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Basisschoolleerlingen knotten
2 CRAZY DAYS PRIJS
en snoeien met collegeleden
VOOR
De Ronde Venen - Een groot aantal leerlingen van de 21 basisscholen in de gemeente is op de tweede
lentedag, woensdag 21 maart, onder een lustig schijnend voorjaarszonnetje samen met enkele collegeleden gaan snoeien en knotten
op diverse plaatsen in het openbaar
groen. Een en ander vond plaats in
het kader van de Nationale Boomfeestdag, waarbij men toch eerder zou verwachten dat er (nieuwe) bomen zouden worden geplant
in plaats van het plegen van snoeiwerk. Maar dat laatste hoort er ook
bij. Zieke bomen of een teveel aan
bomen die door wildgroei niet tot
ontwikkeling komen, worden geruimd om andere een kans te geven zich te ontwikkelen. Omdat er
ruim 700 leerlingen uit groep 7 en 8
van de basisscholen aan het evenement deelnamen, vonden de activiteiten verspreid over twee dagen in
de gemeente plaats. Onder leiding
van medewerkers van de afdeling
Groenbeheer werden de werkzaamheden uitgevoerd.

ESPRIT
T-SHIRT
HEREN

Zo ging wethouder David Moolenburgh met leerlingen van basisschool Molenland vanaf 10.00 uur
aan de slag bij het Sportpark Mijdrecht ter hoogte van de Windmolen. Wethouder Kees Schouten, inmiddels ‘expert’ in het snoei- en
rooiwerk, liet zich in de ochtenduren niet onbetuigd in (toevallig?) Abcoude aan de Bleekerhof
bij het tennispark, samen met de
leerlingen van de plaatselijke Paulusschool. En burgemeester Maarten Divendal vertoonde zich even
over negen bij Zorggras in Wilnis,
waar hij aan de bosstrook achter
het trapveldje (even) de handen uit
de mouwen stak samen met leerlingen van basisschool Vlinderbos. De
‘burg’ was er niet helemaal op gekleed aangezien hij die dag andere besognes had. Niettemin vroeg
hij belangstellend aan de kinderen
of zij wisten hoe zij moesten snoeien en waarom zij dat deden. Daar
kwam met hulp van medewerkers
van de afdeling Groenbeheer een
aantal zinnige antwoorden op.

TUNIEK

15,-

KINDER
1 t/m 16
JEANS
BOYS/GIRLS jaar

DAMES

Financiële Diensten
Mijdrecht
CRAZY
DAYS PRIJS
Zeker voor uw hypotheek.

Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
0297-273037

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

49,95 CRAZY DAYS PRIJS

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
MIJDRECHT
AANBIEDINGEN!

KOOPCENTRUM

Zie advertenties
elders in de krant

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

betonconstructie in het zevende van
in totaal 11 werkvakken gestort.
Ruim 500 meter van de 880 meter
die gereconstrueerd wordt, is hier-

mee duurzaam bestand tegen verzakking. De twee hofjes aan het begin van de Baambrugse Zuwe zijn
eind 2011 opgehoogd en van nieu-
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SUPERKOOPJES

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.

CRAZY DAYS!

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL

HEREN

G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
we bestrating voorzien. Mede door
de korte vorstperiode ligt het werk
volledig op schema. Naar verwachting zal de weg vanaf 1 juli aanstaande buiten werktijden van het
aannemingsbedrijf voor personenautoverkeer worden opengesteld.
Het totale werk, vanaf de Herenweg
tot huisnummer 128E, wordt uiterlijk op 1 oktober van dit jaar afgerond. In de tussenliggende periode
vinden nog veel afbouwwerkzaamheden plaats. Dura Vermeer is inmiddels begonnen met de aanleg
van een gemeentelijk persriool in de
berm van de Baambrugse Zuwe. Dit
wordt opgehangen aan de gerealiseerde betonconstructie. Vervolgens
zullen nutsbedrijven hier definitieve
kabels en leidingen aanleggen. Zodra deze in gebruik genomen kunnen worden, zullen huisaansluitingen hierop worden overgezet en tijdelijke aansluitingen worden verwijderd. De verschillende nutsbedrijven informeren de bewoners rechtstreeks hierover.

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS PRIJS

A.S. TUSSEN 18.00
EN 21.00 UUR

Vinkev een - Werkzaamheden aan
de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
verlopen voorspoedig. Op 21 maart
heeft bouwbedrijf Dura Vermeer de

19.

95

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

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

Reconstructie Baambrugse
Zuwe over de helft

INFO@FIDICE.NL

IN DE

VRIJDAGAVOND

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

39,95

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

ONLY
95
ADVERTEREN?
JEANS
DAMES
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

15.-

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

9.
10.-

Het snoeiwerk werd uitgevoerd
mede onder het toeziend oog van
Susan Postma van NME-centrum
De Woudreus. “Een heerlijke zonnige lentedag voor de kinderen om
buiten activiteiten in de natuur te
ontplooien. Goed om te bewegen,
maar ook om iets van de natuur
te leren en ervan te genieten”, aldus Susan die samen met een leerkracht van de groep in haar nopjes
was dat de burgemeester ondanks
zijn drukke agenda de tijd had gevonden om van zijn belangstelling blijk te geven. Ook de kinderen
konden het goed met hem vinden
en het was voor hen een hele eer
om samen met ‘hun burgemeester’
een gerooide boom aan de kant te
schuiven. Voor hen kon de dag niet
meer stuk. Gewapend met snoeizagen deden zij extra hun best en
dunden onder leiding van Groenbeheer de bosstrook goed uit. Of de
aanwezige bomen en struiken het
ook als een feest hebben ervaren,
zal helaas nooit beantwoord worden.

2

28 maart 2012

Editie: Mij drecht, Wiln is, Vinkev een
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G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
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.

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL
Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2012

Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Jeugdmusicalkoor De Regenboog
winnaar van The Battle of the Stars
Mijd recht -In de musical ‘The Battle of the Stars’ streden de kinderen/jeugd van Kinder Musical Koor
De Regenboog, o.l.v. Mary van Dijke, afgelopen weekend in Partycentrum De Meijert allen om de hoofdprijs.
De logistiek was in handen van Mirjam Nicolaas en de goreografie van
Jantine Berkelaar. Zangondersteuning kregen zij van Marjolein La-

TROY 5.0447

WWW.MEERBODE.NL

tour. Ze speelden, dansten en zongen dat het een lieve lust was in een
eigen samengestelde en geschreven productie. Ze hadden er zin en
lol in en volgens het publiek straalde dat ook van hun gezichten het
podium af. De verscheidenheid aan
nummers, van heel mooi en ingetogen tot knallend met veel licht en
dans, was groot, net zoals de onderlinge strijd en concurrentie. Van de

zes deelnemers gingen er drie door
naar de finale.
Er zaten zoveel verrassende elementen en onverwachte wendingen
in wat de jury heeft doen besluiten
om één winnaar uit te roepen: De
Regenboog uit Mijdrecht! Hoofdprijs: op zondag 15 april gaan zij allen naar het De La Mar Theater in
Amsterdam en dat hebben zij dubbel en dwars verdiend.

TROY 5.0447

Tel: 0297-581698

1
2
4
ONLY

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
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.

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.

aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Kavegas bv, Meikade 61, 6744 TC
Ederveen voor het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 30 maart tot en met 11 mei 2012. De
aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen,
p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met de afdeling externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, bereikbaar via T.
0346-260646 of mw. Y.T.M. van der Maat, bereikbaar via T. 0346 26 06 41.

straatnaam
abcoude
Gein-Zuid 60
Voetangelweg 9
de hoef
De Hoef Oostzijde 1
Vinkenslag 8
mijdrecht
Constructieweg 100
vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141i
(naast)
Baambrugse Zuwe 172
Donkereind 29
Molenkade 30

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Realiseren van bijgebouwen
Brandveilig gebruik van de
opstallen

Bouwen
Brandveilig
gebruik

W-2012-0120
W-2012-0151

9-3-2012
19-3-2012

Bouwen van een nieuw
poldergemaal
Vervangen van een schuur door
een plantenkas

Bouwen
In/uitrit
Bouwen

W-2012-0058

6-2-2012

W-2012-0150

19-3-2012

Plaatsen van een
waterreinigingsinstallatie

Bouwen

W-2012-0154

20-3-2012

Oprichten van een tuinhuisje,
opslaan van 2 botentrailers met
bootjes en het plaatsen van
tuinmeubilair
Bouwen van een vrijstaande villa
met boothuis en badhuis
Uitbreiden en verbouwen van een
varkensstal tot koeienstal
Bouwen van een nieuw paviljoen

Bouwen
W-2012-0146
(RO) Afwijken
bestemming
Roerende zaken
Bouwen
W-2012-0157

15-3-2012

24-3-2012

Bouwen

W-2012-0152

21-03-2012

Bouwen

W-2012-0147

15-3-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
rectificaties:
In het Witte Weekblad van 22 maart stond verkeerd gepubliceerd als binnengekomen aangevraagde omgevingsvergunningen:
- W-2012-0120: Gein-Zuid 57-58. Dit moet zijn Gein-Zuid 60. Realiseren van bijgebouwen.
- W-2012-0146: Baambrugse Zuwe naast Zandeiland 4. Dit moet zijn Baambrugse zuwe 141i, naast. Oprichten van een tuinhuisje, opslaan van 2 botentrailers met bootjes en het plaatsen van tuinmeubilair.
- W-2012-0147: Molenkade 16. Dit moet zijn Molenkade 30. Bouwen van een nieuw paviljoen.
niet in behandelinG GenOmen aanvraGen OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:
straatnaam
mijdrecht
Genieweg 7 en 9

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
weigering

Veranderen van de voorgevel
van een bedrijfspand

Bouwen

W-2012-0047

22-3-2012

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

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

abcoude
Koppeldijk 3

Bouwen van een schuur

Bouwen

W-2012-0101

20-3-2012

Realiseren van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning
Bouwen
Ringdijk 2e Bedijking 25 Slopen van een bedrijfsgebouw
Slopen

W-2012-0104
W-2012-0051

20-3-2012
19-3-2012

vinkeveen
Herenweg 221

Monument

W-2012-0004

13-3-2012

Slopen

W-2012-0139

22-3-2012

mijdrecht
Briljant 18

Turelurenlaan 2, 10, 20,
36, 38 en 40

Herstellen van de fundering,
vloer en kap
Verwijderen van asbest

aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 29 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, raadsvoorstel 009/12.
Het college heeft in het beleidsplan 2011 -2014 ‘Kernachtig verbinden’ als doel gesteld om meer te sturen (regierol) op het optimaliseren van het gebruik van onze accommodaties dan op het realiseren van nieuwe accommodaties. Dit doel is onderdeel van het op te stellen beleid ‘Accommodaties’ in 2012.
5. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik
en Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat
er een gecombineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn
begroot op e 258.000 en een subsidie van e 100.000 is bij de provincie aangevraagd. Met dit plan wordt het
recreatief fietspadennetwerk uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recreanten, wordt een
natuurdoelstelling gerealiseerd en uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen.
6. Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel 0008/12
In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De
Ronde Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de
Nota Reserves en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen.
7. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 29 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal.
Van: aansluitend aan meningvormende raad.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 8 maart 2012
4. Akkoordstukken
a. Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2012 De Ronde Venen en verordening afstemming en handhaving 2012 De Ronde Venen, raadsvoorstel 0007/12.
De WWB is per 1 januari 2012 op een aantal punten aangescherpt om te benadrukken dat de bijstand echt het
laatste vangnet is. De regels voor jongeren zijn - in aangescherpte vorm - opgenomen in de WWB. De WIJ is
ingetrokken. Mede vanwege intrekking van de WIJ hebben de genoemde ontwikkelingen consequenties, dit
raakt ook de WWB-verordeningen.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

drank- en hOrecawet verGunninG
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 29 maart tot en met 10 mei 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting De Viersprong, gevestigd aan de Vinkenkade 2,
3645 AR Vinkeveen.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

verGaderinG cOmmissie ruimtelijke zaken 10 april 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 14 februari 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012
a. Vaststelling bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV, raadsvoorstel /12.
Geadviseerd wordt het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd vast te stellen en daarmee
de realisatie van een centraal technische ruimte ten behoeve van de duurzame energievoorziening voor Westerheul IV mogelijk te maken op de groenstrook naast het gasontvangststation op de hoek Mijdrechtsedwarsweg/Voorbancken in Vinkeveen.
b. Eigendom, zeggenschap en beheer Duurzame energievoorziening Westerheul IV, raadsvoorstel /12.
In de nieuwbouwwijk Westerheul IV wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd in de vorm van een
warmte/koude opslag. De gemeente De Ronde Venen heeft als eigenaar de realisatie en technische instandhouding van deze duurzame energievoorziening aan Kropman aanbesteed. Onderzoek heeft plaatsgevonden
naar het eigendom, de exploitatie en het beheer van de energievoorziening. Hiertoe zijn drie varianten onderzocht te weten verkoop, regie op afstand en strategisch partnerschap, met een voorkeur voor verkoop. Via
dit voorstel worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht en wordt de raad geadviseerd er mee in te
stemmen, dat de gemeente tijdens de aanlegfase eigenaar blijft van de duurzame energievoorziening Westerheul IV, maar dat verkoop onmiddellijk na realisatie en aansluiting van de woningen mogelijk is. De duurzame energievoorziening wordt daarom zo ingericht dat deze zo goed mogelijk is te verkopen met een maximale opbrengst. Tevens wordt de raad via dit voorstel gevraagd te besluiten over het beschikbaar stellen van
de noodzakelijke budgetten.
6. Overige punten
a. 1e bestuursrapportage 2012
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
b. Memo conceptontwerp provinciale ruimtelijke structuurvisie
In de memo zijn de eerdere reacties van de gemeente en de verwerking daarvan door de provincie op een
rij gezet. Aan de hand van de memo zal een bespreking plaatsvinden, waarbij desgewenst ook ambtelijk een
toelichting worden gegeven op vragen.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

inrichtinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 maart 2012 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 Aannemersbedrijf Krimp
bv ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Meerkoet in Mijdrecht. Dit in
verband met werkzaamheden aan de Rietgors 6 in Mijdrecht. Het werkadres is Rietgors 6, 3641 ZA Mijdrecht.
Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Meerkoet, 3641 ZC Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode
van 2 april tot en met 11 mei 2012.

vervolg op volgende blz.

wilnis
Mijdrechtsedwarsweg 15 Uitbreiden van een rundveestal
Bouwen
Burg. Padmosweg 169
Verwijderen van een golfplatendak Slopen

W-2011-0518
W-2012-0110

12-3-2012
19-3-2012

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

evenement

locatie

activiteit

vr. 1 juni t/m zo. 3 juni

Kanopolo toernooi Michiel
de Ruyter in Uithoorn

Ruigekade 30-31,
1426 RW De Hoef

Minicamping
voor deelnemers
toernooi

Centrum in Mijdrecht

Versterkt geluid

za. 16 juni van 10.30-17.30 uur Straattheaterfestival

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen, onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, tot 14 dagen na publicatie hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie
over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en 0297 29 18 35.

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
VerGaderinG commissie Publieke Werken 11 aPril 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 13 maart 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012
a. Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12.
De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd.
b. Kapbeleid (aanpassing APV), raadsvoorstel 0014/12.
Het beleid met betrekking tot het kappen van bomen in de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude is geëvalueerd en geanalyseerd, waarna er voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen nieuwe regelgeving wordt voorgesteld.
c. Papiercontainers, raadsvoorstel /12.
Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van papiercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De
Ronde Venen nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het
hergebruik van oud papier geoptimaliseerd.
6. Overige punten
a. 1e bestuursrapportage 2012
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
b. Evaluatie uitvoering motie groenbeleid
Het college wordt verzocht om naar aanleiding van de ingediende motie van de fractie D66 de huidige stand
van zaken aan te geven.
7. Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VerGaderinG commissie inWonerszaken / samenleVinG 16 aPril 2012
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
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. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 12 maart 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012
a. Nota kernenbeleid, raadsvoorstel 0012/12.
De Beleidsnota Kernenbeleid geeft de visie weer van het college op het kernenbeleid en legt een basis voor
de invulling daarvan voor de rest van de collegeperiode en de periode daarna. In deze nota wordt uitgewerkt
hoe de gemeente het kernenbeleid in de diverse kernen wil vormgeven. Wat zijn de rollen van de dorps- en
wijkcomités, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waaronder de contactfunctionarissen. Hoe vindt de
communicatie plaats met de kernen en wijken, welke resultaten worden verwacht etc.
b. Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12.
In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaanvragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst.
De raad wordt voorgesteld dit beleidskader vast te stellen.
6. Overige punten
a. 1e bestuursrapportage 2012
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

dIERENHuLp

Vinkeveen - Genealogie (stamboomonderzoek) is onderzoek naar
het voorouderlijk geslacht of afstamming van de familienaam. De
drukbezochte Helpdesk-avonden
hebben de werkgroep genealogie
van de Historische Vereniging ‘De
Proosdijlanden’ geleerd dat mensen die zich hiermee bezighouden, hun vaak hoge verwachtingen
zien stranden omdat de beschikbare hulpbronnen voor hen onbekend
zijn. Een van die verenigingen die
zich daar vooral mee bezighoudt is
het NGV, de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Wanneer men hun website bezoekt
zijn er tal van links waar iedere hobbyist wel iets wetenswaardig zal
kunnen vinden. Daarom is, op uitnodiging van de werkgroep gene-

Mijmeringen

alogie van de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’, mevrouw
Yvonne Janssen, PR-vrouwe van
het NGV, afdeling Utrecht, bereid
gevonden om op maandagavond 2
april een lezing te verzorgen in verenigingsgebouw De Boei.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en zal duren tot 21.30 uur. De zaal is
open om 19.15 uur en de werkgroep
genealogie nodigt u heel graag uit
aanwezig te zijn. Zoals gebruikelijk
is de toegang gratis.
De laatste Helpdesk inloopavond
voor de zomervakantie zal plaatsvinden op maandag 7 mei a.s.
Geïnteresseerden die hulp nodig
hebben bij hun stamboom onderzoek kunnen zich hier voor reeds
aanmelden bij stef.veerhuis@caiway.nl

dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

Lente
Door Flavoring
Ja, het is zo
ver, de lente heeft zijn intrede gedaan. En hoe!
Met een helderblauwe hemel, een aangename temperatuur en heerlijke zonnestralen. Nu geniet ik al een tijdje van de kleuren van de
krokusjes, narcissen en alle groene knoppen die ik aan de bomen
zag. Maar in dat zonnige lentelicht ziet alles er nog zoveel mooier uit.

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

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Alles over hoop bij
Hervormde Gemeente
Vinkeveen - Christenen in Pakistan
hebben het moeilijk. Van de 180
miljoen inwoners van Pakistan is
slechts 1,6 procent christen. Christenen worden daar gerekend tot de
laagste lagen van de bevolking; hun
stem telt nauwelijks mee in de samenleving. Door middel van het diaconale HGJB-project ‘Alles over
hoop’ voert de Hervormde Gemeente van Vinkeveen actie om de christenen in Pakistan een luidere stem,
en vooral hoop, te geven. Voor het
project ‘Alles over hoop’ worden
vanuit de Hervormde Gemeente van
Vinkeveen diverse acties georganiseerd. De opbrengst wordt onder
meer gebruikt voor het opzetten van

Lezing Nederlandse
Genealogische Vereniging

een steunpunt christelijk jeugdwerk,
het trainen van zondagsschool- en
jeugdwerkleiding, het begeleiden
van jongeren op de arbeidsmarkt,
het geven van onderwijs aan gehandicapte kinderen en het opvangen van kansarme kinderen.
Bazaar
Als afsluiting van het project zal er
D.V. zaterdag 31 maart, van 10.00
tot 14.30 uur, een bazaar in het Verenigingsgebouw plaatsvinden. Deze
opbrengst is ook voor het project. U
en jij bent van harte welkom om op
deze manier met elkaar hoop handen en voeten te geven voor Pakistan.

Aquafix Milieu ontvangt Graydon
Financieel Gezond Award
Mijdrecht - Aquafix Milieu Verkoopmij BV te Mijdrecht heeft van
kredietbeoordelaar Graydon de Financieel Gezond Award ontvangen. Hiermee bevestigt Graydon dat
Aquafix Milieu tot de meest financieel gezonde bedrijven in Nederland behoort, zich aan de gemaakte
afspraken houdt en op tijd betaalt.
Dankzij deze Award behoort Aquafix Milieu bij de 3% zeer gezonde
van de in totaal 60.000 bedrijven
in Nederland. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Graydon Financieel Gezond Award dienen aan strenge criteria te voldoen.
Zo moeten deze bedrijven hun financiën goed op orde hebben en
moeten voldoen aan de voorwaarden voor een AAA tot A Credit Rating. Bij de Graydon Financieel Gezond Award wordt er gekeken naar
omzetcijfers, jaarcijfers en betaalgedrag. Daarnaast is het belangrijk dat
de organisatie een financiële transparantie heeft. Aquafix Milieu Ver-

koopmij BV heeft in 2011 tegen alle marktontwikkelingen in een omzetstijging gerealiseerd van 15% ten
opzichte van het jaar daarvoor. Dit
zal zeker meegeholpen hebben om
in aanmerking te komen voor deze
Graydon Award, aldus algemeen directeur Michel Pieke van Aquafix.
In deze tijd is het belangrijk voor
leveranciers maar ook voor klanten dat ze weten zaken te doen met
een financieel gezond bedrijf. Leveranciers willen zeker weten dat hun
facturen worden betaald en klanten
willen zekerheid voor service en garantie. Aquafix Milieu kan deze zekerheid bevestigen met de Graydon Award waardoor Aquafix zich
kan onderscheiden aan haar concurrentie.
Sinds de crisis zijn de arbeidsplaatsen bij Aquafix Milieu alleen maar
gegroeid tot momenteel bijna 30
medewerkers en Aquafix verwacht
de komende jaren voorzichtig door
te groeien.

Akke Feddema-Fokker
exposeert bij Koeleman Elektro
Mijdrecht – Tot zaterdag 5 mei a.s.
exposeert schilderes Akke Feddema-Fokker haar schilderwerken bij
Koeleman Elektro aan de Genieweg
60. Het is een opsteker voor haar,
dat haar werk zo wordt gewaardeerd. Dat blijkt uit het feit dat ze
de laatste paar jaar aan wedstrijden
meedoet en in de prijzen valt. Het

bezig zijn met kunst is voor haar om
iets unieks te creëren, een schilderij
te kunnen maken dat een ander ook
aanspreekt. Ze is trots op haar werk
en vindt het ontzettend leuk om bij
Koeleman Elektro te exposeren.
Zelf is Akke op zaterdag 21
april aanwezig van 9.00 uur t/m
17.00 uur.

Het leven gaat zich weer buiten afspelen in plaats van binnen. De
kinderen geven altijd als eerste het goede voorbeeld, je ziet ze namelijk al snel allemaal buiten spelen. En als de kinderen buiten spelen, volgen de ouders niet veel later. Buiten zittend in het zonnetje,
ondertussen een oogje houdend op de kinderen of mensen gebruiken het mooie weer om de tuin onderhanden te nemen. Snoeien, onkruid wieden, de tegels schoonspuiten met de hogedrukreiniger. Ik
heb heel wat activiteit gezien in en om de tuinen.
Afgelopen weekend was het ook tijd voor het verzetten van de klok.
Dit is iets waar ik minder vrolijk van word. In het mooie voorjaar en
dan zomaar een uur minder om te slapen? Het is niet alleen een uur
minder slapen, eigenlijk blijf ik in mijn oude wintertijd hangen voor
een paar dagen. De omschakeling vind ik altijd wat lastig te maken.
Mijn ogen zien dat het bijna zes uur is en dan zou je denken “Ha,
etenstijd”. Mijn gevoel zegt “ik heb nog geen honger, het voelt nog
helemaal niet als zes uur”. En als ik dan later naar boven loop en
mijn wekker zie met een andere tijd, dan ben ik helemaal in de war.
Dat krijg je ervan als je niet alle klokken in huis tegelijk een uur later verzet.
Maar er schijnen meer mensen te zijn die last hebben van dat ene
uurtje minder. Dan is het goed om te weten dat de zomertijd wel zo
zijn nut heeft. Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de
nacht licht. Een groot voordeel is ook dat we ‘s avonds een uur langer van daglicht kunnen profiteren. In 1916 tot 1945 was in Nederland de zomertijd van kracht en vervolgens in 1977 opnieuw, vanwege de oliecrisis. Die oliecrisis heeft nu wel een hoogtepunt bereikt, ik
heb nog nooit zoveel bij de benzinepomp moeten afrekenen. En dan
is het meteen duidelijk dat we voorlopig het systeem er maar in moeten houden.
Maar los van bezuinigen op energie en geld kunnen we het zonlicht
allemaal zo goed gebruiken. Al het kunstmatige licht kan niet op tegen de kracht van het zonlicht. De warmte op je gezicht voelen, je innerlijke batterij opladen en even genieten. Ik hoop op nog heel veel
zonne uurtjes de komende maanden en dat iedereen op zijn of haar
manier kan genieten van dit prachtige seizoen. Dan kan ik vervolgens alleen nog maar zeggen of zachtje zingen “Kom mee naar buiten allemaal”.

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:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Waverveen, Cliffordweg: kater Lilac. Hij is een Britse Korthaar.
- Vinkeveen, Heerenweg: rode kater met witte bef.
Gevonden:
- Uithoorn, De Gaspariflat: rood-witte kat.
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
parkiet.
- Wilnis, Veenweg: Cyperse poes. Grijs-zwart. Witte nek en snuit.
Rechter voorpoot wit en staartpunt zwart.
- Vinkenveen, Botsholkade: zwart-witte kat. Rug zwarten buik wit.
- Vinkenveen, Bostholkade: zwarte kat met witte pootjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
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Ontdek verborgen
tuinen

Geniet van onze
prachtige buitenplaatsen
Op donderdag 29 maart opent
commissaris van de Koningin
van de provincie Utrecht,
Roel Robbertsen, het
landelijk Jaar van de
Historische Buitenplaats
2012 op buitenplaats Kasteel
Amerongen. Buitenplaatsen
zijn prachtige monumentale
panden die samen met de
aangelegde grote tuinen één
geheel vormen. Voorbeelden
zijn het Zeisterslotcomplex of de

PS

buitenplaatsen langs de Vecht
met hun theekoepels. Velen
komen voort uit Middeleeuwse
kastelen en ridderhofsteden.
Andere zijn in de 17e en 18e
eeuw aangelegd door rijke
kooplieden.
Doel van het themajaar is
om het onbekende fenomeen
buitenplaats onder de aandacht
van het publiek te brengen.
Het is belangrijk dat dit
unieke erfgoed behouden

‘Erfgoed verdient doorlopende
aandacht’

Elly Broere, statenlid voor de PVV: “Zoals
bekend staat de PVV voor het behoud
van Nationaal Cultureel Erfgoed. De
Utrechtse buitenplaatsen, maar ook
die in heel Nederland, dragen wij een
warm hart toe, met of zonder het
‘Jaar van de historische Buitenplaats’.
Dit cultureel erfgoed verdient onze
doorlopende aandacht. Zo moet
het vieren van dit jaar meer mensen

GS

blijft. Best een opgave,
want van de oorspronkelijk
6000 buitenplaatsen in heel
Nederland resteren nu nog
maar krap 600 en onderhoud
is kostbaar. De provincie
Utrecht heeft de historische
buitenplaatsen speerpunt
gemaakt in haar erfgoedbeleid
en investeert in het behoud en
het beter toegankelijk maken,
zodat u er volop van kunt
genieten.

enthousiast maken om een bezoek te brengen aan
één van de vele buitenplaatsen.
Er zijn tot onze tevredenheid veel participanten
die bijdragen aan de viering van het Jaar van
de Historische Buitenplaats. Zelf ben ik in de
gelegenheid geweest enkele heel bijzondere
buitenplaatsen te bezoeken. Kasteel
Sterkenburg was er één van. De beklimming
van de toren en het uitzicht er bovenop was
in één woord onvergetelijk.”

‘Beeldbepalend voor de
provincie’

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur:
“De provincie Utrecht heeft ruim 270
historisch buitenplaatsen. We staan
zelf op nummer 1 als het gaat om het
aantal buitenplaatsen, gevolgd door de
provincie Gelderland. De monumentale,
eeuwenoude huizen en de omliggende
tuinen zijn beeldbepalend voor de
provincie Utrecht. Neem bijvoorbeeld
de vele buitenplaatsen op de Utrechtse

Heuvelrug of langs de Vecht. Ik wil graag
dat iedereen kan blijven genieten van dit
bijzondere erfgoed, daarom proberen wij
een helpende hand te bieden zodat de
buitenplaatsen behouden blijven.”
P.S. Check mijn blog op www.
provincie-utrecht.nl/actueel/weblogs.
provincie-utrecht.nl/actueel/weblogs
In mijn nieuwe blog vertel ik nog
meer over de buitenplaatsen.

Wilt u de geheimen ontdekken
van een voorheen besloten
tuin? Een lezing bijwonen
in het prieeltje? Picknicken
onder de kunstige aangelegde
bomenpartijen? Buitenplaatsen
zijn van oudsher een
ontmoetingsplaats en om de
schoonheid te ervaren wordt
van alles georganiseerd:
tuindagen, wandelingen,

rondleidingen, bezichtigingen,
tentoonstellingen, diners,
lezingen, concerten en nog veel
meer. Een aantal buitenplaatsen
dat normaal niet voor publiek
toegankelijk is opent ook de
poorten.
Kijk voor activiteiten en
informatie op www.provincieutrecht.nl/buitenplaatsen of op
www.buitenplaatsen2012.nl.

‘Buitenplaatsen zijn
landschappelijke
totaalkunstwerken’
Kunsthistoricus René W.Chr.
Dessing is voorzitter van de
Stichting Themajaar Historische
Buitenplaatsen 2012. Hij is een
betrokken pleitbezorger van dit
unieke erfgoed en woont zelf
ook op de buitenplaats Huis
in Manpad. Dessing: “Over
werkelijk elke boom en struik op
een buitenplaats is nagedacht.
Het zijn ware historisch
landschappelijke kunstwerken.
Ik ben heel blij dat de provincie
Utrecht investeert in het behoud
en het toegankelijk maken
van deze prachtplaatsen. Het
onderhoud vergt veel energie,
tijd en geld. Het in stand houden
van een buitenplaats vraagt om
veelzijdige deskundigheid. Het
huis heeft vaak een historisch
interieur, koetshuis, oranjerie,
kas en prieel. Het omliggende
monumentale groen, zoals tuin
en park met de paden, hekken,
beelden, fonteinen eist weer heel
andere aandacht.”

Maar er zijn meer bedreigingen.
Zoals de bouw van bijvoorbeeld
snelwegen of hoge flats, naast
buitenplaatsen. Dessing: “We
organiseren dit jaar heel veel
activiteiten op buitenplaatsen,
zodat inwoners, overheden en
organisaties ervan doordrongen
raken hoe mooi en uniek dit
erfgoed is en er zorgvuldig
mee leren omgaan. Ik hoop
dat het gezegde ‘onbekend
maakt onbemind’ daarmee geen
blijvende gevolgen heeft voor de
toekomst!”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
11 april. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Reumafonds bedankt regio
Vinkeveen en Waverveen
De Ronde Venen - Het Reumafonds
bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio Vinkeveen en Waverveen voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 12 tot en met
17 maart jl. is in Vinkeveen en Waverveen in totaal 3.281,90 euro opgehaald. Hiermee levert de regio een
belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral
last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte.
Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan
gewrichten of spieren, en is bewe-

Inwoners
Inwoners weten het beste wat er in
hun wijk of kern speelt en zij hebben
dan ook een belangrijke rol in het
kernenbeleid. Dat beleid moet niet
worden vormgegeven door plannen
te bedenken in het gemeentehuis
is de overtuiging van B en W, maar
door inwoners te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk of werk. De gemeente ondersteunt inwoners hierbij. Doel van deze aanpak is onder
andere het vergroten van de invloed
en betrokkenheid van inwoners op
hun woon- en leefomgeving en het

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen
of te voorkomen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten zij hun
middelen in voor de bestrijding van
reuma, het geven van voorlichting
en het behartigen van de belangen
van mensen met reuma. Daar is veel
geld voor nodig. Het Reumafonds is
blij met iedere gift die bijdraagt aan
hun missie: reuma de wereld uit.
Giro 324, Amsterdam. www.reumafonds.nl. Wilt u volgend jaar in maart
collecteren voor het Reumafonds in
de straten Herenweg (van Baambrugse Zuwe tot Achterbos), De
Helling, Kerklaan, Arkenpark Mur in
Vinkeveen of Selijnsweg of Kreekrug
in Waverveen? Bel dan met L. Voorbij: 0297-264274.

Kracht, kennis en kunde van samenleving centraal in kernenbeleid
De Ronde Venen - De betrokkenheid en inzet van bewoners zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het fijn
wonen en leven blijft in wijken en
kernen. De kracht, kennis en kunde van inwoners vervullen dan ook
een belangrijke rol in de beleidsnota Kernenbeleid waarmee het college van B en W dinsdag 20 maart
heeft ingestemd en die ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt.
Het zorgen voor een prettige woonen leefomgeving in wijken en kernen (kernenbeleid) is een van de
belangrijkste opdrachten die het
college zich gesteld heeft. In de
nota Kernenbeleid staat beschreven hoe B en W dat willen bereiken. In de nota staat onder andere wat de visie van het college is
op het kernenbeleid, welke doelen
worden nagestreefd en hoe die bereikt kunnen worden en welke rollen inwoners, organisaties en gemeente spelen.

Het Historische hoekje

bevorderen van de sociale samenhang. Om dit te bereiken is een actieve rol weggelegd voor de dorpsen wijkcomités. De comités zijn de
ogen en oren van de kern of wijk,
behartigen de belangen van bewoners en zorgen voor goede communicatie met de achterban. Daar waar
nog geen dorps- of wijkcomités zijn,
wordt getracht die te vormen. De
comités wordt gevraagd voor hun
wijk of kern een visie en uitvoeringsprogramma te ontwikkelen. Als
basis hiervoor maakt de gemeente
een zogenaamde ‘staalkaart’ van de
wijk of kern. Deze kaart bevat een
overzicht van alle voorzieningen in
de wijk of kern, de bevolkingssamenstelling, gegevens over woningen, etc. In de wijk- of kernvisie
staat onder andere beschreven wat
nodig is om de identiteit van de wijk
of kern te behouden of te verbeteren. Op basis van de visie wordt een
uitvoeringsprogramma
gemaakt,
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien
de gemeenteraad instemt, kan het
programma worden uitgevoerd. Met
deze aanpak wordt de invloed van
inwoners op hun directe leefomgeving groter en ontstaat er maatwerk
per kern of wijk.
Voor onder andere het opstellen van
de visies en het realiseren van de
uitvoeringsprogramma’s is in 2013
en 2014 een bedrag beschikbaar
van 170 duizend euro uit de daarvoor bestemde reserve. De Nota
Kernenbeleid wordt waarschijnlijk
in april in commissie en gemeenteraad behandeld.

Deze week: Wilnis, Driehuis

toen
De Woudreus neemt Rondeveense jeugd onder de loep
De Ronde Venen - NME-centrum
De Woudreus in Wilnis staat vooral
bekend om haar activiteiten en tentoonstellingen voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Maar natuur- en
milieu-educatie is natuurlijk voor alle leeftijden! Daarom is NME-centrum De Woudreus nu samen met
studenten van Hogeschool Utrecht
een onderzoek gestart naar jongeren van 12 tot en met 18 jaar en natuurbeleving. Zijn zij bezig met natuur of met onderwerpen als duurzaamheid en natuurbehoud? Door
middel van een actieonderzoek probeert NME te ontdekken hoe zij de
jongeren van onze gemeente kan
bereiken en om hen te motiveren

bewuster bezig te zijn met de natuur
om hen heen. Met behulp van dit
onderzoek hoopt NME-centrum De
Woudreus haar aanbod te vergroten met activiteiten gericht op jongeren. Op dit moment word er een
focusgroep samengesteld van jongeren uit De Ronde Venen. Als dank
voor hun medewerking ontvangen
de jongeren achteraf een cadeaubon. De groep zal vijf keer bij elkaar
komen in De Fabriek in Mijdrecht.
Start van de bijeenkomsten is week
14.
Voor meer informatie of om jezelf
op te geven stuur je een e-mail naar
Leonie Minnee: leonieminnee@
gmail.com

Goud in je wijk

Samen aan de slag in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op zaterdag 12
mei a.s. wordt Goud in je wijk georganiseerd. Deze dag biedt inwoners van De Ronde Venen de kans
om samen ideeën te realiseren om
hun leefomgeving mooier en schoner te maken. Van het opruimen van
zwerfafval, plaatsing van een doemeer-met-afvalbus tot het organiseren van een garage sale of adoptie
van een grote bloembak. Goud in je
wijk is een initiatief van de gemeente De Ronde Venen, GroenWest,
Stichting De Baat, InVinkeveen en
dorps- en wijkcomités. De gemeente biedt een aantal hulpmiddelen,
variërend van vuilniszakken en prikkers tot draaiboeken en een beperkt
budget. Flexibiliteit en creativiteit
zijn altijd het uitgangspunt. Door
samen op een gezellige manier de
schouders ergens onder te zetten
kan veel worden bereikt. Iedereen
kan zelf of via dorps- en wijkcomités
ideeën plaatsen op www.goudinjewijk.nl. Initiatieven ontvangen zak-

jes goudsbloemzaad (zolang de
voorraad strekt). Verschillende dorpen hebben zich al aangemeld. Zo
organiseert De Hoef een garage sale in de Springbok en ruimt Westerheul zwerfafval op. Proostdijland organiseert een schoonmaakactie die
wordt afgesloten met een feestelijke barbecue. In Amstelhoek wordt
gekeken naar de mogelijkheden om
groen te adopteren.

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

Wethouder Kees Schouten is enthousiast over dit initiatief: ’Deze dag past bij de ontwikkeling van
kernenbeleid. Dit jaar in de vorm
van een klein goudsbloemzaadje dat hopelijk tot een mooie gouden oogst leidt. En volgend jaar groter? Ik zie er in ieder geval naar uit
om de kernen op die dag te bezoeken.’ Meer informatie en aanmelden
van ideeën is mogelijk bij het lokale wijk- of dorpscomité en op www.
goudinjewijk.nl. Twitter: @goudinjewijk.

Zondag 1 april ook open!

Crazy Days bij Big L

Kapsalons Hizi Hair voeren
actie voor War Child
Mijdrecht - Hizi Hair heeft tijdens
de actieweek van Radio 538 voor
War Child 25.000 euro opgehaald
voor oorlogskinderen. Daarmee
kunnen 2083 oorlogskinderen weer
naar school. De creatieve haarstylisten van Hizi Hair kregen het bedrag
bij elkaar met mooie acties.
Zo had Hizi Hair op het grote 538
voor War Child event in Den Bosch
een kapsalon opgezet in een tent
waar zoveel mogelijk mensen voor
12,- euro geknipt werden. Meer dan
zestig enthousiaste haarstylistes,
onder wie Merel, Kelly, Sharon en
Renata, knipten de hele dag op volledig vrijwillige basis om War Child
te ondersteunen. In totaal werd hier
2.948 euro bij elkaar geknipt, meer
dan tweemaal het beoogde doel. Als
klap op de vuurpijl verdubbelde Hizi
Hair Mijdrecht tijdens de actieweek
alle donaties die in de salon van Hizi Hair voor War Child zijn gegeven.
Dit alles leverde een bedrag op van
21.645 euro van alle 55 vestigingen. De kappersketen, die al vijf jaar

partner is van War Child, besloot het
bedrag af te ronden op 25.000 euro.
Het team van Hizi Hair in Mijdrecht
wil alle klanten die bij hen een donatie hebben gedaan voor dit fantastisch goed doel heel hartelijk bedanken! Het heeft dit team een goed
gevoel gegeven om op deze manier
een steentje bij te kunnen dragen
voor de toekomst van een kind in
een oorlogsgebied!
Een kind hoort niet thuis in oorlog.
Nooit. Toch zijn miljoenen kinderen
slachtoffer van oorlogsgeweld, misbruik en verwaarlozing. Kinderen
zonder vreugde. Kinderen die geen
kind meer zijn. War Child helpt deze kinderen hun zelfvertrouwen terug te vinden. Zich te uiten, vrolijk te
zijn, contact te maken met anderen.
Zodat hun innerlijke oorlog kan ophouden. En ze weer kunnen spelen,
dromen, lachen, groeien. Als een
normaal kind. En opgroeien tot wie
ze willen zijn. Sterke volwassenen.
Die met elkaar, als normale mensen,
een ruzie kunnen oplossen. Zonder
geweld. In vrede.

Regio - Dit weekend, vrijdag 30
maart en zaterdag 31 maart en zelfs
zondag 1april, is het dus weer Crazy Days bij Big L aan de Zijdstraat
61 in Aalsmeer. Zoals elk seizoen zal
het weer een gekkenhuis zijn in de
winkel. Niet zo gek ook, want Big L
pakt ook deze crazy days weer uit.
Dit is het moment om een G-Star
jeans te scoren voor zowel de dames als de heren met een korting
van 40%. Of voor de dames leuke
tops van de merken Only, Vero Moda en Object voor meeneemprijzen.
Ook voor de kids zijn er leuke aanbiedingen in de winkel, waaronder
het grote succes: de spijkerbroekjes
voor 15 euro, beginnend bij maat 1
oftewel maat 92. Voor de heren zijn
er o.a. shirts en korte broeken van

het merk Jack & Jones voor spectaculaire prijzen. Eigenlijk is het teveel om alles op te noemen, dit zijn
maar een paar voorbeelden. Voor
meer aanbiedingen verwijst BIG L
u/jou naar de grote advertentie in
deze krant. Wilt u/wil jij het met eigen ogen zien, kom dan dit weekend naar Big L.
De winkel is geopend vrijdag vanaf
10.00 uur, de deuren gaan dicht om
21.00 uur. Ook tussen het etensuurtje van 18.00 tot 19.00 uur is Big L
gewoon geopend. Gaat u liever zaterdag naar de gezellige Zijdstraat
in Aalsmeer, dan bent u welkom van
10.00 tot 17.00 uur. Zondag 1 april is
de winkel open van 12.00 tot 17.00
uur. Het enthousiaste team van Big
L verwelkomt u en jou graag.

Op de foto van links naar rechts: VLAC-lid Henk de Vries, rector Ruud van
Tergouw, redder van het kunstwerk Cor van Schaick en VLAC-voorzitter Cees
Verwey

Onthulling kunstwerk
Mijdrecht – Vorige week woensdag
werd het kunstwerk ‘De Schepping’
onthuld. Het kunstwerk werd na vele jaren aangebracht op de wand
van de gymnastiekzaal van het
VeenLanden College in Mijdrecht.
Aan het gebouw (gymnastiekzaal) van de Maranatha MAVO in
Mijdrecht werd ooit (ingewijden
spreken over wel zestig jaar geleden) dit kunstwerk aangebracht.
Tijdens de sloop van het gebouw
in 1995 was het de heer Cor van
Schaick die het kunstwerk gered
heeft uit slopershanden. Hij sloeg

het werk op en wilde het ooit een
plaats geven in de wijk Proostdijland
zuid. Dit kwam er echter nooit van.
VLAC- schenking
Via een schenking van het VeenLanden Advies College (VLAC) werd
het kunstwerk opgeknapt en aangebracht op de wand van de gymnastiekzaal aan de Dukaton waar het
weer prachtig uitkomt. Het VeenLanden College is heel blij dat dit
prachtige werk bewaard is gebleven
voor de scholengemeenschap en de
gemeente De Ronde Venen.

KOOPCENTRUM MIJDRECHT: UNIEK
j & Gezellig
WELKOM IN HET HART VAN DE RONDE VENEN

BLIK OP HOUT

Gastvri

BOEKHANDEL MONDRIA
Sinds het bestaan van winkelcentrum De
Lindeboom is Boekhandel Mondria er een
vaste bewoner. U vindt er een breed en
divers aanbod aan leesboeken, technische
boeken, reisboeken en gidsen, tijdschriften, kantoorbenodigdheden, schrijfwaren
en noem maar op.

Niet alleen maar houten en kunststof speelgoed! Er is véél meer dan dat. Een breed assortiment fantasieprikkelend speelgoed
voor de leeftijdsklasse van 0 tot 99 jaar.
Van (functionerend) educatief speelgoed
tot poppenhuizen, van gezelschaps(bord)
spellen tot legpuzzels, Revell plastic bouwdozen, Meccano, knutseldozen, bouwspellen van Kapla, verkeersspellen, loopauto’s,
trapauto’s en noem maar op.

Bianca (foto), Marjolein of Marja vertellen u
er graag meer over. Blik op Hout vraagt extra
uw aandacht voor de AquaPlay 514 baan van
Zweedse makelij die aantrekkelijk geprijsd
wordt aangeboden. Een spel dat met water
wordt gespeeld. Het is een gesloten kanalensysteem van kunststof met allerlei bijbehorende speelmogelijkheden als bijvoorbeeld
een schoepenrad, een sluisje en een bootje.
Degelijke uitvoering met veel speelplezier
voor buiten, op balkon of terras met mooi
Kortom, écht speelgoed waar je hoofd en han- weer. Nu bij Blik op Hout in de aanbieding!
den bij nodig hebt. Verder een ongelofelijke
collectie Schleich kunststof dierfiguren, fantasiefiguren, ridder- en sprookjesfiguren, waaronder ook collectors items! Fraaie speel- en toneelpoppen, poppenhuizen en speelkeukens,
hebbedingetjes, feestelijke kledij voor kinderfeestjes met een aanbod aan leuke cadeautjes enzovoort. Het is er allemaal. Stap eens
binnen en verbaas u over de enorme keuze.
Een uniek kinderspeelparadijs, maar ook voor
volwassenen zijn hier genoeg gezelschaps- en
familiespellen te vinden (Scrabbel!!).

TRENDSHOP MIJDRECHT

Een voor velen bekende winkel in de
Mijdrechtse Passage. Speciaalzaak voor de
nieuwste wanddecoraties, bijzondere geschenken, een grote collectie wenskaarten
en keukenattributen. Jos en Els Reurings
runnen al 35 jaar hun winkel in het centrum.

nieuwe collectie van Lampe Berger Paris. Mooi
om naar te kijken en heerlijk om te ruiken. Het
neemt vreemde en onwelriekende geurtjes in
huis weg. In het schap staat een wereld aan
verschillende geuren. Tot de bijzondere artikelen behoren ook de Kleen-Tex Wash+Dry
inloopmatten voor gebruik binnen en buiten.
Een uitgebreide collectie met frisse en trendy
designs. Slipvast, UV-bestendig, geluiddempend en volledig wasbaar. De bezoeker wordt
extra geattendeerd op de nieuwe keukenattributen van Joseph Joseph. Dat merk staat
voor innovatief en probleemoplossend, functioneel, stijlvol en waard om cadeau te geven.
Joseph Joseph artikelen kenmerken zich vaak
door hun presentatie in drie kleuren. Het zijn
momenteel de meest populaire, bestverkopende kook- en keukenaccessoires.

‘Kleurrijk’ is het thema van 2012 en zo presenteert het merendeel van de artikelen in de
winkel zich ook. Prachtig serviesgoed in talrijke uitvoeringen van Amsterdam Blond, heel
erg in trek bij met name kinderen. Voorts een

Jos en Els ontvangen u graag in hun winkel
als u meer wilt weten over deze verrassende artikelen en wat Trendshop in uw eigen
Mijdrecht nog meer te bieden heeft. Er is keuze te over. Stap er eens (vrijblijvend) binnen!

Recentelijk is de winkelruimte heringericht
waardoor deze groter en ruimer oogt. Mondria heeft luttele meters verder in de doorloop
een aparte cadeauwinkel. De boekwinkel telt
in totaal 11 gemotiveerde medewerksters. Eén
daarvan is winkeleigenaresse Nelie Groenendijk. Zij is dit jaar 40 jaar werkzaam in de boekenbranche. Afgelopen week haakte zij in op
de Boekenweek waar als thema gold ‘Vriendschap en andere ongemakken’. Het boek dat zij
haar lezers aanbeveelt is de historische roman
‘Rode sneeuw in december’, geschreven door
Simone van der Vlugt. Zij wordt gezien als de
opvolgster van Thea Beckman die historische
kinderboeken schreef. “Veel lezers hebben
een schroom voor dit soort romans, maar dit
boek leest als een trein. Mijn ervaring is dat ik

het nauwelijks kan wegleggen”, laat Nelie weten. Het boek omvat 436 bladzijden en is een
historische roman over liefde, wraak en het
verlangen naar vrijheid, tegen de achtergrond
van de Tachtigjarige Oorlog. ‘De geschiedenis
van Jacoba van Beieren is schokkend, maar
bovendien mooi verteld. Gewaagd en geweldig,’ zo luidt een van de recensies in de media.
Reden genoeg om eens bij Mondria binnen
te stappen om het boek aan te schaffen voor
heel veel leesplezier.

PRINSELIJK PROEVEN

De winkel in hartje Mijdrecht doet zijn
naam eer aan, want de 14 soorten koffie en
bijna 70 verschillende soorten theemelanges zorgen voor een ‘koninklijk’ kopje koffie of thee. In smaak en presentatie wel te
verstaan. De koffie is verkrijgbaar in bonen
of gemalen, naar keuze per half pond of
pond. Koffie is er ook van Fair Trade en biologische oorsprong. Heel bijzondere thee
is er van het (Russische) merk Kusmi wat
niet bitter wordt tijdens het theezetten.
Verder treft u een verrassend assortiment wijnen uit verschillende landen aan waarmee Vivienne en echtgenoot Jochem Prins u kunnen
plezieren. De van oorsprong Italiaanse wijnen
staan bij hen overigens hoog in het vaandel.
Regelmatig organiseert Prinselijk Proeven
een wijnproeverij. Op de bovenverdieping beschikt men over een eigen proeflokaal. Maar
het wordt ook vaak elders op locatie gedaan,
bijvoorbeeld bij een restaurant in de regio. Bijzondere koffiesoorten vragen ook om échte
koffiemachines teneinde heerlijke (espresso)
koffie te zetten. Prinselijk Proeven heeft ze
in huis van de merken Quick Mill en Nivona.

Daarnaast Expobar koffiezetapparaten, zijnde
horeca-apparatuur voor thuisgebruik, zeg
maar het ‘hogere segment’. Het is apparatuur
met een lange levensduur.
Vivienne: “Het is koffiezetapparatuur die ontwikkeld is door mensen die verstand hebben
van koffiezetten en ervaring met de middelen
waarmee dat gebeurt. Elke vrijdagavond demonstreren wij in de winkel koffiezetten met
deze apparatuur en kan men de koffie proeven.” Dat moet u zich bij Prinselijk Proeven
geen tweemaal laten zeggen…
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Antoniusschool: bevorderen van tolerantie en respect
De Hoef - De Antoniusschool heeft
dit schooljaar met groep 7/8 meegedaan aan het project School in de
Wereld. Het doel van School in de
Wereld is het bevorderen van tolerantie en respect voor mensen met
een andere achtergrond en het tegengaan van discriminatie. Middelen hierbij zijn ontmoetingen tussen
kinderen van verschillende scholen
en met verschillende achtergronden. Uiteindelijk leidt dit tot goed
burgerschap.
Op de St. Antonius richtte School
in de Wereld zich op: Kennismaken
met leerlingen met een andere achtergrond (van een andere school,
uit een ander dorp). Kennismaken
met andere religies en culturen. Leren bewuster te kijken naar de eigen omgeving en daarover te communiceren.
Inmiddels hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: Vrijdag 10
februari.
De kinderen brachten deze dag
een bezoek aan de Turkse moskee
in Mijdrecht. Zij werden daar hartelijk ontvangen door dames van
de Turkse gemeenschap en kregen
een rondleiding door de moskee. Er
werd over het Islamitische geloof
verteld. De kinderen konden op deze manier kennismaken met mensen met een ander geloof en een
andere achtergrond. Na de rondleiding kregen ze een heerlijk kopje thee en/of limonade met wat lekkers aangeboden.

Dinsdag 22 februari
De eerste van de drie workshops
werd gegeven door twee docenten
van Foam, het fotografiemuseum in
Amsterdam. Tijdens deze workshop
maakten de kinderen een bijzonder
portret van een klasgenoot en zelf
werden ze ook geportretteerd. Op
deze manier ervoeren zij fotograferen als fotograaf en als model. Er
werd geleerd bewuster naar fotografie te kijken. Daarnaast ontdekten de leerlingen welke keuzes een
fotograaf maakt, zoals het in beeld
brengen waar je trots op bent of het
in het zonnetje zetten van een ander
(bijvoorbeeld een klasgenoot).
Dinsdag 6 maart
De tweede workshop van Foam was
‘Fotografie in de wijk’. De kinderen gingen op ontdekkingstocht in
hun eigen wijk. Samen met de museumdocenten gingen zij op pad en
maakten een bijzondere foto van
hun favoriete plek in de buurt. Er
werd geleerd om bewuster naar de
eigen omgeving en om over de plek
waar je woont na te denken. Terug
in de klas werden de foto’s bekeken, waarbij de leerlingen uitlegden
waarom het gefotografeerde plekje
zo speciaal voor hen was.
Donderdag 8 maart
Groep 7/8 van de St. Antoniusschool en groep 8 van de Jozefschool brachten gezamenlijk een
bezoek aan de Nieuwe Kerk in Am-

sterdam. In de Nieuwe Kerk werden
de kinderen door een gids rondgeleid langs een tentoonstelling over
het jodendom.

Vrijdag 16 maart
Op 16 maart vond de afsluiting van
het project plaats. ’s Ochtends werd
de derde workshop van Foam gegeven. De door de kinderen gemaakte foto’s werden met behulp van de
docenten van Foam in de hal van
de St. Antoniusschool tentoongesteld. ’s Middags was er een lunch
bij de Strooppot, waarbij zowel de
kinderen van de St. Antoniusschool
als groep 8 leerlingen van de Jozefschool in Vinkeveen aanwezig waren. Tijdens deze gezellige lunch
konden de kinderen elkaar beter leren kennen. Na de lunch brachten
de kinderen gezamenlijk een bezoek
aan de katholieke kerk in De Hoef.
Huub van Bemmelen verzorgde de
rondleiding door de kerk en vertelde daarbij over het christendom. Na
het vertrek van de leerlingen van de
Jozefschool gaven de kinderen aan
hun ouders een presentatie over het
jodendom en de islam en een rondleiding langs de fototentoonstelling.
Al met al hebben de groep 7/8 leerlingen van de St. Antoniusschool in
korte tijd heel veel geleerd over religies en het omgaan met andere culturen. Daarnaast heeft ook nog de
ontmoeting met kinderen van een
grote school plaatsgevonden. Kortom: een zeer geslaagd project.

Presentatie van boekje en lezing over
bomen in De Ronde Venen en Uithoorn
Regio - De indrukwekkende plataan voor het oude gemeentehuis
van Wilnis kennen velen van u waarschijnlijk wel. Maar hoe zit dat met
de andere ’gewone’ bomen in onze gemeentes? Om mensen bekend
te maken met de bomen in hun directe omgeving heeft een aantal leden van het IVN het initiatief genomen om een boekje te maken over
bomen in de dorpskernen van De

Ronde Venen en Uithoorn. Met de
informatie in het boekje, dat voorzien is van prachtige foto’s, leert u
32 bomen uit uw directe omgeving
herkennen. Om u te helpen bij uw
ontdekkingstocht zijn er wandelingen opgenomen door Abcoude,
Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en
Wilnis.
Op dinsdagavond 3 april wordt het
boekje gepresenteerd. Het pro-

gramma begint met een algemene presentatie over bomen. Aansluitend krijgen de burgemeesters
van De Ronde Venen en Uithoorn
een eerste exemplaar overhandigd. Na de pauze wordt een aantal bomen uit het boekje nader onder de loep genomen. De presentatie wordt gehouden door Chiel Bakkeren, IVN-natuurgids en medeauteur van het boekje en vindt plaats

in het NME-centrum De Woudreus
aan de Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis, om 20.00 uur. De toegang is
gratis; in de pauze kunt u het boekje aanschaffen voor 7,50. Bij de lezing hoort uiteraard een bomenwandeling, in Wilnis, die plaatsvindt op zaterdagochtend 7 april
van 10.00 tot 12.00 uur vanaf het
NME centrum met de auteurs van
het boekje als gids.Verkoopadressen kunt u vinden op www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.
Voor meer informatie kunt u via de
e-mail contact opnemen met Chiel
Bakkeren: chiel.bakkeren@planet.
nl .

Bij Wereldwinkel De Passage 14

Van vogels en trotse vrouwen
Mijdrecht - Twee kunstenaars uit
Zimbabwe, Charles Nkomo en Aaron Kampembeza zijn komende vrijdag 30 maart te gast in de wereldwinkel in Mijdrecht. Charles Nkomo
is na zijn studie aan de school van
beeldende kunsten gaan werken als
kunstschilder. Hij maakt kleurrijke
schilderijen over het dagelijks leven
in Zimbabwe. Zijn kenmerkende stijl
heeft hem internationale erkenning
gegeven. Hij kreeg opdrachten om
enkele muurschilderingen te vervaardigen voor verschillende Zimbabwaanse organisaties. De beeldende kunstenaar Aaron Kampembeza zegt: “Ik wil de steen omzetten
in de vorm die in het hart verstopt
zit.” Hij streeft naar een sculptuur
die zal verleiden tot aanraken, die
de ziel van de kijker raakt. Aaron is
een succesvolle en toonaangevende kunstenaar. Door zijn interesse in
mensenrechten en emancipatie ont-

Kleur- en kledingadviseuse bij
Passage De Ronde Venen
De Ronde Venen - Passage ‘De
Ronde Venen’ houdt op donderdagavond 12 april haar laatste bijeenkomst van dit seizoen. Deze avond
komt Carla Dijkstra, kleur- en kledingadviseuse uit Vinkeveen de

avond verzorgen. Carla geeft kleuren stijladvies en helpt desgewenst
bij het uitzoeken van nieuwe kleding. Ieder mens heeft mooie en
minder mooie lichaamskenmerken; goed gekleed gaan is de ster-

ke punten van jezelf accentueren.
Heel belangrijk is welke kleuren
voor jou geschikt zijn, ieder mens
heeft een eigen teint en haarkleur.
Aan de hand van onze lievelingskleding, of juist de miskopen ooit

wikkelde hij zijn eigen expressieve
stijl met zijn bekende beelden ‘the
proud ladies’ (trotse vrouwen) en de
prachtige vogels van steen en metaal. Het werk van Aaron wordt door
veel mensen zeer gewaardeerd.
Bent u nieuwsgierig geworden?
U kunt met hen kennismaken en
genieten van hun prachtige kunstwerken komende vrijdag 30 maart
van 15.30 uur tot 16.30 uur bij de
wereldwinkel De Passage 14 in
Mijdrecht. Ook zullen er op die dag
andere producten uit Zimbabwe te
koop zijn. Een prettige bijkomstigheid is dat u op vrijdag 30 maart
en zaterdag 31 maart 10% korting
krijgt op deze prachtige kunstwerken. Tevens kunt u vrijdagmiddag
genieten van een (h)eerlijk kopje
Fair Trade koffie of thee. Een reden
temeer om aan de wereldwinkel een
bezoekje te brengen.
gedaan, laat Carla ons zien welke
kleding het meest bij ons past. Ieder van de leden wordt verzocht om
een kledingstuk mee te nemen dat
zij graag draagt, én een kledingstuk
dat altijd maar in de kast blijft hangen. Met het voorjaar in aantocht
zullen we met de tips van Carla in
het achterhoofd zeker bewuster kijken en kopen. Gasten worden van
harte uitgenodigd; plaats van samenkomst is Party centrum De Meijert aan de DrJ. van der Haarlaan 6
in Mijdrecht, aanvang 20.00 uur.

Boekenmarkt in R.K. Kerk
Vinkeveen – Op zaterdag 21 april
zal er een boekenmarkt gehouden
worden in de R.K. kerk aan Kerklaan
2. Meer dan duizend tweedehands
boeken, waaronder veel jeugduitgaven en romans, zullen in de kerk uitgestald liggen om voor een schappelijke prijs van eigenaar te wisselen. Ook zullen er eventueel DVD’s
CD’s en LP’s aangeboden worden.
Het is ook nog mogelijk om overtollige boeken en aanverwante artikelen, in goede staat, voor de ver-

koop aan te leveren. Dat kan op de
zaterdagen 31 maart en 14 april in
de garage van de pastorie aan de
Kerklaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur.
De boekenmarkt vindt zaterdag 21
april plaats van 12.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van deze markt komt
ten goede aan de restauratie van de
kerktoren, waarvoor al geld bijeengebracht is, maar... het is nog niet
genoeg! Iedereen is van harte welkom.

Toneelvereniging OKK begint
de lente met een lach!
Mijdrecht - Afgelopen weekend
stond toneelvereniging OKK op de
planken met haar voorjaarsstuk ‘Zo
is het maar net!?!’, een hilarisch blijspel over een vrijgezelle man die op
zoek is naar de ware liefde. Deze
ware liefde vond hij uiteindelijk bij
zijn huishoudster.
Het was weer een geslaagd weekend met twee fantastische uitvoe-

ringen. Zowel het publiek als de acteurs hebben 2 avonden genoten
van dit toneelstuk. De lente is bij toneelvereniging OKK zeker met een
lach begonnen.
De acteurs gaan nu hard aan de
slag met hun najaarsproductie, een
komische thriller. Toneelvereniging
OKK hoopt u dan ook weer een leuke, gezellige avond te bezorgen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Uitbreiding wethouders(uren)
In een ingezonden brief maakte raadslid Kneppers vorige week bekend dat hij als enige tegen het voorstel tot uitbreiding van het aantal
wethouders(uren) had gestemd.
Ik dacht: hé, hé, eindelijk eens iemand die het onnodig gelduitgeven te lijf wil gaan.
Helaas, het ging hem niet om bezuinigen (dat is
toch zo hard nodig in ook onze gemeente?), maar
om liever de ambtelijke organisatie uit te breiden;
iets wat overigens zelfs duurder zou uitvallen dan
het omstreden voorstel.
Ik had gehoopt dat hij (en zeker ook de rest van de
raad) meer oog zou hebben gehad voor het zuiniger omgaan met onze belastingcenten.
Natuurlijk kan ook ik me voorstellen dat er, door
rijksbeleid, op het terrein van wethouder Erika Spil
meer werk op de gemeente afkomt.
Maar moet dan het aantal (wethouders)uren worden uitgebreid?
De Ronde Venen heeft al een grotere college-formatie dan menig andere gelijke of grotere gemeente en zouden toegenomen werkzaamheden
echt niet kunnen worden opgevangen door herverdeling van taken binnen het college?
Binnen onze gemeente kan niet ‘gespeeld’ worden
met financiën, zijn vele plannen en projecten geschrapt of ingekrompen, wordt een conserverend
beleid gevoerd en hoeft dus –door de beide andere wethouders- vooral op de winkel worden gepast; dus zou ik me kunnen voorstellen dat die gemakkelijk wat taken hadden kunnen overnemen.
Als oud-raadslid weet ik immers dat die ruimte er
zelfs in het verleden (waar meer te behappen viel)

al was en ook nu zeker nog aanwezig is.
Waarom niet voor die oplossing gekozen?
(Bijna) vier fulltime wethouders is voor onze gemeente en bij de gewijzigde omstandigheden veel
te veel en dus veel te duur.
Waarom zo gemakkelijk met het geld van de burger omgaan?
Welke partij, welk gemeenteraadslid, kan en wil
mij (ons) dat uitleggen?
Of moet ik hiervoor naar het nieuwe vragenuurtje
van de burgemeester?
Toine Doezé (oud-raadslid)
PS: Over bezuinigen gesproken: Ik heb nooit van
iemand uit de gemeenteraad antwoord gekregen
op een eerdere brief over (de kosten van) het wegsturen van twee topambtenaren.
Een maatregel die door geen andere gemeente,
waar door de crisis toch ook veel geld werd verloren, is genomen. Waarom dan hier wél? Speelt er
iets anders?
Mij bereikte het gerucht dat het salaris dat doorbetaald moet worden aan beide weggestuurde
medewerkers, de ingehuurde dure tijdelijke krachten, het te betalen wachtgeld en mogelijke schadevergoedingen, de externe juridische bijstand die
ingekocht moet worden, enzovoort, geraamd mag
worden op meer dan een half miljoen euro. En dan
toch maar uitbreiden en geld uitgeven!?
Kom gemeenteraad: word eens wat transparanter
naar de burgers toe!
Toine Doezé (oud-gemeenteraadslid)

Proostdijschoolkinderen
bezoeken kunstenares
Mijdrecht - Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 4,
5 en 6 van de Proostdijschool een
bezoek gebracht aan Resi van ZijlReurings. Zij is een plaatselijk kunstenares die haar atelier openstelde
voor een leerzaam bezoekje van de
kinderen. Tijdens het bezoek kregen
de kinderen uitleg over hoe de verschillende vormen van kunst ontstaan en met welke technieken Resi werkt. Er werd tijdens het bezoek
vooral aandacht besteed aan het
maken van kunstwerken van klei.
In de week voorafgaand aan het
bezoek was er door de leerkrachten en kinderen al een grondmonster genomen naast de school om
tot de conclusie te komen dat klei
een grondstof is die ‘gewoon’ in de
grond zit. Daarvoor moesten zij met
een grondboor een behoorlijk diep
gat boren, voordat de klei aangetroffen werd. Resi liet zien hoe zij

met klei twee zogeheten duimpotjes maakt en dan met een soort ‘cement’ van in water gelegde klei deze
twee holle delen aan elkaar maakt.
Dan glad kneden en er een gaatje in
prikken, anders springt het bolletje
of ei uit elkaar wanneer het op zeer
hoge temperaturen van wel 1000
graden wordt gebakken. De kinde-

ren mochten een kijkje nemen in de
ruimte waar de ovens stonden en
kregen daar nog uitleg over hoe de
gecreëerde kunstwerken van een
kleurtje kunnen worden voorzien.
Al met al een leuk en leerzame ervaring, die op school meteen navolging kreeg. Daar werd door de kinderen door middel van het aan elkaar maken van twee duimpotjes
een ei gemaakt, die na het droog
worden zal worden geschilderd. Zo
hebben de kinderen met Pasen een
kleurrijke bijdrage, met dank aan
Resi van Zijl.

Veilingklok van Vinkeveense
veiling is verhuisd
Vinkeveen - De Veilingklok van de
Vinkeveense groente- en fruitveiling
is verhuisd. Sinds de sluiting van de
vaarveiling heeft de klok in Museum De Ronde Venen gestaan. Nu dit
jaar de tijdelijke tentoonstelling geheel in het teken staat van deze veiling is de klok naar de tentoonstellingsruimte verplaatst.
Hiervoor is de klok een verdieping
naar beneden gegaan. Met een takel en maar liefst zeven man sterk
is het historische object in sjorbanden van de trap begeleid. Geen gemakkelijke klus als je je bedenkt dat

de klok zo’n 2 x 2 meter is. De leuning van de trap heeft voor deze
klus zelfs moeten wijken en is afgezaagd. Eenmaal beneden is de laatste hindernis van een smalle deurpost genomen waarna de klok in
een speciaal geprepareerd frame
getild is.
De volgende stap is het aansluiten
van de oude veilingklok, ook wel de
vredestichter genoemd, op krachtstroom. Ook dit is speciaal voor de
gelegenheid omgelegd naar de tentoonstellingsruimte. Via een leiding
worden de oude veilingbankjes, ook

in de tentoonstelling te zien, verbonden met de klok zodat er weer
echt geveild kan worden.
Museum De Ronde Venen gaat op
zondag 1 april weer open voor publiek. Let op de nieuwe openingstijden! Op zaterdag 14 april zal de tijdelijke tentoonstelling ‘Vinkeveense
Vaarveiling.
De kleinste veiling van Nederland
1917-1980’ te zien zijn. Het museum is gevestigd aan de Herenweg
240 en open van april t/m oktober
op woensdag t/m zondag van 14.00
tot 17.00 uur.

Huisarts Adriaan Groeneveld
hangt stethoscoop aan de wilgen
Wilnis - Dokter Adriaan (Ad) Groeneveld stopt met ingang van 1 april
(geen grap) in zijn functie als huisarts voor Wilnis en omstreken. Hij
gaat met pensioen, ‘in ruste’ zoals dat heet bij artsen. Na zevenendertig en een half jaar hangt hij zijn
stethoscoop aan de wilgen. “Een
markeringspunt, want ik hoop dit
jaar 65 te worden en had met mijn
zoon Reinier afgesproken dat ik in
oktober dit jaar uit de maatschap
zal stappen.
Toen realiseerde ik mij echter dat ik
op 1 april aanstaande precies dat
aantal jaren hier zit en dat een mooi
moment is om te stoppen. Bovendien staat de zomer voor de deur
en toen dacht ik bij mijzelf, Adriaan, wees slim en pak het zo in”,
laat Groeneveld met een gulle lach
weten. Zaterdag 31 maart is er voor
relaties, collega’s en patiënten van
14.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie in De Schakel van de naastgelegen Ontmoetingskerk aan de
Dorpsstraat 20.
Opvolger
Adriaan: “Intussen zijn wij wel zo
gelukkig geweest om een veelbelovende opvolger te kunnen aantrekken. Dat is dokter Tim Tantua die
de gelederen op korte termijn komt
versterken. Hij is ongeveer van dezelfde leeftijd als mijn zoon en die
wordt 35 jaar. Zijn vader komt uit
Indonesië en was chirurg in Kerkrade. Tim stamt dus uit de medische hoek en was al een aantal jaren huisarts in Gouda. Hij wil echter graag een eigen praktijk of in
een maatschap functioneren. Die
kans kreeg hij daar niet en hier wel.
Ik heb goede hoop dat hij met mijn
zoon een soort ‘koningskoppel’ in
de locale zorg kan worden.
Dat geeft ook een goed gevoel voor
de toekomst als je zelf op het punt
staat weg te gaan.”
Adriaan Groeneveld is van meet af
aan huisarts geweest in Wilnis. Hij
begon in het voormalige huis van
dokter Der Weduwen. Dat was erg
slecht gebouwd en toen werd besloten een nieuw pand neer te zetten. Dat heeft negen jaar geleden
door een brand veel schade opgelopen. Maar dat is allemaal weer
hersteld en achter de rug. De bedoeling is dat Adriaan er met zijn
echtgenote heerlijk blijft wonen,
want de praktijkruimte is een zelfstandig deel van de woning en kijkt
aan de achterkant uit over de weilanden. “Het vak van huisarts is in
de loop der tijd ontzettend aan veranderingen onderhevig geweest.
Het is aanzienlijk professioneler
geworden in vergelijking met toen
ik begon”, herinnert Adriaan zich.
“Toentertijd behoorde ik tot de weinigen die een beroepsopleiding
voor huisarts had gevolgd. Daarvó
ór deed je een aantal co-schappen
en als je die doorlopen had werd
je geacht te kunnen werken als
huisarts. Maar daar was je er niet
mee want de problemen die je tegen kwam waren heel anders dan
je gewend was. Reden waarom de
meeste jonge huisartsen eerst eens
gingen waarnemen om een beetje
te leren wat nu het vak van huisarts
inhield. Onderlinge samenwerking
met andere huisartsen was er nauwelijks. Ieder deed zijn eigen praktijk voor zich. Hier was dat iets anders want de huisartsen in de regio hadden wel een goed contact
met elkaar. Omdat ik in het bestuur
zal van de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) heb ik het proces van verdergaande professionalisering van dichtbij mogen meemaken. Er kwam een beroepsopleiding, nascholing en de kwaliteit van
het vak ging omhoog. Er kwam een
uniformering in behandelingen enzovoort. De hele beroepsgroep zag
daar het nut van in. Vandaag de
dag zie je het omgekeerde gebeuren. Minister Edith Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

wil helemaal geen onderlinge samenwerking tussen huisartsen. Wij
mogen als beroepsgroep in de regio niet eens onderhandelen met de
zorgverzekeraars want dan vervalsen we de concurrentie! Zij wil juist
meer concurrentie omdat dit recht
doet aan het thema ‘marktwerking’,
een verfoeilijk iets wat zijn intrede in
de gezondheidszorg heeft gedaan.
Naar mijn idee werkt dat niet en alles wordt alleen maar duurder. Met
name marktwerking in de huisartsenzorg is heel onverstandig. Doodzonde dat wat we bereikt hebben,
nu wordt afgebroken. Dat is mijn
mening.”
Privé ontwikkelingshulp
Groeneveld werd in de jaren negentig lid van de plaatselijk Rotary
Club. Op zekere dag viel er bij hem
een brief in de bus met het verzoek
dat alle Rotarians die arts of tandarts waren een formulier wilden ondertekenen waarbij zij aangaven
zes weken te willen gaan werken
in een ontwikkelingsland. Ad wilde
daaraan wel zijn medewerking verlenen en kreeg later bericht dat hij
werd uitgezonden naar Wadjir, een
plaatsje in Noordoost Kenia, een
gebied dat bekend staat om zijn
grote droogte en armoede (midden
in het ‘giro 555’ gebied). “Om kort te
gaan, ik ben er samen met collega’s
verscheidene keren geweest en wij
hebben ons van meet af aan het lot
van de mensen aangetrokken.
Ik was toen de enige dokter op een
aantal van 350.000 zielen. Er was
overal tekort aan, zoals medische
middelen en medicijnen. Dat was
een enorme confrontatie met mijzelf, maar hoe langer ik daar was,
des te meer ben ik van de mensen
gaan houden. Sinds 1995 zijn we nu
zover dat er sterke verbetering in de
leefomstandigheden zijn, er wordt
voorzien in water en sanitaire voorzieningen, de gezondheidszorg begint van de grond te komen en er
zijn meer vormen van onderwijs
omdat wij samen met anderen voor
scholen hebben gezorgd en dergelijke.
Met elkaar zijn we eigenlijk begonnen met een stuk privé ontwikkelingshulp. Ik kan er heel uitgebreid
over vertellen, maar dat zou teveel
ruimte in deze krant innemen. Feit
is dat we nog steeds contact hebben met de mensen en de locale
diensten daar. Ook gaan we er nog
steeds naar toe. Grotere organisa-

ties in binnen- en buitenland hebben inmiddels belangstelling getoond om op onze initiatieven in te
haken en ook een bijdrage te gaan
leveren teneinde de levensomstandigheden van de bevolking daar te
verbeteren. Het is dankbaar werk
en ik heb nooit gedacht dat ik er zo
intensief en lang bij betrokken zou
blijven.” Aldus Adriaan die gepassioneerd kan vertellen wat er in ruim
15 jaar al bereikt is. En er moet naar
zijn stellige overtuiging vervolg aan
worden gegeven.
Tijd tekort
Volgens Adriaan is er intussen in
het droge gebied ook veel regen
gevallen zodat de landbouw en veeteelt ter plaats weer kunnen aantrekken. Hetgeen niet betekent dat
de armoede en honger nu definitief
voorbij zijn. Na verloop van tijd is er
een stichting opgericht, los van de
Rotary, om hulp en uitzendingen in
goede banen te leiden. Als Adriaan
Groeneveld de huisartsenpraktijk
achter zich heeft gelaten overweegt
hij meer tijd aan zijn vorm van ontwikkelingshulp te besteden en vaker naar het betreffende gebied te
gaan.
Er zijn meerdere gepensioneerde bestuursleden en collega’s die
er ook wel oren naar hebben, dus
kan er op termijn wat meer body aan worden gegeven. Adriaan
heeft er in elk geval zin in. Hij treedt
straks terug uit de maatschap zodra
Tim Tantua zich als nieuwe huisarts
heeft geprofileerd en geïnstalleerd.
In een ‘gat’ vallen omdat hij niets te
doen heeft zal niet gebeuren. “Mijn
echtgenote Margriet en ik smaken
het genoegen drie leuke kleinkinderen te hebben; verder heb ik een
oude Landrover als hobby en ik fiets
graag.
Naast al datgene wat mij in Kenia aantrekt, waar mijn echtgenote
overigens ook in is geïnteresseerd,
zorgt dat ervoor dat ik straks tijd tekort kom.” De twee assistentes Marja Hosmar en Marjon Homan, alsook de praktijkondersteunende Tineke Kentrop, blijven in de nieuwe
situatie onveranderd hun werk doen
bij de huisartsenpraktijk.
Adriaan Groeneveld, bedankt voor
al je inzet in de huisartsenzorg. Veel
succes bij de uitvoering van alle
hulpprogramma’s voor het ontwikkelingsgebied waar je al jaren mee
bezig bent. Het ga je goed!

Adriaan Groeneveld is per 1 april huisarts af. Zoon Reinier (staand) neemt samen met zijn nieuwe collega Tim Tantua (niet op de foto) de huisartsenpraktijk van hem over.

Amateurkunstenaars gezocht voor Week van de Amateurkunst!

Mijdrechtse winkeliers exposeren
amateurkunst in etalages tijdens WAK
De Ronde Venen - In de week van
2 tot en met 9 juni vindt voor de
tweede keer de week van de amateurkunst (WAK) plaats en ook dit
jaar weer in De Ronde Venen.
Amateurkunstenaars uit alle disciplines kunnen tijdens deze week laten zien wat zij in huis hebben, in
hun eentje of in een groep.
Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, coördineert de WAK en in
De Ronde Venen is Kunstencentrum
de Hint de algemene coördinator.

Meedoen
In samenwerking met Koopcentrum
Mijdrecht kunnen lokale amateurkunstenaars een week lang kunstwerken exposeren in de etalages
van de Mijdrechtse winkeliers.
Daarom is men op zoek naar amateurkunstenaars die schilderen, tekenen, beeldhouwen en/of fotograferen en het leuk vinden hun werk
te exposeren in de etalages in het
centrum van Mijdrecht! Of je nu
thuis schildert of cursist bent in een
atelier, iedereen is welkom om zijn

of haar werk te presenteren. Dus wil
je graag jouw kunst delen met anderen? Meld je aan bij Kunstencentrum De Hint via mvangent@dehint.
nl. Geef hierbij een korte beschrijving van het werk dat je wilt exposeren, om hoeveel werken het maximaal gaat en wat de afmetingen
hiervan zijn.
Aanmelden het liefst zo snel mogelijk, maar vóór 1 mei a.s.
Voor meer informatie bel met Kunstencentrum De Hint via: 0297520110 (maandag t/m woensdag).
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BoUWpUt aqUaDUct amStelHoeK DRoog

amstelhoek - met de echte bouw van het aquaduct is
een begin gemaakt. Kort geleden is het eerste deel van
de tunneltoegang na storting en uitharding van het
onderwaterbeton voor de ruwe vloer droog gepompt.
aangezien men dit ook een beetje als een nieuwe fase
in de omlegging van de N201 zag, kregen wij van het
projectbureau N201 een uitnodiging om als eerste van
de media de bouwkuip te mogen betreden. Het was voor
ons bovendien een ervaring om als ‘eerste bewoners van
De Ronde Venen’ voet op de bodem te zetten van dit
voor de regio zo belangrijke project.

Het eerste stuk van de betonnen werkvloer van
de tunnelingang met een dikte van meer dan
een meter ligt op een diepte van 14,5 meter beneden NAP. Vorig jaar waren de damwanden in
de Amstel en de naastliggende grond geheid
en was daartussen een sleuf grond uitgegraven. Vervolgens zijn met een buiten damwand
geplaatste hei-installatie in de toen nog onder
water staande bouwput tientallen betonnen funderingspalen op de juiste locatie zo’n 13 meter
in de grond geheid. Daarna is de bodem bedekt
met een grindlaag. Na storting en uitharding van
het onderwaterbeton is het grondwater uit de
bouwkuip gepompt waarna constructeurs met
het echte bouwwerk konden beginnen. Dat bestaat onder meer uit het dichtlassen van de aansluitingen van de damwanden, het egaliseren van
het onderwaterbeton, het aanbrengen van een
wapening voor de eigenlijke constructievloer die
een dikte krijgt van ongeveer 70 cm en het maken
van betonelementen. Daarmee worden de toerit
naar het aquaduct en het ruim 130 meter lange
tunneldeel zelf opgebouwd. In een later stadium
wordt tevens de voorziening voor de noodkering
gebouwd. Die komt aan de Rondeveense kant.
Maar daar is nu nog niets van te zien.
Het roestbruin gekleurde stalen frame, bestaande
uit damwanden, afstandshouders, verstevigingsbuizen en trekstangen – om opdrijven van de
tunnel door de opwaartse druk van het grondwater te voorkomen – vormen nog slechts het model zoals dit eerste stuk aquaduct er ruwweg uit
komt te zien. Het zal nog wel de nodige maanden
duren alvorens het echt op een tunnel gaat lijken.
Dat gebeurt pas als de betonnen bekleding in de
toerit en het tunnelgedeelte is aangebracht met
het dak. En dan nog vormt het slechts de helft van
de tunnel die midden in de Amstel aan het einde
is afgesloten met een stalen damwand. Totdat het
andere deel vanaf de Uithoornse kant erop wordt
aangesloten.
Knap werk
“Het storten van het onderwaterbeton hebben ze
knap gedaan. Het loopt met vrijwel de juiste hellinghoek naar het tunneldeel af. Ook de onderlinge hoogte van de betonnen heipalen is nagenoeg
gelijk. Terwijl dat onder water is gebeurd. Die
palen worden nog ingekort, maar er komt eerst
een constructievloer in met een hoogte van zo’n
70 centimeter met daarop nog 7 centimeter voor

de rijbaan,” wijst toezichthouder voor het project
Cor Voorberg op een paal aan. “De doorrijhoogte
in de tunnel wordt 4,75 meter hij wordt 10 meter
breed, verdeeld over twee rijstroken. De wanden
van de bouwput lijken nu veel hoger. Dat klopt,
want we moeten het water van de Amstel buiten
houden en dat zit maar een halve meter van de
bovenste rand af. Er lekt wat water naar binnen
daarom liggen er op de vloer diepe plassen. Helemaal in het tunneldeel dat in de Amstel steekt.
Later als de betonnen wanden en het dak klaar
zijn en in hun geheel als het ware een sterke betonnen doos vormen, worden de damwanden tot
op de juiste lengte afgekort en de dwarsbuizen
verwijderd. Maar eerst moet de vloer in de tunnel de waterkelder overkluizen. Dat is het diepere
deel wat je nu nog beneden aan het einde van de
vloer ziet. Het ligt bij de ingang van de eigenlijke
tunnel. In die kelder wordt regenwater opgevangen dat de tunnel in stroomt en wat met behulp
van pompen er uit wordt verwijderd,” aldus Cor.
Als dit deel in de betonbouw gereed is wordt de
kering in de Amstel aan deze kant weggehaald en
verplaatst naar de andere zijde. Het scheepvaartverkeer wordt dan over de Utrechtse kant van
de rivier geleid. Aan de Uithoornse kant, op de
kruising met de Amsteldijk Zuid en de Hollandse
dijk, wordt vervolgens op dezelfde manier de tunnelbouw ter hand genomen. De werkzaamheden
zijn daar al in volle gang. Daarbij wordt een andere bouwtechniek toegepast dan waar die eerst
met kanteldijken zou worden uitgevoerd. Dat is
nu niet meer aan de orde. In de Amstel ziet men
nu nog de damwanden boven water uitsteken.
Zodra een deel van de tunnelbuis gereed en
dicht is, worden die onder water tot net boven de
dakrand van de tunnel afgesneden. Dan kunnen
schepen weer vrijelijk door de Amstel varen. De
maximale vaardiepte is ongeveer 3,65 meter. Het
aquaduct wordt in principe op dezelfde manier
gebouwd als de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij de Oude Meer.
Het ligt in de bedoeling dat het aquaduct eind
2013 door de aannemerscombinatie KWS en
Van Hattem & Blankevoort wordt opgeleverd.
Het duurt dus nog wel even voordat het verkeer van en naar De Ronde Venen er gebruik
van kan maken. De artist impression toont
(van de Uithoornse kant af) hoe het er allemaal gaat uitzien.
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Origineelst verklede persoon maakt kans op reischeque van 250 euro

AH Jos van den Berg nodigt u uit voor een ontbijt
Uithoorn - Zoals u vorige week al
heeft kunnen lezen en ook deze
week volop in deze krant kunt zien,
viert AH Jos van den Berg zijn vijfjarig bestaan en hij laat u allen daarvan meegenieten. Als u deze krant
even goed doorleest zult u diverse prachtige acties van deze super-

markt tegenkomen waarbij u geweldige prijzen kunt winnen, maar ook
worden u en de kinderen in de gelegenheid gesteld om een heerlijk
bakje koffie of thee te komen drinken met iets lekkers erbij. Voor de
kinderen is er paaseieren schilderen en komende zaterdagochtend

wordt iedereen uitgenodigd om tussen 8.30 uur en 10.00 uur te komen
genieten van een overheerlijk ontbijt. Jong en oud zijn welkom.
Het hoeft niet, maar als het lukt,
kom dan origineel aangekleed. Een
deskundige jury zal tijdens het ont-

Chevrolet Volt verkozen tot
‘Auto van het Jaar 2012’
Regio - De Chevrolet Volt heeft op 5
maart de onderscheiding “Auto van
het Jaar 2012” in de wacht gesleept.
Door de zege toe te kennen aan de
revolutionaire elektrische Volt en
Opel Ampera, bracht de jury van 59
vooraanstaande autojournalisten uit
23 Europese landen hulde aan de
innovatie van General Motors.
De Chevrolet Volt was de onbetwiste winnaar met 330 punten, een ruime voorsprong ten opzichte van
nummer twee, de Volkswagen Up
(281), en nummer drie, de Ford Focus (256).
Uit de zeven COTY-finalisten werd
de Volt uitgeroepen tot de winnaar.
In eerste instantie werden 35 recent geïntroduceerde auto’s ingeschreven voor de verkiezing. De selectiecriteria van de jury waren gebaseerd op kenmerken als design,
comfort, prestaties en vooral inno-

vatieve technologieën en efficiëntie,
gebieden waarop de Volt uitblinkt.
De Volt heeft heel wat internationale prijzen gewonnen, waaronder de
‘World Green Car of the Year 2011’
en de ‘North American Car of the
Year 2011’ awards. In Europa zijn
ook diverse onderscheidingen ontvangen voor de veiligheid zoals de
maximumscore van 5 sterren door
EuroNCAP.
De Volt is de eerste elektrisch aangedreven auto met een actieradius van meer dan 500 kilometer. De
elektromotor van 150 pk wordt aangedreven door een lithium-ion-accu
van 16 kWh. Afhankelijk van de rijstijl en het wegdek, kan met de accu een afstand tot 80 kilometer worden afgelegd, volledig emissievrij.
De wielen van de auto worden altijd elektrisch aangedreven. In de
range-extender-modus, die geacti-

veerd wordt wanneer de accu zijn
minimale laadtoestand bereikt, drijft

bijt rondlopen of ook aanzitten en
de origineelst verklede persoon
ontvangt een reischeque ter waarde van 250 euro. Origineel verklede
kinderen maken kans op een van
de zes kaartjes voor een gratis dagje pretpark. De prijsuitreiking is tussen 10.15 en 10.30 uur.

de benzinemotor een generator aan
die de elektrische aandrijving voedt.
Dit zorgt voor de uitgebreide actieradius van meer dan 500 kilometer. De Chevrolet Volt staat vanaf nu in de showroom van geselecteerde Chevrolet dealers waaronder
Van Kouwen in Amsterdam. Meer
informatie vindt u op www.vankouwen.nl.

Mijdrecht - De kinderen van groep
1 van de Twistvliedschool kregen
vorige week bijzonder bezoek. De
moeder van hun klasgenootje Maaike kwam met twee kleine lammetjes
naar school. Een van de lammetjes
was pas vier dagen oud, en het andere lammetje speelde al een week-

‘School in de Wereld’

dames en heren

Mijdrecht - Drie avonden per week
wordt er een kickbokstraining gegeven in Mijdrecht. Een dames- en
een herengroep. Het doel van de
damestraining is het aanleren van
de basistechnieken van het kickboksen maar ook het bieden van
een all-round workout voor iedere vrouw, ongeacht van de conditie, het eerder beoefend hebben van
(vecht)sporten, de leeftijd of het geslacht. De work-out richt zich daarbij specifiek op de beruchte 3B’s:
buik, billen en benen. In de veiligheid van dames onderling, wordt
keihard aan het kickboksen op zich
getraind, conditie en kracht, maar
ook aan vetverbranding, figuurcorrectie en lenigheid. Het dameskickboksen is een leuke manier om gewicht te verliezen, strakker in je lijf
te zitten, of juist aan te komen. De
heren krijgen deze zelfde training,
maar met meer impact, dus technieken op elkaar trainen in plaats
van op een bokszak. Met in de toekomst misschien wel een wedstijd
ploeg. Lijkt het je wat om mee te
trainen? Kijk dan op www.sterkenweerbaar.nl of stuur een mail naar
info@sterkenweerbaar.nl

Burgemeester en wethouder brengen
kennismakingsbezoek aan Argon
gen. Argon heeft een G-team en
organiseert daarvoor een toernooi
met deelname uit alle windstreken
Argon organiseert in samenwerking
met FC Utrecht jaarlijks Talentendagen
Doel
Doel van het bezoek was, naast de
wederzijdse kennismaking, om een
beeld te geven en te krijgen van wat
Argon in de gemeenschap De Ronde Venen voorstelt. Om dit beeld
compleet te maken was het voltallig
bestuur nagenoeg aanwezig alsme-

legeerde verantwoordelijkheid per
bestuurder aangaande sponsoraangelegenheden, veldvoetbal, technische commissie, kantinebeheer, facilitaire aangelegenheden betreffende opstallen en velden, normen
en waarden, achtergronden van de
sportvereniging zowel als van de
Stichting Topsport Argon
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Topklasse
Argon is meer dan voetbal op zon-

je in de voorjaarszon. De kleuters
hebben de lammetjes eens goed
bekeken en geknuffeld. Ook kregen
de kleintjes een flesje melk. Na het
flesje was het tijd voor de beestjes
om terug te gaan naar hun moeder.
De kleuters weten het nu zeker: de
lente is begonnen!

Een gezamenlijk project scholen

Kickbokstraining voor

Mijdecht – Afgelopen zondag 25
maart ontving Argon de nieuwe
burgemeester, de heer Maarten Divendal en de nieuwe wethouder
voor onder andere sportzaken, David Moolenburgh, die in gezelschap
van het raadslid Cees Houmes een
kennismakingsbezoek brachten aan
het sportcomplex van Argon.
Primair stond uiteraard een informele kennismaking waarbij wel
verscheidende facetten van Argon
werden toegelicht waaronder:
Uitleg van de organisatie met gede-

Lentebezoek op de
Twistvliedschool

dag in de topklasse: 1.200 leden met
daarbij natuurlijk ook zaalsporten
waar elk lid sportief aan zijn trekken
kan komen maar ook recht heeft op
een warme douche in een verantwoorde accommodatie.
Argon geeft onderdak aan Inloophuis ‘t Anker, waar mensen met levensbedreigende gezondheidsproblemen vanwege kanker en hun
huisgenoten een luisterend oor vinden. Argon werkt ook samen met
The School, waardoor de spelers
huiswerkbegeleiding kunnen krij-

Mijdrecht - Ook dit schooljaar zijn
de Proostdijschool, de Driehuisschool en OBS Molenland weer
gestart met een gezamenlijk project, genaamd ‘School in de Wereld’.
Dat betekent dat deze scholen binnen het thema actief burgerschap
en sociale integratie zullen werken
aan een aantal doelen die te maken
hebben met het vergroten van tolerantie en respect naar elkaar toe.
Het is belangrijk dat de leerlingen
kennismaken met verschillende aspecten van de samenleving. Ver
weg, maar ook dicht bij huis. Het realiseren van ontmoeting, contact en
communicatie tussen leerlingen met
diverse achtergronden is een eerste
stap. Ze zullen ervaren dat ‘iedereen
anders, maar heel gewoon is’.

De leerlingen van de groepen 8
hebben met elkaar uitgewisseld.
Het thema was dit keer ‘Verschillende culturen’.
Zij hebben in gemengde groepen
de Moskee en de Rooms-Katholieke kerk bezocht. Als derde activiteit namen alle leerlingen deel aan
een activiteit, waarbij verschillende
godsdiensten centraal stonden. Een
aantal ouders zorgde voor de begeleiding. Al met al was het een leuke,
leerzame dag, waarbij kennismaken
met elkaars gebruiken en leefgewoonten centraal stond. Binnenkort
gaan de leerlingen naar het Joods
Historisch Museum in Amsterdam.
School in de Wereld is een project
van Alleato, een adviesbureau voor
sociale vraagstukken uit Utrecht.

Jaarlijkse eieractie
van Triviant
Wilnis - Komende zaterdag 31
maart is het weer zover, dan houdt
Muziek en Showkorps Triviant haar
jaarlijkse eieractie. De leden van Triviant gaan in een deel van Wilnis
langs de deuren om lootjes te verkopen, waarbij u één, twee of drie eieren kunt winnen. Mocht u wat winnen dan wordt de prijs direct overhandigd door één van de leden van

Triviant. De lootjes kosten 25 eurocent per lootje. Ook in Vinkeveen
krijgen de mensen de gelegenheid
om lootjes te kopen, daar kunt u de
leden van Muziek en Showkorps Triviant bij het winkelcentrum tegenkomen.
De Triviant-leden hopen dat u net
als voorgaande jaren helpt om deze actie te laten slagen.

de vertegenwoordigers van ‘t Anker, het G-team en de The School.
De achterliggende gedachte is om
een overlegstructuur te ontwikkelen teneinde actuele zaken met betrekking tot de problematiek met
het Estafetteproject en voor Argon
met name de verplaatsing van het
complex naar De Driehoek en de
daaruit voortvloeiende gevolgen zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, met elkaar op te lossen.
Daarnaast wil en moet Argon kijken
naar de toekomst en o.a de richtlijnen van de KNVB opvolgen inzake
kleedruimte en verdere accommo-

daties, de wens van een aan te leggen kunstgrasveld, verlichting, veiligheid enzovoort.
Gezegend door een heerlijk lentezonnetje werd het sportieve deel ingevuld met het kijken naar de wedstrijd tussen Argon en Hollandia,
waarbij de bestuurders ook een
goed beeld kregen van de waarde van de passieve recreatie van
dergelijke wedstrijden. Het werd
kortom een eerste aanzet tot een
vruchtbare samenwerking met de
Gemeente in de toekomst, iets wat
voor het voortbestaan van Argon
van groot belang is.
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Atalante volleybalheren H4
met glans kampioen
Vinkeveen - Op vrijdagavond
mochten de mannen van Atalante
H4 in De Boei hun opwachting gaan
maken voor de kampioenswedstrijd.
Een mooiere apotheose was niet
denkbaar, want de strijd was tegen
de nummer twee van dit seizoen
Smashing Velsen. Uit was al met
3-1 gewonnen van dit team in een
spannende gelijkwaardige wedstrijd. Door afwezigheid van twee
basisspelers had het Atalante Electroworld Bunschoten team versterking gekregen van de jeugdspelers

Yorick van Schie, Brent Schreurs en
Regi Pothuizen. Deze jeugdige heren hadden het Atalante H4-team
dit seizoen al vaker versterkt en kregen ook de kans om zich wederom te bewijzen in deze belangrijke
wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal stond Atalante scherp en attent te spelen. Smashing werd vanaf het begin af aan sterk onder druk
gezet om ze niet in hun eigen spel
te laten komen. Deze tactische opzet slaagde ruimschoots en Atalante
overklaste de tegenstander volledig.

Spanning neemt toe bij de
bridgers van ABC
De Ronde Venen - Donderdag 22
maart was er de vijfde ronde van de
derde en laatste cyclus van dit seizoen. De ABC-bridgers zijn dus over
de helft van deze cyclus, het begint
al wat spannender te worden. Voor
het bridgen begon, werd stilgestaan
bij het overlijden van een van hun
leden. Piet Prins was in de nacht van
dinsdag op woensdag jongsleden
overleden. Piet was een door iedereen geliefd persoon, die veel aandacht had voor een elk en die zij allen zeer zullen missen. De leden van
Bridgevereniging ABC wensen zijn
familie dan ook veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.
Na een minuut stilte ter nagedachtenis, waar eenieder op zijn eigen
wijze van Piet afscheid nam, moest
er een aanvang gemaakt worden
met het bridge, wat wel een grote
overgang was. Gelukkig was er ook
goed nieuws te melden, Joop Zoethout komt waarschijnlijk a.s. zaterdag uit het ziekenhuis om thuis
weer op krachten te komen. Er werd
aan 12 tafels gebridged. Zes in de

A-lijn en zes in de B-lijn, met helaas
een stilzittersronde in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar To en Henk
Rademaker met 61,67 %, dit paar
presteert deze cyclus zeer constant en staat dan ook hoog in het
klassement. Tweede werd het echtpaar Henny en Lucas v.d.Meer met
57,50%, dit paar was wat achterop
geraakt in het klassement en voelde zich wat onveilig. Derde werd het
paar Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom met precies 55%.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Coby en Joop
Buskermolen met 61,98%. Wat een
uitschieter van dit paar, maar liefst
7,8% boven de tweede plaats. Tweede werd het paar Corry Snel en Lenie Veninga met 54,17%. Derde is
het paar Corry Boomsma en Bibet
Koch met 51,56% geworden. In deze lijn komen steeds nieuwe sterren
aan het firmament, wat het voor de
competitie zeer leuk maakt.

Alleen in de tweede set kon Smashing nog enigszins meekomen en
was een time-out aan Vinkeveense
kant wenselijk. Met de setstanden
25-12, 25-17, 25-10 en 25-15 werd
de klus met 4-0 geklaard, en konden de bloemen in ontvangst worden genomen. Het Atalante heren 4
team, gesponsord door Electroworld
Bunschoten Abcoude, heeft nog
twee wedstrijden voor de boeg, die
men uiteraard ook graag met 4-0 wil
winnen om dit kampioenschap nog
meer glans te willen geven.

Competitiestand
A-lijn
Eerste staan hier nog steeds het
echtpaar Leny en Jan v.d. Schot met
een gemiddelde score van 55,88 %,
daar is geen verandering in gekomen, zij waren helaas verhinderd.
Tweede is het paar Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom met 55,19%,
nu weer een goede score, waarmee
zij hun tweede plaats consolideren.
Derde is het paar Frits Uleman en
Gerard Prager met 53,48 %. Het
zijn dezelfde 3 paren die ook vorige
week bovenaan stonden.
B-lijn
Eerste is hier het paar Coby en Joop
Buskermolen met een gemiddelde
score van 56,53%, zij nemen hiermede de koppositie over van Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter die
tweede staan met 55,87 %. Derde is
het paar CoryH Snel en Netty Walpot met 54,56 % Deze paren wisselen steeds van plaats maar de verschillen zijn maar klein wat het alleen maar spannender maakt.
Volgende week zal de zesde ronde
van de derde cyclus gespeeld worden, dus weer competitiebridge.
Eenieder is benieuwd hoe de punten verdeling dan is.

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

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

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

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

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

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

Dam tot damloop
Vinkeveen - Op zaterdag 31
maart lopen ongeveer 20 jongeren
van De Dam in Amsterdam naar
de dam van de Hervormde Kerk in
Vinkeveen.
Een tocht van ruim 22 kilometer. De jongeren, in de leeftijd
van 14 tot en met 16 jaar zijn lid
van de jeugdclub van de Her-

vormde Gemeente Vinkeveen.
Hun doel is om geld op te halen voor Christenen in Pakistan,
die geen godsdienstvrijheid hebben. Mensen die het minder hebben dan wij, iets geven van wat
wij over hebben, daar doen ze het
voor. Voor meer informatie over
het project ‘Alles over hoop’, zie
www.allesoverhoop.nl.

Mocht u hen willen aanmoedigen
dan kan dat. Ze nemen de kortste
route vanuit Amsterdam naar Vinkeveen en vertrekken rond 7:00.
Ruim 5 uur later hopende deelnemers aan te komen in Vinkeveen.
Ook kunt u hen volgen via twitteraccount @clubvier of via hashtag
#club4.

Tafeltennissers van Veenland
winnen de degradatiewedstrijd
Wilnis – Afgelopen vrijdag speelden de tafeltennissers van Veenland een belangrijke uitwedstrijd tegen Hilversum. Harry Warmer, Ramon Mayenburg en Fabian Veerhuis
stonden voor aanvang van de wedstrijd op de laatste plaats met vier
punten achterstand op Hilversum.
De mannen van Veenland hadden
deze competitie niet slecht gepresteerd, maar hadden het ongeluk dat
de concurrenten weinig steken lieten vallen.
De heenwedstrijd tegen Hilversum
eindigde in een 5-5 gelijkspel, dus
van te voren was er goede hoop op
een mooi resultaat. Daar aangekomen bleek de derde man van Hilversum verhinderd te zijn, dus werd er
gestart met een 0-3 voorsprong.
Harry speelde zijn eerste partij tegen
A. Visser. Visser had in de heenwedstrijd alle wedstrijden gewonnen en
in de gehele competitie nog weinig wedstrijden verloren. De eerste
twee sets gingen naar Visser, doordat Harry geen antwoord had op zijn
vreemde effectservice. De derde set
kon Harry zich goed herpakken en
pakte de twee volgende sets. Ook in
de beslissende vijfde set bleef Harry koel en kon uiteindelijk de wedstrijd winnen.

Daarna was het de beurt aan Ramon, die zijn wedstrijd speelde tegen A. van Dongen. Van Dongen
had net iets meer ervaring en lokte Ramon uit om fouten te maken,
wat hem ook lukte. Na een viersetter zette Hilversum het eerste punt
op het scoreboard: 1-4.
Eerste wedstrijd
Vervolgens speelde Fabian zijn eerste wedstrijd tegen A. Visser. Fabian die de laatste negen wedstrijden
niet verloren had, had in de heenwedstrijd nog het onderspit gedelfd
tegen Visser. Afgelopen vrijdag zou
het echter anders aflopen.
Na een spannende eerste set was
het verzet van Visser gebroken en
kon Fabian eenvoudig in drie sets
winnen.
De dubbel dit seizoen gaat nog niet
zoals vooraf op gehoopt werd. Ook
tegen Hilversum maakten Ramon
en Fabian te veel fouten. Ondanks
een miraculeuze ontsnapping in de
eerste set, werd er uiteindelijk verloren in vier sets. Hierdoor ging er een
belangrijk punt verloren en de stand
werd weer 2-5.
Vervolgens speelde Harry zijn tweede en laatste partij tegen de erva-

ren A. van Dongen. Van Dongen had
in elke set in het begin een kleine
voorsprong en gaf deze niet meer
uit handen. Hij won daardoor in drie
sets, allemaal met een minimaal
verschil.
Ramon speelde zijn laatste wedstrijd tegen A. Visser. Ramon had
een vliegende start en won de eerste twee sets. Hierna ging Visser
wat onbevangener spelen en kon de
derde en vierde set naar zich toebrengen. Even leek het in de beslissende vijfde set nog spannend
te worden toen Ramon drie matchpoints weggaf, maar hij kon uiteindelijk winnen in een tie-break.
Van Dongen had duidelijk zijn kruit
verschoten in de eerste twee wedstrijden. Hij kon de eerste set tegen
Fabian het nog bijbenen, maar kon
het fysiek niet meer opbrengen om
het Fabian lastig te maken. Fabian
won en zette de einduitslag op 7-3
in voordeel van de Veenlanders.
Hierdoor is Veenland opgeklommen
tot de een na de laatste plaats, met
een gelijk aantal punten als Hilversum. Enkel is het onderling resultaat
in voordeel van de Wilnissers.
Volgende week staat de uitwedstrijd
op het programma met de nummer
twee: ATC Almere.

Jeugd beleeft heel veel plezier
aan Kids Tennis bij TVM
Mijdrecht - Tennis Vereniging
Mijdrecht organiseerde in maart
het Kids Tennis. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar konden proberen of ze tennis een leuke sport vin-

den. Onder de enthousiaste leiding
van Tennis Actief trainer Lars Ykema
en zijn assistent Thomas kwamen ze
wekelijks naar de tennisbaan en deden enthousiast mee aan alle spel-

len met bal en racket. Tennis Vereniging Mijdrecht hoopt dat de kinderen nog lange tijd met zoveel plezier
de weg naar het tennispark weten
te vinden!
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Uithoorn - Eind maart vindt op RKSG Thamen altijd
de Thamen Talenten Tank plaats. Het open podium
voor leerlingen, waarbij zij mogen laten zien welke
talenten zij hebben die niet te maken hebben met
leren, toetsen, huiswerk en andere schoolzaken.
Afgelopen vrijdagavond was het dan zo ver! Het was
tijd voor alweer de vijfde TTT! Meer dan 30 leerlingen stonden zenuwachtig in de coulissen. Make-up
goed, rokje recht, haar in de krul… Nog zo’n 15 leer-

lingen waren druk in de weer met de kaartverkoop,
decorstukken klaarzetten en natuurlijk het Licht
& Geluid. Om acht uur openden de presentatoren
Frank de Boer en Nienke van Dijk het twee uur durende spektakel. Nienke was zelf één van de artiesten op de allereerste TTT, heel bijzonder! Al gauw
had het duo de lachers op hun hand. De acts werden vlot aan elkaar gepraat. Ook toen plotseling het
pedaal van de piano stuk ging, raakte het stel niet
van slag, maar wist de tijd goed op te vullen.

De acts waren heel afwisselend: natuurlijk werd er
veel gezongen en gedanst, maar er waren ook instrumentalisten en er was een minimusical geschreven door een paar tweedeklassers. Iedereen werd
uiteraard zoals altijd weer bedankt met een paashaas. Nadat alle medewerkers in het zonnetje werden gezet, ging de bar weer open. De opbrengst
hiervan en het entree gaat linea recta naar de grote actie die Thamen dit jaar houdt: €20.000 bij elkaar
krijgen voor Alpe d’HuZes.

★ Thamen Talenten Tank ★ Thamen Talenten Tank ★ Thamen Talenten Tank ★

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 28 maart 2012
9-11. De equipe van makelaardij
Witte ging vol op de aanval spelen
en bleef geduldig combineren. Een
kansje van Pascal Hoogeboom en
een knappe wegtrekbal van Mark
de Haan (11-11) zorgden weer voor
een beetje spanning.
De Vinken nam het initiatief weer
over en kwam via Emese Kroon op
voorsprong door een benutte strafworp: 12-11. Pascal Hoogeboom
scoorde een afstandsschot 13-12
en Mark de Haan een doorloopbal 14-12. De jarige Kevin van Vliet
kwam in het veld voor Hoogeboom.
Alleen Jelle Mul kon nog een score
laten noteren, een doorloopbal 1512. De slotfase werd nog spannend
omdat door de vele wisselingen in
het veld, HKC A1 nog kansen zag.
Uiteindelijk boekte De Vinken een
mooie overwinning: 15-14.

Geslaagde oefenzaterdag voor
korfballers De Vinken A1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag straalde zon op volle kracht en
er waaide een licht briesje. Daardoor voelde het een klein beetje fris
aan langs de kant. Er stonden voor
De Vinken A1 twee oefenwedstrijden op het programma: HKC A1 en
‘angstgegner’ DSO A1 (deze ploeg
won in de zaal twee keer van De
Vinken).
De Vinken begon goed aan de wedstrijd tegen het Utrechtse HKC en
kwam al snel op voorsprong. Een
afstandsschot van Mark de Haan
werd snel opgevolgd door een weg-

trekbal van Annick Stokhof: 2-0.
HKC A1 liet zien zeer gevaarlijk
te kunnen zijn met afstandsschoten 2-1. De Vinken bleef verzorgd
korfballen en liet zich niet gek maken door de Utrechtenaren. Een afstandsschot van Emese Kroon betekende de 3-1. Maar de door Makelaardij Witte gesponsorde Vinkeveners konden niet echt loskomen
van HKC A1, ondanks een vrije bal
van Annick Stokhof, een afstandstreffer van Jelle Mul en een benutte
strafworp van Mark de Haan. HKC
kwam via afstandsschoten terug in

de wedstrijd: 6-5. De goed spelende
Jelle Mul wist vervolgens een doorloopbal te scoren: 7-5, en de ruststand werd door Pascal Hoogeboom
naar 8-7 getild.
Tweede helft
In de tweede helft komen de reserves uit de B1, Dorien Verbruggen
en Robbin v.d. Vliet, na elkaar het
veld in. HKC A1 begon zeer goed
aan de tweede helft en overrompelde De Vinken een beetje. Alleen een
afstandsschot van Eva Hemelaar
kon de stand nog draaglijk maken:

Tweede wedstrijd
De tweede wedstrijd was tegen het
Alkmaarse DSO A1. Deze ploeg
won in de zaal twee keer van De
Vinken. Ondanks de vermoeide benen en lichte ongemakken, wisten
de Vinkenjunioren het nog wel op
te brengen om vol gas te gaan tegen DSO A1, om zo hun revanche te
behalen. Helaas kon Kevin van Vliet
niet langer reserve zijn, daarom was
een gastspeler uitgenodigd voor
deze wedstrijd, Gerwin Hazeleger.
DSO A1 werd volledig overlopen en
het ene na het andere mooie doelpunt viel te bewonderen. In de eerste helft liet De Vinken geen spaan
heel van de tegenstanders: 10-1
ruststand. Gerwin Hazeleger kwam
na de rust het veld in en ook Annick Stokhof en dat maakt de A1 zeker niet zwakker. Uiteindelijk wonnen de Wittejunioren deze revanchewedstrijd met 17-7.
Komende week speelt de Vinken A1
op dinsdag en donderdag twee volgende oefenwedstrijden tegen respectievelijk De Corvers en Atlantis.

Met Spel en Sport DRV
ook zomers in de benen!
De Ronde Venen - Alweer voor
de 4e keer zal op 3 april a.s. gestart worden met sportief wandelen
op de dinsdagavond. En… sportief
wandelen is dus niet gewoon wandelen.
Sportief wandelen is een wandeltraining waar verschillende aspecten aan bod komen zoals uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie,
lenigheid maar ook een goede houding, ontspanning en gezelligheid.
De afwisselende training wordt verzorgd door 2 gediplomeerde docenten. De lessen zijn bedoeld voor iedereen die iets aan zijn/haar conditie wil doen of zijn/haar conditie op
peil wilt houden. (Denk aan zomerstop van uw sportclub). Ervaring of

sportachtergrond zijn niet noodzakelijk. Makkelijk om in te stappen
en misschien zelfs een opstap naar
meer uitdaging…?! Komt de dinsdagavond niet goed uit of loopt u
toch liever op de dag? Ook dat is
mogelijk bij Spel en Sport DRV, want
op maandagochtend wordt er ook
een wandeltraining aangeboden!
De wandelgroepen zijn op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
en op dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 uur. De deelnemers verzamelen bij de ingang van Sporthal de
Willisstee, aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. U bent van harte welkom een keer mee te wandelen! Wel
graag aanmelden op telefoonnummer 0621918353.

Scheidsrechters Atlantis in
top scheidsrechtersklassement
Mijdrecht - Twee scheidsrechters van korfbalvereniging Atlantis,
Frank van de Meer en Charles Keijman, zijn na de promotie van de
overgangsklasse naar de hoofdklasse van vorig jaar, ook dit jaar weer
succesvol.
In de hoofdklasse staan ze nu weer
in de top van het scheidsrechtersklassement. Afgelopen zaterdag
waren Frank en Charles aangewezen om in Gorredijk (Friesland) één
van de kruisfinales in de hoofdklasse, LDODK–Tempo, te fluiten.

De winnaar van deze kruisfinale
mag nog een finale spelen tegen de
winnaar van de andere kruisfinale,
Ons Eibernest-OVVO. Bij de tweede
wedstrijd op 31 maart, staan ze als
scheidsrechterskoppel reserve bij
deze wedstrijd. De winnaar van de
finale mag direct promoveren naar
de Korfbal leaque.
Kortom: wedstrijden aan de top van
de korfbalcompetitie in Nederland.
Frank van der Meer en Charles Keijman verwachten de rest van het seizoen in de top mee te kunnen blijven fluiten.

Nieuw: Bootcamp
trainingen
Mijdrecht - Iedereen wil strak en fit
de zomer in en nu is het juiste moment om daar mee aan de slag te
gaan! Vanaf april gaat WLC bootcamp trainingen verzorgen in Amsterdam, Mijdrecht en Wilnis! En
door de Bootcamp is een full body training voor mannen en vrouwen op alle niveaus. Je sport lekker buiten en in een groep, waarbij je in je eigen tempo en intensiteit
mee kunt doen. Geen verbeten gezichten en zware gewichten. Doordachte en opbouwende reeksen
van kracht- en flexibiliteitsoefeningen worden afgewisseld met conditieoefeningen. Bootcamp is fun en
functioneel. Hart-, kracht- en spierversterkend. Bovendien zorgt zonlicht voor serotonine in je lichaam
en dat geeft een goed gevoel. Van

Bootcamp krijg je meteen energie!
Alles draait om calorieën verbranden en spieren opbouwen! Als introductiestunt zijn de 10-rittenkaarten nu verkrijgbaar met 50% korting! Je betaalt dus geen 80,-, maar
slechts 40,- voor een 10-rittenkaart.
En je mag er zoveel kopen als je wilt!
Maandag: 09.30-10.30 uur Wickelhofpark Mijdrecht (Kettlebell Bootcamp*)
Dinsdag: 09.30-10.30 uur en 19.00–
20.00 Wickelhofpark Mijdrecht.
Woensdag: 09.30-10.30 uur. Parkeerplaats CSW Wilnis. Donderdag
en vrijdag: 09.30-10.30 uur Wickelhofpark Mijdrecht
Wil je meer informatie kun je mailen met: info@sterkenweerbaar.nl
Of kijk op de website: www.sterkenweerbaar.nl .

Open tennisdag bij de VLTV
Vinkeveen - Aanstaande zaterdag
31 maart organiseert De Vinkeveense Tennisvereniging een gezellige
open dag.
Hebt u nog nooit een tennisracket
vastgehouden of heeft u al eens
eerder getennist en wilt u het weer
eens proberen? U kunt gratis en geheel vrijblijvend meedoen aan een
tennisclinic o.l.v. de trainers om
11.30 uur en 13.30 uur. Maar u kunt
tussen 11.00 uur en 16.30 uur ook
zomaar even binnenlopen, want er
is genoeg te beleven. Er zijn doorlopende demonstratiewedstrijden
door zowel junioren als senioren,
u kunt alle informatie opdoen en u
kunt kennismaken met de leden in

het gezellige clubhuis van VLTV. Dus
trek op zaterdag 31 maart uw sportkleren en sportschoenen (zonder
noppen) aan en kom een balletje
slaan. En als u geen racket hebt dan
wordt daar natuurlijk voor gezorgd.
Wilt u langskomen op de
Open Dag van VLTV?
Hoewel u zich niet vooraf hoeft
aan te melden wil de organisatie
wel graag een indruk hebben hoeveel mensen er komen. Stuur daarom als het even kan een mailtje naar
minouchehegt@planet.nl
Onder de mensen die zich vooraf
aanmelden verloot de tennisvereniging een jaar gratis lidmaatschap.

Komt opleving Atalante D2 op tijd?
Vinkeveen - De afgelopen week
heeft ook het tweede damesvolleybalteam Atalante D2 twee wedstrijden gespeeld. Al een aantal weken
blijven de winstpartijen uit bij de
Haaxman dames en op de onveilige 10e plek maakt dat het geloof in
eigen kunnen er niet beter op. De
nummers 11 en 12 zullen direct degraderen, de nummer 10 speelt in
de nacompetitie in een poule van 12
teams om vier plekken in de 1e klasse voor volgend seizoen. Dinsdag 20
maart was de inhaalwedstrijd tegen Amsterdam D3, de nummer 1.
Er werd weliswaar met 4-0 verloren
maar sinds lange tijd waren weer de
onbegrensde pit en inzet van de geroutineerde dames te zien waar het
team al weken naar op zoek is.
De spetters vlogen er vanaf, de
handrem deed het niet, voorzichtigheid kwam niet voor en met bravoure en overtuiging werd de fikse Amsterdamse aanval en hun sterk serveerwerk geweerd. Met setstanden
20-25, 17-25, 18-25 en 16-25 verliet Atalante met opgeheven hoofd
de arena, in een mooie strijd tegen
de koploper.
En mét de complimenten van de
Amsterdammers voor de taaie Vinkeveense verdediging. Vrijdag 23-3
toog het team al vroeg in de avond
naar Zaandam om de file voor te
zijn, en ruim op tijd trad de equipe
aan tegen de directe rivaal Zaanstad D5 op een 11e plek. Met de
flitsende partij van dinsdag tevoren nog fris in het geheugen werd
de eerste set gestart, weliswaar niet
zo uitnemend volleybal als tegen

de koploper maar wel met 22-25
gewonnen. Dat was een heugelijk
feit en het vertrouwen groeide. De
tweede set liet een gelijk beeld zien
maar allengs werd de handrem onmerkbaar aangetrokken en waren
er soms onduidelijkheden en overtuiging. In de aanvalsverdediging
wisten de eveneens geroutineerde Zaankanters toch menig slimme smash tegen de diagonale zijlijn te leggen, of diep achterin gaten
te vinden: 25-20 verlies in set twee.
In de derde set werd weer orde op
zaken gesteld en werd de schwung
hervonden door vooral het middengebied bij de tegenstander te bestoken. De pass en verdediging werden
langzaam sterker en dat resulteerde samen met slim scoren in 21-25
winst. Set vier ging voort in het zelfde ritme, echter foutjes in de service
slopen er in en via 25-20 stond het
2-2. Er werd flink orde op zaken gesteld, nu of nooit was het credo.
En met name coole kikker Inge
Bakker had dat goed begrepen,
met zeer degelijk en sterk serveerwerk wist zij ook in het laatste bedrijf de meeste punten te scoren:
12-15. Een winst en 3 punten gingen mee terug naar Vinkeveen, nog
net op tijd voor de Karaoke georganiseerd door de mannen van twee.
Met slechts 3 wedstrijden te gaan
wordt het spannend voor de geelgroene equipe.
Aanstaande vrijdag 23-3 volgt de
nummer 2 op de ranglijst VCH D1
uit Hoofddorp dat strijd om promotie naar een klasse hoger.
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Marcel Fiorenza start Taekwondo of
Sabum Taekwondo
De Ronde Venen - Vanaf vrijdag
13 april zal er bij Beuvingsport met
Taekwondo worden gestart. De lessen zullen worden verzorgd onder de bezielende leiding van Marcel Fiorenza. Voor de junioren vanaf 6 t/m 14 jaar zal er van 17.30 uur
tot 18.30 uur een les verzorgd worden en voor de volwassenen vanaf
15 jaar van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Marcel Fiorenza is opgeleid bij
Mastwijk Taekwondo en is geen
onbekende in de Taekwondo wereld en ook niet in De Ronde Venen. Daarbij is Marcel een door het
ministerie van V.W.S. erkend Taekwondo instructeur. Hij heeft de 4e
dangraad Taekwondo en daarnaast
ook nog ervaring in diverse andere
vechtsporten.
Jarenlange ervaring
In 1995 is Marcel met Taekwondo
trainingen aan verschillende doelgroepen bij Mastwijk Taekwondo
begonnen. Als lid van het Nationaal
Stijlselectie Team van 1999 tot 2002
heeft hij vele prijzen behaald en veel
nationale en internationale ervaringen opgedaan. Ook op het gebied
van sparren is Marcel geen onbekende en maken hem dan ook een
Allround Taekwondoka. Hij heeft in
verschillende delen van Nederland
Taekwondo lessen verzorgd o.a. In
Huizen, Blaricum en De Middenbeemster bij een instituut voor mensen met een verstandelijke handicap. Marcel blonk vooral uit in de
vrije muziekvormen waarin men volledig vrij is om in een bepaald patroon diverse technieken uit te voeren op muziek. In de 21 jaar waarin
hij al actief is in de Taekwondo heeft

hij lesgegeven aan heel veel verschillende groepen kinderen en volwassenen van alle niveaus.
Sabum Taekwondo
Na een korte periode van rust is
Marcel vorig jaar gestart met Sabum Taekwondo in Woerden. Na
een jaar vele trainingen, workshops,
clinics en weerbaarheidstrainingen
te hebben verzorgd in o.a. Woerden, breidt Sabum Taekwondo wegens succes nu ook uit in De Ronde Venen.
Weerbaarheid en zelfverdediging
Naast de reguliere Taekwondotrainingen verzorgt Marcel zelfverdedigings- en weerbaarheidscursussen voor alle doelgroepen. Ook voor
clinics en workshops in Taekwondo en Hapkido is Sabum Taekwondo inzetbaar.
Allround sportinstructeur
Dat Taekwondo voor Marcel een
‘way of life’ is blijkt uit zijn werkzaamheden naast Sabum. Als volledig gediplomeerd Rijkserkend Fitness instructeur/Personal trainer
verzorgt hij bij diverse sportcentra
in Nederland verschillende groepslessen, Fitness en Personal training.
Spinning, BodyPump en BodyCombat staan onder andere op zijn programma, maar ook Pilates en seniorentrainingen zijn één van zijn specialiteiten. Deze ervaringen en zijn
nauwe samenwerking met verschillende fysiotherapeuten en sportartsen geven Marcel een zeer uitgebreide kennis van het lichaam en
beweging. Hierdoor kan er bij Sabum Taekwondo zeer sportspeci-

fiek worden getraind en zullen doelen beter en met een sneller resultaat worden behaald. Dit maakt het
naast het recreatief sporten ook interessant voor de fanatiekere sporter. Denk bijvoorbeeld aan Sparring en/of Stijlwedstrijden, zelfverdediging of weerbaarheid. Sparring: Een vrij gevecht tussen twee
personen waarbij het gaat om op
een tactische manier punten te scoren. Dit gebeurt binnen een bepaalde tijd in een aantal ronden. Stijlfiguren: Een schijngevecht tegen een
denkbeeldige tegenstander, waarbij
in een vast patroon aanvals- en verdedigingstechnieken worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zelfverdediging
en weerbaarheid.

De heren van Argon draaien niet alleen goed mee maar zien er sinds
kort ook weer flitsend uit in de nieuwe Spalding basketballkleding, beschikbaar gesteld door de Zoetermeerse Business Communications
specialist Zetacom. De nieuwe kleding zorgt voor een goede start in
de tweede competitiehelft waarin na
tien wedstrijden de tweede plaats
met zeven gewonnen wedstrijden
wordt ingenomen.

En in april zullen dus zowel de uitals de thuiswedstrijd tegen de koploper Zoebas gespeeld worden. Vorig seizoen was de laatste wedstrijd
tegen Zoebas tevens de beslissingswedstrijd van het seizoen en werd
Zoebas ten koste van Argon kampioen.
Thuis
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Cangeroes op het programma. De uitwedstrijd werd begin februari slechts met vier punten verschil
gewonnen en door het ontbreken
zaterdag van de ervaren en spelbepalende spelverdeler Edwin van
der Hart zou het zaterdag ook geen
makkelijke wedstrijd worden. Het
eerste kwart van de wedstrijd gingen beide ploegen qua scores rede-

kwondo is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland, lid van
NOC*NSF. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Mar-

cel Fiorenza. Mob: 0613699512 of
info@sabum.nl. Website: www.sabum.nl of zie advertentie elders in
dit blad.

Scores
Het derde kwart ging qua scores
wederom gelijk op en na drie kwart
van de wedstrijd stonden de mannen uit Mijdrecht nog steeds op een
goede voorsprong van 51-43. In het
vierde kwart lieten de mannen van

Argon echter zien waartoe ze zelfs
zonder Edwin van der Hart toe in
staat zijn en liepen in vier minuten
uit van 53-47 naar 64-47. In de resterende drie minuten werd de wedstrijd simpel uitgespeeld en won Argon uiteindelijk met ruime cijfers:

72-53. Topscorers bij Argon waren:
Joeri Blokhuis met 27 punten, Caspar Mascini met 20 punten en Sander Kales met 14 punten. Komende weekeinde wordt er een uitwedstrijd gespeeld tegen de Pioneers
uit Almere.

Bewustwording
Tijdens de Taekwondo lessen wordt
er volop aandacht besteed aan de
ademhaling, houding, balans, coordinatie en geheel niet onbelangrijk, bewustwording. Daarbij worden
er diverse sportspecifieke oefeningen getraind. Deze oefeningen zorgen ervoor dat de coördinatie (lees:
techniek) door een betere balans,
kunnen worden uitgevoerd.
Respect
Bij Sabum Taekwondo staan drie aspecten centraal: Respect, Etiquette
en Discipline. Deze drie essentiële
eigenschappen vormen dan ook de
kwaliteit die bij SABUM Taekwondo
gewaarborgd wordt!
Evenementen
Sabum Taekwondo is tevens te boeken voor demonstraties, verjaar-

Basketballers Argon goed op
dreef in hun nieuwe kleding
Mijdrecht - De heren basketballers
van Argon hebben hun tweede plek
verstevigd in de eerste klasse van
de kern Utrecht competitie. Weliswaar nog steeds 6 punten achter op
de koploper ZoeBas uit Zoetermeer
maar beide wedstrijden tegen deze sterke koploper dienen nog gespeeld te worden.

dagsfeestjes en bedrijfsuitjes. Personal training behoort ook tot de
mogelijkheid (op aanvraag en
eventueel op locatie). Sabum Tae-

lijk gelijk op wat resulteerde in een
13-10 voorsprong voor Argon na
tien minuten. Topscorer Joeri Blokhuis was in dit kwart uitermate productief met maar liefst negen punten, veelal uit aanvalsbreaks. In het
tweede kwart nam Argon een tussensprint en liep van 15-16 uit naar
23-16. Vooral via een aantal inside
scores van center Caspar Mascini en afstandschoten van routinier
Sander Kales werd de ruststand op
31-22 gezet. De 31 punten van Argon gaven aan dat de aanval nog
niet optimaal liep, ondanks dat spelverdeler Andre Maaskant een uitermate solide wedstrijd op die positie
speelde. De 22 punten aan Utrechtse kant gaf gelukkig aan dat de
man-to-manverdediging van Argon
goed op slot zat wat voldoende perspectief bood voor de tweede helft.

John Botterman van het Zoetermeerse Zetacom feliciteert Caspar Mascini van Argon Basketball met de nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken.

Jongens 8D1 van HVM stelen
de show op zonnige zaterdag
Mijdrecht - Geen wonder dat dit
HVM-team gesponsord wordt door
ReVeste vastgoedmanagement voor
retailers, want dit team is vast goed!!
En dat bewijzen is iedere week de
opdracht voor de jongens van HVM
8D1, onder leiding van Loek Snijders en Daniel Govers. Ook afgelopen zaterdag weer. Het was een
heerlijke zonnige morgen... niet te
vroeg, de zonnebrillen langs de lijn...
en om 10.45 uur begon de wedstrijd
tegen de jongens van Haarlem 8D1.
Altijd een erg leuk en sympathiek
team om tegen te spelen, maar ook
een zeer sterke tegenstander. De

wedstrijd begon meteen fel, waarbij HVM voor het grootste gedeelte van de eerste helft op de helft van
Haarlem speelde, en dus gelijk veel
druk zette.
Dat was de afspraak, want dan komt
vanzelf het doelpunt wel. En inderdaad, HVM ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Een geweldig
doelpunt van Niklas van Vliet, na
een goed opgezette aanval.
Vol goede moed begonnen ze aan de
tweede helft. De HVM boys hadden
twee opdrachten meegekregen: de
eerste was om via de zijkanten van
het veld de score verder uit te brei-

den. En ook dat werd uitgevoerd, en
HVM kwam op 2-0 voorsprong door
een mooie goal van Youri. De tweede opdracht was om goed op te letten op de altijd gevaarlijke counters.
En die kwamen veelvuldig. Gelukkig
hadden Loek en Daniel dat goed ingeschat, en superkeeper Ivo Boogaard opgesteld. Die hield, ondanks
vele kansrijke aanvallen van Haarlem, zijn doel ‘schoon’.
Nou ja, bijna schoon. In de slotminuten van de wedstrijd, wist Haarlem er toch eentje te maken. Eindstand 2-1 voor HVM.
Het was een superwedstrijd.
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Jeugdwielrenners van UWTC
scoren goed bij kampioenschap
kon zich prima handhaven in het peloton. Deze wedstrijd, op zijn nieuwe
racefiets, behaalde Bart een prachtige 6e plaats.
Inhalen
Afgelopen zondag 25 maart werd
de inhaalwedstrijd bij Ulysses verreden. In februari zou dit de openingswedstrijd geweest zijn, maar door de
vorst en sneeuw kon deze toen niet
doorgaan. Deze wedstrijd met een
zonnetje en niet zoveel wind was het
goed toeven op sportpark de Weeren. Tristan Geleijn reed bij categorie 3-4 naar een mooie zilveren medaille. Samen met Maud Rijnbeek
(DTS) was hij ontsnapt uit het peloton. Ondanks verwoede pogingen
van andere rennertjes bleven zij samen weg. Ook Ian van de Berg was
van start gegaan bij cat 3-4. Bij categorie 5-6 reed Owen Geleijn prima
mee in het grote peloton dat als één
massa over de streep kwam. Leon
Buys reed in een klein groepje achter het peloton.

Tristan Geleijn wint 2e plaats in Waterland
Regio - Het weekend van 24 en 25
maart stond er een dubbel kampioenschap op het programma voor
de wielrenners van de UWTC. Zaterdag op de mooie baan van Wheelerplanet. Bij de jeugd cat 3-4 met
14 deelnemers moest een eindspurt
de beslissing geven. Op de meet
was Eric Looij van UWTC de sterkste voor Jorn de Vente (Bataaf) en
Maud Rijnbeek (DTS). Tristan Geleijn reed naar de 5e plaats.
Bij de jeugd categorie 5-6 behaalde Owen Geleijn een nette 4e plaats.
In deze klasse behaalde Enzo Leijnse (de Amstel) de overwinning. Zowel Owen als Enzo zijn eigenlijk categorie 4 rijders, maar zoeken bij deze regiowedstrijden iets meer uitdaging bij de iets oudere rijders.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen en dames stond
niet zo’n grote groep aan de start,
maar 11 nieuwelingen en 8 dames.
Voor de UWTC uitkomend Bart de
Veer en Jeroen van Goor. Jeroen
zijn favoriete parcours, dus Jeroen
had er zin in. Samen met Gijs Jorna (de Amstel) gaven zij het tempo
aan, een paar keer wilden ze samen
weg. Helaas lukte dat plannetje niet
en zoals zo vaak: twee vechten om
een been en de derde ging er mee
heen. De ontsnapping van een drietal renners zorgde dat de achterstand niet meer in te halen was. Jeroen won de eindsprint van het peloton en hiermee de 4e plaats. Bart
de Veer heeft weer laten zien dat hij
dit jaar goed van start is gegaan, hij

Dames
Bij de nieuwelingen en dames ongeveer 20 renners aan de start.
Koen de Best, Niels Ruijter en Bart
de Veer voor de UWTC. Gelijk al in
de eerste rondes werden er enkele demarrages geplaatst. Maar toen
kon nog niemand echt weg komen. Later reden twee renners weg
en Niels kon met een andere rijder
na een achtervolging de aansluiting krijgen. Koen probeerde het later ook nog, maar in je eentje een
flink gat overbruggen lukte toch
niet. De vier koplopers wisten een
paar rondes voor het eind het peloton te dubbelen. In de laatste ronde
wist Koen weg te rijden van het peloton en haalde zo de 5e plaats. Bart
trok voor Niels de eindsprint aan en
Niels behaalde wederom het podium, ditmaal een 3e plaats. Bart trok
zijn eigen sprint door en werd 7e in
de einduitslag.
Jeroen
Zondag 25 maart ging Jeroen van
Goor naar Heeswijk-Dinther voor
een landelijke nieuwelingen wedstrijd. Het was dringen aan de start
maar Jeroen veroverde al snel een

mooie positie in het peloton. Wederom lag het tempo hoog. Jeroen
kreeg tijdens de wedstrijd weer last
van zijn kuit, nadat hij op zaterdag
tijdens de wedstrijd op Wheelerplanet kramp in zijn kuit had gekregen.
Nadat hij door het peloton gedubbeld werd is hij uit de race gehaald
helaas dus geen klassering. Maar
wel weer een hele ervaring rijker.
60+ veteranen
Zondag 18 maart waren de UWTC
renners Leen Blom, Theo Oudshoorn en Guus Zantingh afgereisd
naar Rotterdam om daar te starten in een Veteranen 60+ wedstrijd.
Kort na de start sprong Andre Zijlmans weg uit het peloton en nam
een voorsprong 40 seconden. Op
de helft van de wedstrijd sprongen
nog eens 4 renners weg uit het peloton, deze renners achterhaalden
de koploper en het leek erop dat
ze een voorsprong zouden behouden. Maar het inmiddels uitgedunde peloton begon goed vaart te maken en met nog 10 ronden te gaan
werden de koplopers achterhaald.
De laatste ronden werd er nog wel
volop gedemarreerd maar niemand
wist uit het peloton te ontsnappen,
de wedstrijd werd gewonnen door
Theo van Mook uit Made, hij klopte
Guus Zantingh in de sprint en deze
behaalde een 2e plaats en hiermee
zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Leen Blom finishte in het peloton.
Renners
Zondag 25 maart stonden de UWTC
renners Leen Blom, Theo Oudshoorn en Guus Zantingh aan de
start van de 60+ veteranen wedstrijd op de Nedereindseberg in
Nieuwegein. Vanaf de start werd er
volop gedemarreerd maar het peloton hield een hoog tempo aan zodat
ontsnappen uit het peloton moeilijk
was. Tot 4 ronde van het einde, toen
ontsnapte Andre Zijlmans en nam
een voorsprong van 20 seconde op
het peloton, 1 ronde later sprong
Fred de Kinkelder naar de koploper
en achterhaalde deze. Op 2 ronden
voor het einde ontsnapten nog twee
renners uit het peloton maar zij wisten de twee koplopers niet te achterhalen. De wedstrijd werd gewonnen door Andre Zijlmans uit Made
voor Fred de Kinkelder uit Groenlo. Guus Zantingh won de sprint van
het peloton en behaalde hiermee
een mooie 5e plaats, Leen Blom eindigde in het peloton.

Hockeyers van HVM ten
onder tegen Naarden
Mijdrecht - De confrontatie tegen
nummer vier Naarden pakte zondag
voor HVM uit op een deceptie. Met
4-1 gingen de Mijdrechters ten onder. Het hoge niveau van de vorige
twee wedstrijden werd niet gehaald.
Het begon nog goed voor HVM. Na
een voortvarend begin scoorde Tom
Günther al in de derde minuut uit
een strafcorner. Martijn Hensbroek
gaf aan en Jacob Veerhuis stopte de
bal. Vijf minuten later maakte Naarden gelijk, ook uit een strafcorner.
De scheidsrechters hielden de wedstrijd strak, in de elfde minuut kreeg
Hidde Vesseur een groene kaart
voor commentaar op de leiding.
Halverwege de eerste helft leek
Naarden op voorsprong te gaan komen, maar keeper Stienstra maakte ver buiten zijn cirkel een uitbraak
onschadelijk. Tien minuten later
leek Jurrian Hartwigsen voor HVM
te scoren, maar hij beging daarbij
een kleine overtreding, bolle kant. In
de laatste vijf minuten van de eerste helft kreeg Naarden drie strafcorners op rij, maar het enige resultaat daarvan was een groene kaart
voor Tom Günther, ook weer wegens
praten.

De tweede helft was tien minuten
onderweg toen de Naardense aanval een verkeerd weggespeelde bal
uit het Mijdrechtse achterveld kon
onderscheppen en vrij gemakkelijk
de stand op 2-1 bracht.
HVM stortte na dit doelpunt in. Passes kwamen niet meer aan, scoops
landden te vaak bij de tegenstander.
Spelers gingen te veel duels aan, in
plaats van op tijd af te spelen. Naarden drukte door. Na een afgekeurd
doelpunt in de twintigste minuut viel
even later de 3-1, uit een strafcorner. Mijdrecht kon geen vuist meer
maken en moest nog een doelpunt
incasseren, weer uit een strafcorner, na een half uur. In totaal kreeg
Naarden negen strafcorners te nemen, tegen HVM twee.
Vlak voor tijd leek Jacob Veerhuis
nog de 4-2 binnen te schieten, maar
na overleg keurden de scheidsrechters deze goal af, het schot zou van
buiten de cirkel zijn gekomen.
Door deze uitslag zakt HVM in de
stand weer terug naar de zesde
plaats.
Voor de Mijdrechters ligt er huiswerk om volgende week tegen hekkensluiter IJburg de goede lijn weer
op te pakken!

Een sportief obs Molenland

Laatste poulewedstrijden
bedrijfscompetitie tennis
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 23
maart werden de laatste poulewedstrijden in Poule A van de bedrijfscompetitie in Tennishal de Ronde Venen gespeeld. In deze poule speelden alle nummers 1 en 2 uit
de voorrondes tegen elkaar. Bayer was met 2 teams in deze poule
sterk vertegenwoordigd. Brooklyn
Group BV uit Breukelen en WSCE
sportmarketing uit Mijdrecht waren
de twee andere deelnemende bedrijven in de winnaarspoule. De 2
teams van Bayer zijn gepromoveerd
uit poule B waar ze glansrijk nummer 1 en 2 werden. Ze stonden gedurende 3 ontmoetingen niet tegen
de minste tegenstanders en hebben
zich tot het uiterste verweerd. Bayer
2 moest bij de laatste ontmoeting in
een rechtstreeks duel met Brooklyn
Group BV uitmaken wie er met de
2e prijs vandoor ging.
Duel
Een rechtstreeks duel voor de 2e
prijs in de bedrijfscompetitie van
Tennishal de Ronde Venen. Beide
teams hadden van Bayer 1 gewonnen en van WSCE sportmarketing

verloren, waardoor ze op een gedeelde 2e plaats stonden. Het eerste uur begon spannend, mooie rally’s wisselden elkaar in hoog tempo
af. Toch was het de Brooklyn Group
BV dat na 2-0 achter te hebben gestaan met een aantal spannende
games overtuigend de leiding nam.
Deze voorsprong werd ondanks verwoede pogingen van Bayer 2 niet
meer uit handen gegeven. Het eerste uur eindigde in een 11-4 en 123 overwinning voor Brooklyn Group..
Het tweede uur bleef Bayer 2 er vol
voor gaan. Helaas was het team van
Brooklyn Group deze wedstrijd een
maatje te groot voor het sportieve
team van Bayer 2. Het tweede uur
eindigde in een 11-4 en 15-2 uitslag voor Brooklyn Group. De einduitslag in dit duel is daardoor een
ietwat geflatteerde 16-0 in het voordeel van Brooklyn Group geworden, dat met deze uitslag de tweede
plaatst veilig stelde. Ondanks de 160 uitslag was het zeker geen simpele klus voor het team van Brooklyn
Group dat na de wedstrijd nog even
moest bijkomen van de spannende
wedstrijden.

Spannend
WSCE sportmarketing was al zeker
van het kampioenschap in poule A.
Toch kwam het team van WSCE met
een sterk team opdagen voor deze ontmoeting met Bayer 1. Bayer
1 dat in de voorrondes overtuigend
2e werd, deed goed mee in de winnaarspoule. Na 2 spannende ontmoetingen had het team helaas alleen nog niet kunnen winnen. Bayer 1 was er alles aan gelegen om nu
voor een stunt te gaan zorgen tegen
WSCE. Het dubbelkoppel van Bayer 1 op baan 4 kwam goed uit de
startblokken en pakte meteen een
ruime voorsprong. Het koppel van
WSCE begon langzaam warm te
worden en kwam terug in de wedstrijd. Toch won Bayer 1 deze wedstrijd met 10-4. Op baan 5 was het
WSCE dat net iets te goed was voor
het goed spelende koppel van Bayer 1. Na een uur hard werken op
de baan, won WSCE met 11-4. Het
tweede uur kreeg het team van WSCE sportmarketing vleugels. Bayer 1
zette alle zeilen bij, maar helaas voor
het team was dit niet genoeg. WSCE won met 14-6 en 16-3 wat re-

sulteerde in een eindstand van 124 in het voordeel van WSCE. Interesse om voor de Bedrijfscompetitie 2012-2013 in aanmerking te komen? In september begint er weer
een nieuwe ronde in de bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde
Venen.
Mocht u zich willen aanmelden of
vragen hebben kijk dan voor meer informatie op www.TennishalDeRondeVenen.nl of stuur een e-mail naar
Events@TennishalDeRondeVenen.nl

Paas-koppel
klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 3 april organiseert Onder Ons een koppel
klaverjasavond met lekkere paasprijzen. Iedere kaartliefhebber is van
harte welkom! De avond begint om
20.00 uur in bar bistro Gewoon Lekker, Proosdijhaven Herenweg 276.
uitslag dinsdag 19 maart:
1. Greet Koot
5134 pt.
2. Rob van Achterbergh
5132 pt.
3. Frans Bierstekers
5077 pt.
4. Jan v.d. Linden
4955 pt.
5. Bep Schakenbos
4910 pt.
* Neel Bosman kreeg de troostprijs
met
3424 pt.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag stonden alle kinderen van OBS
Molenland klaar voor een sportieve lesdag. De sportkleding aan en
schoenen mee, klaar voor de start…
De groepen 4 tot en met 8 vertrokken naar sporthal De Phoenix.
Daar werden zij verdeeld in teams.
De teams kwamen elkaar tegen tijdens verschillende sporten: Basketbal, Tjoekball, Estafette en Voetbal.
Het plezier in het spel en het fairplay stonden tijdens de spelen voorop. Het is mooi om te zien hoe de
oudere kinderen uit de teams zorgdragen voor de jongere kinderen in
hun team. Ook de kleuters en groep
3 hebben een sportieve ochtend ge-

had. Zij werden ontvangen in gymzaal De Brug. Voor de kleuters een
nieuwe en spannende omgeving. In
de gymzaal stonden allerlei klim- en
klauterspelletjes klaar. Er werd heel
wat spanning overwonnen en menige leerling straalde dan ook trots als
ze over de wiebelbrug waren gelopen of een hoge sprong in de trampoline hadden gemaakt. Tijdens het
sporten werd er gezorgd voor drinken en iets lekkers. De sportdag
eindigde op het plein met alle groepen, waar zij een welverdiend ijsje
kregen.
Mede dankzij de hulp van hun ouders is deze sportdag een groot
succes geworden.
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Acrogymmers van GVM’79
boeken mooie resultaten

Het gaat goed met CSW C1
Wilnis - Na een 2-1 overwinnining op De Meern en een 2-1 nederlaag bij Maarssen bevindt de C-1 van CSW1 zich
nog altijd in het linkerrijtje van de ranglijst. In de door sponsor Bouwbedrijf H.M.van Scheppingen geschonken kleding presteren de jongens wisselvallig, maar zij zullen alles in het werk stellen om de top-3 te bereiken, aan strijdlust ontbreekt het de mannen niet.

Argon pakt belangrijke punten
Mijdrecht - Argon heeft de opgaande lijn van de laatste wedstrijden in de ontmoeting tegen Hollandia uit Hoorn voort weten te zetten, na een ontmoeting waarin de
Mijdrechtse ploeg het vanwege
missen van doelrijpe kansen onnodig lang spannend hield werd uiteindelijk met 3-2 gezegevierd.
In de openingsminuten leek het er
op, dat de gasten het betere voetbal
speelden en na zes minuten leverde
dat hen de eerste kans op, toen een
crosspass over rechtsback Freek
van Driel ging en voor de voeten
van spits Kalvin Robert viel, die zijn
inzet echter in het zijnet zag belanden. Daarna zocht Argon de aanval
en dat leverde bij de eerste de beste
echte mogelijkheid ook meteen een
treffer op: Brayton Biekman kopte de bal door, via Samir Jebbar belandde de bal bij Joshua Patrick die
met een loopactie over de breedte
van het veld een goede schietpositie zocht en met een schuiver vanaf
ruim 18 meter doelman Sijm kansloos liet, 1-0. Hollandia reageerde middels een omhaal van alweer
spits Robert, maar deze inzet ging
over de lat boven Maxime Singels,
waarna Argon weer de aanval zocht
en daarbij een vrije trap verdiende.
Doelman Sijm wist de harde inzet
van Kevin van Essen nog tot hoekschop te verwerken, maar daaruit
viel de bal voor de voeten van Dion Gerritsen, die twee duels om de
bal met wilskracht wist te winnen en
de Hoornse doelman met een schot
in de benedenhoek voor de tweede
maal wist te passeren, 2-0.
Voorsprong
Deze voorsprong met 10 minuten op
het bord was meer, dan het in het
lentezonnetje badende publiek had

verwacht en in het verloop van de
eerste helft bleek, dat deze onverachte stand ook invloed had op het
spel van de thuisploeg. Men zakte meer in, mede doordat Hollandia
de bal makkelijker van voet tot voet
liet gaan, en ging over tot reactievoetbal. Verdedigend stond het redelijk, maar omdat op het middenveld te veel ruimte toegestaan werd
aan de gasten kwam er toch druk en
als gevolg daarvan ook mogelijkheden voor Hollandia om het doel van
Maxime Singels onder schot te nemen. Veelal werd daarbij echter duidelijk, waarom de ploeg uit Hoorn
nog minder doelpunten heeft gescoord dan Argon, want veel echt
doelgevaar leverde het speltechnische overwicht niet op. Op één uitzondering na, want toen na 25 minuten ook Argon wat halfslachtig
verdedigde, viel de bal voor de voeten van de Heus, die Maxime Singels met een diagonaal schot versloeg, 2-1. Na deze treffer slaagde
Argon er echter in, het spel weer
wat meer in eigen hand te krijgen,
zodat met een meer gelijkopgaand
spelbeeld de rust werd gehaald.

de voorsprong uit wist te breiden:
Door storend werk van Biekman
kwam de bal bij Samir Jebbar, die de
bal in de loop legde van middenvelder Dion Gerritsen. Met een schitterende krul legde deze de bal vanaf
20 meter in de verste benedenhoek
langs de graaiende handen van de
vergeefs uitvallende Sijm, 3-1. Maar
ook nu zorgde een verdedigende
onachtzaamheid net als bij de eerste tegentreffer voor een doelpunt
van de gasten, het was Ninteman
die alleen voor Maxime Singels opdook en deze met een schuiver passeerde, 3-2.
Met nog een kwartier op de klok
wilde Hollandia wel op zoek naar
de gelijkmaker, maar de ruimte die
ze daarbij verdedigend lieten vallen
zorgde er voor, dat het Argon was
dat de kansen op een verdere uitbreiding van de score kreeg.

Wisseling
Na de wisseling van helft werd dit
spelbeeld voortgezet, Hollandia had
wat vaker de bal, maar doelkansen
waren er meer te noteren voor de
thuisploeg. Zo schoot de opgekomen verdediger Ferdi Vrede na 55
minuten na een vrije trap van Vincent Verheul maar net naast de kruising van het doel van Sijm, terwijl
die doelman enkele minuten later
ook attent reageerde na een dieptepass van Brayton Biekman en daarom net eerder bij de bal was dan
Joshua Patrick.
Twintig minuten voor tijd leek de
strijd beslist te worden, toen Argon

Zo bleef het tot aan de laatste seconde van de vier minuten blessuretijd spannend, maar kon het publiek
bij het laatste signaal van scheidsrechter Martens eindelijk vrijuit juichen, de punten waren gepakt.

diverse kansen gecreëerd. Doordat
de tegenpartij een paar koppen groter was, moest er van CSW kant slim
gespeeld worden.
Mooi combinatiespel werd er door
CSW getoond waar doelpunten uit
voortkwamen. De harde wind deed
de kleine mannen uit Wilnis nog
harder lopen en meerdere malen lieten ze de Engelse jongens hun hakken zien. Het werd een blinkende
overwinning voor CSW E1 van 7-2.
De jongens van CSW hebben klaar-

B-niveau: Swetta, Sabine en Laura
42,050pnt/11e plaats, Florine, Ulijn
en Fleur 47,5pnt/5e plaats.
A-junior niveau: Demy en Imara
72,9pnt/2e plaats.
Hiermee hebben de meeste teams
zich voor de halve finale weten te
plaatsen op E, D, pupil en C-niveau. Het A- en B-niveau heeft zich
nog niet zekergesteld van deelna-

me op het NK. Zij hebben gelukkig nog twee kansen om dit wel
te doen. Ook de Acrogym doet
mee met ‘Kies voor Hart en Sport’
geef je snel op via de website van
sportservice Midden Nederland
www.sportinderondevenen.nl !!
Wil je nu al een keer een proefles
komen volgen? Kom dan op donderdag van 16.00 tot 17.00 naar
gymzaal de Brug in Mijdrecht.

Maar liefst tot drie keer toe dook
een Argonaut alleen voor Sijm op,
maar zowel Gerritsen als twee maal
invaller Ibrahim el Ahmadi slaagden
er niet in, de bal langs de keeper in
het doel te werken.

Zo begint Argon inmiddels een serie goede resultaten neer te zetten,
maar met twee uitwedstrijden voor
de boeg (WKE en EVV) zal het zeker
een zware opgave zijn om deze lijn
vast te houden.
De instelling van het team geeft
echter het nodige vertrouwen in een
verder goed verloop van deze voor
Argon spannende competitie.

CSW E1 op bezoek bij
jeugdcomplex de Toekomst
Wilnis - Op zondagochtend 25
maart vertrokken de jongens van
CSW E1 met hun aanhang richting
de Toekomst. Er was een wedstrijd
geregeld tegen de jongens uit Engeland en iedereen was van de partij.
Na eerst een wedstrijd van CSW D1
gekeken te hebben, die met winst
werd afgesloten mochten de CSW
jongens aan de bak. De tegenpartij
bestond uit behoorlijke grote mannen met een gemiddelde leeftijd van
14 jaar. Aan beide kanten werden er

Mijdrecht - De afgelopen twee
weekeinden hadden de teams van
GVM’79 acrogym wedstrijden. Het
E- t/m C-niveau had districtsfinale, waarbij plaatsing voor de halve
landelijke finale mogelijk was. De
teams op A- en B-niveau hadden
de eerste plaatsingswedstrijd. Hier
stond plaatsing voor het NK op het
spel. Alle teams van GVM’79 hebben hun uiterste best gedaan om
een goed resultaat neer te zetten en
bij veel teams heeft dit goed uitgepakt. Bij acrogym moet je goed samenwerken om de elementen goed
uit te voeren. Je kunt acrogym met 2
of 3 personen beoefenen en maakt
gezamenlijk mooie torens of springt
(met salto) van elkaar af.
Op instrumentale muziek verbind je
deze elementen middels dans aan
elkaar. Bij GVM’79 zijn er verschillende niveaus waarop je Acrogym
kunt beoefenen en er wordt geprobeerd iedereen op zijn eigen niveau
aan wedstrijden te laten meedoen.
De volgende resultaten zijn afgelopen weekeinden behaald:
E-junior niveau: Lucia, Jade en Willemijn 23,1pnt/6e plaats, Jill en Fleur
25,050pnt/4e plaats, Rink en Emma
24,850pnt/1e plaats
D-niveau:
Manuela
en
Kim
24,350pnt/11e plaats, Mart en Stephan 25,5pnt/1e plaats
Pupil-niveau: Lorena en Dana
25,8pnt/1e plaats, Priscilla, Chanel
en Pibbe 25,6pnt/ 1e plaats
C-niveau: Ruben en Claudia
48,0pnt/1e plaats, Joëlla en Naömi
50,433/6e plaats, Frederike en Kelly 52,967pnt/1e plaats.

blijkelijk het goede spel doorgegeven aan Ajax die dezelfde dag ook
een geweldige overwinning vierde.
Een dikke pluim voor deze jongens
van CSW, Max, Sam, Mathijs, Bastian, Mike, Niels en hun gastspelers Tom en Sven. Tevens een compliment voor de geblesseerde spelers Bram en Max O die samen met
hun ouders ook bij deze wedstrijd
aanwezig waren. Zaterdag staat de
streekderby tegen Argon E2 op het
programma.

Drukke week met twee punten
voor Atalante volleybaldames 1
Vinkeveen - Dinsdag 20 maart
stond voor de Atalante volleybaldames de wedstrijd tegen Amsterdam
DS2 op het programma.
Deze was vanwege sneeuw eerder
dit jaar afgelast en moest natuurlijk
worden ingehaald.
Omdat dames 2 op dezelfde avond
tegen Amsterdam DS3 moest spelen en zij de punten hard nodig hebben voor handhaving, moesten ze
het zonder invalsters van hen doen.
Toch hadden ze Ingeborg Verweij van dames 3 bereid gevonden om
met hen mee te doen. En maar goed
ook, want met 6 eigen dames (i.v.m.
afwezigheid Jana Chatrnuchova),
hadden de Atalante-dames haar
hard nodig.
Trainer/coach Erik Raket begon dan
ook met Ingeborg in de basis op het
midden, net als Daniëlle van der
Horst, Loes Kuijper en Nancy Lijten op buiten, Allie Koekoek als diagonaal en Mirjam van der Strate als
spelverdeelster. Xuee Lont begon
als reserve en de nog geblesseerde Carin van Kouwen en supporter
Marlieke Smit kwamen hen op de
bank ondersteunen.
Achterstand
Het door Haaxman Lichtreclame en
Verbruggen en Zn gesponsorde dames 1 begon de 1e set met een flinke achterstand door veel servicedruk van Amsterdam DS2. Door afwisselend slimme ballen en harde
aanvallen probeerde Atalante DS1
de achterstand in te lopen. Maar
Amsterdam bleef de voorsprong
houden door met name snel spel
te spelen. Met 19-25 ging de 1e set
dan ook naar Amsterdam.
De 2e set kwam Xuee erin als spelverdeelster. Ditmaal kon Atalante
DS1 meer antwoord geven op het
spel en met name de blokkering en
servicedruk zorgden voor een continue voorsprong. Atalante DS1 gaf
het ook niet meer uit handen en trok

met goed verdedigingswerk en opnieuw slimme aanvallen de set met
25-19 naar zich toe.
De 3e set bleef Atalante DS1 daarom ook in eerste instantie staan om
te kijken of er nog een set te winnen was. Ook Amsterdam DS1 had
gewisseld en zij konden van verse
speelsters goed gebruik maken.
De pass werd door Atalante DS2
niet altijd even netjes gebracht en
daardoor konden ze geen druk zetten. Met 15-25 ging de 3e set dan
ook verloren.
De 4e set wisselde coach Erik Raket
Mirjam van der Strate in op buiten
voor Ingeborg Verweij en ging Loes
Kuijper op het midden spelen. Maar
de koek was een beetje op. Wat Atalante DS1 ook probeerde, Amsterdam DS2 bleef druk houden en wissels toepassen om hen uit hun spel
te halen. En met opnieuw een 15-25
verlies bleek toch ook goed gelukt.
Helaas een 1-3 verlies.
Druk
Afgelopen vrijdag kwam Forza
Hoogland DS2 op bezoek. Dit keer
moest coach Erik Raket het echt alleen met de smalle basis van het
door Haaxman en Verbruggen gesponsorde Atalante DS1 doen.
Dames 2 moest uitspelen en dames
3 speelde tegelijk een thuiswedstrijd. Maar de dames waren zeker
van plan om er tegenaan te gaan.
De 1e set begon coach Erik Raket
met de basis van Loes Kuijper en
Daniëlle van der Horst op het midden, Jana Chatrnuchova en Nancy
Lijten op buiten, Allie Koekoek op
diagonaal en Xuee Lont als spelverdeelster. Mirjam van der Strate begon als reserve. Vanaf het begin kon
Atalante veel druk leveren. Goede
passes, afwisselende aanvallen, hoge servicedruk en Forza Hoogland
moest duidelijk nog in hun spel komen. Met een voorsprong van 2219 kon Atalante dames 1 het he-

laas niet afmaken en ging de 1e set
alsnog met 22-25 naar Forza Hoogland DS2.
Toch liet coach Erik Raket de basis
6 in de 2e set staan, omdat het vertrouwen in elkaar en ook het goed
spel er zeker was. Opnieuw bleef de
druk van Atalantezijde hoog. Goed
verdedigend werk van Allie Koekoek
en Nancy Lijten en harde aanvallen,
afgewisseld met slimme plaatsballen door Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova. Mirjam van der Strate
kwam er nog even in voor met name de rust in de spelverdeling en de
verdediging rechts achterin. Aan het
einde van de 2e set ging het setpunt
over en weer en eindelijk trok Atalante eens een keer aan het langste
eind door met 30-28 te winnen. En 5
punten voor de Chapeaucup.
De 3e set bleef de basis van de 2e
set staan. Echter was er zoveel gegeven in de 2e set, dat er al snel een
achterstand was ontstaan. Veel foute passes, services, uitgeslagen ballen, ballen via ons blok uit, plaatsballen niet goed genoeg wegleggen.
Ineens stond DS1 met 23-6 achter.
Coach Erik Raket moest alle time
outs en de enige wissel toepassen.
Er werd nog teruggevochten tot 2310, maar daarna kon er geen statement meer gemaakt worden en ging
de set met 10-25 verloren.
De 4e set moest Atalante DS1 het
lekkere spel weer even terugvinden. Mirjam van der Strate mocht
de spelverdeling nu op zich nemen
i.p.v. Xuee. Lang ging het gelijk op,
maar op de belangrijke momenten,
wisten de dames van Forza Hoogland de punten net iets eerder te
maken. Met 22-25 ging dan ook de
4e set verloren. En hiermee de wedstrijd met 1-3. Hard gevochten en
lekker gespeeld, maar daar krijg je
helaas geen punten voor.
De volgende wedstrijd wordt op vrijdag 30 maart a.s. om 21.30 uur gespeeld in Nederhorst den Berg tegen vv Nederhorst DS1.
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Kanovereniging De Ronde
Venen start ‘buiten’seizoen
Het duurt te lang, is onhandig en
het komt er niet van.
Vanaf de botenloods aan de Herenweg kan de kajak zo vanuit de container het water in.
Een uitstekende locatie om te starten voor een prachtige tocht over de
plassen. Elke keer is het water weer
anders.
Prachtig is het om ’s avonds de
drukte van je af te zetten en geheel
te ontspannen in je kajak en te genieten van een zonsondergang. Met
wind wordt een tocht op de plassen
een uitdaging.

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 de woensdag 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.
Ad-hoc kajakkers worden uitgenodigd!
Heeft u weleens een keer een kajak of kano gehuurd, maar dat is u
niet goed bevallen? Meestal komt
dat door een gebrek een techniek
en net niet voldoende conditie die
nodig is om prettig en goed te kunnen varen. Of heeft u ooit een boot
gekocht, maar ligt die in de tuin te
verkommeren? Jammer is dat! Kanovereniging De Ronde Venen nodigt u uit om langs te komen en om

lid te worden. Door vaker te varen
en te leren van meer ervaren kajakkers zal uw techniek toenemen
en daarmee de snelheid. Kortom:
u krijgt hierdoor meer plezier in het
varen.
Voor beginnende of opnieuw 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.
Oude kajak nieuw leven inblazen! Stal uw kajak in de botenloods van de kanovereniging:
Wat ook vaak een probleem is waardoor u minder vaart. Uw kajak ligt
ergens achterin de garage en een
hoop spullen moeten worden verplaatst om erbij te kunnen komen.
Daarna ligt de kajak op straat en
dan... als de sloot wat verderop ligt.

Clubavond
Op de stek aan de Herenweg 196
heeft de kanoclub veel te bieden
voor jeugd of volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren.
Nieuwe 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. In mei is er een opendag
bij de club en worden er ook tweedehands kajaks verkocht.
Nieuwe jeugd 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 meegedaan
aan Hart voor Sport en kunnen de
kinderen van de basisschool kennismaken met de kanosport.

Argon neemt revanche op Roda’23
Mijdrecht - In een rommelige wedstrijd met veel onderbrekingen door
blessurebehandelingen, heeft Argon revanche genomen op de destijds verloren wedstrijd bij Roda ’23.
Het spel was beduidend beter dan
vorige week, via een 2-1 ruststand
werd het uiteindelijk 4-2 in het voordeel van Argon. De concurrentie liet
ook geen steken vallen zodat de
voorsprong op de nummer twee van
ranglijst nog steeds zeven punten
bedraagt.
Poging
De eerste doelpoging kwam op
naam van Roda ’23, Mathijs Gersie
kopte rakelings over na een hoekschop. Dertig minuten en veel blessurebehandelingen later kwam Argon op voorsprong, een aanvankelijk afgeslagen hoekschop werd
daarna weer ingebracht waardoor
Albert Mens van dichtbij voor de
1-0 kon zorgen. Even later was ook
Nathan van Aken dichtbij maar zijn
kopbal ging naast.
Enkele minuten later was het wel
raak toen Vincent van Hellemondt
de bal nu wel goed kreeg aangespeeld en vervolgens keeper Jos
van Nes kansloos liet bij zijn inzet
2-0. In minuut 45 kwam Roda ’23
alsnog terug in de wedstrijd toen
aanvoerder Frank van den Heuvel met een zuiver schot doelman
Coen van Haastrecht kansloos liet.
In de toegevoegde tijd kreeg Argon
nog twee goede mogelijkheden om
de score op te voeren maar Albert
Mens schoot in handen van de keeper en René Legters mikte over de
keeper maar ook over de lat.

Vinkeveen - Vandaag speelde we
naast het stadion van FC Omniword
en wel tegen Sporting Almere D1,
een uitstekende ploeg in onze klasse. We begonnen vandaag wat onrustig aan de wedstrijd, Sporting Almere was feller en we liet ons eigenlijk een beetje afbluffen. Toch na
een minuut of 10 kwamen we beter in de wedstrijd te zitten, kregen
meer grip op de tegenstander en het
was een leuke wedstrijd om naar te
kijken, Sporting Almere kwam op

1-0 door mis communicatie van onze spelers. Daarna na een mooie
actie van Ferdi die 2 man passeerde en toen dacht de laatste man mij
komt hij niet voorbij en daar lag Ferdi midden in de 16 dus een penalty, Jay maakte de 1-1. Daarna weer
een fout die Sporting goed afmaakte 2-1. Rust. In de rust aangeven dat
we wat feller en wat rustiger aan de
bal moesten zijn. We begonnen redelijk maar door geklungel van onze
kant was het snel 2-1 en 4-1, daarna

Beslissen
Gelijk na de aftrap van het tweede
gedeelte stelde Argon orde op zaken toen Vincent van Hellemondt
op aangeven van Albert Mens de
3-1 op het bord zette. Vervolgens
had Alan Doorson een mooie kans
om de wedstrijd definitief te beslissen toen hij op aangeven van Wouter Winters in een goede schietpositie kwam, zijn schot kwam in handen van keeper Van Nes. Nadat een
speler van Roda een rode kaart ontving van scheidsrechter Van den
Berg wisselde coach Honsbeek enkele spelers Lesley Groenen, Adil
Kamil en Remco von Lindheim kwamen in het veld. Met de verse krachten kon Argon de voorsprong verder uitbouwen maar Argon maakte
het zich moeilijk. Groenen schoot na

Het blijft in Poule A een spannende
strijd. Deze week is De Kuiper/van
Wijk afgehaakt. In poule B hebben
Bob’s Bar en De Merel/Heerenlux 3
de beste papieren.

Regio - Komende zondag 1 april
houdt TTC de Merel haar jaarlijkse open dag. Heeft u een racefiets
en wilt u meer gaan fietsen? Misschien in groepsverband? Kom dan
naar de open dag van TTC de Merel
op 1 april. Iedereen is welkom. Jong
en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en recreatieve fietsers, voor
iedereen is er een geschikte groep
om mee te fietsen. Het dragen van
een helm is verplicht. Heeft u geen
helm? De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen.
TTC de Merel is 35 jaar geleden opgericht en heeft 120 leden. TTC de
Merel wil deze dag het plezier van
recreatief toerfietsen in groepsverband onder de aandacht brengen.

De Merel’s doelstelling is samen gezellig fietsen zonder competitie. Bezoekers aan de open dag krijgen informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging. Ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.
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.
De open dag wordt gehouden ko-

Poule A:
Cens 2 verloor nipt met 4-5 van De
Springbok 2. Piet Slingerland zorgde voor het extra punt van de Hoefenaren met een ruime overwinning
op Jelte Huizenga.
De Kromme Mijdrecht 1 won verrassend met 5-4 van De Merel/Heerenlux 2. John Oldersma en Anthonie Schuurman haalden de punten
voor De Kromme Mijdrecht 1. De
kersverse libre 0-3-ster librekampi-

De Ronde Venen - De klok is weer
verzet, de avonden worden langer,

het weer wordt beter en het gaat
kriebelen in de buik. Check je fiets,
check je schoenen, check je ogen,
check je oren, check je lichaam,
check je techniek, check je kennis
van verkeersregels. Want het is tijd
om... weer naar buiten te gaan. Buiten bewegen is gezond en samen
met iemand of groep op stap is ook
nog eens gezellig. Dat is nu net ook
het doel van Spel en Sport DRV om
de senioren in De Ronde Venen aan
het bewegen te krijgen. Blijven bewegen bevordert gezond oud worden. Samen bewegen is gezellig én
een stok achter de deur om te blijven bewegen.
Graag ziet de Gemeente De Ronde
Venen zijn inwoners blakend van vitaliteit, sportief door onze mooie gemeente heen wandelen of fietsen.
Het is er de Gemeente ook alles
aan gelegen om dat op een veilige
manier te doen. Dat idee sprak de
mensen van Spel en Sport erg aan
en in samenwerking met Stichting

DIO.
De Paddestoel 2 bezorgde met 7-2
De Kuiper/van Wijk een ‘koude douche’. Pim de Jager, Robert Daalhuizen en Arjan Bosman waren een
maatje te groot voor de Wilnissenaren. Jim van Zwieten en Kees de
Zwart maakten er een waar spektakelstuk van.
Jim startte heel sterk maar zag een
‘getergde’ Kees steeds dichterbij
komen. Na 23 beurten won Kees de
partij met één carambole verschil
van Jim.

nis. Benno de Rooi en Hans
Levy hadden geen clementie met de dames van Stieva
Aalsmeer.
Bob’s Bar won met 5-4 van
APK Mijdrecht 3 volgens telefonische opgave.

een actie naast, een schot van Doorson werd geblokt en toen even later Alan Doorson alleen voor keeper
Van Nes verscheen werd er weer
niet gescoord. Vier minuten voor tijd
kreeg Roda een vrije trap. Mike Ellens schoot in, de bal werd via de
voet van een Argonverdediger van
richting veranderd een verdween
onhoudbaar voor Van Haastrecht in
het doel 3-2. Het leek nog even benauwd te worden maar een leuke
aanval bracht aan de onzekerheid
van Argon een einde, René Legters
zette voor, Groene stapte over de bal
(werd voorgezegd) waardoor Stefan
Tichelaar ook z’n doelpunt kon meepikken 4-2.
Zaterdag a.s. speelt Argon weer
thuis, HFC EDO komt op bezoek.

oen Gijs Rijneveld en medeteamgenoot Frank Witzand namen de punten mee naar Vinkeveen.
APK Mijdrecht 1 werd met 0-9 ‘vernietigd’ door de clubgenoten van
APK Mijdrecht 4. Willem van der
Graaf, Bastiaan Schoondermark,
Sander van Koppen en Laura van
der Graaf lieten hun tegenstanders
kansloos.
DIO blijft door een 7-2 zege op
De Merel/Heerenlux 1 meedoen
voor de tweede periodetitel. Paul
Schuurman, Herman Turkenburg en
Eric Brandsteder wonnen voor DIO.
Walter van Kouwen zorgde met een
overwinning op Bert Dijkshoorn dat
het feest niet compleet werd voor

geloofde we het wel en Sporting Almere liep uit na 7-1. De overwinning
was terecht van Sporting Amere
maar we geven soms wel erg makkelijk de goals weg mannen. Als het
even tegenzit moeten we ook blijven
knokken om een goed resultaat en
dat ontbrak er de 2de helft wel aan.
Zaterdag eindelijk weer eens een
thuiswedstrijd na een maand en dan
komt NVC uit Naarden op bezoek in
Vinkeveen.

Fietsvereniging De Merel
houdt zondag een open dag

Spel en Sport DRV doet
mee met Lentecheck

John Beets zorgt voor
biljartspektakel in De Schans
Regio - In speelweek 29 viel er
te genieten van prachtige biljartsport in het vernieuwde Eetcafé
De Schans. John Beets en Kees de
Bruijn zorgden voor een waar spektakelstuk op het groene laken. John
Beets scoorde 120 caramboles in 11
beurten en zorgde voor de kortste
partij van de week.
Zijn moyenne was 10,91 en ook de
procentueel hoogste serie was voor
John met 39 caramboles = 32.5%
van zijjn te maken punten. Kees de
Bruijn scoorde de hoogste serie met
40 caramboles en kwam ondanks
het ruime verlies tegen John Beets
ook nog met een gemiddelde van
9,82 uit de bus.

SV Hertha D1 verliest van
Sporting Almere D1

Poule B:
De Schans was met 7-2 veel te sterk
voor De Springbok 1. John Beets
speelde ‘de partij van zijn leven’ tegen Kees de Bruin. Henk Doornekamp liet in 17 beurten een ‘ontgoochelde’ Hans van Eijk achter.
De Merel/Heerenlux 4 had met 5-4
veel moeite met Stieva Aalsmeer.
Derk Bunders en Bernard Enthoven
namen de punten mee naar Wil-

De Merel/Heerenlux 3 bond
met 7-2 Cens 1 aan de zegekar. Hans van Eijk, Caty Jansen en Wim Berkelaar hielden de punten in eigen huis.
Donny Beets nam twee punten voor Cens 1 mee.
Het komende weekend wordt
de finale 4-5-sterklasse libre
gespeeld in Recreatiecentrum De Kromme Mijdrecht.
Kees de Bruijn, Hans van Eijk,
John Vrielink, Ton Bocxe, Bert
Loogman en Theo Valentijn
zullen voor spektakel zorgen.
Zowel zaterdag 31 maart als
zondag 1 april starten de
wedstrijden om 11.00 uur.

mende zondag 1 april en begint om
8.30 uur. U wordt ontvangen met
een kopje koffie, waarna rond 9.00
uur de 3 groepen zullen vertrekken.
Ook na afloop van de rit krijgt u iets
te drinken aangeboden en is alle
gelegenheid voor informatie.
Locatie
De Open Dag wordt gehouden in
Eetcafé de Schans aan de Uitweg 1
in Vinkeveen.
Informatie
Kijk voor informatie over de
fietsvereniging op de website:
www.ttcdemerel.nl of neem contact
op met Enno Steenhuis Geertsema ,
tel. (0297)284545.
de Baat is voor u de Lentecheck georganiseerd. Dat is nou net dat extra zetje in de rug dat mensen nodig hebben om er lekker op uit te
trekken.
Woensdagmiddag 18 en 25 april zijn
er voor uit getrokken om de Lentecheck uit te voeren.
Op 18 april zal het in de Willisstee
gonzen van bedrijvigheid, want er
zijn er allerlei mensen opgetrommeld: bijvoorbeeld een fietsenmaker voor de fietsencheck, een audicien een opticien, iemand van Veilig
Verkeer Nederland voor een opfriscursus verkeersregels, een wandeldocent en beweegdocent van Spel
en Sport. Het lijkt wel een APK-keuring!
Op 25 april wordt dan een leuk
tochtje gefietst en gewandeld.
Gaat het al kriebelen? Kom uit de
stoel en grijp deze kans om voor
een klein prijsje (5 euro) uzelf en
uw materiaal weer ‘lenteklaar’ te
maken. Maak uw keuze tussen de
wandelcheck of de fietscheck en
geef u snel op, want er is beperkt
plek. Op alle servicepunten in DRV
liggen de inschrijfformulieren en
kijk verder op de website
www.spelensportdrv.nl
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Heropening clubhuis
TennisVereniging Mijdrecht

Mijdrecht - Maandenlang is er keihard gewerkt
door tientallen vrijwilligers. Mede dankzij de hulp
van een groot aantal sponsoren is het gelukt
om het enigszins gedateerde clubhuis van Tennis Vereniging Mijdrecht weer een hedendaagse look te geven. En hoe! De vloer werd voorzien van grote donkere plavuizen, alle muren werden geschilderd, er werd gestuct, een
deel van het meubilair werd geschuurd en opnieuw geverfd, een ander deel van het meubilair werd vervangen. Ook alle verlichting, de
stoffering en het terras werden vernieuwd of opgeknapt. Het heeft het nodige bloed, zweet en
tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn!
Onder grote belangstelling van leden, vrijwilligers en sponsoren is het clubhuis afgelopen
donderdag 22 maart feestelijk heropend.
Robert Groot van de sponsorcommissie bedankte in zijn speech met name de vele sponsoren dankzij wie deze renovatie mogelijk werd
gemaakt. Dit gebeurde niet alleen in de vorm
van financiële of materiële bijdragen, maar
vaak ook door fysieke werkzaamheden. Voorzit-

ter Hans Slagboom sprak in zijn speech zijn grote waardering uit voor het vele werk dat is verricht door de vrijwilligers en de sponsorcommissie.
De opening werd verricht door wethouder, de
heer Schouten, door middel van een onthulling
van het bord met de namen van alle sponsoren. Hij werd daarbij geassisteerd door het jongste lid van de vereniging, Joep Corman, en het
oudste lid van de vereniging, de heer Han Bergkamp.
Daarna was er nog gelegenheid om iets te drinken, met elkaar bij te praten en natuurlijk het resultaat van alle werkzaamheden te bewonderen. Nu ook alle buitenbanen na de winterperiode weer geopend zijn, zal het extra aantrekkelijk worden om elkaar op en buiten de banen te ontmoeten! Voor meer informatie over
de vereniging, hoe lid te worden, over trainingen en het dagboek van de verbouwing met
vermelding van de namen van alle sponsoren,
ga naar www.tvm-mijdrecht.nl.
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Projectweek van basisschool de Springschans!
Uithoorn - Basisschool de Springschans heeft elk jaar een “Projectweek”. Tijdens deze week staat een goed doel centraal en
werken de kinderen rondom het thema van dit doel. Dit jaar was
“Kinderdorp Afrika” het goede doel. “Kinderhulp Afrika” is een
hulpverleningsorganisatie die weeskinderen in Uganda helpt. Zij
zorgen voor huisvesting, medische en geestelijke verzorging, lager onderwijs en een middelbare/vakopleiding waarmee ze later
op eigen benen kunnen staan. De watervoorziening, de kerk, de
vakschool en de kliniek staan open voor alle mensen. Zo worden
ook de mensen in de directe omgeving geholpen. Meer informatie is te vinden op: www.kinderdorp-afrika.nl
De kinderen van de Springschans hebben in deze week veel geleerd over Afrika en het leven in Uganda. Elk jaar wordt de Projectweek afgesloten met de jaarlijkse “Projectweekmarkt”. Dit jaar
was de markt op 20 maart en hebben de kinderen erg hun best
gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.
In de hele school vonden allerlei leuke activiteiten plaats zoals schmincken, grabbelen, cake versieren, spelletjes doen, ijsje
eten, etc. Alles voor een klein bedrag en de opbrengst gaat naar
het goede doel.
HULP
Omdat “Kinderhulp Afrika” 25 jaar bestaat kwamen er 25 kinderen
uit het kinderdorp in Uganda naar Nederland. Deze kinderen
kwamen naar de Springschans en openden de Projectweekmarkt
met een overweldigend concert met zang, dans en bongomuziek
op het schoolplein. Ook zijn deze Ugandese kinderen in de klassen geweest om kennis te maken met kinderen in Nederland en
hebben ze lessen bijgewoond. Voor iedereen was het een ervaring om nooit te vergeten! De Ugandese kinderen hebben bongoworkshops gegeven waarbij de kinderen van de Springschans
mochten trommelen op een echte Afrikaanse bongo. Met de hele
school is een bedrag van 1435 euro opgehaald!

