleding
van bekende merken in de segmenten lingerie, nachtkleding,
badkleding en corsetterie. Dat alles professioneel en soms met
een ondeugend trekje geshowd door de ‘vaste Mirande groep’
van mannequins Annette, Cynthia, Linda, Sharon en dressman
Dennis. In het benedenschip van de Princess hadden zij ruimte
om elke keer van kledingstuk te wisselen om dit vervolgens
via de trap op het gastendek te showen. Intussen werden de
aanwezigen door personeel van het partyschip regelmatig
voorzien van een hapje en een drankje. Door een goede routing
te hanteren verliep dat allemaal vlot en feilloos. Blikken en
uitingen van goedkeuring over wat geshowd werd gaven aan
dat het evenement in goede aarde viel bij de belangstellende
dames.

te deponeren in een daarvoor bestemde bus bij de uitgang
naar het loopdek. Zoals bekend schenkt Mirande Lingerie veel
aandacht aan de noodzaak van deze vorm van onderzoek door
het KWF en doneert zij zelf hier regelmatig ook aan. Kortom, bij
Mirande Lingerie kan men terugzien op geslaagde modeshows
die het 45-jarige jubileum extra cachet hebben gegeven. Dat
wordt wat bij het tiende lustrum in 2016. Want Mieke Peters-van
Bunningen met haar echtgenoot Piet en het gemotiveerde team
van medewerk(st)ers weten van geen ophouden…
Speciaalzaak
Mirande Lingerie biedt een omvangrijk assortiment lingerie en
corsetterie voor dames, herenondergoed en ondergoed voor
kinderen, zowel jongens als meisjes. Maar tevens bad- en
strandkleding voor deze doelgroepen alsook nachtkleding in de
breedste zin van het woord. Als één van de weinige zaken is
Mirande bovendien gespecialiseerd in lingerie en badkleding
waaraan een prothese ten grondslag ligt. Eén en ander voldoet
aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarbij gaat het om kleding
van bekende merken in het middensegment en de wat hogere
prijsklassen. Bovendien heeft men hier voor de rijpere vrouw
een uitzonderlijke keuze uit de wat grotere maten.
Die worden vaak geshowd tijdens de modeshows. En dat
doen jaar in, jaar uit altijd dezelfde mannequins. Dat geeft een
vertrouwd beeld naar buiten. De service die Mirande biedt
staat bovendien op een hoog peil. Kenmerken daarvoor zijn
het vakmanschap en de dienstverlenende instelling van het
personeel die men hoog in het vaandel heeft staan. Dat vertaalt
zich in gunstige zin naar het omvangrijke klantenbestand dat
opgenomen is in de computer. Dat bestaat uit tieners tot oma’s
van negentig. Gegevens over de maat en afgenomen artikelen
in de loop der tijd zijn herkenbare attributen om snel te zien
wat voor smaak de (vaste) klant heeft en of het gevraagde op
voorraad is. De clientèle is verspreid over heel Nederland en zelfs
uit het buitenland komen ze graag bij Mirande winkelen. Vooraf
even bellen (0297-564106) of het artikel binnen handbereik is,
maakt de beantwoording wel zo gemakkelijk.

Pauze
Die konden na de pauze ook nog profiteren van een kleine
loterij aan boord, waarbij een prijs van 45 euro, twee prijzen
van 22,50 euro en 9 pantynylons van het merk Kunert werden
verloot. Het bedrag van de toegangskaart kan men overigens
weer terugverdienen door bij Mirande voor minimaal 45 euro
aan lingerie of andere kleding te besteden waarbij de 7,50 op de
nota in mindering wordt gebracht.
Verder kreeg iedereen een waszakje met o.a. informatie over
borstkankeronderzoek, een pen en een notieblokje uitgereikt.
De bedoeling was na afloop voor dit onderzoek een donatie

Dalend aantal leerlingen vraagt om nieuwe maatregelen

De Fontein en de Hoeksteen
samen verder als één school

Boomfeestdag op De Schakel
Vinkeveen - Woensdag 23 maart
was het weer nationale Boomfeestdag. Dit jaar was het thema ‘Bomen
smaken naar meer’. Met dit thema
wordt het belang van de bomen in
de woonwijken en stedelijke gebieden aangegeven. Leerlingen van
groep 7 en 8 van basisschool De
Schakel hebben de gemeente geholpen met het snoeien van de bomen bij de sportvelden. Het weer
was prachtig en de kinderen gingen
vol enthousiasme aan de slag. Met
behulp van conciërge Hen en juf
Maringa was de klus snel geklaard.
De leerlingen kregen als bedankje een houten liniaal van de Boomfeestdag mee naar huis.

de dependance in Hofland, het gebouw van de Hoeksteen. Daar zijn
lokalen beschikbaar voor de groepen 7 en 8. Op 23 maart jongstleden zijn de ouders tijdens een ouderavond van deze plannen op de
hoogte gesteld. Centraal stond daar
de oproep om er samen de schouders onder te zetten. Het is een ingrijpende verandering voor ouders
en kinderen. Maar ook voor het personeel is de verandering groot. Een
aantal wordt, met behoud van baan,
overgeplaatst naar een andere locatie van de schoolvereniging.
Ingrijpend
De ingrijpende verandering heeft
ook een goede kant: het biedt de
mogelijkheid om de langgewenste vernieuwingen in het onderwijs

SCAU organiseert zondag 10 april:

Cello met piano in Thamerkerk

Voetdeskundige bezoekt
Leemans Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundige
brengt woensdag 6 april een bezoek
aan Leemans Schoenen aan het
Raadhuisplein 12. Gedurende de
hele dag zal deze specialist mensen
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven
over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en statisch

Mijdrecht - Twee jaar geleden waren de Hoeksteen en de Fontein gefuseerd tot een school met 2 locaties. Beide locaties gingen zelfstandig verder onder hun eigen naam
en boden volwaardig regulier onderwijs. In vergelijking met 10 jaar
geleden worden er nu de helft minder kinderen geboren, waardoor het
aantal aanmeldingen blijft dalen.
Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden met een gezond financieel fundament is het nodig om ingrijpende maatregelen door te voeren.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2011-2012 gaan ze samen verder als één school onder één naam:
de Fontein. Alle kinderen van groep
1-6 gaan naar het gebouw aan de
Johan van Renessestraat. De kinderen van groep 7 en 8 gaan naar

is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid of
pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en
Amerika heeft de Vibrionveer grote
opgang gemaakt onder mensen met
voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en
de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door veren-

de kupolen ondersteund en de voet
kan weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling af en
spieren en banden worden weer
krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een
goede doorbloeding bevordert. Bijkomend voordeel van de Fussgold
Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in
bijna alle modeschoenen. Mensen
met voetklachten en uiteraard ook
belangstellenden kunnen zich uitvoering laten informeren over deze
Zweedse uitvinding. Het advies van
de specialist is kosteloos. Wel is het
zaak van tevoren een afspraak te
maken. Leemans Schoenen is telefonisch bereikbaar via 0297-264655.

Uithoorn - Op zondag 10 april organiseert de SCAU alweer het laatste concert van dit seizoen. Dat betekent ook dat dan bekend zal worden wat het programma van volgend jaar voor moois gaat brengen en dat de abonnementen besteld kunnen worden. Om 14.30 uur
spelen in de Thamerkerk Nadia Davids, cello en Klara Würtz, piano. De
Roemeens-Israëlische celliste Nadia David studeerde aan conservatoria in Boekarest, Tel Aviv, Amsterdam en Detmold. Na het behalen van haar solodiploma en de Prix
d’Excellence in 1982 begon haar internationale carrière vorm te krijgen. Ze kreeg uitnodigingen voor
vele festivals, trad als soliste op bij
verschillende orkesten en behaalde
successen met het Klaviertrio Amsterdam, waarmee zij over de hele
wereld trekt en waarmee zij jaarlijks
ook de grote zalen in de Verenigde
Staten bezoekt.
Piano
Klara Würtz werd geboren in Boe-

dapest/Hongarije en begon op haar
vijfde met pianospelen. Op veertienjarige leeftijd werd ze toegelaten tot de Ference Liszt Muziekacademie aldaar. Vanaf 1991 stond Klara onder contract bij Columbia Artists Management, New York en
speelde meer dan 100 concerten in
38 verschillende staten van Amerika. Ook nam zij deel aan verschillende festivals. In 2003 debuteerde
Klara Würtz in de Carnegie Hall in
New York en de Boston Symphony
Hall met het Boston Symphony Orchester o.l.v. Bernard Haitink. Ook
in 2003 gaf zij haar eerste succesvolle solo-recital in het Amsterdams
Concertgebouw. In 2006 werd zij
uitgenodigd voor een Mozart recital tijdens de prestigieuze Salzburger Festspiele. Ook als kamermusicus is zij zeer actief o.a. ook bij het
Klaviertrio Amsterdam. Sinds 1996
woont en werkt zij in Amsterdam en
is zij docente aan het Utrechts Conservatorium. Het programma dat
deze twee grote artiesten ten gehore brengen zal bestaan uit werk

door te voeren waar kinderen veel
plezier van krijgen: Meer aandacht
voor techniek, natuur en wereldorientatie in de bovenbouw; Meer aandacht voor alle vormen van (nieuwe)
media waarmee een kind te maken krijgt: In alle groepen Engels.
Het vak staat voor groep 1-8 op het
rooster; Een kamp voor de kinderen
van groep 7 en 8 om het schooljaar
mee te beginnen.
De wens is er om samen met alle teamleden en ouders een vernieuwde Fontein neerzetten waar
goed onderwijs, met aandacht voor
de ontwikkeling van het kind, wordt
gegeven met daarnaast nog vele extra’s. Ouders kunnen er uiteraard op
rekenen dat hun kind op een goede
school blijft.

van Beethoven, Kodaly, Joaquin Nin,
Bloch, Piazzolla en Poppe. Kaarten
voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar à 12 euro bij de boekhandels
Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein
en Bruna aan het Amstelplein en
aan de zaal zolang er plaats is.
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Mensje van Keulen sluit
seizoen Venen Literair af

Nieuwe inloopavond over
stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Komende maandagavond 4 april bent u van harte
welkom bij een nieuwe bijeenkomst
georganiseerd door de genealogiegroep van de Historische Vereniging
“De Proosdijlanden”. De avond begint als gebruikelijk om 19.30 uur.
Deze keer met een korte lezing door
de heer Hans Snaterse over ‘de Mormonen’. Iedere stamboomonderzoeker kent de mormoonse kerk. Dat
komt omdat deze geloofsgemeenschap de grootste collectie genealogische gegevens ter wereld heeft.
In het Amerikaanse Salt Lake City
bewaart de kerk alle burgerlijke bestanden die ooit zijn geschreven.
Alleen al in Nederland bestaan er
tien centra voor familiegeschiedenis,
waar de genealoog voor persoonsgegevens terecht kan. Zie ook www.
familysearch.org

Vragen
Na de koffie bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen aan de
aanwezige leden van de genealogiegroep. Van schroom is inmiddels
geen sprake meer, hetgeen in maart
nog eens bevestigd werd met een
presentatie gegeven door hobby genealoog Ad Visser, over het opzetten
van zijn eigen genealogiewebsite.
Vastgesteld kan worden dat de belangstelling voor genealogie in onze directe omgeving alleen maar toe
lijkt te nemen.
Dus graag opnieuw tot ziens in de
Oudheidkamer in verenigingsgebouw De Boei in Vinkeveen waar u
kennis kunt maken met andere onderzoekers. Maar, gewoon even binnenlopen mag natuurlijk ook.
De avond eindigt rond 21.00 uur.

Vinkeveen - De laatste schrijver die
Venen Literair in seizoen 2010/2011
ontvangt is de schrijfster Mensje
van Keulen. Zij komt op vrijdag 15
april om 20.00 uur in De Boei aan
de Kerklaan 32 De kaarten voor
deze avond zijn alleen in voorverkoop te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Read Shop
in Vinkeveen en kosten 7,50 euro.
De verkoop begint vrijdag 1 april.
Mensje van Keulen’s debuutroman
was ‘Bleekers zomer’ die in 1972 uitkwam als eerste van tientallen boeken in diverse genres, die vanaf dat
moment met grote regelmaat verschenen. In 2004 ontving zij de Annie Romeinprijs voor haar gehele
werk, waarbij de jury haar fijnzinnig
realistische verteltrant prees. Van
Keulen heeft nooit te klagen gehad
over de waardering van zowel lezers
als van critici. In 2001 was zij te gast
bij Adriaan van Dis in de tv-serie
Zomergasten. Mensje van Keulen
werd geboren in 1946 in Den Haag.
Na haar middelbare schoolopleiding
en diverse baantjes, waaronder redacteur bij Propria Cures, waar ze
ondermeer politieke en literaire cartoons tekende, werd het schrijven

van verhalen haar voornaamste bezigheid. Een aantal verhalen werd
indertijd gebundeld uitgegeven onder de titel ‘Allemaal tranen’.
Geruime tijd maakte Mensje van
Keulen deel uit van de redactie van
het tijdschrift Maatstaf.

o.l.v. Angela Smit-Strubbe, Kinderkoor Emanuël uit Linschoten o.l.v.
Warno Ruting en Kinderkoor Ismaël
uit Wilnis o.l.v. Angela Smit-Strubbe
Kom luisteren en zing met hen mee
in de Hervormde Kerk aan de Kon.
Julianastraat in Wilnis! De toegang
is gratis. Aanvang 19.00 uur.

Rotaryconcert in dorpskerk
brengt 6000 euro op

Feestelijke opening Zoete
Toeten Taartdecoratie
Mijdrecht - ‘Van taartjes krijgt iedereen een glimlach op zijn gezicht!’
aldus Anoeska Everts, eigenaresse
van Zoete Toeten. ‘En dat is precies
de reden waarom ik dit werk met zo
veel plezier doe.’
Na een carrière in de zakelijke dienstverlening wilde Anoeska
Everts in 2009 het roer volledig omgooien. Van commercie naar creatief. Zij heeft altijd een passie voor
taarten en decoreren gehad en dat
vertaalde zich naar vele opdrachten.
In eerste instantie voor de vriendenkring en later daarbuiten. Na
het volgen van specialisatiecursussen zijn ook workshops (van 8 tot 80
jaar) en kinderfeestjes aan het dienstenpakket toegevoegd. Uitbreiding
van de werkruimte werd noodzakelijk, grenzen op het aanrecht en in
huis waren bereikt.
Na lang zoeken naar een geschikt
pand is gekozen voor casco nieuwbouw. Op het Industrieterrein
Mijdrecht waar in 2007 Columbier is

afgebrand, zijn nieuwe bedrijfsunits
gebouwd. Inmiddels zijn de eerste
bedrijven hier operationeel, Zoete Toeten is er een van. ‘Je bent op
zoek naar een ruimte die kan dienen als keuken. Maar watervoorzieningen ín een ruimte is moeilijk te
vinden. Dit cascopand bood de mogelijkheden alles zelf in te delen.’
Opening
Zondag 27 maart was het zover, het
pand van Zoete Toeten aan de Handelsweg 10-A in Mijdrecht is feestelijk geopend. De klanten die al een
kijkje hebben kunnen nemen waren zeer enthousiast, dus de opzet
van een professionele ruimte met
behoud van gezellige sfeer is geslaagd.
‘Ambities zijn er zeker nog. Dit nieuwe pand biedt zoveel mogelijkheden voor de toekomst. We hebben
bijv. nog 45m2 niet in gebruik. Maar
die plannen hou ik nog even voor
mijzelf’, lacht Anoeska.

Wandelen voor water
Vinkeveen - De redactie van de
Nieuwe Meerbode ontving het volgende bericht van Melanie en Dave
van de St. Jozefschool: “Er kwam vorige week een meneer van AMREF
vertellen over wandelen voor water. We gaan vandaag de waterloop
houden voor een goed doel. AMREF bouwt waterputten in armere
landen .Vandaag konden we het zelf
voelen hoe zwaar het is om met 6 li-

ter water 6 km. te lopen door Vinkeveen. We begonnen om 10 uur en
eindigden om half 12. Het was erg
zwaar om met 6 liter op je rug te lopen. Maar we hebben het overleefd
en we hebben veel geld opgehaald
voor AMREF. Bedankt dat alle kinderen zich voor dit doel hebben ingezet en ook de ouders die met ons
meeliepen.”
Melanie en Dave uit groep 8a

Abcoude - In een gezellige sfeer
en met prachtige muziek genoot
het publiek van het concert dat de
Rotary club Vinkeveen-Abcoude
op 19 maart jl. organiseerde in de
dorpskerk van Abcoude. Deze Rotary concerten zijn inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie.
Geheel belangeloos traden drie musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest op voor twee goede
doelen. Het concert werd goed bezocht en bracht daarmee 6.000 euro op. Het geld gaat naar De Stichting Kindertehuizen Bulgarije ‘Geloof, Hoop en Liefde’ en de actie ‘Po-

lio de wereld uit’. De Stichting Kindertehuizen Bulgarije ‘Geloof, Hoop
en Liefde’ steunt een vijftal kindertehuizen, met in totaal 400 kinderen.
De Rotary club Vinkeveen-Abcoude
ondersteunt het zogenaamde ‘Babaproject’, waarbij gepensioneerde
vrouwen op individuele basis liefde,
aandacht en begeleiding geven aan
de kinderen.

Visclubs
In onze regio is een aantal visclubs
actief. Zij hebben viswater dat ze inbrengen in een Federatievergunning, maar ze reserveren vaak ook
een deel van het water voor eigen
leden. Bezoek de website van HSV
Wilnis: www.hsvwilnis.nl om precies
te zien waar haar viswater is. Het
water dat direct vanaf de openbare
weg te bevissen is, is ingebracht in
de Federatievergunning. Voor eigen
leden heeft HSV Wilnis vis- en looprechten midden in de polder. AUHV
(Algemene Utrechtse HengelsportVereniging) heeft veel water in Koc-

Deze week: Oude Raadhuis in Wilnis

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

STICHTING

COLUMN

DE BOVENLANDEN

Voor 99% is het met de wereldwijde
actie ‘Polio de wereld uit’ gelukt om
deze ziekte te bestrijden, maar ook
de laatste poliohaarden moeten nog
worden aangepakt.

Visrechten in De Ronde
Venen nu goed geregeld
Wilnis - Het bestuur van hengelsportvereniging Wilnis is jarenlang
met Gemeente De Ronde Venen in
overleg geweest om het visrecht in
een aantal sierwateren in de gemeente te regelen. Dit is nu gelukt.
Na aanvankelijk wat heen en weer
gepraat is het gelukt om juist voor
de nieuwe gemeentelijke herindeling de zaken goed op papier te krijgen en het visrecht te regelen, zoals dat in Nederland behoort. Het
visrecht in de Gemeente wordt verhuurd aan HSV Wilnis (voor een
heel schappelijke prijs). HSV Wilnis
draagt er zorg voor dat de sierwateren worden ingebracht in de landelijke lijst van viswateren, zodat iedereen met een vispas er mag vissen. Als je in Nederland wilt vissen,
kan dat alleen als je in het bezit bent
van een vispas. Je krijgt een vispas
als je lid wordt van een hengelsportvereniging. Je kunt ook een vispas
op het postkantoor kopen (kleine vispas). Hierbij krijg je een lijst
met viswateren (zeer beperkt) maar
daar staan de sierwateren dus ook
op. Het is voordelig om lid te worden van een hengelsportvereniging
want dan is de hoeveelheid water
waarin je mag vissen is veel groter
en je steunt de hengelsport in Nederland.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Kinderboek
Het kinderboek ‘Tommie Station’
(1982) was goed voor de Zilveren
Griffel. Zeer goed besproken werd
de in 2001 verschenen roman ‘De
gelukkige’ over, zoals zij zelf zei:
“liefde, trouw en ontrouw, maar ook
een boek over kwetsbaarheid, illusies en desillusies, geluk en ongeluk“ ‘De laatste gasten’ verscheen
in 2007, over een aantal excentrieke
mensen die in een landhuis aan de
Amstel wonen.
In 2010 werd de bundel ‘Een goed
verhaal’ genomineerd voor de Gouden Uil en de Libris Literatuur Prijs.
Ter gelegenheid van haar vijfenzestigste verjaardag en haar veertigjarig schrijverschap zijn haar verhalen
bijeengebracht in een in mei uit te
komen uitgave ‘De verhalen’.
Wilt u meer weten over Venen Literair, dan kunt u bellen met Anneke
van Gessel, tel. 0297-261382 of met
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Zing mee met drie kinderkoren!
Wilnis - Zaterdag 9 april zal het
jaarlijks terugkerend kinderkorenconcert gegeven worden. Veel
koor- en samenzang met verschillende muziekinstrumenten zoals de
dwarsfluit, gitaren, djembè, piano en
orgel. Aan deze avond hopen drie
kinderkoren mee te werken, te weten Kinderkoor Joraï uit Kockengen

Het Historische hoekje

kengen, de Geer en een deel van de
Heinoomsvaart. AHV (Amsterdamse hengelsportvereniging): water bij
Waverveen, Vinkeveen, Uithoorn en
natuurlijk in Amsterdam. Als je bijvoorbeeld met een bootje op de Vinkeveense plassen wilt vissen, kun je
het beste lid worden van Amsterdam (of van de Weesper hengelaarsbond), omdat de plassen niet
in de Federatievergunning of in de
landelijke vergunning staan. Kortom, het is nog niet zo makkelijk als
je in Nederland wilt vissen, maar gelukkig kun je in de sierwateren van
De Ronde Venen binnenkort met alle vispassen terecht.
Aanvulling
Aanvulling op de lijst van viswaters
van HSV Wilnis.
Deze wateren worden opgenomen
in de Landelijke Lijst van viswateren
en in de Kleine Lijst.
Het visrecht is geldig vanaf 1 december 2010.
Mijdrecht
• (sier)wateren in en rond Molenland
• (sier)wateren in en rond Proosdijland
• (sier)wateren in en rond Twistvliet m.u.v. de sloot tegen Wickelhofpark
• (sier)wateren in en rond Proosdij
• (sier)wateren in en rond Hofland
m.u.v. de noordelijke randsloot
Wilnis
• (sier)wateren in en rond Veenzijde 1,2 en 3 m.u.v. de sloot ten
noorden van de oude spoordijk
Vinkeveen
• (sier)wateren in en rond Zuiderwaard en Westerheul m.u.v. de
noordelijke randsloot
• sloot langs Wilgenlaan, Bloemhaven, Heulweg, Julianalaan en
Bernhardlaan
• helft sloot direct ten zuiden van
de Ter Aase Zuwe.

DE WEIDEMOLEN
Wie wel eens over de Bovendijk in Wilnis rijdt zal het niet zijn
ontgaan. Daar staat, tegenover het golfterrein, trots in de weidse
natuur een kleine windmolen. Deze windmolen is van het type
weidemolen. De weidemolen behoort tot de allerkleinste molens.
De weidemolen werd met name in Noord-Holland op grote schaal
toegepast in polders. De polders, bestaande uit veengrond, klonken
niet overal evenveel in. Het centraal vastgestelde waterpeil
was dan ook niet naar ieders wens. De weidemolen werd als
oplossing hiervoor, ingezet om kleinschalig water in of uit- te
laten. Oorspronkelijk waren de weidemolens van hout, soms zelfs
uitgevoerd met zeilen.
De moderne weidemolens beleven weer een bescheiden opmars.
Deze opmars is te danken aan de nieuwe inzichten met betrekking
tot natuur en milieubehoud. En dat is ook waarvoor de weidemolen
aan de Bovendijk wordt ingezet. Stichting De Bovenlanden is daar
eigenaar en beheerder van drie hectare natuurterrein. Gestart is
met het verwijderen van de bemeste bovenlaag. Op de armere,
nattere grond konden zeldzame plantensoorten tot ontwikkeling
komen. Door peilverlaging trad er toch weer verdroging op. De
weidemolen wordt nu ingezet om deze verdroging tegen te gaan.
Er wordt water in gelaten. Door verdroging als gevolg van bemaling
en inklinking van de veengrond is veel fraaie en kwetsbare natuur
verloren gegaan. De Stichting De Bovenlanden probeert, met inzet
van uitsluitend vrijwilligers, bestaande kleinschalige natuur te
behouden en eventueel te herstellen. De Bovendijk is één van de
negen gebieden die de stichting in beheer heeft. Het resultaat van
de werkzaamheden is overweldigend, zeldzame plantensoorten als
rietorchis, zonnedauw, koningsvaren zijn teruggekeerd. Uit een
planteninventarisatie in 2010 bleek dat het gebied rijk is aan wel
180 plantensoorten! Deze diversiteit aan plantensoorten trekt
weer insecten aan. De insecten zangvogels en de zangvogels….
roofvogels. Zo kunnen we spreken van een mooie biodiversiteit en
een beter evenwicht. Mede met dank aan de weidemolen !!!
Dit is de eerste column uitgebracht door de Stichting De Bovenlanden.
Met deze column wil de stichting u regelmatig op de hoogte houden
van alle wetenswaardigheden van de natuurterreinen die de
stichting beheert. Nieuwsgierig waar u de overige natuurgebiedjes
kunt vinden? Kijk dan op www.debovenlanden.nl. Draagt u het
werk van de Stichting De Bovenlanden een warm hart toe dan
nodig ik u uit donateur te worden. Voor 7,- euro bent u al donateur.
Anja de Kruijf
Bestuurslid
Stichting De Bovenlanden

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
WORKSHOP ‘TAIJI’ TIJDENS DE
MANTELZORGSALON
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente 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, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

ALZHEIMER CAFé 13 APRIL 2011:
“HET LEVENSTESTAMENT”
Tegenwoordig bieden notarissen een “levenstestament” aan. Daarin wordt vastgelegd hoe u wilt dat de voor u belangrijke
zaken in uw leven verlopen, als u zelf niet meer in staat
bent om dit te regelen. Voor iedereen die voor u zorgt is het
van belang om te weten wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld
m.b.t. uw financiën, woning en inboedel, maar ook over uw
verzorging. Als u hier zelf een duidelijke mening over heeft,
kunt u deze wensen door de notaris vast laten leggen in
een levenstestament. Mevrouw Kramer – Janssen hoopt
ons vanavond uit te leggen wat het belang is van een levenstestament. Het Alzheimer Café opent zijn deuren op
woensdag 13 april om 19:30 uur in Zorgcentrum Zuiderhof
aan de Futenlaan 50 te Vinkeveen. Iedereen die in zijn of
haar persoonlijk leven met Dementie wordt geconfronteerd, de zieke zelf, familieleden maar ook hulpverleners
en andere belangstellenden zijn welkom. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten vanaf 19.30
tot 21.30. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, 0297
- 230280 bereikbaar op ma/di.

STICHTING DE BAAT BEGINT
GEHEUGENGROEP!
Afspraken vergeten. Voortdurend spullen kwijt. Moeilijk
uit uw woorden kunnen komen. Snel het overzicht kwijt?
Dementie maakt het dagelijks leven een stuk ingewikkelder. Heeft u of uw partner een beginnende vorm van
dementie? De Geheugengroep leert u omgaan met de
gevolgen hiervan en brengt u in contact met lotgenoten.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen bewegen, verstandelijke vermogens en het
geheugen. Deelnemers met geheugen problematiek gaan
daarom samen bewegen in Sporthal De Brug. Bij de groep
van de deelnemende partners staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Deelnemers geven elkaar tips en praten
met elkaar over de dingen waar ze in het dagelijks leven
tegenaan lopen. Iedere keer wordt er een ander thema besproken. De geheugengroep wordt iedere eerste en derde
maandag van de maand gehouden in de Buurtkamer van
De Baat. G. van Aemstelstr. 5 in Mijdrecht. Wilt u meer informatie over de geheugengroep of wilt u zich opgeven als
vrijwilliger kunt u contact opnemen met Marianne White of
Esther Smit. De eerste bijeenkomst is op 2 mei.

HHet Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is, onder andere, een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informatie: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
De nieuwste vacatures voor vrijwilligerswerk,
maart / april 2011
- Stichting De Baat zoekt een gezellige gastheer/ vrouw
die ondersteuning wil bieden aan hun geheugengroep.
Info: vacaturenummer 4402
- Stichting De Zonnebloem, afdeling Vinkeveen Waverveen, zoekt een voorzitter van deze afdeling. Info: vacaturenummer 4306
- Stichting De Zonnebloem, afdeling Vinkeveen Waverveen, zoekt een beheerder/ ster voor het secretariaat.
Info: vacaturenummer 4305
- AJOC Festival zoekt barvrijwilligers voor horecawerkzaamheden op het festival. Info: vacaturenummer 4255
- Speelwijs zoekt een assistent leidster op peuterspeelzaal
Ministek in Abcoude. Info: vacaturenummer 4222
- Stichting De Baat zoekt een organisator / gastvrouw/
gastheer voor organisatie van maaltijd- proeverijen van
het Oventje. Info: vacaturenummer 4182
Nog meer nieuwe en andere vacatures kunt u vinden op
onze website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Heeft u
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Dyanne
van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via tel. 0297
230280 (di. en do.) of d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

CURSUS JONGERENPARTICIPATIE EN
MAATSCHAPPELIJKE STAGES
In september en oktober biedt het Steunpunt Vrijwilligerswerk u een cursus aan, om u te helpen bij het vinden en
binden van jongeren tussen de 16 en 25 jaar bij uw organisatie. Een cursus van 3 dagdelen rondom het inrichten van
de organisatie voor jongeren, het creëren van aantrekkelijke taken en de begeleiding van jongeren. Interactief en
met gevarieerde methodische aanpak. Ook de maatschappelijke stage (MaS) zal behandeld worden. De cursus is
bedoeld voor bestuursleden, vrijwilligerscoördinatoren en
enthousiaste vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties en
non-profit instellingen. Voor het draagvlak binnen de organisaties wordt geadviseerd om vanuit de organisatie met
2 personen deze cursus te volgen. Tijd en plaats: de cursus
wordt gegeven op donderdag 22 september, 29 september
en 6 oktober, aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur in de Meijert
in Mijdrecht. Kosten: Honderd euro. Dit bedrag krijgt u terug als u de gehele cursus volgt. Meer informatie over de
inhoud of inschrijven: Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk: d.vantessel@stichtingdebaat.nl
of 0297-230280 (di. en do.)

LEVENSBOEK MAKEN
Twee keer per jaar organiseert De Baat bijeenkomsten
waarin een start wordt gemaakt met het schrijven van een
eigen Levensboek. Een levensboek is een mooie gelegenheid om terug te blikken op uw leven. Het boek gaat over
uw leven; over belangrijke gebeurtenissen, afgewisseld met
het alledaagse uit vroeger tijden. Om vast te leggen wat er
toen was en nu niet meer is. Zo gaan uw verhalen in ieder
geval niet verloren! Deelname is gratis. Voor dit voorjaar zijn
er helaas geen plaatsen meer vrij.Wilt u deelnemen aan de
tweede ronde, meldt u zich dan nu la aan. Want vol is vol.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel Verhoek, tel. 0297-230280 of n.verhoek@stichtingdebaat.nl

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT

Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4.
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

LENTE IN DE BUURTKAMERS
Dat de lente weer in aantocht is te merken aan de stijgende
bezoekersaantallen. Men gaat er weer meer op uit. Beide
Buurtkamers zijn gezellig ingericht en voorzien van mooie
lente-en-paasversieringen. De Buurtkamers zijn bedoeld
voor iedereen van 55 + uit de Ronde Venen. Er is geen
lidmaatschap of entree. U komt wanneer u wilt. Koffie en
mogelijke activiteiten mogen wij u gratis aanbieden. Uitgangspunt is gastvrij ouderencontact met tijd voor elkaar.
Er wordt regelmatig gekaart, rummycub en gesjoeld en
geknutseld. In de week van 11 april gaan we een Paaskrans
maken. In Mijdrecht kunnen we binnenkort de jeu-de-boules-baan weer gebruiken: dus liefhebbers gezocht! Heeft u
ideeën voor activiteiten. U bent van harte welkom. In Mijdrecht zijn er op dinsdag en donderdag tussen de middag
ook “samen-koken-samen-eten-groepen”. Hiervoor moeten
wij wel een bijdrage van € 5,- voor vragen. De Buurtkamers
worden gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Zij verzorgen de koffie/thee en allerlei activiteiten. De
vrijwilligers worden begeleid door Stichting De Baat. Natuurlijk zijn ook nieuwe vrijwilligers welkom. Wilt u eens de
sfeer en de koffie komen proeven, u bent van harte welkom
en neem uw buurman / vrouw gerust mee. Meer informatie: Coördinator Buurtkamers Annie van Gelder, tel. (di. en
do.): 0617970016

Carol Timmermans van Voice and Movement verzorgd
een Taiji workshop tijdens de salon. Taiji is een bewegingsenergieleer, waardoor het lichaam meer energie krijgt en
lichaam en geest in balans komen. Het bestaat uit zachte,
ronde bewegingen, die staand of zittend en in een kalm
tempo worden uitgevoerd. De ontspanning en rustige bewegingen hebben een positief effect op de ademhaling,
brengen de gedachten tot stilte en geven de geest rust. De
bewegingen worden aangepast aan uw mogelijkheden. De
mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep voor mensen
die zorgtaken hebben voor een familielid of buur. Bent u
mantelzorger, woont u in de Ronde Venen dan bent u van
harte welkom bij de mantelzorgsalon op maandag 18 april
van 13.30 uur tot 15.30 uur, deze keer, eenmalig, in Jongerencentrum Allround aan de Rondweg 1a te Mijdrecht en in
verband met Pasen op 18 april. Voor deze workshop is het
prettig als u makkelijk zittende kleding aan heeft. Zie voor
meer informatie www.stichtingdebaat.nl/steunpunt-mantelzorg. Vooraf opgeven voor deelname wordt op prijs gesteld. Stichting de Baat, tel 0297 – 230280, of e-mail e.smit@
stichtingdebaat.nl Mocht u het lastig vinden om van huis te
gaan of heeft u iemand nodig die uw zorgtaken even over
kan nemen, dan kunt u contact opnemen met een van de
Servicepunten. Zij denken met u mee voor een oplossing,
tel. 0297-587600.

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT

Buurtkamer Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5.
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

SPORTIEF WANDELEN IN WILNIS
Sportief Wandelen is méér dan gewoon wandelen. Het is
wandelen met aandacht voor wandeltechniek, uithoudingsvermogen, spierkracht en lenigheid. We wandelen in
en om Wilnis met als start/eindpunt Sporthal De Willisstee
aan de P.Joostenlaan te Wilnis. Het seizoen start op 5 april
en loopt door t/m 27 sept. 2011. We starten iedere dinsdagavond om 19.00 uur bij de ingang van de Willisstee en zijn
rond 20.00 uur terug. We nodigen u uit vrijblijvend een keer
met ons mee te lopen. Voor verdere informatie /aanmelden
kunt u terecht bij Ada Vis tel.nr. 0297-284828 of de website
www.spelensport55plus.nl

KOOKPUNT:
GASTVROUW OF GASTHEER GEZOCHT
Het Kookpunt is een kleinschalige eetgroep voor ouderen,
waarbij twee koks samen een heerlijk menu met meerdere
gangen bereiden. Het kookpunt is op zoek naar vrijwilligers
die gastheer of gastvrouw willen zijn op de maandagavond.
De gastheer of vrouw zorgt voor een gezellig gedekte tafel.
Vanaf 17.00 uur worden de deelnemers door de gastheer/vrouw ontvangen met een glaasje wijn en een hartig hapje.
Rond 18:00 uur gaat iedereen aan tafel. Je ondersteunt de
koks bij het uitserveren en ook bij de afwas. Rond 19:45
uur gaan de deelnemers naar huis. Het Kookpunt heeft
als thuisbasis Allround aan de Rondweg in Mijdrecht. Heb
je affiniteit met ouderen, houd je van lekker eten en vind
je het leuk om voor anderen klaar te staan? Dan is dit je
kans! Neem dan contact op met Pim Jongsma. Telnr: 0297230280 of e-mailadres: p.jongsma@stichtingdebaat.nl .

WAT DOEN DIE MAATJES?
Gemiddeld eens per week of twee weken bezoeken vrijwilligers, zogenaamde maatjes, van
Maatje voor Twee zelfstandig wonende inwoners
in het werkgebied van Stichting De Baat. Deze
inwoners kunnen om welke reden dan ook een
maatje gebruiken.
Maatje Job Geesink bezoekt elke week op woensdagmiddag mevrouw Veenstra (76 jaar) uit Vinkeveen. Mevrouw is wat depressief en loopt moeizaam. Ze kan wel wat ondersteuning gebruiken bij
het doen van boodschappen. Na het doen van de
wekelijkse boodschappen, drinken ze altijd even iets
in het winkelcentrum.
Maatje Manon (24 jaar) bezoekt elke week Vera (20
jaar) uit Wilnis. Vera heeft al een lange tijd te maken
met een borderline persoonlijkheidsstoornis en kan
op dit moment door bepaalde omstandigheden niet
naar school of werken. Manon probeert het leven
van Vera wat weer wat meer kleur te geven door samen te gaan zwemmen, een spelletje te doen of te
gaan winkelen.
Sonja Vaassen (54 jaar) uit Mijdrecht bezoekt Leonie
Kruik (57 jaar) om de week. Leonie heeft ADHD en
last van psychische problemen. Het is voor haar lastig om contacten te onderhouden. Samen met Sonja
maakt ze een wandeling met de hond, gaan ze naar
een tuincentrum of kletsen met minder mooi weer
thuis wat af.
Reamon Mak (67 jaar) is maatje van Joop Plooi (87
jaar) en zijn vrouw uit Waverveen.
Om de week bezoekt Reamon Mak meneer Plooi, zodat de vrouw van meneer Plooi even weg kan gaan
voor het doen van een boodschap. Maatje Reamon
Mak bekijkt met Joop Plooi fotoboeken, maken samen met de rollator een korte wandeling buiten of
vertellen elkaar mooie verhalen. Alle bovenstaande
namen zijn gefingeerd.
Spreekt u het ook aan om maatje te worden bij
Maatje voor Twee van Stichting De Baat? Of zou u,
of bijvoorbeeld uw (schoon)moeder/vader, het leuk
vinden om een maatje te krijgen? Neem dan contact
op met coördinator Carolien Harbers van Stichting
De Baat. Tel. 0297-230280 of per email: c.harbers@
stichtingdebaat.nl

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN APRIL 2011
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a
14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.30 u. soosmiddag
(koepelzaal)
19.00 u. film

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)

ong. 15.00 u.
weeksluiting

14.30-16.00 u. soos
19.00 u. muziek
9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

10.30 u.
stoelgym

09.30 u. handwerken
met Rode Kruis
10.30 u. elke even
wo.dagen
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

elke di.morgen 10.00 u.
knikkerbaan,
rummicub

om de week op
wo.morgen
schilderen

10.30 u.
beter bewegen
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

1e wo 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo 14.00-16.00 u.
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u.
bingo

14.00-16.00 u.
koersbal

middag
biljarten

10.15 u. en
14.00-16.00 u
klaverjassen
14 april 9.00-10.00 u.
en do. 7, 21, 28 april
12.30-13.30 u.
boodschappen en
naar de markt

VINKENOORD

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

OVERIGE

10.45 u
beter bewegen
(koepelzaal)

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

DRIEHUISZAAL

PROGRAMMA
PLUSBUS

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)

vr. 1 april 9.00-10.00 u.
winkelen in
Amstelveen
5 euro

vr. 1 en ma 11 april
16.00-16.30 u.
Eten bij het
Kookpunt
10 euro

wo. 6 april
9.00-10.00 u.
Strandpaviljoen in
Bergan aan Zee
16 euro

4 en 18 april
v/a 16.00 u.
Eetcafé het
Pruttelpotje

10.00 u.
Seniorweb DRV
internetcafé

13.30 u.
ANBO-leden Soos
in de Meijert

8 april 900-10.00 u.
Museum
de Heksenwaag
in Oudewater
14 euro

elke 2e do. v/d mnd van 10.00-11.00 u.
rollatorspreekuur
Volgende op do. 14 april
in NZuiderhof.

11 en 25 april
v/a 17.00 u.
Kookpunt in
Allround 7 euro

elke laatste ma. v/d
maand 13.30-15.30 u.
Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer, G. van Aemstelstr. 5,

Iedere 2e wo. v/d
maand v/a 19.30 u.
Alzheimer Café
in Zuiderhof

vr. 1, 8, 15 april
14.00 u.
rolstoelbrigade
vr 1. april
eucharistieviering
di. 5 april 14.30 u.
bloemschikken

di. 5 april 19.00 u.
bingo
do 7 april
de Blauwe Bij komt
(12 kinderen)
met muziek

do. 7 en ma. 11 april
14.30 u.
spelmiddag
(koepelzaal)
do 7, 21 april 19.00 u.
muziekact

di. 9 april 14.30 u.
Koninginnedag
bloem maken
met lint
di. 12 april 10.00 u.
de kinderen van
de Eendracht (Riki)
Paaspakket en uitdelen

di. 12 april 14.30 u.
beautymiddag
in de zaal
12 april 19.00 u.
filmavond
do. 14 april
NPV-middag

do. 14 april 19.00 u.
muziekavond
19 april 19.00 u.
bingo
do. 21 april 14.30 u.
placemats maken

zo. 24 april
paasbrunch kaartverkoop bij de receptie
26 april 19.00 u.
oranje quiz
do. 28 april 10.00 u.
zingen met
koor Shalom

za. 30 april 10.00 u.
koffie met gebak
tv-uizending op
scherm
za. 30 april 14.00 u.
oranje quiz met
hapje en drankje

vr. 1, 8, 15, 22, 29 april
14.00-16.00 u.
rolstoelbrigade
zo. 3 april
10.00-11.45 u.
inloopzondag

ma. 4, 18 april
14.00 u.
kaarten
di. 5, 19, 26 april
15.00 u.
sjoelen

wo. 6 april 15.00 u.
en 18 april 10.30 u.
IVN lentekoffer
komt langs
ma. 11 april 14.15 u.
bordspelmiddag

di. 12, 26 april
10.00-10.45 u.
Rabobankbus
di. 12 april 15.00 u.
bingo

vr. 15 april 10.30 u.
paasknutselen
do. 21 april 10.00 u.
Witte Donderdag
H. Mis

do. 21 april 12.00 u.
paaslunch
vr. 22 april 15.00 u.
Goede Vrijdag
Kruiswegstatie

di. 26 april 9.30 u.
decibel
hoortoestellen
do 28 april 10.00 u.
Meijssen Modeshow

vr. 29 april 15.30 u.
Café Hans
za. 30 april 10.00 u.
Koninginnedag op
groot scherm

ma. 25 april
thema maaltijd
paasbrunch
di. 26 april 14.30 u.
bingo

di 26 april 19.30 u.
Con Amore optreden
zaal open 19.00 u.
2x20 min. met pauze
za. 30 april
Koninginnedag

vr. 1, 8, 15 april 14.00 u. wo. 6 april 14.30 u.
do. 7 april 14.30 u. wo. 13, 27 april 10.30 u. do. 14 april 13.30 u.
za. 16 april 14.00 u.
rolstoelbrigade
knikkerspel
zingen rond het orgel
zingen
aanwezig
dag van de ouderen
ma 4, 18 april 14.30 u. wo. 6, 20 april 10.30 u. ma. 11, 25 april 14.30 u.
(Tuinderslaantje)
modeshow Montura
(recreatiezaal)
quizmiddag
schilderen
en di. 12, 19 april
wo. 13 april 10.00 u.
14.30 u. (in de zaal)
ma. 18 april 18.00 u.
di. 5 april 14.30 u.
(Tuinderslaantje)
spelmiddag
beauty ochtend
vr. 15 april 19.00 u.
aanvang
rollatordansen
Eucharistieviering uit eten in eigen huis

wo. 6 april 18.30 u.
wo. 19 april 14.00 u.
bingo

vr. 10 april 10.15 u.
modeshow en
verkoop
Fa. Doorduyn

wo. 13 april 14.00 u.
optreden van Vocal
Power

do. 14 april 14.30 u.
film ‘Iep’ 4 euro

do. 14 april 14.00 u.
borrelmiddag
met de heer Schouten
op de piano

do. 28 april 14.00 u.
duo Impuls

za. 30 april
Koninginnedag
braderie

wo. 13 april
9.00-10.00 u.
Apenheul
45 euro

do. 14 april
12.30-13.30 u.
film v/d maand
7 euro
(Maria-Oord)

vr. 15 april
9.00-10.00 u.
winkelen
in Bisonspoor
6 euro

wo. 20 april
9.00-10.00 u.
Keukenhof
30 euro

vr. 22 april
9.00-10.00 u.
bloesemtocht
langs De Linge
17 euro

wo. 27 april
9.00-10.00 u.
Tuincentrum
Het Oosten
4 euro

vr. 29 april
10.00 u.
tuin Paleis Soestdijk
26 euro

Activiteiten St. Spel
28 april
wo. 20 april
en Sport 55+
Passage Mijdrecht Onze kontakt morgen
zie website: www.
Als kinderen ander
Op weg naar Pasen
spelensport55plus.nl
wegen gaan. Door
of bel: 06-21918353
M.A.T. v.d. Kooi-Dijkstra

za 19 april 19.30 u.
Passage, afd. Vinkeveen
en Waverveen
Herv. Ver. Gebouw
Vinkeveen
Paasliturgie

v/a 12.30 u.
Open tafel in Nieuw
Avondlicht. Opgeven
bij Zita 0297-287942 op
di. tussen 9.30-10.30 u.
(9 dagen van tevoren)

Rabobankbus oneven weken:
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, hoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe
elke di. 15.15-17.00 u.

Rabobankbus even weken:
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk,
elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe
elke di.15.15-17.00 u.

2e katern
Mitsubishi verovert Nederland met spectaculaire acties en Editions

Bij Autobedrijf van Yperen
is het duidelijk merkbaar!
Regio - Tatjana Simic ging in een
Mitsubishi ASX met succes op zoek
naar een nieuwe man. Ben Saunders won met The voice of Holland
een Mitsubishi. En ook de rest van
Nederland loopt steeds meer warm
voor Mitsubishi. Dat is niet vreemd,
want Mitsubishi biedt riant uitgeruste, voordelige modellen en denkt
aan het milieu (de eerste volledig
elektrische auto in Nederland is van
Mitsubishi!). Met de huidige Edition-uitvoeringen en extra kortingen
doen ze er nog een flinke schep bovenop. Ook bij Autobedrijf van Yperen in Mijdrecht en Aalsmeer is dat
duidelijk merkbaar. De Mitsubishidealer legt uit:
“De Edition-uitvoeringen bieden
klanten de mogelijkheid om tegen
een geringe meerprijs een pakket
aan extra’s toe te voegen om hun
nieuwe Mitsubishi nog completer en luxer te maken. Het voordeel
kan daarbij oplopen tot 3.100,- euro“. Een overzicht van wat Autobedrijf van Yperen biedt:

ter ook een hogere inruilwaarde dan
een model met 3 deuren. Deze actie
duurt nog tot 30 april.
Lancer
De Mitsubishi Lancer is net als de
Colt verkrijgbaar met A-label én in
de Edition ONE en TWO uitvoeringen. Het is een zuinige, voordelige
auto die net als de Colt prima kan
concurreren met vergelijkbare merken in zijn klasse.
ASX
Deze nieuwkomer bij Mitsubishi is
hard op weg om records te breken.
Niet alleen Tatjana en Ben Saunders
rijden erin, ook veel andere mensen
waren blijkbaar toe aan iets heel anders en kochten een ASX. Ook dit
nieuwste Mitsubishi-model heeft
een zeer voordelige (Intro) Editionuitvoering.

Outlander
Sinds vorig jaar is ook de Outlander
vernieuwd. Deze stoere SUV kreeg
een complete facelift, kent een Intro
Edition-pakket en is nu ook verkrijgbaar met een zeer sterke en uiterst
zuinige 2.0 motor. Voor 1.000,- meer
is hij er ook in automaat.
i-MiEV
Iets heel anders van Mitsubishi is de
nieuwe i-MiEV. Deze eerste volledig
elektrische auto in ons land is snel
oplaadbaar, heeft een grote actieradius en wordt standaard geleverd
met 3 jaar garantie. Voor zowel particulieren als bedrijven is het nu extra
aantrekkelijk om elektrisch te gaan
rijden in verband met interessante financiële regelingen. De i-MiEV
is net als alle andere modellen van
Mitsubishi duurzaam, milieuvriendelijk en goed voor de portemonnee!

Nogmaals een mooie beker
voor dansers van ‘Nicole’
Mijdrecht - Afgelopen zondag
27 maart heeft de selectie 3 groep
van Jazz- en Showballet Nicole uit
Mijdrecht een mooie derde plaats
gewonnen in Theater De Muze in
Noordwijk. Ze deden mee aan de
wedstrijd Shell we Dance van Jeffrey Schenk producties. Een knappe prestatie, omdat de categorieën

Colt
De Colt, een rijk uitgeruste ´hoogzitter´ met veel extra’s, is nu al leverbaar vanaf 10.599,- euro. Naast het
pakketvoordeel van de Editions ONE
en TWO heeft de Colt nu een extra
pluspunt: 5 deuren voor de prijs van
3! Sinds de start van deze actie begin februari zijn de gratis ‘extra deuren’ een enorm succes. Ze leveren
gemak op voor de eigenaar, en la-

halfgevorderd en gevorderd bij elkaar zijn gevoegd. Het bleef daarom tot het laatste moment spannend wie er met de prijzen naar huis
zouden gaan. Groep 9b van 12-14
jaar heeft ook meegedaan om wedstrijdervaring op te doen. Zij waren erg origineel met hun mijnwerkerskostuums maar vielen net bui-

ten de prijzen. Al met al was het
weer een erg geslaagde en gezellige dag. De volgende wedstrijd van
Shell we Dance zal dansschool Nicole er niet bij zijn omdat die op 28
mei a.s. wordt gehouden, en dan is
net de eindshow van de dansschool
waar iedereen alweer keihard voor
aan het trainen is.

Lijst 8 stelt problemen JC Allround aan de kaak

La Paix stopt met huren
van het jongerencentrum
Mijdrecht - Deze week is bekend
geworden dat La Paix stopt met het
huren van het jongerencentrum Allround. Al sinds het begin van deze
huurovereenkomst bleven de bezoekersaantallen tegenvallen bij
La Paix, reden genoeg om er een
punt achter te zetten. Wat betekent
dit voor Jc Allround? De inkomsten
die kwamen uit de verhuur van het
pand aan La Paix dekten voor een
groot deel de exploitatiekosten van
Allround. Lijst 8 stelt het college een
aantal vragen over wat de exacte gevolgen zijn voor het jongerencentrum en stichting De Baat (ver-

antwoordelijk voor het jongerenwerk). Het deel van de exploitatiekosten dat werd gedekt door de
zaalverhuur aan La Paix valt nu weg,
die kosten moeten nu ergens anders vandaan komen. Aangezien dit
over tienduizenden euro’s gaat, kan
dit een probleem opleveren. Tevens
wil Lijst 8 weten of de uitbater van
discotheek La Paix verantwoordelijk
is voor een deel van het beheer van
het jongerencentrum, en of het jongerenwerk die taak nu in de schoot
krijgt geworpen. Fractievoorzitter
Kiki Hagen: “Wij willen graag weten
wat voor impact dit heeft voor het

jongerenwerk en het gebruik van
het gebouw. Wij dragen het jongerenwerk een warm hart toe en zien
graag dat de kwaliteit niet onder deze kwestie gaat lijden.”
Op zoek
Uit de media heeft Lijst 8 vernomen
dat het jongerenwerk hard op zoek
is naar nieuwe vormen van inkomsten om het tekort te gaan dekken.
Een taak die eigenlijk niet aan het
jongerenwerk toebedeeld zou moeten volgens Lijst 8. De jongerenwerkers hebben plannen om nieuwe
vormen van inkomsten aan te snijden. Er zou een financiële impuls
moeten komen om het gebouw een
facelift te geven. Fractie-assistent
Vincent van Beek: “Hoewel Lijst 8
het van harte toejuicht dat de jongerenwerkers zo betrokken zijn, willen wij graag weten wie er voor het
gebouw verantwoordelijk is. Als het
gebouw van de gemeente is, is het
vergaren van de benodigde financiele middelen ook een taak van de
gemeente. Daarom willen wij duidelijkheid over de situatie, zodat we
gezamenlijk op zoek kunnen naar
goede oplossingen.” Komende weken moet er duidelijkheid komen
over de gevolgen van het opzeggen
van de huurovereenkomst. Lijst 8 zal
dit op de voet volgen.

Op 30 en 31 maart

A2: afsluiting op- en afrit
Vinkeveen en oprit Abcoude
Regio - In de avond en nacht van
woensdag 30 maart en 31 maart
heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam richting Utrecht te maken
met de afsluiting van de oprit en de
afrit Vinkeveen (afrit 4). In de nacht
van 31 maart is ook de oprit Abcoude richting Amsterdam afgesloten
voor verkeer.
Werkzaamheden
Wegens grondwerkzaamheden bij
de geluidsschermen van Vinkeveen
en Abcoude heeft het verkeer te
maken met afsluiting van de:
- oprit Vinkeveen naar de A2 richting Utrecht in de nacht van
woensdag 30 maart tussen 01.00
uur en 05.00 uur. Het verkeer van
Vinkeveen richting Utrecht wordt
omgeleid via Abcoude, omleidingsroute 7.

- afrit Vinkeveen (afrit 4) op de
A2 richting Utrecht in de avond
van donderdag 31 maart tussen
19.30 uur en 00.30 uur. Het verkeer met bestemming Vinkeveen
wordt omgeleid via afrit Breukelen, omleidingsroute 8.
- oprit Abcoude naar de A2 richting Amsterdam in de nacht
van donderdag 31 maart tussen
00.30 en 05.00 uur. Het verkeer
van Abcoude richting Amsterdam wordt omgeleid via Vinkeveen, omleidingsroute 7.
Omleiding
De omleidingsroute staat ter plaatse
aangegeven op gele borden langs
de weg. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd. Voor alle afsluitingen geldt dat
bij ongunstige weersomstandighe-

den de werkzaamheden worden uitgesteld. De werkzaamheden vangen
aan na de avondspits en zijn voor de
ochtendspits afgerond.
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van
de A2. De capaciteit wordt vergroot waardoor de doorstroming
verbetert. Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan
het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis)
en op www.rijkswaterstaat.nl en/of
www.utrechtbereikbaar.nl.

Wéér een huwelijksjuweel,
nu in Vinkeveen!
Vinkeveen - De Ronde Venen is en
blijft een rijke gemeente als het gaat
om mooie huwelijksjuweeltjes. Dit
keer zijn het Jan en Dina StraverKerkhoff aan De Helling die maandag jl. 60 jaar huwelijk op hun conto konden bijschrijven. Alweer een
diamant in onze gelederen! Jan is
een écht ‘Sinterklaaskind’, zoals hij
zelf zegt, want hij is geboren op 5
december 1926 in Zwammerdam op
het binnenvaartschip van zijn vader. Dina is wat jonger, zij zag het
levenslicht op 27 januari van dat jaar
in Nes a/d Amstel. ‘Ouwetjes’ dus?
Geenszins, want zowel Jan als Dina verkeert nog in prima gezondheid en zij zijn uiterst goed bij de
pinken. Zij laten zich de kaas niet
van het brood eten. Waarschijnlijk
omdat zij hun hele leven hard hebben gewerkt en daar blijf je kennelijk gezond bij. Jan is namelijk 43
jaar binnenschipper geweest en Dina volgde hem. “Ze kon op een gegeven moment net zo goed en veilig varen als ik”, aldus Jan die uitstekend uit zijn herinneringen kan
putten. Naast zijn werk als binnenvaartschipper ook details van zijn
periode als dienstplichtig militair op
Java in Indonesië van 1947 tot 1950.
Vliegtuig
In dat laatste jaar repatrieerde hij
per vliegtuig naar Nederland omdat
zijn moeder ziek was. “Die reis duurde toen vier dagen, want het vliegtuig moest vaak landen voor onderhoud en om brandstof in te nemen.
In Nederland werd ik met driehonderd gulden in de hand uit de dienst
ontslagen en je moest maar werk
zien te vinden. Dat was voor mij niet
zo moeilijk want ik kon bij mijn vader komen werken. Die was binnenvaartschipper en had een eigen

vrachtschip in grond- en zandvervoer. Later heb ik het schip overgenomen. Daarna hebben we nog enkele andere schepen gehad, waaronder de Actief, de St. Jozef en de
Morgenster. Die laatste was een
zandzuiger. Daar heeft mijn zoon
Piet ook nog mee gevaren en die
heeft hem in 2008 verkocht. Wij
hebben er veel zand mee gezogen
in het Wolderwijd op de Randmeren”, aldus een vlot vertellende Jan
die graag tuiniert en op z’n tijd een
kaartje legt (klaverjassen). Hij is
veertien jaar voorzitter geweest van
de kaartclub St. Nicolaas in Vinkeveen.
Dekknecht
Hoe hij Dina heeft ontmoet? “Nou,
aan boord natuurlijk. Dat was vóórdat ik als militair naar Indië ging. In
1946 voer mijn vader een dagje met
een aantal schoolkinderen. Dina
ging ook mee, want die was kleuterleidster. We hebben elkaar niet
meer uit het oog verloren en na mijn
diensttijd zijn we op 28 maart 1951
voor de wet getrouwd in de gemeente Amstelveen en op 5 april in de katholieke kerk in Nes a/d Amstel die
er nog steeds staat. Als je over de
Amstel naar Ouderkerk vaart, kom
je er langs”, lepelt Jan op. “Ja en we
hebben overal en nergens gewoond
omdat het schip ons thuis was. Overigens hebben we wel nog 8 jaar
in St. Pancras gewoond, dat ligt bij
Alkmaar. Aan boord had ik veel te
doen. Ik was dekknecht, huisvrouw
en ook nog moeder van drie kinderen, te weten twee dochters en een
zoon. Huisvrouw ben ik nog steeds
en dat is al mooi genoeg”, vult Dina olijk aan die en passant nog even
opsomt dat er acht kleinkinderen
zijn en negen achterkleinkinderen.

“Maar daar hoefde ik niets aan te
doen, dat ging vanzelf…” Jan en Dina wonen inmiddels 23 jaar op hun
huidige stek in een fraaie en knusse
woonark in Vinkeveen.
Foto’s
Zo blijft het idee van ‘wonen op een
boot’ toch nog een beetje leven. Ook
al omdat foto’s en tekeningen van
de binnenvaartschepen die ooit hun
eigendom zijn geweest, de wanden
sieren. Bij de kamerdeur hangt de
scheepsbel van de m/s Morgenster,
het eerste binnenvaartschip van
Jan’s vader, waardoor het verleden
nog eens extra wordt benadrukt.
Ook dit diamanten bruidspaar heeft
de felicitaties van HM de Koningin
gekregen, evenals van de Commissaris der Koningin van de provincie
Utrecht, de heer Roel Robbertsen.
Door de gemeente De Ronde Venen was een bloemstuk bezorgd en
burgemeester Marianne Burgman
kwam persoonlijk het bruidspaar
feliciteren. Zij nam traditiegetrouw
als geschenk het fotoboek ‘De Plassen’ mee. En een feestje? Dat komt
er nog. Voor familie en vrienden op
zaterdag 9 april in De Meijert in
Mijdrecht.
Bruidspaar, namens de Nieuwe
Meerbode van harte gefeliciteerd
met het bereiken van dit kroonjaar
in de huwelijkse staat. Waar goud
al iets bijzonders is tegenwoordig,
mag diamant er helemáál zijn.
Gezien de goede gezondheid en het
actieve levenspatroon zijn dit bij uitstek de ingrediënten om voorlopig
nog van het goede des levens te
kunnen blijven genieten. Wie weet
ligt briljant (65 jaar) ook nog in het
verschiet… ‘Recht zo die gaat’ aanhouden maar!

THAMEN
TALENTEN
TANK

WEER GROOT SUCCES
Regio - De Thamen Talenten Tank,
beter bekend als ‘de TTT’, is een jaarlijks
terugkerend spektakel waarbij alle leerlingen
van Scholengemeenschap Thamen hun
talenten mogen laten zien. Een maand van
tevoren zijn er presentaties voor ‘de jury’.
Omdat de TTT geen wedstrijd is maar een
Open Podium, werkt deze jury iets anders dan
bij reguliere talentenjachten. Het is namelijk
niet de bedoeling de beste acts te selecteren,
maar om ervoor te zorgen dat al deze leerlingen
een kans krijgen op het podium te staan en
te schitteren. Sommige leerlingen kunnen
dat prima zelf regelen, anderen hebben hier
en daar nog wat hulp nodig. En dus staat de
laatste weken ergens in een hoekje op de
gang de piano opgesteld, waar leerlingen
volgens een strak rooster hun zangnummers
kunnen repeteren met pianobegeleiding. In
pauzes en tussenuren worden de stoelen
van theorielokalen opzij geschoven, zodat
er gedanst kan worden, in de aula worden
skateboard-ramps gebouwd en zelfs in het
spijbellokaal werken leerlingen aan hun acts.

Schrijven
Intussen schrijven de jongens van de Licht
& Geluid-afdeling hun belichtingsplan en
branden ze cd’s. Donderdag is de generale
repetitie, waarbij alle puntjes op de i gezet
worden en dan... is het zover! Het is vrijdagavond
25 maart 20.00 uur en de zaal stroomt vol.
Het publiek, dat natuurlijk bestaat uit
allemaal vrienden, familieleden, klasgenoten
en docenten van de artiesten, wordt verrast
met wel 23 spetterende optredens. Vakkundig
en met veel humor worden de acts aan elkaar
gepraat door de twee presentatoren, Sander
van Dijk en Sarah Feenstra. Sophie, Charlotte,
Lotte, Jessica, Laura, Lois, Talitha, Avalon,
Celine, Yvette, Sarin, Samantha, Ouahiba,
Georg, Raynor, Justin, Lars, Nienke, Ridho,
Cesar, Maarten, Luca, Pieter, Sander, Sarah,
Danielle, Eveline, Lisette, Jasmijn, Divinia,
Marcia, Dominique L, Mikky, Rachel, Wendy,
Amanda en Dominique D:
Jullie zijn allemaal TOP!
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Duo D2 wint zilver op NK!
Mijdrecht - Twee leden van de
Mijdrechtse
Muziekvereniging
V.I.O.S. hebben zaterdag 26 maart
deelgenomen aan de Nederlandse
Kampioenschappen Majorette 2010.
Dagmar van Vroenhoven & Danique
Mayenburg, oftewel duoD2, wisten
zich hiervoor tijdens het voorgaande seizoen overtuigend te plaatsen.
Het is nog erg vroeg als de meisjes,
hun trainster Chantal en hun begeleiders naar Waalwijk vertrekken.
Enige tijd later gevolgd door een

groot aantal supporters, want deze wedstrijd wilde niemand missen.
Het is elke wedstrijd weer geweldig
om te zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in het duo!
Doordat duoD2 als 18e aan de beurt
was, waren zij ook als een van de
eersten in de sporthal. Een mooie
gelegenheid voor de supporters
om het gloednieuwe spandoek op
te hangen en een mooie positie op
de tribune in te nemen. De meisjes
zelf hadden zo ook de kans om even

de vloer op te gaan en zich goed
voor te bereiden. Vervolgens konden Dagmar & Danique gaan intrainen en zich omkleden in hun wedstrijdpakjes.
Spanning
Naarmate hun show naderde nam
de spanning toch wat toe maar dit
werd opgelost door naar de optredens van wat andere deelnemers te
kijken. Binnen hun categorie, duo –
jeugd 2 – accessories, waren Dagmar & Danique als eerste aan de
beurt. De show ging redelijk goed
en vooral het begin ging mooi gelijk. Ook de expressie van de meisjes
was ten opzichte van de vorige wedstrijden verbeterd. Maar helaas waren er een paar slordigheden waaronder vijf drops... Juf Chantal vond
het voor een eerste NK deelname
echter een prima prestatie. Zeker
als je bedenkt dat ze nog geen jaar
aan wedstrijden deelnemen.
Wat zou de ‘concurrentie’ hier tegenover stellen? Om de shows van
de andere duo’s in hun categorie te bekijken kwamen de meisjes
snel de tribune op. En daarna begon
het (lange) wachten... Maar met 92
deelnemende shows was er gelukkig genoeg te zien.
Planning
Keurig volgens planning begon
om 17:00 uur de prijsuitreiking. Al-

le deelnemers kwamen de vloer op
en mochten gaan zitten. En daar ergens tussen al die grote groepen
zaten twee ‘kleine’ meisjes in het roze. Terwijl een voor een de categorieën werden opgenoemd nam de
spanning toe. Zou het goud, zilver
of brons worden...? Gelukkig hoefden ze niet zo lang op de uitslag te
wachten: een ZILVEREN medaille
en een uitnodiging voor de Europese Kampioenschappen in Engeland!
De komende maanden zal er extra
hard getraind gaan worden. Omdat
de meisjes nu deel uitmaken van de
Nederlandse equipe zullen zij, naast
de eigen trainingen, twee verplichte trainingen bij de bondscoach volgen. Daarnaast staan er nog een
aantal wedstrijden, waaronder twee
verplichte, in het seizoen 2011 op
het programma. Al deze voorbereidingen moeten ervoor gaan zorgen
dat de dames er straks in Engeland
helemaal klaar voor zijn.
Overigens heeft duoD2 zich tijdens
de eerste wedstrijd van dit seizoen
al geplaatst voor de volgende NK…
Bent u nieuwsgierig naar de meisjes, neem dan gerust eens een kijkje
op hun website www.duoD2.nl. Natuurlijk houden we u via deze site
en de andere media op de hoogte
van de resultaten. Om hun hobby te
bekostigen zijn de dametjes nog op
zoek naar sponsors. Wanneer u een
bijdrage wilt leveren aan dit sportieve majorette duo, dan kunt u via de
website contact opnemen. Elke bijdrage helpt ze verder om hun dromen te verwezenlijken!

Toneelmeesters zet
VLC-ers op scherp
Mijdrecht - Voor de lessen drama aan het VLC speelde vorige
week “Toneelmeesters”.
Vrouw en man, gekleed in mantelpak en colbert, beginnend met een
aantal rekking oefeningen en daarna als een hoge snelheid trein door
het lokaal denderend. De voostelling ging over theater maken en alle
onderdelen die daarbij zitten. Rollen
van echte mensen gespeeld in het
klaslokaal. Ruimte en meeleven als
aspecten van het theater.

blijdschap, het bleef acteren maar
ineens werden de acteurs persoonlijker waar je niet meer tegen op
keek. Echte kunst in het klaslokaal.
De leerlingen hebben veel geleerd
dat voor hun eigen expressie, waarneming en het vorm geven, heel
goed voor hun zelfvertrouwen en de
interesse in de andere leerlingen.

De Ronde Venen - Voor de maandelijkse lezingen van het IVN in de
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis zijn voor dinsdagavond 5
april en dinsdagavond 10 mei twee
sprekers van RAVON uitgenodigd.
RAVON is de landelijke organisatie
voor Reptielen Amfibieën en Vissen
Onderzoek Nederland (zie site www.
ravon.nl). Start van de lezingen is
20.00 uur. In april is het onderwerp
de vissoorten in de polders en habitatverbeterende maatregelen voor
vissen in deze polders. Dus voor iedereen die wel eens wil weten wat
er nu eigenlijk onder de waterspiegel in onze poldersloten gaande is,
is deze lezing er eentje om vooral

niet te missen. Modderkruipers, vetjes, pos en stekelbaars zullen geen
geheimen meer hebben!
Lezing
In mei gaat de lezing over de diverse reptielen en amfibieën in Noord
Holland, hun verspreiding en levenswijze en zal ook aandacht worden besteed aan de recent uitgebrachte atlas van deze dieren in
Noord Holland. Verbaast u zich over
het leven van de ringslang, padden,
kikkers en hagedissen! Dus voor iedereen met interesse in deze dieren, met tuinvijvers, natuurfotografen, etc. zet deze data in de agenda en tot dan!

Botervloten in de
bibliotheek van Wilnis
Wilnis - In de Bibliotheek Wilnis is
tot 16 mei een tentoonstelling ingericht van verschillende botervloten
van Annette van der Veen uit Vinkeveen. Annette van der Veen kreeg 8
jaar geleden van haar moeder, wegens verhuizing, een verzameling
van 250 botervloten. Inmiddels bestaat de verzameling uit 420 vloten,
die in verschillende kasten staan
en ook op zolder in dozen worden
bewaard. De verzameling bestaat
uit de kleine kruidenbotervlootjes,
maar ook antieke vloten van porselein en aardewerk. Een selectie van
de vloten is nu te bezichtigen in de
Bibliotheek Wilnis.
Naast het aardewerk en botervloten
van porselein zijn er ook vloten van
glas, rvs, bakeliet te bekijken.

Aanrijding met drank op
Drie dagen lang staat BigL weer op ze kop

Crazy days bij Big L

Nooit zwart-wit
Van het spelen van slapstick tot
dramatische scenes, alles vloog in
sneltreinvaart voorbij. Opletten was
het credo voor de brugklas leerlingen, één moment van onoplettendheid bleek genoeg om de, niet bestaande, draad van het verhaal kwijt
te raken. Waarnemen, blijven waarnemen was de opdracht. Al je zintuigen gebruiken en nooit zwartwit denken want niets bleek wat het
leek. Lachen bij verdriet of huilen bij

IVN dinsdagavond
lezingen april en mei

Regio - De Bijenkorf heeft de dolle
dwaze dagen. V&D kent het prijzencircus, maar BigL heeft al jaren lang
zijn Crazy Days. Ongekende aanbiedingen voor spotprijsjes. Het nieuwe seizoen is in volle gang, de lente heeft zijn intrede gedaan, dus tijd
voor nieuwe en zomerse kleding.
Op dit moment ligt de winkel vol met
de nieuwste mode van o.a. Gstar,
Cast Iron, Only, Garcia en nog meer
aansprekende A-merken. Een winkel met een oppervlakte van 500
m2 shopplezier. Beneden de heren,
en boven een etage vol dames en
kinderkleding. Bij Bigl kunt u echt
voor de hele familie slagen, en dat
is wel zo handig, alles onder 1 dak.
Van sokken tot een jeans, en van
een boxershort tot een nieuw paar
schoenen van bijvoorbeeld het modische merk Gstar.
Zondag 3 april ook open!!
Dit weekend, vrijdag 1 zaterdag 2
en zelfs zondag 3 april, is het dus
Crazy Days bij BigL. Zoals elk seizoen zal het weer een gekkenhuis
zijn in de winkel. Niet zo gek ook,
want BigL pakt ook deze Crazy days

weer uit. Dit is het moment om een
Gstar Jeans te scoren voor zowel de
dames als de heren met een korting
van 50%. Of voor de dames, leuke
tops van de merken Only en Vero
Moda, voor meeneem prijsjes.
Ook voor de kids zijn er leuke aanbiedingen in de winkel, waaronder
spijkerbroekjes voor 10 euro. Eigenlijk is het teveel om allemaal op te
noemen, dit zijn eigenlijk maar een
paar voorbeelden. Voor meer aanbiedingen kijk dan op de pagina
grote advertentie in deze krant. Wilt
u het met eigen ogen zien, kom dat
dit weekend naar BigL. De winkel is
geopend vrijdag vanaf 10 uur in de
ochtend, en de deuren gaan dicht
om 21 uur in de avond. Ook tussen
het etensuurtje van 18.00 tot 19.00
uur is BigL gewoon geopend. Gaat
u liever zaterdag naar de gezellige
Zijdstraat, dan bent u welkom vanaf 10.00 uur in de ochtend tot 17.00
uur in de middag. Op zondag 3 april
is de winkel open vanaf 12.00 uur tot
17.00 uur in de middag. Het enthousiaste BigLTeam verwelkomt u en
jou graag. Aalsmeer maakt je keuze... tot ziens bij Big L.

Vinkeveen - Een automobilist botste woensdag 23 maart tegen een
auto. Hij bleek te veel te hebben gedronken. Rond 23.15 uur reed een
30-jarige automobilist uit Heemskerk op de Baambrugse Zuwe over
de brug. Hij zag dat hem een auto tegemoet kwam, stuurde naar
rechts, reed tegen de brug en draaide 180 graden.
Vervolgens botste de tegenligger
tegen zijn auto. De aanrijding had

alleen schade tot gevolg. De politie werd gewaarschuwd, omdat de
Heemskerker vermoedelijk te veel
had gedronken.
Dat werd door de blaastest bevestigd, waarna de agenten de man
aanhielden. Bij de ademanalyse in
het politiebureau blies hij 310 ug/l,
terwijl 220 ug/l de wettelijke limiet
is. Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt en hij kreeg een
rijverbod van twee uur.

62-jarige Mijdrechtenaar
opgepakt voor belediging
Mijdrecht - Agenten hielden op
dinsdagavond 22 maart een man
aan voor belediging. Rond 21.40 uur
zagen agenten een man met twee
jerrycans op het Hofland langs de
weg staan. Zij vroegen de man wat
hij daar aan het doen was. Hij reageerde direct verbaal agressief en
verklaarde dat er water in zat, dat
hij de volgende dag nodig had voor
zijn werk. Vervolgens zei hij dat een
klacht in wilde dienen omdat de
agenten hem vals beschuldigden,
terwijl er nog geen beschuldiging
door hen was geuit. De agenten besloten hun surveillance voort te zetten. Toen zij in de politieauto stap-

ten, schold de man hen uit. Daarop hielden zij hem aan voor belediging. Daarbij verzette hij zich, waarop de agenten hem handboeien om
deden. Terwijl zij met hem naar de
politieauto liepen, werd de man onwel. De agenten lieten een ambulance ter plaatse komen en maakten de handboeien van de man los.
De man, 62 jaar oud en afkomstig
uit Mijdrecht, weigerde door de ambulancebroeders te worden onderzocht. Vervolgens brachten de
agenten hem over naar het politiebureau. Tegen de verdachte is proces-verbaal voor belediging opgemaakt.

Kidsfashion Zussies
heeft iets te vieren!

Een bos vol geheimen
Regio - Midden in de Woudreus,
achter de holle boom, is een groot
bos. Daar woont Evert de egel met
een heleboel vrienden. Het is een
bos vol geheimen die alleen Evert
en zijn vrienden kennen. Weet jij bijvoorbeeld wat je kunt tegenkomen
in een mollengang? Of hoe de kabouter zijn tuintje maakt?
De bosdieren willen heel graag aan
jou laten zien wat je kunt beleven
in het bos. Heb je zin om spannende dingen te ontdekken in het bos?
Ben je tussen de 4 en de 7 jaar?
Kom dan naar de spelmiddag in het

Bos vol Geheimen in NME centrum
de Woudreus! Opgeven is niet nodig. De spelmiddag is gratis. Het
Bos vol Geheimen opent om 13.30
uur en sluit om 15.30 uur. Op die tijd
mag je binnenlopen wanneer je wilt!
Je vindt NME Centrum de Woudreus in de Pieter Joostenlaan 28A in
Wilnis. Voor meer informatie kunt u
bellen met het NME Centrum:
telefoon 0297 273692 of mailen met
info@nmederondevenen.nl
In verband met de spelmiddag is op
woensdagmiddag 13 april geen inloopmiddag op de Woudreus.

Regio - Het is alweer één jaar geleden dat Zussies Kidsfashion haar
deuren opende aan de Ophelialaan
34 in Aalsmeer.
Je vind hier de leukste merken , voor
meiden en jongens, voor baby’s en
peuters. En sinds kort kun je er ook
terecht voor de kleine damesmaten.
Jessica staat samen met haar moeder Jenny in de winkel. Jessica voelt
zich, met haar modeopleiding als
achtergrond, als een vis in het water
in de kindermode. Samen doen ze
de inkoop en bepalen welke collectie er in de rekken komt te hangen.
In de winkel is kleding te koop voor
kinderen van nul tot zestien jaar. En
juist de oudere meisjes en jongens
zijn een belangrijke doelgroep.
“Ze zijn te jong voor de volwassen
mode en in de kindermode is het
vaak heel moeilijk voor ze om iets
naar hun keuze te vinden”, zegt Jessica, “ Niet alle meisjes zijn lang
en dun, dus we letten er bij de inkoop echt op dat we voor die grotere meiden ook genoeg leuks in huis
hebben.” Heel populair is het merk
Creem, voor jongens en voor meiden tot 16 jaar, het valt wat ruimer
en is heel betaalbaar. Voor het wat

modewustere meisjes is er Lolo, iets
volwassener en met glitters en kantjes, helemaal trendy deze zomer. Eager Beaver gaat van maat 92 tot 140,
een erg bekend merk waar klanten speciaal op afkomen. Een beetje stoer en surfachtig, heel hip. Verder is er nog Z8 en dat gaat zelfs
van 56 en 134. Volgens Jessica is Z8
“een echte knaller, waar iedereen
op af komt .” Qua spijkerbroeken
is er Blue Rebel, een geheel nieuw
merk, maar met een geweldige pasvorm. Elk kind wat deze broek aanpast, neemt hem want hij zit fantastisch; van het boyfriend model tot
de superstrakke skinny jeans. Blue
Rebel is er in heel veel modellen en
kleuren en hoort tot de standaard
collectie, die nooit in de uitverkoop gaat en altijd is na te bestellen. Het is maar een kleine greep uit
de uitgebreide collectie die bij Zussies verkrijgbaar is. Er hangt zonder
meer voor elk wat wils.
Zaterdag 2 april a.s. viert Zussies
Kidsfashion haar éénjarig bestaan
met een spetterende aanbieding
van 25% korting op de gehele zomercollectie. Zie ook de advertentie
in deze krant.

Open Dag bij De Merel
Regio - Zondag 10 april houdt TTC
De Merel weer een Open Dag. Hebt
u een racefiets en wilt u meer gaan
fietsen? Misschien wel in groepsverband?
Kom dan naar de Open Dag van
TTC De Merel op 10 april. Iedereen is welkom. Jong en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en recreatieve fietsers, voor iedereen is
er een geschikte groep om mee te
fietsen. Hebt u nog geen helm? De
Merel heeft helmen beschikbaar om
te lenen. TTC De Merel, de fietsvereniging in De Ronde Venen, wil
het toerfietsen in groepsverband
meer populair maken; daarom houden wij nu voor de vierde keer een
Open Dag. Bezoekers aan de Open
Dag krijgen informatie van ervaren
toerfietsers over de vereniging, ze
krijgen tips over het racefietsen en
het fietsen in groepsverband. Daarnaast geeft de vereniging de moge-

lijkheid vrijblijvend mee te fietsen in
een groep ervaren toerfietsers. Om
9.00 uur starten er 3 verschillende
groepen fietsers.
Groep 1 rijdt 60 km, met een snelheid van ongeveer 30 km/uur;
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer
26 km/uur aanhouden;
Groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond 23 km/uur.
Tijd: De Open Dag wordt gehouden op zondag 10 april en begint
om 8.30 uur. U wordt ontvangen
met een kopje koffie, waarna rond
9.00 uur de drie groepen vertrekken. Ook na afloop van de rit krijgt
u iets te drinken aangeboden. Locatie: We houden de Open Dag bij Café De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.
Kijk voor informatie over de fietsvereniging op www.ttcdemerel.nl.
Of neem contact op met Margot
Kompier (tel. 0297-267741 of tel. 0629204925).
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12-Jarige Noah Boogaard
verbetert alle clubrecords

Voetballers Hertha F5 nu
ook mentaal ijzersterk

De Ronde Venen - De A Pupil Noah Boogaard heeft in de afgelopen
week meegereden met Het Schaatscircuit in Thialf en daar 4 clubrecords verbeterd. Hij heeft daarmee
nu alle records in handen in zijn categorie!
Die records zijn nu als volgt met tussen haakjes de oude records:
100m
11.64(11.68)
300m
28.66(29.79)
500m
45.33(45.82)
700m
1.05.40(n.b.)
1000m
1.34.90(1.35.28)

Vinkeveen - Bij sommige clubs
duurt de crisis nu al ruim acht jaar,
maar bij Hertha F5 hooguit twee
weken. Dat bleek zaterdag, want na
twee nederlagen op rij stelde de F5
orde op zaken in de Weesper Arena.
Met een dikverdiende 2-4 overwinning op zak reden ze na afloop terug
naar Vinkeveenpretpark.

1500m
3000m

2.24.11(2.29.20)
5.01.44(5.29.79)

De enige doelstelling, die Noah niet
gehaald heeft is de 1000m seizoentijd van zijn opa Bram de Vries (68)
te verbeteren, want die reed in Salt
Lake City nog een 1.33.65. Maar verder is die strijd dus gestreden in het
voordeel van Noah.
Door zijn goede rijden zal Noah het
volgend seizoen in de Baanselectie
mogen rijden en dat zal zijn prestaties zeker nog gunstig beïnvloeden.

Handbalsters HSV B1 spelen
laatste wedstrijd zaalseizoen
De Hoef - De zaalcompetitie van
de B1 van HSV handbal zit erop! De
laatste wedstrijd is gespeeld en de
dames van Auto Huusse en AmstelFysiotherapie maken zich op voor het
tweede deel van de veldcompetitie.
Hier staan zij op de vierde plek en
kunnen zeker nog een aantal plaatsen omhoog. Met de komst van de

nieuwe trainer zijn de verwachtingen hooggespannen. Dit team dat
volgend seizoen naar de A-junioren
gaat kan nog wel een paar dames
gebruiken. De eerste thuiswedstrijd
wordt gespeeld aanstaande zondag
3 april om 11.00 uur tegen de buren
Legmeervogels. Kom eens kijken op
de Schattekerkerweg in De Hoef.

Hertha ME1 knokt zich terug
Vinkeveen - Soms heb je van die
wedstrijden, waarin uiteindelijk alles
lukt. De ME1 moest tegen FC Hilversum ME1. De week ervoor toevallig ook, maar toen uit. ME1 kwam
toen amper bij hun doel en verloor
kansloos met 8-0. Dus moesten ze
iets nieuws verzinnen. Coach Rob
besprak voor de wedstrijden met de
meiden de strategie. Ze kozen ervoor om zo min mogelijk doelpunten tegen te krijgen. Dus met een
vrouwtje meer in de verdediging
begonnen ze vol goede moed. Het
begon niet slecht, echter, ze stonden halverwege de eerste helft toch
weer achter met 0-2. En toen ging
het opeens allemaal lukken.
De oefeningen van de trainingen zagen ze terug in het veld en de mei-

den stonden en liepen goed. Nog in
de eerste helft scoorde Tysha 1-2.
In de rust voelden ze al dat er meer
in zat. De meiden gingen met een
nieuwe lading energie het veld
in. De verdediging met drie nieuwe meisjes, Irina, Lotte en Denise,
stond als een huis. En als de tegenpartij er doorkwam dook Nikki de K
op de bal. De opbouw vanuit achter liep echt goed en na een goede voorzet scoorde Sadie een fraai
doelpunt. Nog mooier was het doelpunt van Lakysha, schuin en hoog in
het doel, super. Ze stonden opeens
met 3-2 voor. De voorsprong werd
goed verdedigd en de euforie na het
laatste fluitsignaal was groot. Een
onverwachte overwinning waarbij
het ME1-team aansluiting houdt bij
de beste drie in de competitie.

Peter Kamminga Lid van
Verdienste De Vinken
Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag
1 april is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark MUR 43,
tel. 0297-263562. U dient om 20.00
uur aanwezig te zijn en uiterlijk om
20.15 uur zal gestart worden met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Jan von Kouwen
6872 punten
2 William Mayenburg 6802 punten
3 Sjaan Kolenberg
6577 punten
4 Martien de Kuijer
6450 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Henk van Breda
5176 punten.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakanties:
1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en
24 juni en 8 juli, alle op vrijdagen.

Vinkeveen - Tijdens de speciale jubileumquiz van afgelopen zaterdag
bij Korfbalvereniging De Vinkenvroeg Vinkenvoorzitter Henk Kroon
plotseling het woord.
De zelf ook jarige preses vroeg de
aanwezigen om getuige te zijn van
een buitengewone algemene ledenvergadering. Vervolgens stelde hij
de leden voor om de die avond in
het witte spelteam meespelende Peter Kamminga te benoemen tot Lid
van Verdienste van De Vinken.
Vrijwilligerswerk
Peter Kamminga is al sinds mensenheugenis een bijzonder gewaardeerd vrijwilliger binnen de club.
Vele tientallen jaren was hij ver-

antwoordelijk voor de veldenuitleg. Daarnaast heeft Kamminga enkele jaren deel uit gemaakt van het
clubbestuur, was hij jaren kantinebeheerder en is hij ook al vele jaren
verantwoordelijk voor de juiste verspreiding van het clubblad ‘Op het
Vinkentouw”.
De volledig verbouwereerde Kamminga was zichtbaar beduusd toen
zijn voorzitter hem de bijbehorende oorkonde overhandigde. Dat het
hem van harte gegund is, bleek wel
uit het overdonderende applaus dat
de sympathieke verenigingsman
vervolgens ten deel viel.
De kantine van De Vinken stond tijdens deze quizavond al te schudden
op haar grondvesten, nu ging het
dak er helemaal af.

Sem Snoeren en Daan Plevier konden er niet bij zijn. Niels Schoonderbeek en Niels Maas waren de vervangers en zij deden dat meer dan
prima. Jim Bakker is inmiddels gebombardeerd tot trotse aanvoerder.
Het was wel FC Weesp dat met het
windje in de rug sterk opende en al
snel 1-0 liet aantekenen. Maar aan
alles was te zien dat de Vinkeveners
zulks aan tegenslagen zouden gaan
overwinnen. Ruststand: 1-0. Na rust
een ontketend Hertha waarbij de
wedstrijd zich nog maar op één helft
afspeelde, van FC Weesp dus.
Acties
Er viel veel te genieten met fraaie
acties van Niels Maas en uit een
mooie voorzet van Sander de Vries
scoorde hij de gelijkmaker: 1-1.
Daarna een (antivoetbal)counter
van FC Weesp en nog raak ook: 2-1.
Maar goed en attractief voetbal levert altijd doelpunten op en met die
gedachte werd er opnieuw afgetrapt

door de Vinkeveners. Uit een corner
met veel effect van Rens Kok kon
FC-sterspeler Dylan niets anders
dan de bal in zijn eigen doel werken. Best gelopen en: 2-2. De druk
werd nog verder opgevoerd en door
goed doorzetten van Niels Schoonderbeek kwamen de mannen voor
het eerst op voorsprong deze middag. 2-3. Mats Klinkhamer had zijn
verwoestende schot dit keer bewaard voor het slot van deze match
en daarmee werd de wedstrijd beslist. Eindstand: 2-4.
Feest
En zo werd er na afloop op het veld
al een klein feestje gevierd bij het
Vinkeveense uitvak. Eenmaal terug
in de Vinkeveense kantine ging Sjon
Bakker op de schouders. De hoofdtrainer, nu zelf ook weer wat vaster in het zadel bij Hertha, vertelde na afloop niet alleen opgelucht
maar ook trots te zijn op zijn regerend kampioenen en dan met name
het durven verdedigen op de helft
van de tegenstander. “We speelden
af en toe met het oog van de naald....
maar het gaat bij onze club om spelplezier, leren voetballen en niet om
het resultaat.
Ofwel eerst goed en leuk spel op de
mat leggen en dan pas op het scorebord kijken.

Argon onthult opvolgers
hoofdsponsor Midreth
Mijdrecht - Aanstaande zondag 3 april, vlak voor aanvang van
de thuiswedstrijd tegen Quick
20, maakt voetbalclub Argon uit
Mijdrecht de namen van de drie
nieuwe hoofdsponsors bekend die
de plaats innemen van bouwbedrijf
Midreth. Midreth was maar liefst 22
jaar hoofdsponsor van Argon, één
van de langstlopende sponsorcontracten in de amateurvoetballerij.
Argonvoorzitter Erik de Graaff is bijzonder verheugd met de inbreng
van de nieuwe hoofdsponsors. “Nadat wij genoodzaakt waren om afscheid te nemen van Midreth heb-

ben we ons met z’n allen ingespannen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Prachtig hoe nu drie
bedrijven de handen ineen willen
slaan, dit is een stevig fundament.
Alle drie hebben ze de intentie om
voor minimaal 3 seizoenen aan de
club verbonden te blijven. Dat geeft
veel vertrouwen in de toekomst van
Argon.”
Argon speelt op 3 april om 14.00 uur
thuis tegen Quick ’20. Het moment
van de onthulling van de nieuwe
hoofdsponsors vindt plaats op het
speelveld, een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Kanovereniging De Ronde
Venen start vaarseizoen
De Ronde Venen - Met het ingaan
van de zomertijd zijn alle activiteiten
bij Kanovereniging De Ronde Venen
weer van start gegaan. Ook de clubavonden op woensdagavond beginnen weer. Door de activiteitencommissie worden er ook voor komend
jaar interessante tochten georganiseerd. Voor elk wat wils. Van korte
tochten dichtbij huis tot ware marathontochten ver van huis.

Extra ruimte in de botenloods
Na het eerste volledige seizoen
van vorig jaar op de nieuwe locatie
wordt dit jaar de capaciteit van de
botenloods uitgebreid. Een van de
containers wordt omgebouwd voor
opslag van kajaks. Dit geeft weer
ruimte voor 20 à 25 boten.
Clubavond:
Op de nieuwe stek heeft de kanoclub meer te bieden voor jeugd of
volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Voor
beginnende kanovaarders 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 wanneer de tochten wat
langer worden. Ook oud-leden zijn
van harte welkom. De clubavond op
de woensdag is om 7.00 uur, vertrek
bij de loods. Iedereen kan een keer
vrijblijvend meevaren, graag wel van
tevoren aanmelden.
Nieuwe jeugd is welkom
Alle jeugd is welkom! Het enige dat
nodig is een zwemdiploma. De club
kan voor kajak en peddel zorgen.
Hierdoor is de drempel om kennis
te maken met het kanovaren laag.
De jeugd vaart op de zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De
groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar.
Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. 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 jeugdgroep. In mei wordt er mee gedaan
aan Hart voor Sport en kunnen de
kinderen van de basisschool kennismaken met de kanosport.

Fiks duel koploper Atalante
D2 op de eerste lentedag
Vinkeveen - Op de eerste lentedag
van 2011, maandag 21 maart, speelde de Haaxman volleybalequipe tegen de makkers van Roda in Amstelveen.

Biljarten D.I.O.

Eric Brandsteder en Joop
Luthart halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel
zijn alle halve finalisten bekend. In
het afgelopen weekend speelden
zaterdag Joop Luthart, Jos Lugtigheid, Theo Valentijn en Jan v.d. Meer
zich naar de halve finales, en de verrassing van de zondag, Patrick van
der Meer, die Bert Dijkshoorn en Jos
Boeijen uitschakelde, en Eric Brandsteder die alle drie zijn partijen wist
te winnen.
Ook door naar de halve finales zijn
de volgende spelers: Nico van Soeren, Nick v.d. Veerdonk, Ed van
Heuven, Bert van Walraven, Maarten Dulmus, Richard Schreurs moy
0.838, Anton Berben, Tino van Bemmelen, Richard van Kolck en Jan
Eijsker moy 0.735. Niet door naar de

halve finales zijn: Henny Hoffmans,
Bart Hoffmans, Peter Driehuis, Harry Koperberg, Bram Koning, Herman
Turkenburg Rob Gels, Paul Huzemeier, Mees Brouwer en Erik Spiering op zondag en op zaterdag Wim
Bakker, Rob Gels, Paul Huzemeier,
Wim Dokter, Ton Driehuis en Bertus
van Veenendaal.
De halve finales worden komende zaterdag 2 en zondag 3 april gespeeld. aanvang 14.00 uur en de finale op zaterdag 16 en zondag 17
april met acht man.
Op vrijdag 8 zaterdag 9 en zondag
10 april word de finale gespeeld van
de 4/5 sterren klasse.
Dit alles in Café de Merel aan Arkenpark MUR 43 in Vinkeveen, telefonisch te bereiken: 0297-263562.

Het was de day after de puike wedstrijd van de nummer 1 tegen de
nummer 2, een spannende mooie
close call, waarin de thuisploeg
vrijdags won van Spaarnestad D5
met 3-1. De groengele ploeg was 7
vrouw sterk, gelukkig was talentvolle Annike van Kouwen al tijdig ingepland om mee te spelen, want Annemarie Bakker was kort tevoren
uitgevallen.
De eerste set startte direct op achterstand, de Vinkeveense ploeg was
net als de vorige wedstrijd niet direct op scherp. De dames van Roda hadden een zeer taaie verdediging, het was lastig om een stukje
vloer te vinden. Bovendien speelden
ze meer foutloos en de Haaxman
dames hadden moeite om voorbij te
komen. Tegen het einde kwam het
goede doorpakken pas en zeer nipt
werd met 24-26 gewonnen.
In de tweede set was eenzelfde
strijd te zien. Het verschil op het
scorebord beperkte zich tot zo’n 2
punten, wel steeds in het nadeel
van Atalante. Maar spannend dus!
De pass werd allengs stukken beter dan in het eerste bedrijf, de dames kwamen op stoom. Het afmaken bleef echter uit en de scherpte
die vrijdag zo aanwezig was, zorgde

nu voor net iets te veel eigen foutjes,
25-21 verlies.
Oeuvre
Annike kwam de ploeg versterken
en haalde haar complete oeuvre uit
de kast: lastige services en aanvallen en ook verdedigend werden onmogelijke ballen van de vloer geplukt.
En alles altijd met heerlijk veel inzet.
Een talentvol toppertje. Deze set was
het - eindelijk - Atalante dat steeds
een schrappie voor liep op de Amstelveense gasten, 19-25. Setje vier,
het winning team, bleef staan en de
strijd was weer helemaal aan vanaf het begin. Het ging over en weer.
Atalante leek de Roda verdediging
beter te kunnen doorgronden maar
Roda bleef minstens zo taai scoren
met hier en daar iets te veel schoonheidsfoutjes bij de gastploeg: 26-24
winst voor de thuisploeg. De korte
5e eindset volgde. Joke Ruizendaal
was weer terug op de middenaanval en scoorde solide de meeste punten. Maar het was niet genoeg en met een nipte 16-14 ging
de Haaxmanploeg de bietenbrug op.
Dat was een beetje een afknapper,
maar netjes verdiend door Roda. Er
zijn nog 3 wedstrijden te gaan voor
de Vinkeveense ploeg en met een
voorsprong van 11 punten moet het
vreemd lopen wil de koploper uit de
15 te behalen punten er niet 5 kunnen pakken. Misschien gebeurt dat
aanstaande vrijdag al, dan treft de
ploeg thuis om 21.00 uur de nummer 8 SAS D2 uit Uithoorn.
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Vennep en Giant te Lelystad. Een
feestelijke bijeenkomst omlijstte de
overhandiging. Vooral ook feestelijk omdat dit heugelijke feit plaatsvond in de zojuist geopende tweede
winkel van Balk rijwielen aan de Kudelstaartseweg 224 te Kudelstaart.
Balk rijwielen is er in geslaagd om
ook in Kudelstaart een winkel in te
richten, waar menig fietsliefhebber
zijn/haar keuze te kust en te keur
kan maken.
Een Giant topfiets voor een topjuniorenteam. Sinnige heeft bewezen
een broedplaats voor talent te zijn,
met namen als Pim Ligthart (Vacansoleil), Barry Markus (Rabo) en Jetse Bol (Rabo) als enkele bewijzen.

Sinnigebouw wielerteam op
fietsen van Balk rijwielen
Regio - Afgelopen vrijdag 25 maart
was de datum waar iedereen naar
had uitgekeken. De renners van het

Sinnigebouw Wielerteam ontvingen,
uit handen van Wilco van der Hoorn,
hun Giant fietsen. Een logisch uit-

vloeisel van een dit jaar ontstaan
partnership tussen het Sinnige wielerteam, Balk rijwielen te Nieuw

Ook nu herbergt het team talenten.
Wat te denken van de Nederlands
Kampioen junioren op de weg, Sebastiaan Pot uit Badhoevedorp en
drie Nederlandse baantitels voor
Ivar Slik en Dennis Bakker.
Sinnige wielerteam is content met
de samenwerking met Balk rijwielen en Giant, omdat het team met
de Giant fietsen weer een stap heeft
gemaakt naar verdere professionalisering. De junioren van het Sinnigebouw Wielerteam bedanken Wilco van der Hoorn van Balk rijwielen
voor zijn inzet en Giant voor het leveren van de kwalitatief hoogstaande fietsen.

BMX-seizoen van start in Heiloo
Regio - Na een lange koude winter
stonden de BMX-ers van de UWTC
van ongeduld te trappelen om weer
van start te gaan. Op zondag 27
maart was het dan eindelijk zover en
konden de rijders aantreden in de
1e wedstrijd in de BMX West Competitie. Door de sneeuw en de verbouwing van hun eigen baan tijdens
de winterperiode hadden de BMXrijders nog niet veel kunnen trainen.
Dus was men wel benieuwd hoe ieder de winter was doorgekomen.
De dag begon wel wat vroeg na
zo’n een uurtje korter slapen en
voor sommigen was het even wennen aan de zomertijd. Dus werd dat
uurtje in de luie stoel, genietend van
het zonnetje, even ingehaald. UWTC
was met 39 rijders vertegenwoordigd in de eigen klasse en met 24
rijders in de open klasse.
De eigen klasse is onderdeel van
de competitie over 9 wedstrijden en
de open klasse is een dagwedstrijd
voor de dagprijzen. De rijders bleken over het algemeen wel goed uit
de winterstop te zijn gekomen. Bijna
alle rijders behaalden wel een A-finale (plaats 1 t/m 8) of een B-finale (plaats 9-16). Rijder van de dag

was wel Scott Zethof. Zie de foto. Hij
pakte de dubbel door zowel zijn eigen klasse als zijn open klasse winnend af te sluiten. De finalisten waren: Cruiserklasse - 16 jaar: A-finale 1e Wiljan Brouwer, 2e Sven Wiebes, 3e Danny de Jong; Cruiserklasse 17-29 jaar: A-finale 2e Wouter Plaisant van de Wal, B-finale 3e
Kevin de Jong; Cruiserklasse 30-39
jaar: A-finale 4e Erik Schoenmakers, B-finale 2e Peter Szucs; Cruiserklasse 40+: A-finale 7e Wim Pieterse, B-finale 1e Evert de Jong, 3e
Wilco van der Meer, 4e Gerard de
Veer; Boys 7/Girls 8: A-finale 1e Ferdi Cevahir, 7e Alec v/d Mast; Boys 8/
Girls 9: A-finale 3e Melvin v/d Meer,
7e Max de Beij, B-finale 1e Jochem
v/d Wijngaard, 4e Daan de Bruin, 7e
Sem Knook; Boys 9/Girls 10: A-finale 4e Izar van Vliet, B-finale 5e Jeroen Noordergraaf; Boys 10/Girls
11: B-finale 6e Yiri Plas; Boys 11/
Girls 12: A-finale 1e Joey Nap, 2e
Bart van Bemmelen, 5e Jurre Overwater; Boys 12/Girls 13: A-finale 1e
Scott Zethof; Boys 13/Girls 14: A-finale 2e Arjan van Bodegraven, 6e
Thomas v/d Wijngaard, 8e Jaivy Lee
Vink, B-finale 2e Sam Verhulst; Boys
14/Girls 15: A-finale 4e Tom Brouwer, 5e Mats de Bruin, 6e Roberto

Renners van UwTC staan
wederom op het podium
Regio - UWTC’er Henk de Jong
uit Mijdrecht heeft afgelopen zondag 27 maart een 3e plek behaald
tijdens de 61e ronde van Huijbergen. Op deze prachtige dag stonden er meer dan 100 man aan de
start. In het begin van de wedstrijd
werden er meerdere vluchtpogingen ondernomen waar Henk de
Jong steeds bij betrokken was. Echter, deze pogingen werden steeds in
de kiem gesmoord. Het leek op een
massasprint uit de draaien, totdat
11 ronden voor tijd er toch 10 renners wisten te ontsnappen. De kopgroep werkte prima samen en wist
de voorsprong uit te breiden naar
max. 37 seconden. Één ronde voor
het einde was het over met de samenwerking en werden er door verschillende renners pogingen ondernemen om weg te rijden. Ook deze werden allemaal teruggehaald.
Met nog 500 meter te gaan viel de
kopgroep helemaal stil, dit was voor
Henk de Jong het moment om alles
te wagen en hij ging in de aanval. Er
werd gelijk een flink gat geslagen,
maar De Jong kon het net niet volhouden tot aan de streep en twee
renners gingen hem nog net voorbij.
Het podium werd wel behaald, een
zeer verdiende 3e plek.
Nieuwelingen
Op zaterdag 26 maart was het eindelijk zover: de start van de klassiekerkalender 2011 voor de nieuwelingen. Voor de 1e klassieker, de 32e
editite van de Omloop door het Land
van Kleine Hein, mochten ze gelijk
al wat kilometers maken want deze wordt verreden in Emmen. Voor
UWTC stonden Jeroen van Pierre
en Jouke Schelling aan de start van
deze 70 km lange klassieker. Helaas
moest André Looij wegens ziekte
verstek laten gaan. Meteen na de
start, nog in de neutralisatie, waren
er al 2 valpartijen waar de heren van
UWTC gelukkig langs konden sturen en zo zonder schaafwonden de
wedstrijd konden rijden. Het zonne-

tje kwam af en toe door en de weg
was droog met een graad of 10, dus
heerlijk fietsweer voor de tijd van
het jaar. Een start met 150 man was
voor Jouke nog wel even wennen,
maar hij bracht het er goed vanaf. Al
na 15 kilometer moesten de eerste
renners uit de race omdat de achterstand te groot werd. Het tempo lag behoorlijk hoog en de groep
was, mede door de valpartijen in het
begin, al behoorlijk uit elkaar gevallen. Jouke zat in het 3e groepje en
Jeroen kwam door in het 4e groepje renners. Jeroen moest na 30 kilometer de strijd opgeven. Na 40 km
zat Jouke een seconde of 20 achter
de kopgroep en hij probeerde uit alle macht het gat naar de kopgroep
dicht te rijden. Dit wilde niet lukken
en hij kwam na 1 uur en 48 minuten binnen op een 79e plaats. Voor
een 1e klassieker een uitstekende
klassering. Nu lekker trainen om te
herstellen en volgende week naar
Genemuiden voor de Omloop van
Noord West Overijssel.
Jeugd
Op zaterdag 26 maart werd voor
de jeugd het Kampioenschap van
Wheelerplanet verreden. Na de hele
week prachtig zonnig weer was het
zaterdag helaas veel kouder en regenachtig. Wel een prachtige wielerbaan daar in Spaarnwoude. De
jeugdcategorie 1 t/m 4 stond weer
met elkaar aan start. In deze groep
reden Tristan en Owen Geleijn en
Ian van den Bergh mee. Ian was
nog een keer gevallen in de koers
maar kon de wedstrijd wel uitrijden.
In een spannende sprint wist Tristan
de derde plaats te behalen van de
renners in categorie 1-2. Owen reed
in het peloton mee en behaalde in
de eindsprint de tweede plaats. Beide broers Geleijn konden dus hun
moeder weer blij maken met een
mooie bos bloemen. Ook categorie 5-6 gingen gelijk met categorie
7 de baan op. Ook hier drie UWTCers aan de start: Tim Versteeg, Men-

Beloning verkoop grote
clubactie hanbalmeiden
De Hoef - Het was spannend maar
uiteindelijk waren het de HSV hanbalmeiden van de C2 die de meeste Grote Clubactieloten hadden verkocht. 80% van de opbrengst van de
lotenverkoop is voor de vereniging,
dus voor HSV. Dit is natuurlijk een
leuke opsteker voor de club.
HSV beloonde dit team dan ook
voor hun inzet en het werd zondagmiddag 27 maart jl. uitgenodigd in
de kantine. Om 17.30 uur in de stralende zon werd genoten van een
patatje met een heerlijke snack.

Trainster Natasja trakteerde nog op
een heerlijk ijsje. Vervolgens hebben ze nog een uurtje gebowld. De
handbalmeiden werden door HSV
hartelijk bedankt, maar dank van de
meiden gaat ook uit naar de waardering die ze hebben gekregen.
Reden genoeg voor welk team dan
ook om dit jaar weer z’n best te
doen voor de club. Nieuwsgierig en/
of interesse in handbal? Kom naar
het vriendjes/vriendinnetjestoernooi
van HSV op 18 mei en maak zo kennis met handballen bij HSV.

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Na een diepe inzinking van enkele weken liet Ben ten
Den deze week iedereen ver achter zich en wist ook iedereen met
5698 punten ver achter zich te
houden. Tweede werd Neeltje Bosman met 4913 punten, als derde

eindigde Annie Veenhof met 4847
punten, vierde werd Bep Schakenbos met 4837 punten en vijfde Ferry Verbraak met 4756 punten. An
van der Meer kreeg zeer slechte
kaarten en moest daarom met de
laatste plaats genoegen nemen.

Zeer geslaagde korfbalquiz
Blom, B-finale 2e Bart de Veer, 8e
Lars Wiebes; Boys 16/Girls 16: B-finale 2e Wiljan Brouwer; Boys 17+:
A-finale 4e Michael Schekkerman,
B-finale 7e Rick Doornbos. De uitslagen van de finalisten in de open
klasse waren: -7 jaar: 4e Jochem
v/d Wijngaard; 5e Melvin v/d Meer,
8e Daan de Bruin; 8-9 jaar: 5e Izar
van Vliet; 10-11 jaar: 1e Scott Zethof,

4e Joey Nap, 8e Bart van Bemmelen; 12-13 jaar: 2e Tom Brouwer, 3e
Arjen van Bodegraven, 8e Mats de
Bruin. De volledige uitslag van deze
wedstrijd en de foto’s vindt u op dewebsite www.uwtc.nl/bmx. De volgende wedstrijd is de eerste wedstrijd om de Noord-Holland Cup die
zondag 3 april in Schagen zal worden verreden.

no van Capel en Bart de Veer. Tim
kreeg ook vandaag weer last van zijn
knie en kon dus niet voluit doorrijden. Menno kon knap in het peloton van categorie 5-6 blijven. In deze groep was Marco Mook (Avanti) weggesprongen, dus de sprint
van het peloton ging om de tweede
plaats. Menno kon (nog) niet meedoen voor de prijzen maar goed gereden hoor, Menno! In categorie 7
bleven de tien deelnemers de hele
wedstrijd bij elkaar. Bart is zevende
geworden. Volgens Bart’s fietsmeter
reed deze groep met een gemiddelde snelheid van ruim 35 km/h en in
de eindsprint reden ze ruim 50 km/h.
Zo snel had hij nog niet eerder gereden in een wedstrijd en dat voor jongens van 12/13 jaar!

po uitgereden. Daniel kon mee in de
kopgroep, maar kreeg halverwege
een lekke band. Een 13e plaats voor
Daniel. Knap gereden, Daniel! Wesley en Leon hebben bijna de hele
wedstrijd samen gereden. Een 20e,
21e en 22e plaats voor Leon, Wesley en Tim. In categorie 7 Bart de
Veer en Jeroen van Goor aan start
namens de UWTC. De twaalf renners in deze groep hadden er zin in
en moesten 27 rondes rijden. Bart
en Jeroen konden beiden mee in
de kopgroep van 11 man. Het kostte Bart wel even moeite om er weer
bij te komen, want in de tweede ronde was er een klein gaatje gevallen,
maar hij kon het weer dichtrijden.
Halverwege moest er een rijder lossen van de kopgroep, zodat ze met
10 man de sprint om de zege aangingen. Jeroen en Bart kwamen als
9e en 10e over de streep.

Jeugd
Op zondag 20 maart werd onder
een heerlijk zonnetje en ongeveer
10 graden, het kampioenschap bij
de Amstel in Amstelveen verreden.
In categorie 1 stond alleen Britt Buijs
aan de start, dus mocht zij met categorie 3 en 4 haar rondjes meerijden.
Maar om die mooie medaille van de
eerste plaats in ontvangst te nemen
moest ze toch eerst 7 rondes afleggen. Dat deed ze zonder problemen,
dus in haar tweede wedstrijd al een
mooi resultaat. De volgende keer
hoopt ze toch wel dat er weer meer
kinderen van haar leeftijd meedoen.
Dus Tristan, je werd gemist vandaag! In categorie 3-4 twaalf rijders
aan start, namens de UWTC deden
Owen Geleijn en Ian van de Berg
mee. De kopgroep ging zo hard van
start, met voornamelijk renners van
de Amstel, dat zowel Owen als Ian
de aansluiting miste. Beiden hebben
zo ongeveer de hele wedstrijd alleen
gereden. Met een 7e plaats kwam
Owen als eerste UWTC-er over de
finish en Ian werd 12e. Categorie 7
en categorie 5-6 gingen weer gezamenlijk de baan op. Categorie 5-6
was een behoorlijke groep renners,
23 stuks, met Daniel Wiegmans, Leon Buijs, Wesley van Dijk en Tim Versteeg. Tim had de afgelopen periode elke keer last van een dikke knie
na het wielrennen en ook deze wedstrijd speelde de knie weer op, hij
heeft de wedstrijd in zijn eigen tem-

Veteranen
Op zondag 13 maar namen de renners René Wiebes en Gijs Kostman
deel aan de veteranen 50+ wedstrijd
in de waardepolder bij Haarlem. Na
15 ronden ontstond er een sterke
kopgroep van 9 renners, met helaas
geen UWTC renners. De wedstrijd
werd gewonnen door de kampioen
van Nederland Freddy Keller, Rene
Wiebes won de sprint van het peloton en behaalde hierdoor een mooie
10 plaats. Gijs Kostman eindigde in
het peloton. Guus Zantingh was als
enige UWTC 60+ veteraan naar Rotterdam afgereisd. Hier stond een
groot rennersveld aan het vertrek
en er werd vanaf de start volop actie ondernomen. Na 5 ronden ontstond een kopgroep van 4 renners,
deze werden 6 ronden later weer ingerekend.
Doordat er een hoog tempo was
ontwikkeld om de uitloper terug te
pakken was er een kopgroep uit
het peloton ontstaan van 17 renners met hierbij Guus Zantingh. Met
nog 7 ronden te gaan ontsnapten 2
renners uit de kopgroep en daarna
waagde er nog 1 renner de sprong,
deze 3 renners werden niet meer
achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Jan van de Tang en
Guus Zantingh behaalde een mooie
5 plaats in deze wedstrijd.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was de kantine van korfbalvereniging De Vinken het decor voor een
geweldige quizavond. Een enthousiaste groep meiden heeft in het kader van het vijftigjarig jubileum van
de plaatselijke korfbalclub een perfecte variatie van het zo populaire
tv-spel van Linda de Mol geproduceerd. Met de inbreng van een zeer
enthousiast meespelend publiek
hadden de Vinkeveense korfballers
een geweldige showavond.
Twee teams
Het spel werd gespeeld door twee
teams van vier personen. Spelleidster was Mariska Meulstee (‘Linda de Meul’), die voor één avond
haar populaire voorbeeld van tv zeer
verdienstelijk mocht vervangen. De
teamcaptains Ralf Zaal (het blauwe team) en Arjan Kroon (het witte
team) stelden op ludieke wijze hun
teamgenoten voor. Bij blauw waren
dit Stefan Gijsen, Marja Verwoerd
en Gert Langelaar. Voor wit kwamen
Ronald Mul, Helene Kroon en Peter
Kamminga uit. De teams lieten de
speciaal voor het jubileum ontworpen witte en blauwe polo’s zien met
op de voorzijde het officiële jubileumlogo, ontworpen door Ingrid Hagenaars en op de achterzijde het alternatieve jubileumlogo, ontworpen
door Arco Mul. Binnenkort gaan deze shirts in de verkoop.
Spelonderdelen
Crazy G en DJ Woudrush (Gerwin
Hazeleger en Rutger Woud) vormden als diskjockeys het fameuze Ailufkorfbalkuppel, want ook tijdens
deze avond werd er veelvuldig luid
meegezongen en geraden naar titels en artiesten.
De vele vragen waren volledig gericht op de eigen korfbalhistorie.
Daarnaast was aan bijna alles gedacht. Zo waren er gewone vragenrondes per teamspeler apart. Een
biedronde, waarbij de teams tegen
elkaar konden opbieden over het
aantal antwoorden dat zij wisten op

vragen als ‘welke trainers heeft de
Vinkenselectie gehad?’ of ‘noem het
aantal geboren Kronen dat in Vinken 1 gespeeld heeft.
Het altijd hilarische spelletje hints
werd gespeeld. En heel speciaal
was de pasfotoronde, waarbij de
teams foto’s van leden en oud-leden moesten herkennen.
Ook de spellingsronde ontbrak niet,
voor de individuele deelnemer altijd
een bijzonder stressvolle situatie. En
natuurlijk waren er de ‘roddels’. Het
doorvertellen van een gehoord verhaal bleek in de Vinkenkantine al
net zo een zware opgave als daarbuiten. Er werd heel wat bij verzonnen. In de slotronde, met het puntenrad, konden de teams aangeven
of zij bijvoorbeeld het aantal doelpunten wist dat Vinken 1 in al haar
officiële competitiejaren gemaakt
heeft (13.201) of wat de totale leeftijd is van de huidige basisacht van
De Vinken (216 jaar).
Het witte team bleek aan het einde van de avond de meeste punten verzameld te hebben. Hierdoor
kreeg het publiek aan de witte zijde
van de kantine een fraaie jubileumbeker, gevuld met was snoepgoed.
Maar ook het publiek aan blauwe
zijde ging niet met lege handen naar
huis, ook zij kregen allemaal de met
het jubileumlogo versierde drinkbeker mee.
Nog meer
Al met al een bijzonder geslaagde jubileumactiviteit van de vijftigjarige Vinkeveense korfbalclub, die
nog eens onderstreepte dat De Vinken gezegend is met een bijzonder
stel organisatorisch goed presterende leden.
De volgende activiteit is de korfbalclinic voor de A-, B- en C-jeugd op
maandagavond 18 april. Maar ook
de voorbereidingen voor de grootse ‘Vinken’s got talent-show’ op vrijdagavond 27 mei a.s. zijn al volop
aan de gang. Er gebeuren in Vinkeveen heel veel leuke dingen dit
voorjaar.
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met de handstand, verder verliep de
balans oefening erg strak en gingen
de andere elementen erg goed. In
de tempo oefening zaten mooie salto’s en werd alles prima geland. Dit
team scoorde uiteindelijk 49,750pnt
en kwam daarmee op de 7e plek.
Heel knap voor een eerste wedstrijd.
In de middag was het de beurt aan
Imara en Demy. Zij proberen zich dit
jaar niet alleen voor het NK te plaatsen, maar ook voor het EK. De tempo oefening bevatte een nieuw element, wat helaas nog niet perfect
werd uitgevoerd.

De eerste wedstrijd voor
A en B-niveau Acrogym

Foutje
De andere salto’s waren erg mooi
en de dames scoorden 26,5pnt. De
balans oefening was qua choreografie goed aangepast door Imara zelf, maar ook in deze oefening
een foutje. Met een totaal score van
52,15pnt hebben de dames het erg
goed gedaan en werden uiteindelijk 2e. De zondag was het de beurt
aan Lorena en Frederike, zij komen
uit op het hoogste A-niveau en dit
bleek vandaag een beetje te zwaar
voor de twee dames. Alle 3 de oefeningen bevatten teveel fouten en
hier moet in de komende periode
nog hard aan gewerkt worden. Wel
was het te prijzen dat de dames voor
het eerst 3 oefeningen op 1 middag
lieten zien, wat toch weer een stuk
zwaarder is dan 2 oefeningen.

Mijdrecht - Afgelopen weekend
was het voor het eerst de beurt aan
de acrogymnasten op het hoogste
niveau (A en B). Voor GVM’79 kwamen er vier team uit dit weekend.
De zaterdag werd begonnen door

De
uiteindelijke
score
was
44,650pnt, ze werden daarmee vierde. Over 3 weken komt de volgende wedstrijd eraan, de vier teams
van GVM’79 gaan zich hier goed op
voorbereiden.

de dames groepen op B-niv. Swetta,
Mariska en Laura hadden pech in
hun balans-oefening waar de eerste toren instortte en de handstandtoren een tijdsfout had. De rest van
de oefening werd nog goed afge-

maakt. In de tempo oefening ging
het een stuk beter en scoorden de
dames 25,8pnt. Met 44,4pnt kwamen zij uiteindelijk op de 12e plaats.
Ook het team van Joëlla, Annemaaike en Priscilla had wat problemen

Biljarten

De Paddestoel 2 en De Merel op
koers voor tweede periodetitel

Vinkeveen - Met nog 3 speelweken
te gaan lijken De Paddestoel 2 en de
Merel/Heerenlux 3 de grote kanshebbers om de barrage te spelen.
De Kuiper/van Wijk heeft zich al
geplaatst voor dit spektakel dat
op zondag 17 april in De Kromme Mijdrecht gaat plaats vinden.
Hendrik Versluis (zie foto) van APK
Mijdrecht 2 was de grote man van
de afgelopen week. In slechts 13
beurten had hij de kortste partij
van de week, en passant scoorde
hij met 11 caramboles ook nog de

procentueel hoogste serie = 35,48%
van zijn te maken punten. DIO 1
won geflatteerd met 9-0 van De
Merel/Heerenlux 2. Frank Witzand
kwam maar 2 caramboles te kort
tegen Bert Dijkshoorn. Evert Oudhof liet Eric Brandsteder met 2 punten verschil ontglippen. Cens 1 verraste met 7-2 tegen De Schans. Joris van Putten had maar 17 beurten
nodig om Alex Driehuis te verslaan.
Dirk van Yperen redde de eer voor
De Schans met winst op Cor van de
Kraats.

Goede winst voor Hertha
MC1 in ’s-Graveland
Vinkeveen - Vroeg vertrekken vandaag naar ’s-Graveland. Om 11.00
uur moesten we spelen dus de meiden konden niet uitslapen. Twee
weken geleden hadden we thuis tegen ’s-Graveland gespelled en met
5-1 gewonnen, maar we waren wel
gewaarschuwd, want binnen 30 seconden stonden de meiden toen 1-0
achter.
In de tactische bespreking was dit
dan ook gezegd en de meiden gingen vol goede moed het veld op.
Er moest gewonnen worden wil
Hertha mee blijven doen om het
kampioenschap.
De meiden probeerden gelijk druk
te zetten, maar het was ’s-Graveland dat het initiatief nam.
De achterhoede van Hertha wist
daar even geen raad mee en al na 5
minuten stond het 1-0 voor ’s-Graveland. Nu worden de meiden daar
tegenwoordig gelukkig niet meer
zenuwachtig van en na een paar
tactische zetten van Danny Bierman
( Lisa viel geblesseerd uit)werd er
volop druk gezet op de helft van ’sGraveland, en het wachten was dan
ook op de 1-1. Die kwam er door dat
er na een prima aanval Danitja de
bal simpel intikte. Het lijkt simpel,
maar je moet er wel staan!!
De meiden roken bloed en ’s-Graveland kon niet meer onder de druk
vandaan komen wat resulteerde in

de 1-2 door Kiana. Na een fantastische eerste helft was dit dan ook
de ruststand.
Na de rust probeerde ’s-Graveland
weer het initiatief te pakken, en mede door dat zij wat harder en gemener gingen spelen lukte dit in eerste instantie ook. Hierdoor werd de

Sterke terugkeer:
De Kromme Mijdrecht 1 kon het 4-5
net niet redden tegen De Kuiper/
van Wijk. Kopman Kees de Zwart
liet na een lange afwezigheid zien
dat hij het biljarten nog niet verleerd is. In 16 beurten en een moyenne van 6,875 was hij te sterk voor
een goed spelende Kees Westkamp.
Michael de Kuiper zorgde met winst
in 20 beurten op Ron Schoonhoven
voor het extra punt.
De Springbok 1 verloor nipt met 4-5
van Bob’s Bar. Bobby van Kolck verpletterde in 23 beurten Hen Kandelaar en zorgde voor het extra punt
van Bob’s Bar. Stieva Aalsmeer is
helemaal de weg kwijt en verloor
met 0-9 van De Paddestoel 1. Alan
Knightley had met 21 beurten de
kortste partij tegen Pieter Coenen.
De Paddestoel 3 won verrassend
met 7-2 van De Kromme Mijdrecht
2. Anthony Schuurman redde de
eer voor zijn team door in 16 beurten van Hans Bak te winnen. DIO
2 was met 2-7 kansloos tegen De
Merel/Heerenlux 4. Wim Roest, Gijs
van der Vliet en Wim van der Linden zorgden voor de punten van De
Merel/Heerenlux 4. APK Mijdrecht
2 was met 7-2 De Springbok 2 de
baas. Hendrik Versluis was de grote man voor zijn team. Hij liet in 13
beurten een verbouwereerde Jan
van Veen achter. Jan Lindhout en
2-2 gescoord en konden de meiden overnieuw beginnen. Amber en
Nancy hadden allebei “ruzie” met
dezelfde speelster, want zij stond
maar wat knietjes en ellebogen te
geven, wat de nodige blessures opleverde, maar dit resulteerde er wel
in dat de meiden nu ook wat feller gingen voetballen en er nog een
schepje bovenop werd gedaan. Het
laatste kwartier was dan ook voor
Hertha en de bevrijdende 2-3 kwam
van Kiana na goed doorlopen op de
keeper.

Pascal Pluijmakers zorgden voor de
andere punten van hun team.
Superieur spel:
De Vrijheid/Biljartmakers drukte APK Mijdrecht 1 met 7-2 op de
laatste plaats. Bert Loogman was
in 14 beurten superieur tegen Rene
Hoogeboom. Bert scoorde een moyenne van 7.142. De Merel/Heerenlux
3 won in een spannende wedstrijd
met 8-1 van Cens 2. Alle partijen
waren spannend. Jan van der Meer
had maar 4 punten over. Hans van
Rijn en Caty Jansen elk maar 2 caramboles. Wim Berkelaar en Edwin
de Jong speelden zelfs gelijk. De
Paddestoel 2 had het met 5-4 moeilijk tegen De Merel/Heerenlux 1.
Jim van Z|wieten was in 18 beurten
veel te sterk voor Bert Fokker. Robert Daalhuizen had in 21 beurten
geen kind aan Harry de Jong.
Stand A-poule
1. De Paddestoel
257 punten (8 wedstrijden)
2. De Merel/Heerenlux 1
42 punten (8 wedstrijden)
3. De Schans
39 punten (8 wedstrijden)
Stand B-poule
1. De Merel/Heerenlux 3
47 punten (7 wedstrijden)
2. APK Mijdrecht 2
37 punten (7 wedstrijden)
3. De Kromme Mijdrecht 2
35 punten (7 wedstrijden)

Snelle winst Atalante JB1
Vinkeveen - Met de snelheid van
onze sponsor werd afgelopen vrijdag de wedstrijd uit tegen SAS afgewerkt. De tegenstander van Atalante die laatste staat in de competitie moest het opnemen tegen ons
die een goede middenmoter is dit
seizoen, en net als in iedere sport
wordt gezegd dat je nooit je tegenstander moet onderschatten ook als
die laatste staat. Met deze instelling begon Atalante dan ook aan de
wedstrijd maar al snel werd duidelijk dat we geen plezier zouden beleven aan het spelletje vandaag binnen een paar minuten stond Atalante al op een 0-12 voorsprong, en
al snel door de eerste set liep met
eindstand 7-25. Ook de tweede set
was niet anders binnen 12 minuten
was ook deze set gespeeld en omgezet in een 8-25 zege. De derde set

was dan ook een set om wat tactiek
uit te proberen wat niet altijd lukte
waardoor de set wat langer duurde omdat de tegenstander eindelijk
ook wat punten scoorde. Maar mede door het eindsprintje van Atalante ging de set makkelijk naar de Vinkeveners met 16-25 en klokte Atalante de snelste wedstrijd van dit
seizoen met een kleine 50 minuten.
Jammer maar met nog 3 wedstrijden te spelen zijn de punten welkom om uiteindelijk te proberen dit
seizoen net als subtop te eindigen.
As. Vrijdag mag Atalante thuis tegen
de koploper dus een goede training
en met de juiste instelling proberen
minimaal een set te pakken.
Als u de verrichtingen van onze
jeugd willen zien bent u natuurlijk
altijd welkom op vrijdag 19.00 uur in
de Boei in Vinkeveen.

CSW 2 houdt concurrent
Zwaluwen op afstand
Wilnis - In een zeer spannend
duel, met alles er op en er aan,
heeft CSW 2 weer een stap gezet
richting het kampioenschap. Nummer 2 Zwaluwen kwam op bezoek
om het gat van drie punten te dichten, maar kwam niet verder dan een
3-3 gelijkspel. Hoewel het veldspel
van de gasten bij vlagen iets beter
was, kreeg CSW de grootste kansen. Na twee keer achter te hebben
gestaan, stond CSW laat in de tweede helft opeens met 3-2 voor. Helaas
kon de voorsprong niet worden verdedigd tot het eind.
De eerste vijf minuten had CSW de
bezoekers uit Hoorn goed onder
controle, maar daarna was het Zwaluwen die de betere partij was. Kansen werden er nauwelijks gecreeerd, maar de spits van Zwaluwen
maakte duidelijk aan één kans genoeg te hebben. Na een mooie individuele actie stond het na ongeveer
20 minuten 0-1. Nadat CSW al wat
grote kansen had gehad op de gelijkmaker, was het Michel Zeldenrijk

die na veertig minuten de 1-1 binnen schoot. CSW dacht met deze
stand de rust in te gaan, maar twee
minuten na de aftrap van de goal
stond het alweer 1-2. De rechterspits liep vanaf de aftrap met de bal
het strafschopgebied in, maar werd
daar gesandwiched door Jochem
van Bergen en Bart van Heeringen.
De scheidsrechter wees naar de penaltystip, waarna de penalty eerst
nog werd gestopt door keeper Rens
Kruiswijk, maar in tweede instantie
wel raak schoot.
De tweede helft werd er door de
spanning door beide ploegen niet
meer zo goed gevoetbald. Misschien was het daarom wel kenmerkend dat alle goals in de tweede helft niet uit goed opgezette aanvallen kwamen, maar uit standaardsituaties. De 2-2 werd uit een corner
binnengekopt door Vincent van Hellemondt. Daarna was het CSW die
de leiding nam. Jochem van Bergen
schoot met een prachtige vrije trap
in de korte hoek de 3-2 binnen.

Inschrijven teams:
Voor competitie 2011-2012 teams
inschrijven per mail: biljartfederatie@casema.nl of bel 0297-284110
voor een inschrijfformulier, uiterlijk
15 april a.s.
Toen was het de wedstrijd uitspelen
en na het laatste fluitsignaal was
het zoveelste record verbroken.
Drie wedstrijden op rij gewonnen,
en met 14 punten uit 7 wedstrijden
nog steeds tweede, 1 puntje achter
op VOP.
Je ziet dan toch dat alle inspanningen, vriendinnendagen en trainingen, en de goede begeleiding
vruchten gaat afwerpen en Hertha
langzaam gaat toewerken om over
2 jaar een eerste selectie elftal van
de dames te hebben.

Kampioenenregen Atlantis
Mijdrecht - Het korfbal zaalseizoen
2010-2011 is voor de Atlantis jeugd
zeer succesvol verlopen. Het is maar
liefst vijf teams gelukt kampioen te
worden. Het van Dam A1 en het
Roebeson D2 team behaalde de titel
zelfs zonder een wedstrijd
te verliezen. Met grote overwinningen staken beide teams met kop en
schouders boven de andere teams
in hun klasse uit. Het BOS Stoffeerders D1 team werd net als op het
veld nogmaals kampioen in de 1ste
klasse. Ondanks het veldkampioenschap had de Roebeson C1 een matige start in de zaal. Uiteindelijk kon

het team de draad weer oppakken
met genoeg overwinningen om alsnog het kampioenschap in de zaal
binnen te slepen. De jongste kampioenen zijn de door DHIM gesponsorde E1 korfballers. In de een na
laatste wedstrijd liet deze jeugd een
kans op het kampioenschap nog
liggen maar tegen WWSV werd de
winst en daarmee de titel binnen
gehaald.
Kortom een succesvol zaalseizoen
voor de jeugdteams van korfbalvereniging Atlantis die vol vertrouwen
het veldseizoen dat 2 april begint,
tegemoet zien.

Veensteker bedrijventoernooi Atalante
Mijdrecht - Op vrijdag 22 april, net
nadat de competitiewedstrijden zijn
afgelopen organiseert volleybalclub Atalante het ‘Veensteker bedrijventoernooi’. Maximaal 16 bedrijventeams kunnen inschrijven
voor een leuk toernooi in de ‘gezellige’ of ‘sportieve’ poule. In de sportieve poule spelen voornamelijk volleyballers of handige sporters. In de

gezellige poule de gelegenheidssporters. Heb je een leuk team met
je collega’s of een team dat mee wil
doen onder een bedrijfsvlag? Meld
je dan aan: pr@vv-atalante.nl. Het
inschrijfgeld is 30 euro.
Café Restaurant De Veensteker
sponsort dit toernooi in De Boei
al voor de zesde keer, een lekkere
combinatie, we zijn er blij mee.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 30 maart 2011

Gijs Rijneveld pakt ook de libretitel

Winnaars van bedrijfscompetitie
Tennishal De Ronde Venen bekend
Mijdrecht - Op vrijdag 18 maart
werden de finales van de bedrijfscompetitie gespeeld. De strijd om
de eerste plaats ging tussen Rabobank Rijn en Veenstromen en Wichers Sport Consultancy & Events.
De teams van Van Walraven en Sigma Coatings namen het tegen elkaar op voor de derde plaats.
Rabobank moest winnen van Wichers Sport Consultancy & Events
om kampioen te worden. Een nipte zege zou niet genoeg zijn, dus
kwam het team met vijf spelers opdagen, zodat er tactisch geschoven
kon worden.
De eerste wedstrijd werd knap met
7-6 gewonnen door de Rabobank.
De tweede partij was het team van
Wichers Sport Consultancy & Events
net iets te sterk. De laatste twee
wedstrijden moesten nu door Rabobank gewonnen worden. De derde
wedstrijd won de Rabobank waar-

door de laatste wedstrijd beslissend was voor het kampioenschap.
Na een spannende wedstrijd kwam
het team van Wichers Sport Consultancy & Events als winnaar van de
baan. Daardoor was het kampioenschap voor Wichers Sport Consultancy & Events een feit.
In de strijd om de derde plaats lag
Van Walraven een aantal punten
voor op het team van Sigma Coatings. Met een grote overwinning
was het voor Sigma Coatings nog
mogelijk om de derde plaats te pakken.
Aan alles was te zien dat Sigma
Coatings gebrand was om te winnen. De eerste partij werd netaan
door Sigma gewonnen. De tweede wedstrijd was minstens zo spannend maar werd met meer dan twee
games verschil gewonnen door Sigma Coatings. Het team van Van Walraven moest één van de twee vol-

gende wedstrijden winnen om de
derde plaats vast te houden. Na een
zenuwslopend uur tennissen kwam
Van Walraven met de winst van de
baan waardoor de derde plaats nog
net met twee punten verschil werd
binnengehaald. Op de finaledag
werd de onderlinge ontmoeting tussen van Walraven en Sigma Coatings dus knap door Sigma Coatings
gewonnen maar bleek uiteindelijk
net niet genoeg te zijn.
Na een gezellige eindborrel gingen
alle teams voldaan naar huis. De
bedrijfscompetitie gaat weer in september van start. Door de grote animo binnen de bedrijven zal er volgen jaar meerdere poules gemaakt
worden. Mocht u interesse hebben
of wilt u zich inschrijven voor de bedrijfscompetitie dan kunt u altijd
contact opnemen met tennishal De
Ronde Venen aan de Dr. J. van der
Haarlaan 3 in Mijdrecht, tel. 0297285636.

Opnieuw nostalgie op het
korfbalveld van De Vinken
Vinkeveen - Zaterdag 26 maart
was het grasveld van De Vinken
sinds lange tijd weer het decor voor
een heuse drievakkenwedstrijd.
Twintig jaar lang al spelen de korfballers hun wedstrijden alleen nog
maar in twee vakken. In 1991 is het
eerder zo vertrouwde middenvak afgeschaft. Afgelopen zaterdag speelden alle Vinkensenioren voor één
keer weer het zo bekende korfbalspel uit de vorige eeuw.
Oorsprong
In 1903 is korfbal bedacht door
de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. Hij wilde tijdens
zijn gymnastieklessen zoveel mogelijk jongens en meisjes tegelijk
laten sporten. Hij bedacht hiervoor
het balspel korfbal, waarbij twee
twaalftallen van zes jongens en zes
meisjes, verdeeld over drie vakken,
het doel hadden om de bal door de
mand van de tegenpartij te werpen.
Na de introductie van het zaalkorfbal dat door de kleinere veldruimte in twee vakken werd gespeeld,
kwam in de jaren zestig het middenvak als transportvak steeds
meer ter discussie. Het gaat tenslotte om het maken van doelpunten
en dat gebeurde in het middenvak
nooit. Waar de jeugdteams al in de

jaren zeventig tot tweevakkenkorfbal overgingen, duurde het tot 1991
vooraleer ook de senioren het middenvak afschaften.

Plaatsgenoten
Maar in het kader van het vijftigjarig jubileum van De Vinken was het
weer eens hoog tijd om de nostalgische korfbalervaringen te doen herleven. Allereerst speelden de selecties van De Vinken en Atlantis een
vriendschappelijke partij. Onder leiding van scheidsrechter Peter Hagenaars hadden beide selecties veel
plezier in het oorspronkelijke korfbalspelletje. Waar Atlantis gedurende het grootste deel van de wedstrijd het initiatief had, kon de thuisploeg pas in het laatste kwart het
rieten vlechtwerk vinden. Ondanks
de kille voorjaarswind kwamen beide partijen regelmatig tot oogstrelend middenvakspel. Na tweemaal
drie kwartier stond er in deze leuke, gezellige en sportieve wedstrijd
- er werd veel gelachen in het veld 10-8 op het scorebord. Een respectabele score bleek later die middag.
Senioren
Na de selectieteams gingen de lagere seniorenteams van De Vinken
de wei in. Onder leiding van arbi-

ter Henk Strubbe streden twee Vinkenteams onderling op het groene voorjaarsgras. De meeste spelvreugde kwam ook hier uit het soepel en snel doorspelen van de bal
door het middenvak. Maar ook het
scoren op de vroegere strafworpafstand van vier meter was voor de
schutters een persoonlijke overwinning. Al sinds 1973 is de strafworpafstand verkleind naar twee en
een halve meter. Nu moest vanaf
vier meter gedoeld worden. Hoogtepunt van dit onderlinge treffen was
de score van nestrix Mar van Spengen die haar vakgenoot over de korf
heen wilde aanspelen, maar onbedoeld het vlechtwerk raakte en zo
een zuivere treffer liet noteren. Een
eindstand van 5-6 onderstreepte het
beperkte totaal aantal treffers.
Misschien was het de grootte van
het veld, de langere speeltijd, het
uitblijven van scores of gewoon de
snijdende oostenwind; ondanks het
nodige spelplezier concludeerden
bijna alle speelsters en spelers het
huidige tweevakkenspel meer te
waarderen.
Vanaf komende zaterdag gaat de
veldkorfbalcompetitie weer van
start. De Vinken 1 hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen Fiks
in Oegstgeest.

De Ronde Venen - Het was afgelopen weekend een zeer spannende 3-ster-libre-klasse finale in De
Hoef. Biljartfederatie De Ronde Venen organiseerde met medewerking van de Springbok het tweede
driebanden en het derde libretoernooi om het persoonlijk kampioenschap van De Ronde Venen. Na de
voorronden die op 27 februari waren gehouden gingen de acht besten dit toernooi in. Als eerste plaatste zich Nick v.d. Verdonck die dan
ook de eerste partijen beschermd
werd. Na de vrijdagavond waar voor
alle deelnemers twee partijen op het
programma stonden gingen Gijs Rijneveld en Nico Koster met 4 punten
huiswaarts. Jos Lugtigheid, Fred van
Eijk en Nick v.d. Veerdonck deden
het met 1 winst en 1 verliespartij; 2
punten voor elk dus. Peter Stam en
Henk Doornekamp speelden gelijk
en deelden de punten met voor elk
ook een verliespartij. Joop Luthart
ging met lege handen huiswaarts.
Voor dag 2 stonden drie zware wedstrijden op het programma, Joop
Luthart kwam terug en pakte tegen
Nico en Henk de winst. Henk verloor
die middag alleen van Joop maar
boekte wel twee overwinningen op
Nick en Gijs. Peter Stam kwam tegen Fred en Jos tot winst maar verloor van Gijs. Jos won alleen van Nico zijn clubmaatje in de teamcompetitie, hij verloor echter van Fred
en Peter. Fred won van Jos en Joop
en verloor van Peter. Nick v.d. Veerdonck verloor die tweede dag al zijn
partijen. Nico kwam tegen Nick tot
winst maar verloor van Joop en Jos.
Gijs won van Nick en Peter maar verloor op één luttel puntje van Henk.
Voor zondag stonden nog twee partijen op stapel en na een lekker bakkie werd om stipt 11.00 uur begonnen. Nico won van Gijs, Joop van
Fred, Fred won van Nick, Joop won

van Peter, Henk won van Jos. Voor
de laatste ronde ging iedereen voor
zijn 7e en laatste partij. Na een lekkere hap van de ‘aan alles gedachte’ organisatie en de stipte planning van Aria en Lucia werd rond
13.30 uur de laatste partijen op 1 tafel gezet. Iedereen genoot op deze
manier van collega en de spanning
werd steeds groter. Nick v.d. Veerdonck speelde tegen Peter Stam
maar bleek er niet meer uit te gaan
halen, Peter sloot in 35 beurten de
partij winnend af. Jos kwam tegen
Joop Luthart aan de tafel, kwam tot
slechts 44 van de 50 te maken en de
partij duurde slechts 26 beurten. Nico Koster zat tegen Henk Doornekamp in de sub-finale. Nico deed er
tegen Henk alles aan en behaalde in
de slotfase een moyenne van 3.25
omdat hij in slechts 20 beurten uit
was. De 20 beurten was de kortste
partij van dat toernooi waarin Nico
groeide. Voor de ‘echte finale’ kwamen Gijs Rijneveld en Fred van Eijk

aan de tafel. De spanning speelde beide heren parten Gijs speelde precies op moyenne, was tegen
Fred in 26 beurten met 2.26 gemiddeld. Fred kwam tot 41 caramboles van de 65 die hij moest maken.
De hoogste toernooiserie zette Henk
Doornekamp op 19 in zijn partij tegen Nick. De wedstrijdleiding moest
hersenbrekende berekeningen erop
los laten omdat Gijs en Nico beiden
10 wedstrijdpunten hadden verzameld. Federatievoorzitter Cor van de
Kraats bracht het verlossende woord
en maakte met de fleurige boeketjes
Rijdes-bloemen de fraaie prijzen en
de Bocxe-Biljarts cadeaubon de volgende uitslag bekend:
1 Gijs Rijneveld
10 punten
2 Nico Koster
10 punten
3 Fred van Eijk
8 punten
4 Joop Luthart
8 punten
5 Henk Doornekamp
7 punten
6 Peter Stam
7 punten
7 Jos Lugtigheid
4 punten
8 Nick v.d. Veerdonck
2 punten

Denk en Zet-Advisor 1 op kop
De Ronde Venen - Na het gelijke
spel tegen de nummer 1 op de ranglijst Moira-Domtoren 2. en de overwinning op de Rode Loper 3 moest
Denk en Zet-advisor 1 het op de
eerste lentedag opnemen tegen Trio
1. Om druk op Moira-Domtoren te
houden was winnen noodzakelijk.
Makkelijk zou het niet worden want
Trio 1 had zich in de competitie gekenmerkt als een wisselend spelend
team dat van een mindere tegenstander kon verliezen maar ook van
een sterkere kan winnen.
Denk en Zet-Advisor vertrok enigszins verzwakt naar de Meern; bord
2 Harris Kemp, die op dit bord inmiddels een 80% score behaalde, en Thierry Siecker, bord 8, waren verhinderd. Als invallers waren
Hendrik Palm en Jan Smit bereid de
strijd aan te gaan. Zoals gebruikelijk schoof captain Kroon van bord 5
naar bord 2,wat hem de zesde keer
met zwart deed spelen.
Hendrik Palm ging op 5 en Jan Smit
op 8.
Moeilijk
Zoals verwacht werd het een moei-

lijke avond. Invaller Smit en bord
1-speler Jan de Boer stonden al
snel minder. Daarentegen stonden
Kroon en Broere een fractie beter.
Op de overige borden stonden posities die er stuk voor stuk als remise uitzagen.
De eerste uitslag was dan ook een
remise op bord 6; Jeroen Vrolijk
noch zijn tegenstander durfde de
aanval aan, gevolg stukken rondspelen en remise. Henk Kroon wist
ook op bord 2 te laten zien goed
te kunnen schaken, in de Cambridge-springs variant wist hij met
zwart zijn tegenstander positioneel
te overspelen, wat het eerste volle
punt opleverde.
Het verlies van de Boer, die een tegenstander trof die met zwart de
aanval vanuit het konings-indisch
wel erg goed beheerste, bracht de
stand weer in evenwicht.
Remise
Na de remise van Gert-Jan Smit liet
Hendrik Palm als invaller zien het
goede schaken van vroeger niet
verleerd te zijn. Na een klein foutje van zijn tegenstander raapte Palm

een pionnetje op en daarna kostte het hem geen moeite de partij naar winst af te wikkelen. Dit gaf
een voorlopige 3-2 voorsprong voor
Denk en Zet-advisor.
De uitslagen volgden elkaar daarna
snel op. Cees Verburg zag een goede stelling verwateren en verloor,
maar Jan Smit deed wat niemand
meer verwachtte, namelijk met een
stuk minder toch winnen.
Nadat als laatste Bram Broere zijn
tegenstander helemaal stuk had
gespeeld kon Denk en Zet-Advisor1 met een 5-3 overwinning huiswaarts keren.
De volgorde op de ranglijst is daarmee:
Denk en Zet-Advisor
12 uit 7
Moira-Domtoren
11 uit 6
Verwacht mag wel worden dat Moira de nog te spelen wedstrijd tegen
het op de 8ste plaats staande Rode
Loper wel kan winnen en daarmee
de koppositie weer met 1 punt voorsprong kan overnemen.
Met nog 2 wedstrijden te gaan blijft
de strijd om het kampioenschap ongemeend spannend. Op 12 mei weten deze schakers meer.

Argon in matig duel naar winst
Mijdrecht - Argon heeft het zichzelf erg moeilijk gemaakt tegen
streekgenoot Kockengen, na een
moeizaam begin kwam het in de
eerste helft op 2-0. Daarna veel
mogelijkheden voor de thuisploeg
maar niemand slaagde er in de bal
over de doellijn te schieten, Kockengen bleef voetballen en dat resulteerde in blessuretijd tot een doelpunt. De resterende veertig seconden waren tekort voor de gasten om
alsnog een punt mee naar Kockengen te nemen. De eerste twintig minuten was Kockengen de bovenliggende partij, Argon speelde te gehaast en slordig en kreeg wel enkele mogelijkheden maar het was
allemaal net niet. Kockengen werd
met enkele hoekschoppen gevaarlijk maar echte kansen leverde dat
niet op. Met nog acht minuten op
de klok was er succes voor de thuisploeg, een pass op maat van de
voet van Michael Levering bereikte Lesley Groenen die vervolgens
scherp de bal voor het doel bracht,
een aantal voorwaartsen van Argon
kwam een teenlengte tekort om de
bal te kunnen raken, echter de goed
meegekomen Alan Doorson plaatste de bal zuiver in de hoek. 1-0. Even
later stond Doorson aan de basis
van het tweede doelpunt, hij plaatste de bal midden door de Kockengendefensie op Stefan Tichelaar die
vervolgens alleen voor doelman Patrick Mur verscheen en moeiteloos
de stand op 2-0 bracht.
De tweede helft kwam Argon fel
uit de startblokken, en dat leverde
twee mogelijkheden op, Youri van
Adrichem schoot van dichtbij over,

en Stefan Tichelaar mikte in handen
van keeper Mur. Ook een inzet van
Van Adrichem ging via de lat over
en na een vrije trap van Tichelaar
kopte Remco von Lindheim rakelings naast. Kockengen voelde zich
nog niet verslagen en bleef gevaarlijk, bij een hoekschop kopte een
aanvaller in handen van Bas van
Moort, en even later schoot Romijn
naast. Ook kreeg Frank Vermeulen
nog een mogelijkheid maar dat leverde niets op.
Met nog een kwartier op de klok
bracht coach Jack Honsbeek twee
wijzigingen aan, Alan Doorson en
Stefan Tichelaar maakten plaats
voor Antonie van der Linden en Bas
de Graaff. Argon kreeg toen nog
enkele goede mogelijkheden maar
doelman Patrick Mur hield Kocken-

gen op de been, zo redde hij knap
na een inzet van Antonie van der
Linden. Argon leek de wedstrijd
op routine uit te spelen, maar zoals de laatste tijd gebruikelijk sloeg
in blessuretijd de tegenstander toe,
een overtreding van doelman Van
Moort leverde een strafschop op
voor Kockengen, Patrick Vermeulen had vanaf elf meter geen moeite, 2-1. De ervaren en goed leidende arbiter Berg was mild voor Van
Moort, hij trok slechts geel. De resterende veertig seconden waren
voor Kockengen te kort om alsnog
een punt mee naar huis te nemen.
Een verdiende overwinning voor Argon maar het maakte het zich deze
wedstrijd weer erg moeilijk.
Zaterdag een inhaalwedstrijd, Argon speelt thuis tegen WV-HEDW.

Maandag 4 april open les gratis

De lente in met Chi Kung!
Mijdrecht - Komende maandag 4
april kan iedereen een gratis open
les Chi Kung bijwonen in Sporthal
De Phoenix.
Chi Kung is een traditionele oefenmethode uit China die lichaamstraining combineert met bewustwording. Met Chi Kung train je om fit én
alert én ontspannen te blijven. Door
middel van specifieke stilstaande
oefeningen leer je hoe je je fysieke
en mentale kracht kunt ontspannen,
opbouwen en optimaal richting kunt

geven. Dit wordt uitgetest in praktische bewegingsvormen. Hierdoor
werk je op een zeer effectieve manier aan je vitaliteit, kracht en gezondheid! Tijdens de open lessen
wordt dieper ingegaan op wat Chi
Kung is. Ook zal een aantal basisoefeningen worden gedaan. De open
les introduceert een nieuwe cursus met wekelijkse lessen. Locatie:
Sporthal De Phoenix, Hoofdweg 851. Maandag 4 april, aanvang 19.00
uur. Meer informatie of aanmelden
www.naturalease.nl of 020-7796790.

