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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
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• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn
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kidsactie
alle jeans / t-shirts / vestjes / truien

op ieder tweede artikel van de
nieuwe voorjaarscollectie!*

50%
kortinG

*alle combinaties moGelijk. kortinG wordt toe-
Gepast op het artikel met de laaGste adviesprijs. 

donderdaG 28, vrijdaG 29 en zaterdaG 30 maart

biG l aalsmeer | join fashion  
tel: 0297 321177 | www.biGl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer 

Kom kijken op 
een ecoduct

Lees in de provincie

Ondanks tegengas van raadscommissie
College gaat voor ambtelijke samenwerking 
met Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen gaat samen met 
de gemeenten Uithoorn, Ouder-
Amstel en Diemen de mogelijkhe-
den onderzoeken om ambtelijk sa-
men te werken. Dat heeft het colle-
ge van B en W vorige week dinsdag 
besloten. De resultaten van het on-
derzoek dienen voor de zomer be-
kend te zijn. In het onderzoek staat 
de zelfstandigheid van de gemeen-
te niet ter discussie. Het onder-
zoek moet met name antwoord ge-
ven op de vraag of ambtelijke sa-
menwerking leidt tot kostenbespa-
ring bij de gemeentelijke organisa-
tie. Ook moet duidelijk worden of 
samenwerking leidt tot een robuus-
tere organisatie die effi ciënt en ef-
fectief de taken kan uitvoeren die 
van het Rijk naar de gemeenten ko-
men. In de notitie Intergemeente-

lijke Samenwerking, die in februari 
door het college is vastgesteld, ge-
ven B en W hun visie op samenwer-
king met andere gemeenten. De no-
titie is donderdag 14 maart bespro-
ken in de commissie Algemene Be-
stuurlijke Zaken en staat voor later 
deze maand op de agenda van de 
raadsvergadering.

Belangen
Kern van de notitie is dat het colle-
ge De Ronde Venen ziet als een or-
ganisatie die nadrukkelijk samen-
werking opzoekt met gemeenten 
in de regio om de belangen van de 
gemeente te behartigen, effi ciency 
voordelen te behalen en om samen 
taken uit te voeren die we niet al-
leen kunnen doen. Daarbij richt de 
gemeente zich niet specifi ek op één 
regio, maar kijkt in alle richtingen 

om zich heen, dus zowel naar ge-
meenten in de provincie Utrecht als 
het Groene Hart en de Metropool-
regio Amsterdam. Bij deze vormen 
van samenwerking wordt overigens 
uitgegaan van bestuurlijke zelfstan-
digheid van de gemeente De Ronde 
Venen. Tijdens de bespreking van 
de notitie in de commissie bleek de-
ze aanpak breed te worden gedra-
gen. De gemeenten Diemen, Ouder-
Amstel en Uithoorn hebben al in ja-
nuari besloten samenwerking op 
ambtelijk gebied te gaan onderzoe-
ken en gevraagd of De Ronde Ve-
nen hieraan wil deelnemen. Aange-
zien dit onderzoek past in de aan-
pak van de notitie Intergemeentelij-
ke Samenwerking, heeft het colle-
ge besloten aan het onderzoek deel 
te nemen. De resultaten van het on-
derzoek worden in juni verwacht.

Koninklijke onderscheiding 
voor Alex Overdijk
Mijdrecht - A.P. Overdijk uit 
Mijdrecht heeft maandagavond 
tijdens de jaarvergadering van 
de vrijwillige brandweer De Ron-
de Venen een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen. Overdijk is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De versierselen 
werden hem opgespeld door bur-
gemeester Divendal. Alex Over-
dijk (48) heeft een lange carrière 
bij de brandweer achter de rug. In 

1977 startte hij bij de jeugdbrand-
weer in Mijdrecht en op 20-jari-
ge leeftijd stroomde hij door naar 
de vrijwillige brandweerpost in 
Mijdrecht. Hij heeft daar verschil-
lende functies vervuld. Zo heeft 
hij als hoofdbrandwacht, gewon-
denverzorger en assistent-duiker 
gefungeerd. Ook heeft hij het ar-
chief van de brandweerpost op-
gezet en dat een aantal jaren bij-
gehouden.

Het tracé van de N201 naar het aquaduct (uiterst links boven) is al helemaal zichtbaar. Ook het kruispunt bij de Tien-
boerenweg (midden) krijgt al vorm. Recht naar boven is de Tienboerenweg, links onder de huidige N201 naar Amstel-
hoek/Uithoorn, rechts naar Mijdrecht (Foto: Projectbureau N201+).

Amstelhoek - Gemotoriseerde 
weggebruikers uit De Ronde Venen 
die regelmatig via Uithoorn heen en 
weer richting Aalsmeer en de A4 rij-
den, of bestemming Schiphol-Rijk 
en Schiphol-Oost hebben, moe-
ten nog tot eind van dit jaar wach-
ten voordat zij over de omgelegde 
N201 door het aquaduct onder de 
Amstel door kunnen rijden. Na bij-
na 45 jaar praten en plannen en in-
middels zeven jaar bouwen aan het 
tracé, kunnen zij dan eindelijk on-
gestoord en vlot doorrijden naar 
het westen zonder opgehouden te 
worden door de talloze verkeers-
lichten in de woonkernen. Het be-
tekent wel dat men een paar kilo-
meter moet ‘omrijden’, maar de rit 
verloopt veel sneller. Overigens kan 
men sinds oktober vorig jaar vanaf 

de Amsterdamse weg in Uithoorn al 
de nieuwe N201 opdraaien en afrij-
den tot - op dit moment - nog maar 
aan de Legmeerdijk bij de bloemen-
veiling. Maar vanaf begin mei kan je 
dat doen tot Schiphol-Rijk, Schip-
hol-Oost en verder naar Amsterdam 
v.v. Omstreeks die tijd wordt name-
lijk de Waterwolftunnel onder de 
Ringvaart bij Aalsmeer opengesteld 
voor het verkeer. Dan hoeft men 
niet meer over de ‘oude N201’ door 
Aalsmeer of via de A2 en de A9.
Inmiddels is de bouw van het nieu-
we kruispunt bij de Tienboerenweg 
in volle gang. Het extra zand van in 
totaal 80.000 kuub dat ruim negen 
maanden als voorbelasting van de 
ondergrond voor het wegtracé heeft 
gediend, is al voor een groot deel 
afgegraven en afgevoerd. De wit-

te ‘big bags’ met zand zijn intussen 
verplaatst naar de middenberm tus-
sen de bestaande N201 en de bus-
baan. Die moeten daar minimaal 
nog tot eind april staan als voorbe-
lasting van de ondergrond. Van de 
nieuwe weg zelf is – behalve van-
uit de lucht - nog niet veel te zien, 
hooguit dat gravers bezig zijn het 
talud in fatsoen te brengen.
Zoals nu op de kalender staat wordt 
vanaf half augustus tot 2 septem-
ber dit jaar het nieuwe kruispunt bij 
de Tienboerenweg op de bestaande 
N201 aangesloten, maar dan is het 
deel van de weg naar het aquaduct 
nog niet in gebruik. Dat volgt pas als 
het aquaduct aan het einde van dit 
jaar wordt opgeleverd.

(Lees verder elders in deze krant)

Provinciale weg 201 in 
De Ronde Venen krijgt vorm
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Kerklaan 2 Verbouwen van de kerk - Bouwen W-2013-0168 18-3-2013
  - Monument 

Vinkeveen
Demmerik 1 Brandveilig gebruik van een tent - Brandveilig  W-2013-0173 20-3-2013
     gebruik 
Demmerik 1 Plaatsen van een tent - Bouwen W-2013-0174 20-3-2013
Heulweg 48 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0167 18-3-2013
 op het achterdakvlak 
Loopveltweg 34 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0172 20-3-2013
 op het voorgeveldakvlak 

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.

 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Mijdrecht
Bozenhoven 4 Oprichten van een tuinhuis/afdak - Bouwen W-2012-0645 13-3-2013

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr.

De Hoef
Ruigekade 26 Aanbrengen van een steunberm - Aanleg W-2012-0493 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 149 Legaliseren van de bestaande  - Bouwen W-2013-0069
 bouw 

 VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat.
   vergunning

Vinkeveen
Donkereind 13 Vergroten van een rundveestal 2010/0531 19-3-2013

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 wethou-
ders, 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 griffi erecht geheven.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Provincialeweg t.h.v.  Bouwen van een betonnen - Bouwen W-2013-0107 21-3-2013
KM 53.38 overkluizing t.b.v. bescherming 
 waterleiding en realiseren van 
 damwanden en duikers 
Raadhuisplein 8 Plaatsen van reclame, het wijzigen - Bouwen  W-2013-0022 15-3-2013
 van de bestemming, het wijzigen - RO (Afwijken 
 van de gevel en aanbrengen   bestemming) 
 van toilet en keukenblok  
Robijn 5 Vestigen van een kapsalon - RO (Afwijken  W-2013-0072 13-3-2013
 aan huis   bestemming) 

Vinkeveen
Achterbos 111 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0052 15-3-2013
  - RO (Afwijken 
    bestemming) 
Demmeriksekade 21 Oprichten van een brug - Bouwen W-2013-0042 15-3-2013
Groenlandse kade 97 Realiseren van een toegangspoort - Bouwen W-2013-0039 15-3-2013

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 wethou-
ders, 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 griffi erecht geheven.

 DRANK- EN HORECAWET
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 27 maart tot en met 8 mei 2013 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 Prinses Margrietlaan 40, 3641 HD Mijdrecht.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter in-
zage legging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 
en mondelinge bedenkingen bij de afdeling Omgevingszaken.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

Zaterdag 27 april Lentefeest In een loods aan de
21.00-03.00 uur  Tienboerenweg 20 B Mijdrecht Schuurfeest

Zaterdag 4 mei Wielerland4Challenge Div. wegen in De Hoef Toertocht
Vanaf 08.00 uur   

Vrijdag 28 juni Zomerpodia-avond Zwanenpark achter het Zang/muziek: a-capella
Vrijdag 19 juli  winkelcentrum in Vinkeveen of een enkel instrument
Vrijdag 16 augustus
20.00-22.00 uur

Woensdag 19 juni Midzomerbraderie Centrum van Wilnis,  Afsluiting diverse wegen
10.00-21.00 uur  3648 AH Wilnis  

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 hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel 
0297-291671 en/of 0297-291835.

 ONTWERP-UITWERKINGSPLAN ‘FASE 1A WESTERHEUL IV’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend, dat met ingang van 29 maart 2013 het ontwerp-uitwerkingsplan ‘fase 1a Westerheul IV’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.

Ontwerpuitwerkingsplan
Westerheul IV is een toekomstige woonwijk gelegen in Vinkeveen en wordt begrensd door de weg Voorbanc-
ken, Mijdrechtsedwarsweg, bedrijventerrein Voorbancken en de oude spoordijk. Het onherroepelijke bestem-
mingsplan ‘Westerheul IV’ kent aan het plangebied van dit nieuwbouwproject de uit te werken bestemming 
woondoeleinden toe. Met het hier voorliggende uitwerkingsplan wordt invulling gegeven aan een deel van de 
benodigde uitwerking en wordt de bouw van 26 afbouwwoningen mogelijk gemaakt.

Ter inzage
-  Het uitwerkingsplan is eenvoudig te downloaden via www.derondevenen.nl onder Bekendmakingen.
-  De papieren versie van het ontwerp-uitwerkingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centra-

le hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur, voorts 
ma. 16.00-20.00 uur en zat. 10.00-13.00 uur.

Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en 
vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0297 29 16 16.

Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 29 maart 2013 tot en met 9 mei 2013.

Indienen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het uitwerkings-
plan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Sietske 
Vernooij van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0297 29 15 64.

 AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 12 maart 2013 het Aanwijzingsbe-
sluit heffi ngsambtenaar is vastgesteld. Voor de heffi ng van alle gemeentelijke belastingen en de uitvoering van 
de Wet waardering onroerende zaken zijn een aantal gemeenteambtenaren aangewezen als heffi ngsambte-
naar in de zin van artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet. Het besluit treedt, met terugwerkende kracht, 
op 1 maart 2013 in werking.

Ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is 
ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

 ALGEMEEN MANDAATBESLUIT 2013.1
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 12 maart 2013 Het Algemeen man-
daatbesluit 2013.1 met bijbehorend overzicht is vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen 
mandaatbesluit 2011.4, vastgesteld op 15 november 2011. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en 
wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) onder andere bevoegdheden toegekend 
aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden 
verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van verandering van werkzaamheden. Het 
besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is 
ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 28 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 28 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 8 APRIL 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 APRIL 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

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 offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.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@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.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

O.K.K. bezorgde publiek 
een geslaagde toneelavond
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag-
avond 15 maart en zaterdagavond 
16 maart stond toneelvereniging 
O.K.K op de planken met haar voor-
jaarsstuk ‘Pas op voor de buren!’, 
een ouderwets hilarisch blijspel 
over een buurman die het huis van 
zijn buren verhuurt wanneer zij op 
vakantie zijn. Met alle gevolgen van 
dien. Beter een goede buur dan een 
verre vriend toch?! 
Het was een zeer geslaagd week-
end met twee fantastische uitvoe-

ringen. Zowel het publiek als de ac-
teurs hebben deze twee avonden 
genoten van het toneelstuk en niet 
te vergeten hebben de acteurs ge-
noten van de reacties uit het pu-
bliek. 

De acteurs gaan nu aan de slag met 
hun najaarsproductie die in novem-
ber opgevoerd zal worden. Toneel-
vereniging O.K.K hoopt u dan ook 
weer een leuke en gezellige avond 
te bezorgen.

Bingo bij 
O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 2 
april is er bingo bij toneelver-
eniging O.K.K. Er zijn weer ve-
le mooie prijzen te winnen. Dit 
keer is de hoofdprijs een na-
vigatiesysteem! U komt toch 
ook gezellig een avondje bin-
go spelen!? De bingo zal ge-
houden worden in partycen-
trum De Meijert en start om 
19.45 uur. Loten zijn te koop 
voor 50 eurocent per lot.



‘Belangrijk dat natuur
is aangesloten’

“Een ecoduct is een plek waar je normaal gesproken 
niet zo snel komt. Zo’n groene passage over spoor of 
snelweg is namelijk aangelegd om wilde dieren veilig 
en in alle rust te laten oversteken van het ene naar het 
andere natuurgebied. Reeën, vossen en andere dieren 
maken er dan ook gretig gebruik van. Bij het ecoduct 
Sterrenberg zagen we zelfs tijdens de aanleg al regelmatig 
hertensporen! Al snel werd het een belangrijke schakel in 
de vaste route van fl ink wat dieren. Als boswachter vind 
ik het belangrijk dat natuurgebieden op elkaar worden 
aangesloten. Het zorgt voor vers bloed in de populaties 
en het vergroot het zoekgebied voor voedsel in zware 
winters zoals we nu gehad hebben. Tijdens de Open 
Ecoductendag op 1 april vertel ik u graag meer over het 
belang van deze groene passages.”

Aalt van den Hoorn, boswachter van Utrechts Landschap

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Benieuwd welke route de 
dieren afl eggen die over de 
Utrechtse Heuvelrug trekken? 
Kom dan op maandag 1 april, 
tweede paasdag, naar de Open 
Ecoductendag. Tijdens deze 
fi etstocht rond de voormalige 
vliegbasis Soesterberg zijn de 
ecoducten Sterrenberg en Op 
Hees voor één keer geopend 
voor mensen. Normaal 

gesproken mogen alleen dieren 
de groene passages gebruiken. 
Ecoducten vormen een 
belangrijke schakel in de 
samenhang van natuur in 
Utrecht. We leven in een kleine 
provincie die een kruispunt 
van veel (spoor)wegen vormt. 
Hierdoor raken natuurgebieden 
versnipperd en worden de 
wilde dieren gehinderd als 

ze zich willen verplaatsen. 
Uiteraard kijkt de provincie 
Utrecht scherp naar de kosten, 
maar door op strategische 
plaatsen verbindingszones en 
faunapassages te maken, kunnen 
we deze verbindingen goed 
herstellen. Zo kunnen planten- 
en diersoorten in onze provincie 
duurzaam voortbestaan.
Wie dit van dichtbij wil bekijken, 

is 12.00 uur welkom bij Boerderij 
Sterrenberg (Dierenriem 1, Huis 
ter Heide). Vanaf hier start de 
fi etsroute van zo’n 15 km. De 
open dag duurt tot 16:00 uur.

Voor meer informatie en het 
complete programma van de 
Open Ecoductendag: 
www.hartvandeheuvelrug.nl 

Fiets mee en kom kijken op een ecoduct
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“In ons dichtbevolkte land is het volgens D66 
essentieel om natuur te verbinden. Zo krijg je grotere 
natuurgebieden en die kunnen beter tegen een stootje. 
Het biedt dieren door een groter leefgebied een betere 
toekomst. Utrecht ligt in het midden van het land en 
heeft dus een natuurlijke verbindende rol. 
Het verbinden van natuur hoeft meestal geen miljoenen 
te kosten. Het behoud van een bomenrij, houtwal of 
slootkant kan al veel doen.  Een grote weg vormt echter 
vaak een onoverkomelijke barrière. Dan kunnen wij 
wat doen aan het verkeer, of een tunnelbuis onder de 

weg neerleggen.  Als dat  allemaal niet werkt dan kan 
een brug uitkomst bieden. Een ecoduct is een forse 
investering, die D66 bereid is te doen in die gevallen 
waar de natuur de brug zelf niet kan slaan.”
 
Hans Boerkamp, statenlid voor D66

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Samen met onze partners in het landelijk gebied werken 
we aan het vergroten van de kwaliteit van de natuur in 
onze provincie. Natuur waar u in kunt wandelen, fi etsen 
of recreëren. We hebben al verschillende ecoducten 
over de snelwegen aangelegd. Deze verbinden de 
verschillende natuurgebieden met elkaar en bieden de 
grotere en kleinere dieren een veilige oversteek. Op 
Tweede Paasdag kunt u deze ecoducten bekijken. Een 
unieke kans, want alleen die dag zijn de ecoducten 
toegankelijk voor mensen. De speciale fi etstocht leidt 
u dwars over de vliegbasis Soesterberg met haar 

indrukwekkende ruim drie kilometer lange start- en 
landingsbaan. Ook komt u langs natuurgebieden die we 
in het Programma Hart van de Heuvelrug gerealiseerd 
hebben. Mis het dus niet!”

Bart Krol, gedeputeerde Landelijk Gebied

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Verbinden natuurlijk’

‘Mis deze unieke 
kans niet!’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS
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Proostdijschool doet 
‘Move tegen pesten’
Mijdrecht - Op de Proostdijschool 
maken ze een vuist tegen pesten. 
Daarom doen ze mee met de les-
sen van de antipestcampagne van 
het project ‘Dolfje Weerwolfje te-
gen pesten’. De bekende kinderboe-
kenschrijver Paul van Loon schreef 
speciaal hiervoor het boek ‘Super 
Dolfje’. Dit is leidraad voor de les-
sen op school. Er wordt gewerkt 
aan het bewust worden van de ei-
gen uitstraling. Belangrijk is ook het 
verschil te weten tussen plagen en 
pesten, je rol als omstander en het 
bewust worden van je eigen kracht 
en de mogelijkheid hulp te vragen. 
Iedereen is anders, dat is oké. De 
kinderen van de Proostdijschool 
denken en doen enthousiast mee in 
het project en weten nu dat ieder-
een een eigen verantwoordelijkheid 
en een keuze heeft bij pestgedrag

Dolfje Weerwolfje Tegen Pesten
Met de campagne roept Paul van 

Loon alle leerkrachten en kinderen 
op om hun beste ideeën die bij zul-
len dragen aan een wereld zonder 
pesten in te sturen.
Paul van Loon: ´Een beetje anders 
zijn is juist bijzonder. Dolfje Weer-
wolfje weet dat als geen ander. 
Daarom vinden hij en zijn vrienden 
pesten fout en laf. En ik vind dat 
ook! Ik hoop dat alle lezers van Dolf-
je Weerwolfje zich sterk zullen ma-
ken tegen pesten.´

Afsluiting
De kinderen van de middenbouw 
hebben de ‘Move tegen Pesten’ ge-
leerd. Zij laten als afsluiting van de 
lessen in alle groepen deze ‘Move’ 
zien en zorgen ervoor dat iedereen 
meedoet. Ook de ‘Move tegen pes-
ten’ zien?

Kijk op de site van de Proostdij-
school voor hun eigen clipje. “http://
proostdij6.webklik.nl/page/maart”

Het nieuwe winkelcentrum zoals dit wordt voorgesteld, domineert het centrum van Mijdrecht. Uiterst rechts, bij het 
ontwerp ‘gevel Kerkvaart’, staat op de hoek het woonhuis van Van Beek ingetekend (Ref. Architectenbureau Groos-
man Partners)

Het dubbele woonhuis waarvan Van Beek de achterste helft bewoont. Het 
eerste deel moet worden gesloopt. Op die plaats is de hellingbaan gepland. 
Waar de geparkeerde rode auto staat is de laad- en losruimte voorzien.

Impressie van de bebouwing met de parkeerdekken. Op de doorsnedetekening is links de Kon. Julianalaan met de 
sloot en het huis van Van Beek op de hoek; rechts de Dorpsstraat. Het hoogste punt is 13,5 meter (Ref. Architecten-
bureau Groosman Partners)

Mijdrecht - Nu de gemeente, pro-
jectontwikkelaar Peter Broecke van 
Centrum Projecten BV en Hoogvliet 
Beheer in samenwerking met archi-
tectenbureau Groosman Partners 
enkele weken geleden met hun pre-
sentatie over het Molenhofproject 
hebben laten zien hoe mooi het kan 
worden, zijn er nu ook van verschil-
lende kanten kritische geluiden te 
horen. Vooral van omwonenden aan 
de Kerkvaart, de Dorpsstraat en het 
Hofl and. Die hebben voornamelijk 
betrekking op de bouwhoogte van 
in totaal 13,50 meter, de parkeerga-
rage, de geluidsoverlast en de toe-
nemende verkeersstroom van au-
to’s van en naar de Kerkvaart door 
het centrum van Mijdrecht naar 
de 1.800 m2 grote supermarkt van 
Hoogvliet. (Vergelijk: de Boni op het 
Haitsmaplein meet 900 m2). Niet in 
de laatste plaats over de op- en af-
rit naar en van de parkeerdekken en 
het laden en lossen in alle vroegte 
van de dag wat met het nodige la-
waai gepaard gaat. Bewoners in de 
Kom krijgen een hoog bouwwerk 
pal voor hun deur inclusief de laad- 
en loshal waarbij het vrachtverkeer 
– volgens de ontwerptekening - een 
stukje van het parkeerterrein van 
De Kom moet benutten om de laad- 
en losruimte in te draaien of te ke-
ren. De Kerkvaart wordt dan welis-
waar wel 2 meter breder, maar toch 
zal het er druk gaan worden. De be-
woners op nr. 8 in de Kerkvaart krij-
gen de hellingbaan (op- en afrit van 
de parkeergarage) aan de overkant 
vrijwel voor hun deur. Als er evene-
menten zijn in het dorp kan dat uit-
sluitend tot aan de Kerkvaart/Kerk-
straat, omdat het verkeer de Kerk-
vaart en een stukje Dorpsstraat in 
en uit rijdt als de winkels in winkel-
centrum Molenhof open zijn. Blijft 
de Kerkvaart, Dorpsstraat en Hof-
land vice versa de hoofdontslui-
tingsroute of zijn er alternatieven te 
bedenken om het verkeer beter/an-
ders te verwerken, is een vraag die 
ook opgeld doet.

Luis in de pels
Volgens insiders is het ‘nieuwe’ plan 
van Hoogvliet q.s. een aanpassing 
op het eerdere plan dat de gemeente 
voor ogen had. Hoogvliet zelf heeft 
daarvoor nooit een eigen versie via 
Centrum Projecten ingediend. Waar 
in het oorspronkelijke plan eerst 
sprake was van een ondergrond-
se parkeergarage op het Molenhof-
terrein, is dit jammer genoeg van de 
baan. Dat zou veel hoogbouw heb-
ben gescheeld én overlast voor de 
omgeving. Zeker voor bewoners 
Piet van Beek en zijn vrouw die op 
een cruciaal punt hun woning met 
361 m2 eigen grond hebben op de 
hoek naast de afwateringssloot aan 
de Kerkvaart 9/11. Als locatieaan-
duiding is dat in de bijgaande illu-
straties/foto aangegeven. Zij bewo-
nen de helft van het dubbele woon-
huis dat in het kader van de reali-
satie ‘duidelijk in de weg’ staat. De 
andere helft is (al) van Hoogvliet. In 

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of ver-
gadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brie-
ven 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.

Geheugenverlies of juist 
het geheugen opfrissen?

In de vorige Nieuwe Meerbode 
vroeg de heer Blans van de VVD 
zich af of wij als Ronde Venen 
Belang lijden aan geheugenver-
lies. Deze moet vraag kunnen, 
maar moeten wij ook, ontken-
nend beantwoorden. Als wet-
houder heb ik in de voorgaan-
de raadsperiode het coalitieak-
koord uitgevoerd, waardoor het 
Veenweidebad is gerealiseerd. 
Vrijwel de hele gemeenteraad 
stond hierachter. Onderdeel van 
de afspraken was dat na reali-
satie van het nieuwe zwembad 
de OZB zou worden verhoogd. 
Deze verhoging is het jaar na 
realisatie ingegaan. Ja, ook met 
steun van de VVD en Ronde Ve-
nen Belang. Niets mis met het 
geheugen van Ronde Venen 
Belang dus. 
Dit was ook de uitgangspositie 
bij de verkiezingen. Verkiezin-
gen waar de VVD in haar pro-
gramma had staan “de OZB ver-
der te verlagen”. Wij als Ronde 
Venen Belang hadden in ons 
programma staan dat we de 
OZB met niet meer dan de infl a-
tie te zullen verhogen.
Als je deze 2 standpunten ver-
gelijkt verbaast het me zeer dat 
de VVD akkoord is gegaan, on-
der leiding van VVD-wethouder 
Palm, de OZB in 2013 met 9,5% 
extra te verhogen. Een verho-

ging die niet eenmalig is maar 
het niveau voor de komende ja-
ren bepaalt. Dat de woonlasten 
in 2013 dan niet zouden stijgen 
door verlaging van reinigings- 
en afvalheffi ngen heeft daar 
niets mee te maken. Deze mo-
gen namelijk wettelijk gezien al-
leen maar kostendekkend zijn. 
En ja, door het vorige college 
zijn heel goede afspraken ge-
maakt over met name het af-
val , waardoor de kosten voor 
de afvalinzameling sterk zijn ge-
daald. Lagere kosten, die terug-
gegeven moeten worden aan de 
inwoners. 
Terug naar de 9,5% OZB verho-
ging. Dat is tegen het verkie-
zingsprogramma van de VVD. 
Maar dat wil de heer Blans blijk-
baar vergeten. Want daar stond 
in dat de OZB verder zou wor-
den verlaagd. De VVD heeft 
met de verhoging ingestemd en 
Ronde Venen Belang juist te-
gen. Dat is nu het verschil tus-
sen beloftes waarmaken, maar 
ook blijk geven van een goed 
geheugen. Iets waar we de 
heer Blans blijkbaar toch wat bij 
moeten helpen. En die hulp ge-
ven we hem graag.

Jac. Dekker
voormalig wethouder
Ronde Venen Belang

De haken en ogen van het 
Molenhofproject

dat licht gezien zou je Van Beek de 
luis in de pels kunnen noemen van 
de projectontwikkelaar, want om al-
lerlei redenen vlot het in het overleg 
en de mogelijke overeenkomst tus-
sen hem en de projectontwikkelaar 

niet erg. Van Beek: “Er is in het plan 
altijd sprake van geweest dat ‘om 
de bestaande woning’ van ons heen 
gebouwd kon worden. Wij wonen 
er meer dan veertig jaar en willen 
niet van die locatie weg. Toen heb ik 
ook voorgesteld dat men ons oude 
huis mocht hebben om het project 
te realiseren, maar dat wij op hun 
kosten op die plaats er een nieu-
we woning voor terug wilden heb-
ben, compleet met bijgebouw en 
tuin zoals het nu is. Daar ben ik nu 
een jaar of drie mee bezig geweest 
sinds het plan speelt. Dat was ook 
nog in de tijd dat er gesproken werd 
over een ondergrondse parkeerga-
rage. Er werd veel beloofd, maar er 
is niets op papier gezet en onder-
tekend, tot op de dag van vandaag 
niet. Ik ben aan het lijntje gehouden 
en er zo langzamerhand klaar mee. 
Een deel van het dubbele woonhuis 
moet verdwijnen. Dat staat precies 
op de plaats van de hellingbaan. 
Maar als je dat sloopt valt ons huis 
in elkaar omdat het de steun van het 
andere deel mist. Als er geheid gaat 
worden scheurt het sowieso aan al-
le kanten. Men zal dus iets met mij 
moeten gaan regelen. Ze moeten 
gewoon een nieuw huis voor ons 
bouwen. Ik kan mij er ook niet te-
gen schade verzekeren want daar is 
het huis te oud voor. Ze verzekeren 

het alleen tegen de dagwaarde. Wij 
zijn best bereid om op hun kosten 
tijdelijk naar een ander huis te gaan, 
compleet met alle spullen die ik in 
mijn schuren heb liggen. Zodra het 
nieuwe huis er weer staat keren we 

terug en verhuis ik alles weer. Hoe 
dan ook, ze betalen alles en ze re-
gelen alles. Dat is mijn voorwaar-
de en anders doe ik niet mee! Daar 
komt bij dat ik absoluut geen op- 
en afrit van vijf meter hoog naast de 
woning wil!” Aldus een vastberaden 
Piet van Beek die zitting had in de 
klankbordgroep.

Luchtkwaliteit
Zelfs met een nieuw huis hoeven 
Piet van Beek en zijn vrouw niet zo 
blij te zijn. De (dichte) muur van op- 
en afrit naar de parkeergarage staat 
op ongeveer een meter afstand van 
hun buitenmuur. Behalve de ge-
luidsoverlast overdag en ’s avonds 
zal de luchtkwaliteit door de uitlaat-
gassen ook nog eens heel slecht 
zijn. De vraag rijst dan ook hoe het 
met de norm van uitstoot van fi jn-
stof gesteld is in relatie tot Van Beek 
en de omwonenden aan de Kerk-
vaart. Met een parkeerkelder zou-
den zij er geen of veel minder last 
van hebben (gehad). Komt bij dat 
de tuin naast het huis nauwelijks 
privacy heeft, net zoals dat het geval 
zal zijn bij de zes zelfstandige wo-
ningen die – volgens het ontwerp - 
naast hun aan de slootkant zullen 
worden gebouwd. Maar of die ook 
werkelijk worden gebouwd daar 
komt geen antwoord op. De tweede 

parkeerlaag is weliswaar 7,50 me-
ter hoog, maar het ‘zicht’ van boven 
naar beneden komt op 9 meter. Er is 
dus overal inkijk bij anderen moge-
lijk. Verder is er nogal veel fi etsver-
keer op de Kerkvaart. Als daar veel 
autoverkeer bij komt kan dat zorgen 
voor gevaarlijke situaties, met na-
me bij de in- en uitrit van de hel-
lingbaan.

Leegstand
Dan is er nog het pand van de DA-
drogist van Ria Nap. De winkel is 
verkocht aan een derde partij maar 
het pand is nog steeds van Nap. Dat 
moet dus door de projectontwikke-
laar worden gekocht en als geïnte-
greerd nieuwbouwpand later weer 
worden opgeleverd. Dan kan de 
DA-drogist daar weer in. Ook daar 
zijn onderhandelingen over aan de 
gang.
Er worden ook kritische vragen ge-
steld of het wel zo nodig is dat er 
een groot nieuw winkelcentrum 
moet worden gebouwd, ook al 
wordt dit door een marktpartij ge-
fi nancierd. De leegstand in winkels 
neemt voortdurend toe. Zo staan er 
zeven winkelpanden leeg in de Lin-
deboom, de Dorpsstraat en op Hof-
land plus het huidige winkelcen-
trum Passage Molenhof. Wat is het 
nut in deze tijd om er dan een re-
latief duur en in verhouding groot 
nieuw winkelcentrum met 42 wo-
ningen te bouwen? De woningen 
moet je ook nog maar aan de man/
vrouw weten te brengen. Hoogvliet 
is met zijn enorme supermarkt de 
belangrijkste ‘bewoner’. De DA-dro-
gist zal wel volgen, maar of Blok-
ker dat ook nog wil? Dan moeten er 
voorts nog twee winkelruimten ge-
vuld worden. Of gaat men ervan uit 
dat de economische situatie in 2015 
zoveel verbeterd is dat die snel ver-
huurd zijn?
Wat wel een feit is dat het een com-
plex wordt met een dominante uit-
straling die al het andere in het 
Mijdrechtse winkelgebied zal over-
treffen. Overigens kunnen aan bij-
gaande ontwerptekeningen geen 
rechten worden ontleend. Er kun-
nen nog wijzigingen worden aange-
bracht. Kritiek is er ook op het nu 
al afstoten van winkelruimten in de 
bestaande Passage Molenhof, wat 
verpaupering in de hand werkt. Als 
het even tegenzit met wat dan ook, 
kan het wel eens zo zijn dat er pas 
begin 2015 kan worden gebouwd 
en dan ben je bijna twee jaar ver-
der. Waarom moesten er dan nu al 
winkels uit Passage Molenhof ver-
kassen naar elders om dit leeg op 
te leveren? 

Tot slot bestaat er ook nog een kans 
dat het college van B&W niet zal 
meegaan met de plannen en die af-
wijst omdat die niet voldoen aan de 
eerdere verwachtingen. Dat kan la-
ter ook nog door de gemeenteraad 
gebeuren als zij er niet mee instemt. 
Uiteindelijk kan zelfs Hoogvliet Be-
heer tussentijds afzien van het pro-
ject om dit te laten uitvoeren door 
Centrum Projecten. Of het (weer) 
om fi nanciële redenen een jaar op-
schuiven. Van Beek: “Voorlopig blij-
ven wij in ons oude huis zitten. Dat 
bevalt ons nog steeds prima. We 
zien wel wat het gaat worden.”

Gezellig en 
leerzaam

bezoekje aan 
Oortjespad

Mijdrecht - De leerlingen van groep 
5 van de Twistvliedschool in Mijdrecht 
zijn vorige week naar het Oortjespad 
geweest voor het project ‘Eten en Ge-
geten’ worden.
De leerlingen gingen binnen en bui-
ten leuke en leerzame opdrachten 
maken. Het was een leuke ochtend 
en gelukkig ging het zonnetje ook 
nog even schijnen!
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PlusBusuitjes
2 april Bruxelles aan Zee € 12,-
3 april  Tuincentrum Overvecht in Zaandam € 10,-
4 april Boodschappenochtend € 3,-
4 april  Filmmiddag € 7,-
5 april  Dagje Edam € 11,-
8 april Eten in het Lokaal € 11,-

10 april Paardenkamp/boerderij Vosseveld € 9,-
11 april Markt en boodschappen doen € 3,-
12 april  Maxis Muiden € 7,-
12 april Eten in de Morgenster € 11,-
16 april Bruxelles aan Zee € 12,-
17 april Keukenhof (prijs incl. entree) € 30,-
18 april Markt en boodschappen doen € 3,-
19 april Weekmarkt in Breukelen € 5,-
22 april Eten in het Lokaal € 11,-
24 april Pannenkoekhuis De Waterspiegel € 15,-
25 april Winkelen naar eigen keus € 3,-
26 april Winkelen in Bisonspoor € 7,-
26 april Eten in de Buurtkamer Wilnis € 11,-
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.stichtingdebaat.nl of bellen naar: 0297-
230280.

 
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers)
-  Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten 
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- (Mijdrecht en Wilnis) 
 en € 7,- (Vinkeveen/De Boei), opgave per locatie. 
Mijdrecht, G. v. Aemstelstr. 5 tel.0297-288466 
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Eettafels di en do van 12.00-13.15 uur
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Eettafels 1x p. maand in De Boei 12:00-13:30 uur
Wilnis, P. joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur
Eettafels starten na Pasen, interesse? Dus geef u op!
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 0297-593241 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur. 
Eettafel start na voldoende interesse, dus geef u op!
Vervoersbemiddeling: Servicepunt tel.0297-587600. 
Alg. info: Annie van Gelder, coördinator di-do tel. 06-17970016

VrijWilliGersWerk, 
MisscHien tOcH iets VOOr u?
- Sailwise maakt watersportvakanties mogelijk voor 

mensen met een handicap. U ook? (4686)
- Gilde helpt mensen met het beter leren spreken van de 

nederlandse taal (1371) en coached jongeren bij hun 
ontwikkeling (7913). En u? 

- Rode Kruis vervoert mensen naar het ziekenhuis (259), 
verleent hulp op evenementen (7990), belt mensen of 
het goed met ze gaat (258), heeft een actief bestuur (929) 
en verzorgd noodhulp (7989). En u?

- Tympaan-De Baat zorgt voor welzijn van alle Rondeve-
ners met behulp van diverse (administratie)vrijwilligers. 
(notulist 7881, administratie 7888) Tympaan-De Baat be-
middeld bij het oplossen van buurtconflicten. (buurtbe-
middelaar 7887). Ook worden er huiswerkklassen voor 
jongeren georganiseerd (7755) Iets voor u?

- Amerpoort helpt mensen met een verstandelijke be-
perking, vrijwilligers ondersteunen hen op individueel 
niveau. Iets voor u? (7860)

- Mentorschap Midden Nederland komt op voor de be-
langen van mensen die dat zelf niet kunnen met hulp van 
mentoren. En u? (1373)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyanne 
van Tessel (0297 230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl). 
Veel meer leuke, nuttige, overzichtelijke en gezellige vaca-
tures vindt u op de vacaturebank: www.steunpuntvrijwilli-
gerswerk.info.

ActiViteiten APril

kerkvaart 2
3641 eP Mijdrecht
tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

stichting tympaan en De Baat zijn gefuseerd. 
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijns-
organisatie ‘tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de 
gemeente De ronde Venen. u vindt op deze pagina een 
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

ActiViteiten APril

lentecheck (Wandel- en fietstraining in samenwer-
king met de gemeente en spel en sport DrV)
17 en 24 april van 13.00-16.00 uur. Locatie: gemeen-
tehuis. Eigen bijdrage voor deze 2 middagen: € 5,-. 
Opgeven vóór 5 april bij de Servicepunten via 0297-
287600.

eetcafé het Pruttelpotje
Op 15 en 29 april in Het Lokaal (voorheen JC Allround), 
Rondweg 1a, Mijdrecht. Van 17.00 tot +/- 20.00 uur. De 
kosten bedragen € 5,-. Opgeven? Dat kan voor 13.00 
uur door te bellen naar: 06-12888962 (voicemail in-
spreken) of mailen: hetpruttelpotje@gmail.com

Open tafel
Donderdag 25 april in Nieuw Avondlicht. Begint om 
12.30 uur. Opgeven kan tot 15 april bij het Servicepunt 
0297-587600. 

rollatorspreekuur
Elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur.
Donderdag 11 april in Zuiderhof.

cinema Plus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5x voor € 15,-. 
Datum: 4 april, aanvang 14.30 uur. Voor de titel van de 
film kunt u contact opnemen met Careyn Maria-Oord: 
0297-219319.

eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen in de oneven weken
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht 
op 8 en 22 april. Locatie vrijdag: De Morgenster, Heren-
weg 253, Vinkeveen op 12 april. Locatie vrijdag: Buurt-
kamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 26 april 

Mantelzorgsalon
Elke laatste maandag van de maand (29 april) is er een 
Mantelzorgsalon van 13.30-15.30 uur in De Buurtka-
mer, G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. De Mantel-
zorgsalon is een inloop en ontmoetingsmiddag voor 
Mantelzorgers.

cursus voor Mantelzorgers
Woensdag 3 en 17 april van 14.00-16.00 uur organi-
seert Tympaan-De Baat samen met Indigo een cursus 
voor mantelzorgers. Het thema is “zorgen voor een 
ander, zorgen voor jezelf”. De cursus vindt plaats bij 
Tympaan–De Baat, kerkvaart 2 in Mijdrecht. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen 
met Esther Smit, coördinator steunpunt mantelzorg tel 
0297-230280/ e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl.

Brunchen in De kweektuin
Voor mensen vanaf 65+ op de 1e zondag van de even 
maanden. Zondag 7 april. Tijd 12.00-14.00 uur. Kosten  
€ 5,-. Opgeven voor de brunch of de vervoersdienst: 
Servicepunt: 0297-587600.

Alzheimer café De ronde Venen (Vinkeveen)
Woensdagavond 10 april 2013 in Zorgcentrum Zuider-
hof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent welkom vanaf 
19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt 
om 21.00 uur. Het café is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk. Het thema deze avond is “Levenstestament 
en juridische zaken”. Een notaris zal uitleg en informa-
tie geven over dit thema.

repair café Mijdrecht
Op donderdag 11 en 25 april is het Repair Café open om 
samen te repareren! Het Repair Café is open van 14.00-16.00 
uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

Tympaan
De Baat

Nog plaatsen beschikbaar bij cursussen Cursusproject DRV
De Ronde Venen - Haal meer 
uit je compactcamera (cursus 53, 
2 maandagen, 13 / 27 mei, 20.00-
22.00 uur, 1 zaterdag 18 mei, 13.30–
16.00 uur) Een moderne compact-
camera kent veel technische hoog-
standjes. Op deze cursus leert men 
de functies van deze camera’s ken-
nen. Nabewerking digitale RAW-
foto’s (cursus 41, 4 maandagen, 8 

/15/22/29 april, 20.00–22.00 uur. 
Hier wordt ingegaan op het laden, 
selecteren, verwerken en bewer-
ken van foto’s en op nog veel meer.
Voor geïnteresseerden in rei-
zen, bezienswaardigheden, cul-
tuur en natuur: Presentatie over 
Costa Rica (cursus 40, donder-
dag 4 april, 20.00–22.00 uur); Film 
van een rondreis door China (cur-

sus 44, woensdag 10 april, 20.00–
22.00 uur). Wie meer wil weten 
over Chakra’s kan nog inschrij-
ven op cursus 42 (2 maandagen, 8 
/15 april, 20.00–22.00 uur. Op deze 
avond krijgt met informatie over de 
7 hoofdchakra’s en wat men kan 
doen om deze in balans te bren-
gen, waardoor men een positie-
ve invloed op de gezondheid kan 

bewerkstelligen. Een leuke work-
shop: Schetsen thuis of onderweg 
(cursus 45, 3 woensdagen, 10/17 / 
24 april, 10.00–12.00 uur). De ba-
sis van het tekenen wordt geleerd, 
zodat men met ‘krabbeltjes’ van 
leuke dingen die men op vakantie 
heeft gezien en beleefd een prach-
tig reisverslag kan maken. Als het 
weer meezit worden 2 lessen bui-

ten gegeven. Wandelen in Amster-
dam (cursus 46, donderdag 11 april 
10.00–13.00 uur, verzamelen op het 
Leidseplein, bij fontein Americain 
Hotel). Op deze wandeling door de 
Vondelbuurt zijn een paar plaat-
sen vrijgekomen. Introductie Zeil-
les voor kinderen (cursus 52, za-
terdag 27 april, 09.30-17.00 uur). 
Het doel is om kinderen plezier in 

het zeilen bij te brengen. De bege-
leiding is in handen van een erva-
ren instructeur. Kijk voor informatie 
en inschrijven op www.cursuspro-
ject.nl/rondevenen.htm. Bellen kan 
ook: Auwert Dekker, 0297-261849, 
of mailen: auwert@casema.nl. Wie 
de nieuwsbrief wil ontvangen kan 
mailen naar: stichtingcursuspro-
ject@gmail.com.

Exorbitante waardestijging 
bij hertaxatie woonarken
Vinkeveen - In deze krant werd in 
de editie van 20 maart jl. door frac-
tievoorzitter Anco Goldhoorn van 
Ronde Venen Belang ruime aan-
dacht besteed aan de (her)waar-
dering van een aantal woonarken 
in Arkenpark De Plashoeve en de 
daarop betrekking hebbende belas-
tingen. Daarbij kwam onder andere 
de forse verhoging aan de orde van 
de waarde van de woonarken in re-
latie tot de BRR (Belasting Roeren-
de Ruimte voor woonarken en daar-
mee bepalend voor de OZB). Maar 
ook de op ‘natte vingerwerk’ lijken-
de handelingen bij de (her)waarde-
ring van sommige woonarken en 
bijbehorende gronden van eigena-
ren door medewerkers van TOG Ne-
derland. Dat laatste is een taxatie-
bureau dat door de gemeente wordt 
ingehuurd om elk jaar de waarde 
van roerende en onroerende goede-
ren (woonarken, huizen en grond) 
binnen de gemeentegrenzen vast te 
stellen. Daaruit volgt dan een ‘waar-
depeildatum’ op 1 januari.
Waar bij de waardebepaling van 
woningen de vergelijking met ande-
re (soortgelijke??) woningen op be-
paalde plaatsen in de gemeente al 
vaak mank blijkt te lopen, komt dat 
nu bij woonarken wel heel duidelijk 
naar voren. Niet alleen bij het Ar-
kenpark De Plashoeve zijn eigena-
ren van woonarken in voorkomen-
de gevallen verbijsterd vanwege de 
plotselinge forse verhoging die hun 
eigendommen in belastingtech-
nisch opzicht hebben ondergaan. 
Ook is dit het geval met de woonar-
ken gelegen aan de Helling in Vin-
keveen (tegenover Jachthaven Bor-
ger bij Museum De Ronde Venen). 
En wie weet waar nog (veel) meer. 

Niet zozeer de WOZ, die betrek-
king heeft op de grond, opstallen 
en ligplaats van de woonark, maar 
de BRR (Belasting Roerende Ruim-
te voor woonarken) is dit keer de 
boosdoener.

300 Procent!
“Wij begrijpen er helemaal niets 
van,” vertelt Marlies den Hartog 
die samen met haar man Joop een 
woonark aan de Helling bewoont. 
“Wij wonen hier al jarenlang aan de 
Helling en waar in 2011 de WOZ/
OZB-waarde voor de grond en op-
stallen rondom de woonark op 
151.000 euro werd getaxeerd, is dat 
nu ineens 153.000. Er is niets ge-
beurd wat een verhoging rechtvaar-
digt, Sterker nog, de gemeente moet 
miljoenen afschrijven op de waarde 
van hun gronden want die zijn min-
der waard geworden, maar bij ons is 
die ineens meer waard. Ra, ra hoe 
kan dat? Aan de andere kant kun-
nen we met die WOZ-waarde wel 
leven, je kunt die verhoging wel als 
redelijk ervaren. Maar het mooiste 
komt nog. Op de waardepeildatum 
van 1 januari 2011 is de OZB- waar-
de in de aanslag van 2012 voor onze 
woonark – gebaseerd op het BRR-
eigendom – 65.000 euro. Dat is al 
sinds een aantal jaren zo. Maar tot 
onze niet geringe verbazing blijkt 
die op 1 januari 2012 zonder aan-
leiding ineens 210.000 euro te zijn. 
Met de daaruit voortvloeiende bij-
behorende OZB die we op onze 
aanslag in 2013 moeten betalen, is 
dat een stijging van meer dan 300 
procent! Hoezo geen hoge OZB-
waarden in De Ronde Venen?... On-
ze woonboot heeft een woonopper-
vlak van 60 m2. Men heeft die ver-

van Den Hartog staat niet op zich-
zelf. Nagenoeg alle woonarken aan 
de Helling hebben een behoor-
lijke verhoging te incasseren ge-
had. “Een van de woonarken zelfs 
200.000 euro in twee jaar tijd! Een 
andere van 110.000 naar 300.000 
euro en bij onze buren van 109.000 
naar 256.000 euro,” laat Marlies 
weten. Waar is die onzin op geba-
seerd? Waarschijnlijk omdat de ge-
meente geld nodig heeft. En wat is 
er dan niet makkelijker om de in-
woners uit te kleden? De woningen 
dalen allemaal in waarde, daar valt 
weinig eer aan te behalen met de 
OZB, maar de woonarken zijn ken-
nelijk een vergeten sector. Die ei-
genaren kunnen we nog wel pluk-
ken zullen ze bij de gemeente den-
ken. Kortom, er was voor de eigena-
ren reden genoeg om meteen een 
bezwaarschrift bij de gemeente in te 
dienen en dat is dan ook gebeurd. 
De bewoners hebben het bureau 
WOZ Consultants in de arm geno-

men om hun bezwaren kenbaar te 
maken. Dit bureau werkt op ba-
sis van no cure, no pay. Daarnaast 
heeft Marlies telefonisch contact 
gezocht met de betreffende ambte-
naar wiens naam in het begeleidend 
schrijven stond vermeld en bij wie 
men informatie mocht opvragen. 
Op haar verzoek om opheldering 
over de exorbitante verhoging van 
de waarde kreeg zij als antwoord 
‘dat zij al die jaren kennelijk ‘geluk’ 
heeft gehad omdat het object wel-
licht steeds te laag was ingeschat 
(…)’. Vijf, zes jaar achtereen? Heeft 
er iemand die de waardebepaling 
ter plaatse steeds uitvoerde dan 
met oogkleppen opgelopen of is de 
Helling voor het gemak maar over 
het hoofd gezien? En nu ineens van 
65.000 naar 210.000 euro in één jaar 
tijd terwijl er sindsdien nooit iets 
aan de woonark en de omgeving is 
veranderd. Hier dringen de begrip-
pen willekeur door de gemeente 
aan zich op. Joop: “Er heeft hier van 

de gemeente of dat taxatiebureau 
een juffrouwtje rondgelopen die al-
le objecten eens heeft bekeken en 
vond dat het er allemaal maar mooi 
bij lag. Dat was het dan kennelijk. 
En wordt dan niet geremd door eni-
ge kennis van zaken en zonder te 
meten of verder te vragen de waar-
de op die manier geschat? Laat me 
niet lachen! Onze woonark was ooit 
een oude ark waarop in 2006 een 
andere opbouw is gekomen.

Niks extra luxe, gewoon een huisje 
op water waar mijn vrouw en ik leuk 
in kunnen wonen met een stukje 
grond ervoor, niet meer en niet min-
der. En nu alleen de ark al meer dan 
twee ton waard? Ik zie de kopers 
graag komen, maar die geven het 
er echt niet voor. De gemeente ken-
nelijk wel. Zouden ze daar wel we-
ten waar het over gaat? We wachten 
eerst af hoe het bezwaarschrift uit-
valt, dan praten we verder. Het is al-
lemaal te belachelijk voor woorden.”

geleken met woonarken in Vinke-
veen die twee tot drie keer zo groot 
en bovendien ook nog jonger van 
bouw zijn. Een daarvan heeft zelfs 
twee verdiepingen! Daar kunnen wij 
met die van ons twee keer in. Onze 
betonnen bak dateert van 1957. Bo-
vendien is er bij de vergeleken ob-
jecten ook nog eens sprake van bij-
na twee keer zoveel grond rond de 
arken. De vergelijking gaat aan al-
le kanten mank en wordt kenne-
lijk met de natte vinger uitgevoerd,” 
geeft Marlies als uitleg.

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Lente
De lente is begonnen. Ik hoorde het toch echt van de week op de ra-
dio. Alleen ik kon en kan het nog steeds niet geloven. Lente is toch 
het seizoen van de opklimmende temperaturen, voorjaarsbloemetjes 
en uitlopend groen maar vooral van het zonnetje dat weer zijn stra-
len laat zien en voelen? Dat seizoen waarin je de lentekriebels krijgt 
om weer wat in je tuin te gaan doen en mocht je geen tuin hebben, 
dan kun je de kriebels te pakken krijgen om een grote voorjaars-
schoonmaak te willen doen. 

Het is echter koud, koud en nog eens koud. In de krant lees ik dat er 
in sommige delen van het land weer geschaatst kon worden en el-
ders lag er weer sneeuw. Overal om mij heen hoor ik mensen klagen 
over het weer. Klagen kunnen wij Hollanders goed, maar in dit geval 
vind ik het ook helemaal terecht. Leven met de seizoenen is prach-
tig. Het geeft structuur aan het leven, aan je dagen, elke keer is er 
wel weer iets anders te bewonderen in de natuur. Alleen nu klopt het 
even niet meer, de winter duurt nu te lang en daarom vallen we al-
lemaal uit onze structuur. Volgend weekend is het Pasen en we zijn 
zo geconditioneerd door de media dat Pasen gelijk staat aan len-
te, zon, buiten genieten en ga zo maar door. Sla de gemiddelde re-
clamebrochure maar open en je wordt overdonderd door voorjaars-
bloemetjes, tuinartikelen, luxe etenswaren voor een brunch of diner. 
Moet ik straks iedereen naar buiten sturen om in de sneeuw paas-
eitjes te gaan zoeken?

Of het nu te maken heeft met de tijd van het jaar of met mijn hor-
moonhuishouding, ook bij mij sloeg het virus toe. Het was tijd voor 
de voorjaarsschoonmaak. Slechter kon de timing niet zijn, want ik 
had niet veel tijd om thuis te poetsen, te wassen en te ruimen. Maar 
als je bevangen bent door het virus dan doe je er niks aan en dus 
werd ik gedwongen door ongekende krachten om het huis iets op-
geruimder en schoner te krijgen. Linksom of rechtsom, er moest ge-
ruimd worden. Erg tactisch pakte ik het niet aan, ik begon gewoon 
op zondag al met mopperen dat iedereen zijn troep achter de eigen 
kont moest opruimen. En op maandagochtend ging ik daar vrolijk 
(nou ja, vrolijk) mee verder. Het lastige is natuurlijk dat je een ide-
aalbeeld voor ogen hebt, dat simpelweg niet bereikt kan worden. 
Dus ongeacht welk eindresultaat, de vraag is of je dan echt tevre-
den ermee kunt zijn. 

De oplossing ligt dus niet in een enkele voorjaarsschoonmaak daar 
was ik al snel achter. Ik denk dat ik de hele lente nodig heb voor die 
echte, ouderwetse, zet het huis helemaal op zijn kop en lucht het 
door schoonmaak. En tja, als het weer toch zo winters blijft, heb ik 
toch nog niks te doen buiten in de tuin en kan ik inderdaad al mijn 
energie richten op binnen. Dus stel ik mijn ideaalbeeld van een op-
geruimd huis iets bij, zal ik mijn man en kinderen iets vriendelijker 
vragen hun aandeel te leveren op hun eigen manier en ga ik maar 
uit van de gulden middenweg. Elke week een deel van het huis goed 
aanpakken en poetsen en verder met het huishouden zoals het al-
tijd gaat. Dus wanneer je kan, ruim je iets op, zet je de zoveelste was 
weer aan, gooi je spullen die naar boven moeten alvast op de trap 
(ja lieve mannen, als er wat op de trap ligt, dan moet het mee naar 
boven) en doe je wat je kan.

En als dan straks het lentezonnetje doorbreekt, dan laat ik de boel 
de boel en ga ik eerst even mijn batterij opladen om mijn vitamine 
D gehalte bij te tanken. Want een schoon en opgeruimd huis is fijn, 
maar een vrolijk en opgeruimd mens zijn is nog veel prettiger! 

Is uw huisdier zoek? 

Vermist:
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Hij 

heet Rakker. 
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een 

zwart vlekje op zijn neus en is gechipt. 
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De 

kat heeft veel wit in zijn vacht en hij heeft een chip. Zijn naam is 
Puk.

Gevonden:
- Mijdrecht, Kerspelstraat: Kleine donkere schildpadpoes, rode 

streep dwars over kopje, rechtervoorpoot heeft een rood teentje, 
boven beide ogen is het een beetje rood, rode streep om de hals. 
Ze draagt een zwart vlooienbandje.

- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Rood-witte kater met witte snuit, 
bef en poten.

- Mijdrecht, Maarschalkstraat: Rood-witte cyperse poes.
- De Kwakel, Stelling: Op straat gevonden een Vlaamse reus (ko-

nijn).
- Mijdrecht, G. v. Stoutenborchstraat: Cyperse poes met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Wit-zwart mannelijk konijn. Langharig. 

Had vastgekoekte klitten bij buik en z’n achterste.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Jonge magere kater. Gezond, nor-

maal postuur. Cypers op rug en kop. Hij is ongeveer 8 maanden 
oud en draagt een zwart vlooienbandje.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Dinsdag 2 april bij IVN:
Lezing: ‘Gierzwaluwen 
leven van de lucht’
Regio - Op dinsdag 2 april organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over een boeien-
de vogelsoort: de gierzwaluw. De le-
zing vindt plaats in NME-centrum 
De Woudreus aan de Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. De lezing wordt gegeven 
door Evert Pellenkoft, van de Gier-
zwaluwwerkgroep en Vogelwerk-
groep Amsterdam en van Gierzwa-
luwBescherming Nederland. 
Met deze kou is het moeilijk voor 
te stellen, maar binnenkort zijn ze 
er weer: gierzwaluwen! Deze vo-
gels zijn kenmerkend voor een war-
me zomeravond, gierend boven 
stad of dorp en zoekend naar een 
lekker hapje (vliegende insecten). 
Eind april komen ze terug uit zuide-
lijk Afrika om hier te broeden. Dat 
doen ze bij voorkeur in oude gebou-
wen en daardoor zijn ze een typi-
sche vogel van oude binnensteden 
en dorpskernen. Evert Pellenkoft 

woont in de Jordaan. Net zoals el-
ders neemt de gierzwaluw daar als 
broedvogel helaas in aantal af door 
verbouwing en isolatie van huizen. 
Daarom brengt Evert deze vogel on-
der de aandacht via publicaties en 
lezingen. Daarnaast doet hij tellin-
gen en heeft hij contact met aan-
nemers en gemeente voor het be-
houd van nestgelegenheid. Ook in 
de dorpskernen van de gemeen-
tes Uithoorn en De Ronde Venen is 
in de zomer de gierzwaluw een be-
kend verschijnsel. Mensen van de 
IVN-afdeling zetten zich in voor het 
behoud van deze karakteristieke 
vogel. Leuk om eens te horen hoe 
ze daar in ‘de grote stad’ mee om-
gaan. Daarnaast wil Evert Pellenkoft 
met zijn lezing enthousiasme en be-
wondering overbrengen voor deze 
luchtacrobaat. 
Al met al dus een interessante lezing! 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Paaszaterdag open clubdag 
Trix Express in de Meijert
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
30 maart organiseert de Stichting 
Trix Express weer haar internationa-
le open clubdag. In een vriendelij-
ke ambiance komt een grote schare 
liefhebbers van dit legendarische en 
bijna ter ziele gegane modelspoor-
merk samen om te genieten van 
tentoongestelde treinbanen en bij-
behorende modeltreinen.

De reparatieploeg doet haar liefde-
volle werk en lapt menig vastgelo-
pen locomotief weer op. Speelgoed 
van soms wel meer dan 75 jaar oud 
komt op deze dag weer tot leven! 
Dit jaar is het thema Trix Express 
Automatic. Dit is een vooroorlogse 
techniek die het lang voor het digi-
tale tijdperk mogelijk maakte auto-
matisch te koppelen. Op de club-
dag zal veel aandacht besteed wor-
den aan dit thema, wat de ware mo-

delspoorliefhebber met gevoel voor 
traditie een unieke kans geeft om 
deze inmiddels antieke techniek 
‘live’ te aanschouwen. 
Hoogtepunt dit jaar is de feestelij-
ke introductie van een gloednieu-
we Trix Express locomotief met bij-
behorende rijtuigen, een primeur 
voor de Nederlandse markt. Na ja-
renlang verstoken te zijn geweest 
van nieuw Trix Express materieel, 
kan de liefhebber zich nu weer ver-
heugen op een mooie uitbreiding 
van zijn verzameling. Genoeg rede-
nen dus voor een bezoek aan de Trix 
Express Clubdag op aanstaande za-
terdag 30 maart van 11.00 tot 16.00 
uur in Party- en Congrescentrum 
‘De Meijert’ aan de Dr. J. vd Haar-
laan 6 in Mijdrecht. De toegang be-
draagt 4,50 euro, kinderen onder 12 
jaar onder begeleiding hebben gra-
tis toegang.

Peuters Dribbel op stap
Mijdrecht - De kinderen van peu-
terspeelzaal Dribbel uit Mijdrecht 
zijn op stap geweest. Weliswaar niet 
heel ver weg, maar evenzo goed 
spannend. Ze gingen op onderzoek 
binnen het gebouw. In het gebouw, 
Present, waar basisschool de Fon-
tein, bso Mijdrecht en peuterspeel-
zaal Dribbel gehuisvest zijn gingen 
de kinderen ‘met Bas op stap’, het 
thema waar de peuters op dit mo-

ment mee werken. De kinderen van 
de 3+ groep van Dribbel waren uit-
genodigd door de BSO om in hun 
binnentuin te komen kijken.

Daar zijn ze met Bas en de juf op 
ontdekkingstocht gegaan en heb-
ben ze gezien welke plantjes de 
bso-kinderen kweken in hun ‘tuin’ 
met de speciale lampen. Een leuk 
en leerzaam uitje.

Klachten over 
rijschoolwereld bij Kassa
Regio - Kassa ontving diverse 
klachten van ontevreden klan-
ten. Ze betaalden bijvoorbeeld 
een lespakket vooruit, waarna de 
instructeur niet meer kwam op-
dagen. Of ze kochten via Grou-
pon een dergelijk pakket, waar-
na de rijschool hen verplichtte 
nog twintig lessen tegen een ho-
ger tarief bij te kopen. Zaterdag 
23 maart was hier een uitzending 
over op de televisie. 
Het aantal rijscholen nam de af-
gelopen jaren fors toe. Waren er 
in 2009 nog 5449 rijscholen, vo-
rig jaar waren dat er 7867: een 
stijging van 40%. Het aantal exa-
mens daalde in dezelfde periode 
juist licht. Als gevolg van de forse 
groei wordt er stevig op prijs ge-
concurreerd. Sommige rijscholen 
bieden lessen aan rond de twin-
tig euro. Hier kan natuurlijk nooit 
een normale rijles voor gegeven 
worden. Zeker niet als er ook nog 
brandstof in de auto moet zit-
ten en netjes de BTW over de les 
wordt afgedragen. 
Ook de Belastingdienst heeft in-
middels in de gaten gekregen dat 
er fors gefraudeerd wordt. De Be-
lastingdienst is gestart met boe-
kenonderzoeken bij 350 ‘ver-
dachte’ rijscholen. De diverse re-
gio-inspecteurs gaan bij deze rij-
schoolhouders op bezoek om te 
kijken of er sprake is van belas-
tingontduiking. Zij behoren tot 
de groep van 2.100 rijscholen 
die een oproep van de Belasting-
dienst hebben ontvangen zich te 
melden, maar hebben daar geen 
gehoor aan gegeven. 

Waar kan je volgens Kassa 
op letten bij het kiezen 
van een rijschool:
-  Vraag in je eigen omgeving bij 

familie of vrienden naar goede 
ervaringen met rijscholen. 

-  Loop ook eens bij een rij-
school naar binnen om een 
indruk op te doen.

-  Ga na of je een vaste instruc-
teur en een vaste auto hebt. 

-  Maak afspraken over wat er 
gebeurt bij het uitvallen van 
een les, een instructeur of een 
auto. Zijn er vervangers? 

-  Ga na of de rijschool een in-
structiekaart gebruikt waarop 
je vorderingen worden bijge-
houden. Kent de opleiding een 
logische opbouw? 

-  Heb je een voorkeur voor een 
bepaald soort opleiding? Er 
zijn spoedopleidingen, maar 
ook een rijopleiding in stap-
pen. Ook zijn er rijscholen die 
zich specialiseren in het les-
geven aan kandidaten met 
faalangst.

-  Het gemiddelde aantal les-
sen dat nodig is voor een kan-
didaat zijn rijbewijs haalt ligt 
rond de 35 à 40. Pakketten van 
tien rijlessen met examen voor 
een lage prijs lijken aantrek-
kelijk. In de praktijk zijn er vrij-
wel altijd meer lessen nodig, 
die dan ook tegen een hoge-
re prijs worden aangeboden. 
Na tien lessen examen doen is 
vrijwel altijd zinloos.

-  Vraag de instructeur naar zijn 
WRM-certificaat. De geldig-
heidsduur is vijf jaar. 

-  Let op het tarief dat rijscholen 
rekenen voor het praktijkexa-
men. Een reële prijs ligt rond 
de 200,-. 

-  Uit onderzoek blijkt dat kan-
didaten die een tussentijd-
se toets afleggen een hogere 
slagingskans hebben. 

-  Vergelijk de prijzen, maar let 
ook op de duur van de les. Bij 
de ene rijschool duurt een rij-
les een uur, bij de andere rij-
school drie kwartier.

Natuurlijk behoort Het Verkeers-
College (bekend in onze regio) 
niet tot een van de rijscholen die 
door de belastingdienst is bena-
derd. Ook voldoen zij aan alle bo-
venstaande punten die als be-
langrijke tips door Kassa worden 
genoemd. Goede rijles kost mis-
schien wat meer, maar dan word 
je wel goed opgeleid en krijg je 
waarvoor je betaalt.
Vraag een instructeur altijd naar 
zijn WRM pas, je rijbewijs haal je 
maar 1 keer in je leven dus zorg 
dat je een goede opleiding volgt. 
(bron: Vara “kassa” en Verkeers-
pro).

Kleuters Driehuisschool op 
bezoek bij Gerardus Majella
Mijdrecht/Wilnis - Vrijdag 22 
maart hebben de kleuters van de 
Driehuisschool hard gewerkt om 
hun palmpasenstok zo mooi moge-
lijk te maken. Zoals de traditie wil, 
wordt er met deze stokken een op-
tocht gelopen. De kinderen togen 
eerst naar de overkant: naar de be-
woners van Gerardus Majella. De 
bewoners waren blij verrast met dit 

bezoek en hebben gezellig meege-
zongen met alle paas- en lentelied-
jes die de kinderen lieten horen. 
Daarna ging de optocht verder en 
liepen de kids over het Schaapman-
plantsoen waar ook bewoners ver-
rast werden. Via Molenland gingen 
zij weer terug naar school. Ondanks 
kou en wind heeft jong en oud ge-
noten van dit uitstapje.
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Sint Jozefschool in actie 
voor Stichting KiKa
Vinkeveen - Al dagen zijn kinde-
ren van de Sint Jozefschool in Vin-
keveen bezig met het inzamelen van 
lege statiegeldflessen. Op deze wij-
ze willen de kinderen een steentje 
bijdragen aan de strijd tegen kin-
derkanker. De opbrengst van de 
flessen is bestemd voor het Prin-
ses Máxima Centrum, dat gebouwd 
gaat worden vlak naast het Wilhel-
mina Kinderziekenhuis in Utrecht. 
In dit nieuwe centrum kunnen spe-
cialisten uit heel Nederland samen-
werken op één locatie, in plaats van 
de huidige zeven locaties. Met de-

ze bundeling van kennis en ervaring 
kan het percentage kinderen dat 
geneest van kanker wel 95% wor-
den! Meer informatie over deze ac-
tie van de stichting KiKa vindt u op 
www.kikabouw.nl.

Statiegeldflessen welkom!
De kinderen van de Sint Jozefschool 
hebben al heel wat flessen verza-
meld maar er kan natuurlijk nog 
meer bij. 
Heeft u dus nog statiegeldflessen 
staan: geef ze mee aan leerlingen 
van de Sint Jozefschool!

Venen Literair
ontvangt thrillerschrijver

Charles den Tex
Vinkeveen - Er zijn nog kaarten 
verkrijgbaar voor de lezing van 
Charles den Tex die hij op vrijdag 
12 april voor Venen Literair geeft 
in De Boei in Vinkeveen. Aan-
vang 20.00 uur. De kaarten ad 
7,50 euro zijn alleen te koop bij de 
Openbare Bibliotheken in Vinke-
veen, Mijdrecht en Wilnis, maar 
ook bij Boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en The Read Shop in 
Vinkeveen. 

Charles den Tex is inmiddels 
een befaamd Nederlands thril-
lerschrijver van wie binnenkort 
een viertal thrillers als e-Book zal 
verschijnen, waaronder ‘De Erf-
genaam’. Daarnaast was zijn ro-
manpersonage Michael Bellicher 
de hoofdpersoon in een tweetal 
op TV vertoonde misdaadseries. 
Charles den Tex schrijft in een 
natuurlijke vertelstijl met verras-
sende plots.

Mijnsbergen gaat verhuizen
Mijdrecht - Op woensdag 20 
maart is de eerste paal geslagen 
van het nieuwe pand voor Mijns-
bergen in Mijdrecht. Vanaf 1 ok-
tober van dit jaar werkt Mijns-
bergen op het nieuwe adres. 
Daarmee verlaat Mijnsbergen na 
25 jaar het huidige onderkomen. 
In het nieuwe gebouw worden 
de activiteiten nog effectiever en 
efficiënter voortgezet.

Bedrijfsgebouw vol energie
Met het thema ‘een bedrijfsge-
bouw vol energie’ wordt een kli-
maatneutraal bedrijfspand ge-
bouwd. Architect Willem S. van 
Vliet uit Vinkeveen heeft in het 

ontwerp uitgebreid rekening ge-
houden met duurzaamheid door 
hergebruik van materiaal, maar 
ook door LED-verlichting, uitste-
kende isolatie voor weersinvloe-
den van buitenaf, warmteterug-
winning (kernactivering), nacht-
koeling en energieopwekking via 
voltagepanelen en zonneboiler. 
Door de vraaggestuurde ventila-
tie met warmte-terugwinning, is 
minimaal energie benodigd. Het 
nieuwe pand is uniek en wordt 
gebouwd op het nieuwe indu-
strieterrein in Mijdrecht langs de 
N201 van Vinkeveen naar Uit-
hoorn. Het huisvest kantoren, 
serviceruimte, en een magazijn.

Provinciale weg 201 in 
De Ronde Venen krijgt vorm

Vervolg van voorpagina

Waar de werkzaamheden aan de 
omgelegde N201 in volle gang zijn, 
zit men bij het aquaduct ook niet 
stil. Die mochten wij onder leiding 
van enkele medewerkers van Pro-
jectbureau N201+ aanschouwen. 
Zo is de ruwbouw van het aquaduct 
aan de Rondeveense kant voor de 
helft klaar en kan je zo’n 70 meter 
de tunnel inlopen tot aan de dam-
wand in het midden van de Amstel 
die de opening (onder water) afsluit. 
Daarop staat een waterdruk van 800 
ton. De bruingekleurde stalen dam-
wanden die eerst boven water uit-
staken, zijn kort geleden onder wa-
ter tot op een diepte van 3,65 meter 
afgesneden. Daardoor konden de 
remming en het keerpunt voor de 
scheepvaart in de Amstel worden 
verlegd naar de Uithoornse kant. Op 
die locatie, naast de Hollandse Dijk, 
wordt nu gewerkt aan het tweede 
gedeelte van het aquaduct waar-
van wordt verwacht dat de verbin-
ding met het ‘Utrechtse deel’ in ok-
tober van dit jaar tot stand kan ko-
men. Op dat moment kan men on-
der de Amstel door van de ene pro-
vincie naar de andere lopen. Aan de 
Rondeveense kant zijn de meeste 
hulpconstructies al verwijderd. Naar 
verwachting zal het aquaduct eind 
van dit jaar zijn voltooid en kan het 
door het bouwconsortium KWS Van 
Hattem & Blankevoort worden op-
geleverd.

Luchtfoto van het in aanbouw zijnde aquaduct bij Amstelhoek/Uithoorn. Links het deel aan de Rondeveense kant dat 
in het afbouwstadium verkeert, rechts de bouw naast de Hollandse Dijk in Uithoorn (Foto: Projectbureau N201+).

De toegang naar het aquaduct gezien vanaf de Rondeveense kant met de neergelaten noodschuif en de sierconstruc-
tie er bovenop

Het werkelijke tunneldeel voorbij de noodkering, is in ruwbouw klaar. Je kunt tot aan de waterkering in het midden van 
de Amstel, waar het Uithoornse deel aansluit, 70 meter de tunnel in lopen

Landschappelijk baken
Bij de ingang van het aquaduct aan 
de Rondeveense kant is het 10 me-
ter brede basisdeel voor de bei-
de rijstroken tussen de betonwan-
den gereed. Daarop komt in de he-
le tunnel nog een laag van 7 cm as-
falt waarna het onderdeel t.z.t op 

de weg wordt aangesloten. Aan het 
einde is de 7.50 meter hoge water-
kerende noodschuif te zien die het 
tunneldeel gedurende de werk-
zaamheden vooralsnog afsluit. Die 
zal te zijner tijd in de sleuf waarin de 
noodkering al is gehesen, met be-
hulp van twee links en rechts aan-

gebrachte hydraulisch werkende ci-
linders naar boven worden gescho-
ven. Vervolgens wordt hij met zware 
vergrendelingen aan weerskanten 
in twee betonnen torens geborgd. 

In geval van calamiteiten, zoals een 
dijkdoorbraak o.i.d., kan men de 
schuif naar beneden laten zakken 
en zo de doorgang in de tunnelbuis 
hermetisch afsluiten. De noodschuif 
wordt in de bovenste stand omge-
ven door een open hardhouten sier-
constructie, nu nog bruin van kleur, 
maar die zal op den duur grijs wor-
den. Deze sierconstructie markeert 
ter plaatse de bijzondere locatie van 
het aquaduct en fungeert daarbij 
tevens als een landschappelijk ba-
ken. Als het hele tunnelgedeelte 
klaar is zullen alle technische voor-
zieningen als bekabeling, camera’s, 
verlichting, ventilatie, pompinstalla-
tie voor afpompen van regenwater 
uit de waterkelder, aandrijving voor 
de noodschuif e.d. nog worden ge-
installeerd. Dan zal tevens het trap-
penhuis klaar zijn waar in geval van 
calamiteiten in de tunnelbuis men-
sen het tunneldeel naar boven kun-
nen verlaten. Werklieden zijn mo-
menteel bezig met de afwerking van 
de betonwanden en het bekleden 

van de tunnelwand met duizenden 
Mosa tegeltjes. De rijvloer in de tun-
nel ligt op het diepste punt op on-
geveer 13 meter beneden NAP. De 
totale lengte van het eigenlijke tun-
neldeel wordt 130 meter, de door-
rijhoogte 4,65 m. Het verkeer in het 
aquaduct wordt met camera’s ge-
volgd vanuit de verkeerscentrale in 
Hoofddorp, zoals dit ook gebeurt in 
de Waterwolftunnel bij Aalsmeer.

Verlegging Mijdrechtse Zuwe
In een later stadium – waarschijnlijk 
na de ingebruikname van de om-
gelegde N201 - zal bij Amstelhoek 
ter hoogte van het Esso benzinesta-
tion de Mijdrechtse Zuwe worden 
verlegd. Die krijgt een aansluiting 
op een nieuwe rotonde achter het 
Fort Amstelhoek in de bocht van de 
Ringdijk Tweede Bedijking. Het ver-
keer kan langs die weg richting De 
Hoef, Nieuwveen e.v. zijn weg ver-
volgen of naar bestemmingen in 
Amstelhoek en de Mennonieten-
buurt rijden. Het is de vraag of de 
Prinses Irenebrug dan nog open is 
voor het verkeer naar Uithoorn. Mis-
schien is die dan al afgesloten zo-
als de gemeente Uithoorn dat heeft 
gepland. Maar zover is het nog niet. 

Wij houden u de komende maan-
den in elk geval op de hoogte van 
de ontwikkelingen en openstelling 
van delen van de N201.

Boekenbeurs
in De Schakel

Wilnis - Op zaterdag 6 april 
aanstaande zal er in gebouw De 
Schakel achter de Ontmoetings-
kerk aan de Dorpsstraat in Wil-
nis van 11.00 tot 15.00 uur een 
boekenbeurs worden gehouden 
van nieuwe en in goede staat 
verkerende tweedehandsboe-
ken. Er worden streekromans, 
historische romans, religieuze 
boeken, literaire thrillers, kook-
boeken, hobbyboeken en nog 
veel meer tegen een zacht prijs-
je te koop aangeboden.
Ook zullen er puzzels, gezel-
schapsspellen, elpees en single-
tjes voor alle leeftijden verkocht 
worden. De opbrengst wordt 
evenredig verdeeld onder De 
Voedselbank De Ronde Venen 
en de Ontmoetingskerk Wilnis.

Missertje!
Mijdrecht - Een digitaal benoe-
mingsfoutje van een afbeelding was 
er de oorzaak van dat bij het arti-
kel over de Molenhoflocatie afgelo-
pen week een foute illustratie werd 
geplaatst. Onze excuses! Daar hoor-
de bijgaand plaatje in de vorm van 
een artist impression van de nieuwe 
hoge Passage Molenhof bij, in de 
wandelgangen inmiddels de ‘kathe-
draal’ genoemd. Elders in deze krant 
leest u (weer) meer over de Molen-
hof locatie.
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Open dag bij tuincentrum Klaas Rijdes: 
IJzig koud buiten, gezellig warm binnen

Wilnis -  Als je zaterdag jl. naar buiten ging, 
dacht je niet echt aan het voorjaar. Een ijzige 
koude wind gierde door de nog kale boom-
takken. Dikke mutsen en handschoenen, 
daar dacht je aan. Maar nu en dan kwam er 
een zonnetje. De zon scheen zeker binnen in 
tuincentrum Klaas Rijdes aan de Uitweg 17 
in Vinkeveen. Afgelopen zaterdag hielden zij 
open dag,  Het centrum was heerlijk warm en 
gezellig ingericht. Een combinatie van voor-
jaar en Pasen. De familie Rijdes en hun me-
dewerkers stonden de vele bezoekers graag 
met raad en daad terzijde. Was u van plan uw 
tuin her in te richten, dan kon u terecht bij 
Boulangé tuinontwerp en adviesbureau, dat 
ook geheel vrijblijvend advies gaf.

Ook voor de kinderen was er van alles te be-
leven. Achterin het tuincentrum, heerlijk ver-
warmd met heaters, konden de kinderen zich 
uitleven: met iets leuks knutselen voor de 
paasdagen, gratis heerlijke poffertjes eten, 
limonade, kopje koffi e voor opa, oma of va-
ders, en moeders. Kortom: jong en oud kon-
den zich vermaken.
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Met de nieuwe Aveo gaat Chevrolet de 
strijd aan in de klasse van Punto, Polo 
en Corsa. Zijn voorganger was echter 
nooit een groot succes. Heeft de nieu-
weling genoeg in huis om het de Duit-
se en Italiaanse concurrentie nu wel las-
tig te maken? De Chevrolet Aveo kreeg 
onlangs een nieuw gezicht. 

De wat saaie, nietszeggende koplam-
pen zijn vervangen door heel uitge-
sproken exemplaren. De dubbele, ron-
de lampen, gehuld in een zwarte be-
huizing, doen zelfs een beetje jaren 
tachtig aan, maar ze zien er beslist stoer 
uit. 

Grondig
Ook vanbinnen heeft Chevrolet de boel 
grondig aangepakt. Het geheel is uit 
matig ogende stukken grauwe kunst-
stof opgetrokken, maar de klokjes ma-
ken veel goed. Je krijgt een toeren-
teller die de boel domineert – dat be-
looft wederom wat! – en daarnaast een 
mooi, rechthoekig schermpje waar-
in onder meer de digitale snelheidsme-
ter huist. Rondslingerende spullen hoef 
je in de Aveo in elk geval niet te hebben. 
Het interieur zit vol met allerlei bakjes 
en vakjes, waaronder twee aan weers-
zijden van de radio, en zelfs twee dash-
boardkastjes. Met de aux-aansluiting 

prik je je eigen mp3-speler in de radio, 
mocht je dat je favoriete artiesten aan 
willen doen. De Aveo-geluidsinstallatie 
klinkt namelijk als een oude transistorra-
dio in een lege giertank. De stuurkolom 
is in twee dimensies verstelbaar, maar 
de stoelhoogte is vast. De grote verras-
sing zit hem toch wel in de ruimte ach-
terin. Die is namelijk erg goed. De wat 
hoge koets werpt hier zijn vruchten af, 
maar ook de beenruimte is royaal. De 
rugleuning van de achterbank is in twee 
ongelijke delen neerklapbaar, maar 
de zitting is vast. Daardoor blijft er een 
drempel, die lastig kan zijn bij het naar 
binnen schuiven van grote stukken.

Opel Corsa Berlin

Bij autobedrijf Van Kouwen heeft u keuzes te over...
Ook met Pasen weer scherpe aan-
biedingen bij Van Kouwen!
Traditioneel is er in de autowe-
reld altijd veel te doen in het paas-
weekend.  Uiteraard zijn de Van 
Kouwen bedrijven ook 2e paas-
dag geopend.  Frank Vaneman, 
directeur bij Van Kouwen: “In de 
pers wordt dagelijks geschreven 
over dalende autoverkopen, wij 
constateren echter dat dit het mo-
ment is om een auto te kopen. De 
klant kan nu optimaal profi teren 
omdat de merken extra budget-
ten beschikbaar stellen om auto’s 
te verkopen. Wij geven dit voor-
deel 1 op 1 door aan onze klanten, 
tijdens dit paasweekend vertel-

len onze verkoopadviseurs daar 
graag meer over. ”
Om dit te illustreren enkele voor-
beelden van messcherpe aanbie-
dingen:  In onze Fiat vestigingen 
koopt u nu een Fiat Punto Sport 
met meer dan € 4.000,- korting 
en rijdt u al een nieuwe Fiat Pan-
da voor € 9.995,-. Kia viert haar 
20-jarig bestaan in Nederland en 
heeft speciaal een Anniversary 
Surprise. U ontvangt nu een gra-
tis Pioneer navigatie t.w.v. 1.295,= 
en een 50/50 deal met een loop-
tijd van 12 maanden. Verder is het 
leuk om te vermelden dat de nieu-
we Kia Carens en de Procee’d hun 
primeur maken tijdens de paasda-

gen. Onze Opel vestigingen heb-
ben extreem veel voordeel dit 
Paasweekend op de rijk uitgerus-
te Berlin modellen. Ook staat de  
nieuwe Opel Adam inmiddels in 
alle Opel showrooms en is al le-
verbaar vanaf € 12.495,-.  
Frank Vaneman: “Bovenop al dit 
voordeel is het belangrijk om te 
weten dat wij op dit moment op 
zoek zijn naar goed onderhouden 
occasions, en dus graag uw huidi-
ge auto in willen kopen. Kortom, 
dit paasweekend is het moment 
om uw nieuwe auto aan te schaf-
fen.”
Van Kouwen is geopend op 2e 
paasdag van 11.00 tot 16.00 uur. 

Opel Corsa Berlin
Als er één ding is dat alle Duitse auto’s 
gemeen hebben, is het wel hun hoge 
kwaliteitsstandaard. De auto’s zijn so-
lide, betrouwbaar en voorzien van de 
nieuwste technologische hoogstand-
jes. Als u tenminste bereid bent de 
portemonnee te trekken. Maar wist u 
dat Duitse kwaliteit en innovatie be-

reikbaar zijn voor een betaalbare prijs? 
Opel bewijst het. Op vele verschillen-
de manieren. Bijvoorbeeld met de 
nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst 
luxe versie met een zeer scherp prijs-
kaartje. Het nieuwe instapmodel van 
Opel, dat standaard uitgerust is met 
heel veel extra’s: zoals airconditioning, 

een geïntegreerde radio/CD/mp3-
speler met iPod-aansluiting*, cruise 
control* en een boordcomputer.

Als u kiest voor één van de Berlin uit-
voeringen, kiest u voor Duitse kwali-
teit en een uiterst complete auto voor 
een serieus verrassende prijs.

Wat ADAM zo anders maakt? Niet alleen 
zijn brutale uitstraling en zijn knallende 
kleuren. Maar vooral dat jij zelf helemaal 
zijn looks bepaalt.  Hoe dat precies werkt? 
Simpel. Je kunt zo’n beetje elk detail ver-

anderen en ADAM helemaal customizen 
tot je precies hebt wat je wilt. Van de vel-
gen tot aan het dak, het ontwerp van ie-
der interieur en exterieur detail ligt in 
jouw handen. Jij vormt de auto precies 

zoals ‘ie het beste bij jou past. Net als jij, is 
ADAM een echt individu.  Daarom bieden 
we jou ook een unieke manier van ken-
nismaken. Want je stapt nu al in de nieu-
we ADAM vanaf 149,- per maand.

Opel Adam

Alfa Romeo Guilietta

Kia Pro_cee’d

Opel Adam: zo anders!!

Alfa Romeo Guilietta Limited Edition

Kia 20 jaar in Nederland

Jaloers worden kan nog steeds! Het meest 
opwindende zakelijk aanbod geldt nog 

steeds! De Alfa Romeo Giulietta Limited Edi-
tion levert u 170 pk, slechts 20% bijtelling en 

€ 4.750 voordeel. Geniet van een zeer luxe 
uitrusting zonder dat uw bijtelling stijgt.

Opel Astra Berlin

Fiat Panda

Chevrolet Aveo

Opel Astra Berlin: een unieke auto!

Fiat Panda 
0.8 TwinAir 
Edizione Cool

Chevrolet Aveo 1.2 LS

Met de nieuwe Opel2Go-formule kun 
je nu op een slimme manier kennis-
maken met deze unieke auto. Verge-
lijkbaar met het maandabonnement 
van bijvoorbeeld je telefoon, ben je 
voor een vast bedrag per maand ver-
zekerd van ongelimiteerd rijplezier!

ASTRA. FEEL THE DRIVE.
Of u nu kiest voor de stijlvolle 5 deurs, 

de dynamische Sports Tourer óf de 
gloednieuwe Astra 4-deurs, de Astra 
overtreft alle verwachtingen. 

Met baanbrekende technologische 
innovaties en Opels bekroonde nieu-
we designfi losofi e voegt de Astra een 
geheel eigen dimensie toe aan de 
compacte klasse. De Opel Astra kop-
pelt een dynamisch ontwerp aan een 

hoog veiligheidsniveau. En sportivi-
teit aan praktisch gebruiksgemak. Wat 
aandrijving betreft, heeft het nieuwe 
Astra-aanbod het antwoord op alle 
vragen. 
De zuinigste Astra ooit, de sterkste 
dieselvariant en een Bi-Fuel versie. 
Kortom, een ruime keuze uit zuinige, 
doch krachtige motoren, ook met A-
label en slechts 20% bijtelling.

De Fiat Panda is al meer dan dertig jaar 
het toonbeeld van eenvoud en functi-
onaliteit. Met deze gemakkelijke stads-
auto kunt u eenvoudig de weg betre-
den, alsook parkeren. De nieuwe Pan-
da zet deze traditie voort in een nieuw 
jasje. Uiteraard is de hoge zit behou-
den. De nieuwe Panda is niet alleen 
mooi van buiten, maar ook van binnen.

Kia is 20 jaar in Nederland en dat is re-
den voor een feestje! Kia maakt de 
cee’d, cee’d Sportswagon en pro_cee’d 
daarom nóg aantrekkelijker: tijdelijk 
zijn de 1.6 GDi 20th Anniversary ver-
sies standaard uitgerust met een vol-

ledig geïntegreerd Pioneer navigatie-
systeem met touchscreen ter waarde 
van € 1.295,-.  De Kia cee’d 5-deurs en 
Pro_cee’d 1.6 GDi 20th Anniversary zijn 
verkrijgbaar vanaf € 19.995,-. Een cee’d 
Sportswagon in deze uitvoering kost 

€ 1.000,- meer. De Kia cee’d familie is 
ontworpen en ontwikkeld in Europa. 
Welke Kia cee’d u ook kiest, u wordt 
verrast door een veelgeroemd design 
en ultiem comfort. De Kia cee’d zet de 
toon in zijn klasse!

Het automerk Abarth dankt zijn naam aan de racelegende 
Carlo Abarth, die racewagens van het merk Abarth bouwde 
in de 2e helft van de vorige eeuw. Nadat het merk in 1971 
werd verkocht aan Fiat, kwam het in 2008 terug als zelfstan-
dig merk. Abarth wordt geleverd door 4 dealers in Neder-
land waarvan Van Kouwen er één is. Er zijn verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar op basis van de Abarth 500 en 
een Abarth Punto Evo. De nieuwste serie van de 500 heeft 
2 speciale uitvoeringen te weten:

Turismo
Kiest u voor luxe en veel vermogen? Dan is er de Turis-
mo uitvoering: standaard 160 pk met een automatische 
of handgeschakelde versnellingsbak, lederen bekleding in 
maar liefst 4 kleuren, climate control, blue&me, 17” lichtme-
talen Imola velgen en nog veel meer! De auto onderscheidt 
zich door zijn luxe uitstraling zonder in te leveren op sporti-
viteit, want dat is waar Abarth voor staat. Koni veren, Brem-
bo remmen en 160 pk benadrukken deze eigenschap.

Competizione
De meest sportieve variant is de Competizione. In basis gelijk aan de Turismo, maar met zijn Sabelt kuipstoelen en Mon-
za Record uitlaatsysteem is dit een nog puurdere auto! Net als de Turismo heeft deze auto ook 160 pk, Brembo remmen 
en een set Koni veren. Abarth wordt verkocht vanuit de Italiaanse vestiging van Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost. 
In een special experience center wordt duidelijk waar het merk Abarth voor staat. Pure italiaanse passie en sportiviteit.

Abarth
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De volledig nieuwe Suzuki SX4 maakt 
vandaag zijn werelddebuut op de 
Autosalon van Genève. Hoogtepun-
ten van de crossover zijn het zeer rui-
me interieur, de enorme bagageruim-
te en de zeer bescheiden CO2-uit-
stoot, die tot de laagste in zijn klasse 
behoort. De nieuwe Suzuki SX4 staat 
vanaf het najaar bij de Suzuki-dealer. 
De prijzen worden later bekendge-
maakt.

De nieuwe Suzuki SX4 staat op een 
geheel nieuw platform. Suzuki levert 
de SX4 met de keuze uit twee moto-
ren. Een zuinige 1.6-liter-dieselmotor 
met 88 kW/120 pk bij 4.000 t.p.m. (320 

Nm bij 1.750 t.p.m.) en een effi  ciënte 
1.6-liter-benzinemotor. Ook deze mo-
tor levert 88 kW/120 pk, maar dan bij 
6.000 t.p.m. Het maximumkoppel is 
156 Nm bij 4.400 t.p.m. De CO2-uit-
stoot bedraagt respectievelijk 110 en 
125 g/km. 

Langer, breder en lager 
De nieuwe Suzuki SX4 is maar liefst 
ruim 150 mm langer dan zijn voorgan-
ger (nu: 4.300 mm). Ook de breedte is 
toegenomen en bedraagt nu 1.765 
mm. En omdat de nieuwe SX4 ook la-
ger is dan zijn voorganger (nu: 1.570 
mm) oogt de crossover dynamischer 
dan voorheen. De wielbasis nam met 

100 mm toe tot 2.600 mm. Dit resul-
teert in een interieur dat tot de ruim-
ste in zijn klasse behoort. Daarmee is 
de SX4 de ideale gezinsauto. 

Doorontwikkeld i-AWD-systeem
Een van de aandachtsgebieden tij-
dens de ontwikkeling van de nieu-
we SX4 waren de rijeigenschappen 
van de crossover. Het resultaat is een 
wegligging die als uitmuntend om-
schreven kan worden en veel rijple-
zier biedt. Naar wens is de SX4 lever-
baar met een doorontwikkeld i-AWD-
systeem. Ook een panoramadak - het 
grootste in zijn klasse - behoort tot de 
vele mogelijkheden.

Suzuki SX4
Dynamische crossover met zeer ruim interieur
Suzuki presenteert de volledig nieuwe SX4

Weet waar je aan toe bent bij Nissan Nieuwendijk
Het Nissan All Inclusive aanbod

In deze economisch onzekere tijden is 
het fi jn te weten waar je aan toe bent. 
Nissan Nieuwendijk beantwoordt 
hieraan met een All Inclusive-pakket. 
Met het Nissan All Inclusive aanbod 
biedt Nissan Nieuwendijk de moge-
lijkheid om een nieuwe Nissan te rij-
den voor een zeer scherp maandta-
rief, inclusief 4 jaar garantie, 4 jaar on-
derhoud en 4 jaar pechhulp. Dit bete-
kent 4 jaar lang zonder zorgen of on-
verwachte kosten in een nieuwe Nis-
san rijden voor een vast, aantrekkelijk 
tarief per maand.

Wie meer wil weten over dit aantrek-
kelijke aanbod is van harte welkom bij 
Nissan Nieuwendijk aan de Zijdelweg 
in Uithoorn. Enthousiast verkoopad-
viseur Mike Runge legt graag uit hoe 
het aanbod werkt en geeft een advies 
op maat. Mike: “Deze regeling is heel 
prettig voor mensen die behoefte 
hebben aan zekerheid en komt tege-
moet aan de persoonlijke situatie en 
wensen van de klant (hoeveel kilome-
ter rijd je per jaar, hoeveel wil je aan-
betalen etc). Het is mijn rol die wen-
sen goed in kaart te brengen en alles 

duidelijk uit te leggen zodat de klant 
een bewuste keuze kan maken die 
helemaal bij hem past. Misschien wil 
hij wel liever een aanzienlijke korting 
op de auto in plaats van het All Inclu-
sive aanbod, ook prima natuurlijk.”
Met  het huidige gamma modellen 
heeft Nissan de klant veel te bieden. 
En voor wie het nog niet wist; de de-
monstratie Nissans van Nieuwendijk 
worden nu aangeboden tegen spec-
taculaire prijzen. Kijk op www.nissan-
nieuwendijk.nl of ga langs om het 
aanbod met eigen ogen te bekijken.  

Wie een aantrekkelijke en verrassend 
ruime auto in het B-segment zoekt en 
oog heeft voor een optimale balans 
tussen prestaties, effi  ciëntie en duur-
zaamheid, maakt met de Hyundai i20 
een uitstekende keuze. Voor wie ook 
nog eens niet te veel wil betalen en 
graag met een sportief en zeer com-
pleet model wil voorrijden, heeft Hy-
undai nu de Hyundai i20 i-Deal. Met 
dit model biedt Hyundai een idea-
le reisgenoot boordevol extra’s vanaf
€ 14.795,-. Er is al een Hyundai i20 van-
af € 12.795,-.

Een van de beste aanbiedingen in 
zijn klasse
Hyundai heeft met de Hyundai i20 
een van de beste aanbiedingen in zijn 
klasse in de showroom staan. Ook de 
Hyundai i20 i-Deal is modern vormge-
geven, biedt ruimte aan vijf inzitten-
den en profi teert net als alle nieuwe 
Hyundai personenwagens van de ver-
trouwenwekkende en zeer uitgebrei-
de 5 jaar Driedubbele Garantie.

Hyundai i-Deal staat op 15 inch 
lichtmetaal
De Hyundai i20 i-Deal is gebaseerd 
op het volumemodel, de i-Motion: 
een aantrekkelijke uitvoering met be-
langrijke extra’s zoals airconditioning, 
elektrisch verstelbare buitenspiegels, 
waarin ook knipperlichten zijn geïn-
tegreerd. Deze spiegels zijn in de car-
rosseriekleur gespoten. Het stuur-
wiel is van leer en ook de pookknop 
is met leer bekleed. De i-Deal voegt 
daar sportieve 15 inch lichtmetalen 
velgen aan toe en een Bluetooth car-
kit met stemherkenning. Dit betekent 
een consumentenvoordeel van dui-
zend euro ten opzichte van de al zeer 
scherp geprijsde i-Motion-uitvoering.

Keuze uit drie motortypen en we-
genbelasting vrij
De Hyundai i20 i-Deal is verkrijgbaar 
in drie motortypen. Eén van de drie 
leverbare krachtbronnen is de nieuwe 
1.1-liter driecilinder ‘U-II’-dieselmotor 
met 55 kW (75 pk) en 162 Nm koppel. 

Deze motor is ontwikkeld in het Hy-
undai R&D Centre in Rüsselsheim en 
uitvoeringen met deze krachtbron 
kunnen wegenbelastingvrij aange-
schaft worden. De beschikbare ben-
zinemotor is een 1.2-liter viercilinder 
met 63 kW (85 pk) en een CO2-uit-
stoot die verlaagd is tot 109 gr/km. 
Daarmee is ook deze uitvoering we-
genbelastingvrij. De Hyundai i20 is er 
is ook met een 74 kW (100 pk) sterke 
1.4i benzinemotor.
Voor een optimale balans tussen pres-
tatie en effi  ciëntie wordt de Hyundai 
i20, afhankelijk van de gekozen motor, 
geleverd met een handgeschakelde 
vijf- of zesversnellingsbak of een op-
tionele viertrapsautomaat. De hand-
geschakelde transmissies zijn geopti-
maliseerd voor een preciezer schakel-
gevoel. De 1.2i benzinemotor is stan-
daard voorzien van een vijfversnel-
lingsbak, de dieselmotor van een zes-
versnellingsbak. De 1.4i motor wordt 
geleverd met een zesversnellingsbak 
of een automaat met vier verzetten.

Al snel worden de eerste winter-
banden weer omgewisseld voor 
zomerbanden. Dat is dit jaar meer 
dan ooit een punt van aandacht. 
Branche-organisatie VACO heeft 
namelijk een onderzoek laten uit-
voeren waaruit blijkt dat veel ban-
den voor personenwagens over-
matige slijtage en of schade ver-
tonen. Een inventarisatie in grote 
'bandenhotels' bevestigt dit zorg-
wekkende beeld. Het traditionele 
wisselmoment kan door veel auto-
rijders dan ook aangegrepen wor-
den om voor een nieuwe set zo-
merbanden te kiezen.
In oktober 2012 voerde de Vereni-
ging VACO, de bedrijfstakorganisa-
tie voor de banden- en wielenbran-
che een representatief onderzoek 
uit waarbij 1.500 personenauto's 
waren betrokken. Daarbij lag de fo-
cus volledig op de staat van de ban-
den. Uit het onderzoek bleek dat 
maar liefst 41% van alle gecheck-
te personenwagens ten minste één 
band met onregelmatigheidsscha-
de of een andere schade heeft. Ge-
projecteerd op complete Neder-
landse wagenpark gaat het om 
maar liefst 3,3 miljoen auto's. Nog 
een paar cijfers uit het onderzoek: 
25% van de onderzochte auto's 
heeft minimaal één band met scha-
de (wangschade, vervorming, per-
foraties, wielschade etc.). In absolu-

te zin zou het om 2 miljoen auto's 
gaan. Uit het onderzoek komt ook 
naar voren dat 8% van de auto's mi-
nimaal één band met een onregel-
matig slijtagepatroon heeft en dat 
maar liefst één op de drie automo-
bilisten rijdt met banden die ver-
ouderingskenmerken vertonen zo-
als barstjes en scheurtjes. In totaal 
4% van de onderzochte voertui-
gen had een profi eldiepte die min-
der dan de wettelijk voorgeschre-
ven 1,6 mm bedroeg (325.000 au-
to's). Overigens adviseert de ANWB 
om zomerbanden te vervangen als 
de profi eldiepte 2 mm bedraagt. 
Het laatste cijfer uit het onderzoek: 
één op de tien onderzochte auto's 
(800.000 in absolute zin) heeft ten 
minste één band die de verkeers-
veiligheid in gevaar kan brengen. 

Wisselmoment een goed ver-
vangmoment
Een rondgang door grote 'banden-
hotels', waaronder het Continen-
tal-complex in Barneveld, beves-
tigt het beeld uit de het VACO-on-
derzoek. In deze hotels zijn veel zo-
merbanden opgeslagen die scha-
de, onregelmatige slijtage en/of an-
dere mankementen vertonen. Daar 
zijn verschillende mogelijke oorza-
ken voor aan te wijzen. De econo-
mische crisis zou automobilisten er 
toe kunnen brengen langer door 

te rijden met hun banden. Daar-
naast worden onderhoudsinterval-
len van auto's steeds ruimer en is 
de keuringsfrequentie van de APK 
verlaagd. Automobilisten beste-
den zelf bovendien te weinig aan-
dacht aan hun banden - een con-
trole van het profi el en/of de ban-
denspanning wordt vaak vergeten. 
Het traditionele wisselmoment in 
het voorjaar is dus meer dan ooit 
een goede gelegenheid voor een 
serieuze check van de banden. Als 
dan blijkt dat de banden niet opti-
maal zijn, is dit hét moment om tot 
vervanging over te gaan. 

Gedegen, onafhankelijke aan-
koopinformatie
De eerste zomerbandentest van dit 
jaar, die werd uitgevoerd door de 
ANWB, internationale zusterorga-
nisaties en de Consumentenbond 
biedt voor een groot aantal kleine 
auto's, compacte en grote midden-
klassers al gedegen informatie voor 
de aanschaf van nieuwe zomer-
banden. Ook uit deze test blijkt dat 
goede banden essentieel zijn voor 
de verkeerveiligheid. Bijkomend 
voordeel: door het wisselmoment 
aan te grijpen om tot vervanging 
over te gaan, besparen automobi-
listen later in het seizoen een extra 
gang naar de garage of de banden-
specialist.

Veel autobanden in zorgwekkende staat
'Inventaris' bandenhotels bevestigt 

onderzoek van VACO

SEAT blijft op de goede weg. Ondanks 
de laagconjunctuur investeerde SEAT 
in 2012 als nooit tevoren om de toe-
komst van het merk veilig te stellen. 
De Spaanse autofabrikant maakte 652 
miljoen euro vrij voor investeringen in 
R&D - bijna 100 miljoen meer dan in 
het voorgaande fi nanciële jaar. Deze 
aanzienlijke uitgave en een lichte stij-
ging van het aantal werknemers heb-
ben SEAT er niet van weerhouden het 
resultaat na belastingen met 51% te 
verbeteren ten opzichte van 2011, tot 
een resultaat van -30 miljoen euro. 

Tijdens de presentatie van de jaarcij-
fers bleek dat SEAT het jaarresultaat 
vóór belastingen met bijna 100 mil-
joen euro wist te verbeteren: van -232 
miljoen euro in 2011 tot -134 miljoen 
euro in 2012, een verbetering van 
42%. "Afgelopen jaar was veeleisender 
dan voorzien, met een aanzienlijke 
daling in de vraag naar auto's in Zuid-
Europa. Maar we zijn er in geslaagd 
de trend van de afgelopen drie jaren 
vast te houden," verklaarde SEAT's Pre-
sident James Muir tijdens de perscon-
ferentie over de 2012 resultaten. Sinds 

2009 heeft de onderneming het ver-
lies vóór belastingen met tweeder-
de teruggebracht, van -391 miljoen 
euro naar -134 miljoen euro in 2012. 
Bovendien startte SEAT het jaar 2013 
met positieve cijfers, met een wereld-
wijde verkooptoename van 14% ge-
durende de maanden januari en fe-
bruari. 

Meer producten en verdere inter-
nationalisering
Het productoff ensief en de verdere 
exploratie van nieuwe markten vorm-
den naast het eerste volledige pro-
ductiejaar van de Audi Q3 de belang-
rijkste factoren voor de groei van SEAT 
in 2012. Die factoren vertaalden zich 
in een omzetgroei van meer dan 1 
miljard euro, naar een totaal van 6,1 
miljard euro (21% meer dan het vo-
rige fi nanciële jaar).  De onderne-
ming vergrootte het aandeel geëx-
porteerde auto's van 79% naar 83% 
en het merk is nu in 77 landen verte-
genwoordigd. Desondanks was deze 
groei niet voldoende om de verkoop-
daling in de automobielindustrie in 
Zuid-Europa (-16%) te compense-

ren, wat zich vertaalde in 321.000 ver-
kochte SEATs in 2012 (een afname van 
8,3%). Al met al noteerde SEAT uitste-
kende resultaten in landen als Duits-
land, voor het eerst de grootste markt 
voor SEAT waar het Spaanse merk een 
groei van 22,5% noteerde tegenover 
een marktafname in Duitsland van 
bijna 3%. Ook buiten Europa groei-
de SEAT. Het debuut in China en de 
herlancering van het merk in Rusland 
versterkten de resultaten die in Mexi-
co (+16,6%), Noord-Afrika en het Mid-
den-Oosten werden geboekt. SEAT 
verviervoudigde de verkoop in Alge-
rije en noteerde een verkoopstijging 
van 43% in Israël. In 2012 groeide 
SEAT buiten Europa met 46%. 

Samenvattend concludeert SEAT Pre-
sident James Muir: "We hebben ons 
huiswerk gedaan. Ons modelaanbod 
is nu zowel solide als duurzaam, om-
dat meer dan 40% van de auto's die 
we wereldwijd verkopen een CO2-uit-
stoot onder de 120 gram heeft. Nu 
moeten we er aan werken om dit po-
tentieel om te zetten in tastbare zake-
lijke successen." 

Hyundai i20Hyundai i20

AUTOBIJLAGE

SEAT
SEAT verbetert resultaat voor derde achtereenvolgende jaar 
Modelaanbod zowel solide als duurzaam

Hyundai i20 i-Deal ideale reisgenoot
Een aantrekkelijke en verrassend ruime auto









Mijdrecht - Sporters werd geadvi-
seerd ledematen in te smeren met 
vaseline tegen bevriezing. Toch wa-
ren de straffe wind en bittere kou 
geen spelbreker tijdens de eerste 

editie van ‘De Ronde Venen Cup’.
Tennisvereniging Wilnis, Vinkeveen 
en De Ronde Vener organiseerde op 
zaterdag 23 maart een toernooi om 
de strijd aan te gaan met de ande-

re verenigingen uit de gemeente De 
Ronde Venen. Ondanks dat niet al-
le banen speelklaar waren voor het 
zomerseizoen, werd er met 85 man 
getennist bij twee verenigingen.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdagmiddag 19 
maart werd de tweede ronde van 
de laatste parencompetitie ge-
speeld bij Bridgeclub Hartenvrouw. 
Er waren 4 scores boven de 60% 
in de A-lijn en wel Nel Bakker en 

An van der Poel met 64.58%. Ge-
ke Ludwig en Margot Zuidema 
64.17%, dan volgen Thecla Maar-
schalk en Rees van der Post met 
62.08% en de 4e plaats was voor 
Rita Vromen en Reina Slijkoord 

met 60.83%. In de B-lijn ook 
mooie scores voor Bibeth Koch en 
Tina Wagenaar met  58.33%, Cor-
rie Bleekemolen en Emy Brand-
sen 57.00%. Vera van Wessem en 
Elly van Brakel 56.67%. De vier-

de plaats was voor Corinne van 
der Laan en Henny Janssen met 
56.50%. Hartenvrouw gaat nog 4 
middagen spelen voor de compe-
titie en a.s. dinsdag is er de feeste-
lijke paasdrive.

Pupillen Nooit Gedacht in 
de prijzen
De Ronde Venen - Zaterdag 23 
maart was de laatste wedstrijd op 
de Jaap Edenbaan van dit seizoen.  
Er werd gestreden om het Amster-
damskampioenschap. In de cate-
gorie pupil A een 100,500 en een 
300m, de categorie B over dezelf-
de afstanden, de categorie C 2x een 
100 en 2x een 300m en dit gold ook 
voor de jongste pupillen van de ca-
tegorie DEF. Van de ijsclub nooit-
gedacht waren Estelle de Jong 
(A),Julian Bunschoten (A), Jop van 
Rijn (A), Lotte van der Meijden (B), 
Romy de Jong (B), Ivar Immerzeel 
(B), Claudia Schuurmans (C), Bonne 
van Avezaath (D), Sterre van Schaik 
(F) en Anne de Jong(F) uitgenodigd 
om de strijd aan te gaan met bes-
te rijders van de Jaap Edenbaan. 
Het weer was Siberisch, iets onder 
het vriespunt, maar het voelde door 
de oosten wind zeer koud aan. De 
windrichting bleek wel gunstig voor 
de tijden, vooral op de 300m wer-
den veel persoonlijke records gere-
den doordat er gestart werd met de 
wind in de rug. Het hele weekend 
bleek dat er dan zelfs sneller  ge-
reden word als in THIALF. Er werd 
begonnen met de 100 meter, het 
was van jong naar oud, Anne reed 
als eerste tegen Sterre, Sterre won 
maar Anne reed wel een PR. In het 
klassement eindigde Bonne als 3e 
met 3 PR’s, Sterre als  4e met 1PR 
en Anne als 6e met 3 persoonlijke 
records.

Dames pupillen
In de categorie Dames pupillen C 
eindigde Claudia in het klassement 
op een  3eplaats met 3 mooie PR’s. 
Romy Snel was ook uitgenodigd 
voor deze categorie maar was he-
laas ziek. Het vuurwerk begon echt 
bij de Dames B, toen Lotte het op 
moest nemen tegen het talent An-
na van HCA, al goed voor 44,04 op 
de 500m( Thialf ). Lotte kon redelijk 
volgen en reed over de 100 m 12,73 
tegen 12,48 voor Anna. Op de 500m 
reed Lotte tegen Romy, Lotte was 

goed weg op de eerste 100m, Ro-
my niet en kon net voor haar langs 
op de kruising. Lotte reed 48,79 en 
Romy 49,45. Na 2 afstanden lag 
Lotte op koers voor zilver en Romy 
moest de strijd aan gaan tegen Em-
ma voor het brons. Romy won de 
300m( 30,43) met een PR van Em-
ma, maar het was niet genoeg om 
Emma voorbij te gaan in het eind-
klassement. De laatste 300m van de 
dames B ging weer tussen Lotte en 
Anna, ze waren beiden goed weg, 
helaas viel  Lotte in de bocht en An-
na won het goud met een baanre-
cord op de 300m. Emma van HGI 
mocht het zilver meenemen en het 
brons was voor Romy.

Heren pupillen
Bij de heren pupillen B was het 
Ivar die streed om het brons, goud 
en zilver zijn op dit moment nog te 
veel gevraagd. Dit seizoen heeft Ivar 
zeer veel vooruitgang geboekt en 
dit harde werken werd op de Jaap 
Eden bekroond met brons en 2 PR’s, 
13,71 (100m) en 32,15 op de 300m. 
Ivar reed  53,45 op de 500m.

Bij de dames categorie pupillen A 
was Estelle de favoriet, het hele sei-
zoen rijd ze al goed. Ze begon met 
haar minst favoriete afstand, de 100 
m en eindigde daar op een gedeel-
de 3e plaats met 12,96, de snelste 
was Tessa met 12.59.
Op de 500m maakte Estelle het goed 
met een  48,29 en op de 300m ver-
beterde ze haar clubrecord met een 
tijd van 29,94 wat dus resulteerde 
in een gouden plak in het eindklas-
sement. Julian en Job ging de strijd 
aan bij de heren pupillen A, waar de 
concurrentie hevig is. Julian is meer 
iemand voor de lange afstand, reed 
wel 2 PR’s 13,19 (100m) en 30,41 
(300m) en 48,40 op de 500m, maar 
kwam in het geweld niet verder als 
die vervelende 4e plaats. Job, die re-
serve stond, mocht toch starten en 
eindigde met een PR op de 300m op 
een 13e plaats.

Tennisvereniging Vinkeveen wint 
eerste editie van De Ronde Venen Cup

Van 10.30 uur tot 17.30 uur werden 
met partijen van een uur de games 
geteld om een uiteindelijke winnaar 
te kunnen bepalen. Het was fantas-
tisch om te zien dat alle deelnemers 
paraat stonden ondanks de kou, 
sommige waren als ware winter-
sporters verkleed. Er werd de hele 
dag sportief, gezellig, maar ook fa-
natiek gesport! Bizarre punten, door 
de wind wegdraaiende tennisballen, 
waren eerder regelmaat dan uitzon-
dering.

In Vinkeveen zorgden de hoog-
ste categorieën voor mooie partij-
en voor de vereniging, waar tevens 
een Open Dag werd gehouden. Een 
paar kilometer verderop, bij TV Wil-
nis, lagen de banen er verlaten bij. 
De nieuwe Advantage RedCourt 
banen zullen hopelijk snel bespeel-
baar zijn voor het nieuwe seizoen. 
Weer een paar kilometer verderop, 
bij TV De Ronde Vener, werden de 
laatste wedstrijden gespeeld, waar-
na aan het einde van de middag de 
winnende club bekend werd ge-
maakt.

De Ronde Venen Cup 2013 is ge-
wonnen door tennisvereniging Vin-
keveen! Een mooie start voor een 
jarenlange traditie met volgend jaar 
hopelijk deelname van alle tennis-
verenigingen uit de gemeente!

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. 
Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Maart 2013: ijselijk koud
Rijdend op mijn brommer 
langs de Amstel op een 
ijzige woensdagmiddag, 
zag ik dit mooie tafereel 
van opkruipende ijspegels. 
Thuis heb ik mijn camera 
gepakt en heb de kou 
nogmaals getrotseerd om 
er een foto van te maken. 
Het is toch ongelofelijk dat 
wij op 25 maart nog zo’n 
mooie creatie van de na-
tuur mogen aanschouwen!

Graag deel ik 
deze foto’s met 
u. Ze zijn snel 
gemaakt met 
een camera die 
steeds uitvalt. 
Toch legt de ca-
mera hetgeen ik 
zag goed vast.
De foto’s zijn 
gemaakt aan de 
rand van Nes 
aan de Amstel 
op maandag 25 
maart om 17.00 
uur.
L. Skrivankova

Echt ambachtelijk ijs vind je bij Cadore
Uithoorn - Hoewel de huidige 
weersomstandigheden eerder uit-
nodigen om een hete kop koffi e te 
drinken dan aan een (lekker) ijs-
hoorntje te likken, kan dat toeval-
lig allebei bij Cadore op de Wilhel-
minakade 57. In de voormalige sa-
lon van Hans IJs vlak op de hoek 
bij de Stationsstraat. Cadore is een 
nieuwe ijs- en koffi esalon die haar 
deuren zaterdag 16 maart opende. 
Een tweede vestiging presenteer-
de zich diezelfde dag op het Raad-
huisplein 8 in Mijdrecht tussen het 
Kruidvat en Jamin, waar eertijds 
een geldautomaat was geplaatst. 
Eigenaars zijn Miranda van Koot 
en Arno Weijs. De vestigingen zijn 
weliswaar kleinschalig maar heb-
ben overheerlijk ambachtelijk Itali-
aans ijs te bieden. Dat wordt in ei-
gen beheer door Miranda gemaakt 
in de zaak in Uithoorn. Zij is gedi-
plomeerd en gecertifi ceerd ijsberei-
der, een van de weinige vrouwelijke 
in ons land en is voornemens zich 
nog verder te bekwamen in de ijs-
bereiding om dat als ‘meester ijsbe-
reider’ af te ronden. Miranda volg-
de o.a. ook cursussen in Italië in de 
buurt van Venetië, landstreek Val-
le di Cadore waar de ijssalon haar 
naam aan dankt. Miranda heeft het 
klappen van de zweep geleerd bij 
de lokale Italiaanse ijsmeesters en 
echt, ze kan er wat van! Heerlijk ijs 
in 36 verschillende smaken waarbij 
uitsluitend natuurlijke grondstoffen 
en vruchten worden verwerkt, zo-
als biologische melk van de beken-
de boerderij De Lindenhorst in De 
Hoef en gepureerd vruchtvlees van 
bijvoorbeeld mango, banaan, aard-
bei en andere maar ook noten en 
noem maar op. Wat te denken van 
zelfgemaakt oma’s appeltaartijs, of 

tiramisu, caramel salty en yoghurt-
bosbessenijs?... Die zuivere ingredi-
enten proef je in deze hemels sma-
kende ijsproducten. Ze worden bo-
vendien dagelijks vers met veel lief-
de en zorg bereid. Behalve een ijs-
hoorntje kan je er ook genieten van 
een heerlijke ijscoup met gevarieerd 
ijs en vergeet dan vooral de choco-
ladeversie niet. Die is heel bijzonder 
want het gaat hier om echte choco-
lade! Miranda maakt op verzoek ook 
lekkere ijstaarten in diverse varia-
ties. Cadore heeft ook de beschik-
king over een echte antieke ijscokar. 
Die kan naar wens (met ijs) gehuurd 
worden voor een particulier of zake-
lijk feestje. Origineel!

Actie ijsbolletjeskaart
Mocht het weer omslaan en zich van 

Liliane Nederlands Kampioen 
Solo Accessories
Mijdrecht – Soliste Liliane Roosen-
daal van Show- en Marchinband VI-
OS heeft meegedaan aan de Ne-
derlandse Kampioenschappen Ma-
jorette Accessories te Leidschen-
veen. Met haar “sterrenshow” be-
haalde zij de nationale titel! Liliane 
heeft het afgelopen jaar met al haar 
wedstrijden plaatsingspunten voor 
dit kampioenschap verdiend. Hier-
door kreeg zij een deelnamebewijs 
voor de jaarlijkse Nederlandse Kam-
pioenschappen Accessories. Met in 
totaal 5 deelnemers in haar divisie, 
ging zij de strijd aan om een podi-
umplek. Een podiumplek geeft na-
melijk weer recht op een plek in de 
Nederlanse Equipe die naar het Eu-
ropese Kampioenschap gaat.
De afgelopen weken heeft Liliane, 

samen met haar trainster Petra Faas, 
de show tot in perfectie getraind. Zij 
heeft tijdens deze kampioenschap-
pen een fantastische show laten 
zien. 
Het vele trainen heeft tot een uitste-
kend resultaat geleid: Liliane ver-
sloeg al haar concurrenten en mag 
zich dit jaar Nederlands Kampioen 
Solo Accessories noemen!

Plezierig staartje
Deze kampioenstitel heeft natuur-
lijk een plezierig staartje. Liliane 
wordt opgenomen in de Nederland-
se Equipe, die van 3 t/m 7 oktober 
2013 naar Lillehammer in Noorwe-
gen gaat, om daar deel te nemen 
aan de Europese Kampioenschap-
pen!

haar ‘natuurlijke lentekant’ toont 
met prettiger temperaturen dan nu, 
dan is een bezoek aan ijssalon Ca-
dore meer dan waard. Voor liefheb-
bers is er ook crushed ijs in diverse 
smaken. Vooral kinderen blijken dit 
erg lekker te vinden net zoals softijs, 
waar u bij Cadore ook om kunt vra-
gen. Bij Cadore kunt u ook terecht 
voor milkshakes en een kop heerlij-
ke Italiaanse Buscaglione koffi e met 
een stuk oma’s appeltaart of een 
Luikse wafel. Iets bijzonders! Als 
openingsactie was het verspreiden 
via de media van een ‘ijsbollenkaart’ 
voorzien. Helaas ging dat niet hele-
maal zoals men zich dat had voor-
genomen. Maar tot en met zaterdag 
30 maart kunnen liefhebbers van dit 
heerlijke ijs bij Cadore nog een bol-
letjeskaart kopen voor 7,50 euro. Op 

de kaart staan 15 bolletjes gedrukt. 
Gaat u weer een keer een bolletje 
ijs halen, wordt die van de kaart af-
gestreept. U koopt dus met de kaart 
15 bolletje ijs in voor de helft van de 
prijs, want normaal kost een bol-
letje ijs 1 euro. De bolletjeskaart is 
het hele jaar nog geldig en niet per-
soonsgebonden. Een aanrader om 
dit te doen want het scheelt de helft. 
Koopt u twee of meer kaarten, dan 
kunt u met uw kinderen de komen-
de lente en (warme?) zomer lekker 
af en toe een ijsje eten. Daarvoor 
hoeft u dan niet meer te betalen.
Openingstijden: dagelijks van 
12.00 tot 21.00 uur. Kijk op de 
website: www.ijssaloncadore.nl. 
Ook te volgen op Twitter en Fa-
cebook: de smaken van Cadore. 
E: info@ijssaloncadore.nl.



Mijdrecht - 23 Maart was het dan 
eindelijk zover, de start van het 
wedstrijdseizoen acrogym voor de 
hoogste 2 niveaus. In alle vroegte 
(en kou) reden de teams op B-ni-
veau naar Oss om daar hun oefenin-
gen te laten zien. Bij acrogym laat 
je op muziek een mooie choreogra-
fie zien, waarin je ook gezamenlijk 
acrobatische kunsten toond. Het is 
een prachtig spektakel om naar te 
kijken en om te doen. Bij GVM’79 
zijn op dit moment 3 teams die op 
het één na hoogste niveau uitko-
men. Zij trainen 2 à 3 keer in de 
week om de moeilijke elementen 
onder de knie te krijgen. Wil jij dit 
ook een keer komen bekijken? Kijk 
dan op hun website en meld je aan 
voor een proefles of geef je nog snel 
op voor de lessen “kies voor hart en 
sport”. De damesgroepen op B-ni-
veau moesten zaterdag als eerste 
de vloer op. Demy, Imara en Sabi-
ne hadden de pech dat zij echt als 
eerste moesten en de jury begon di-
rect erg streng te jureren, hierdoor 
bleef er weinig speelruimte over. De 
tempo-oefening van deze meiden 
was van een hoog moeilijkheidsni-

veau met 2 dubbele salto’s, waarvan 
1 gehoekt! Ook waren er helaas wat 
slordigheidsfoutjes in de landingen. 

Mist in
Bij de balansoefening gingen ze een 
beetje de mist in met de handstan-
den. Dat was erg jammer, want in de 
les ging het afgelopen week super! 
De andere toren stond echter als 
een huis. Met een puntentotaal van 
41,5 pnt werd het GVMteam uitein-
delijk 17e. De concurrentie uit de ei-
gen vereniging kwam van Mariska, 
Vynia en Laura. Zij hebben tijdens 
de oefenwedstrijden hun oefenin-
gen goed uitgetest en dat betaalde 
deze wedstrijd uit. Met een knallen-
de tempo-oefening met ook 2 dub-
bele salto’s en een perfecte schroef 
scoorden de dames 25,650 pnt. Ook 
Vynia’s salto a.o. was dit keer goed 
geland! Bij balans ging het voor-
gaande wedstrijden steeds mis bij 
de boogjes toren (zie foto). Maar dit 
keer was het geen probleem. Ook 
bij de handstand werd volledige 
controle getoond. Een welverdiende 
25,750 mocht bij de tempo-punten 
worden opgeteld. 

Dit was goed genoeg voor de 4e 
plek, net te weinig voor een me-
daille, maar daar gaan we volgen-
de keer voor!

Dames
In de middag kwam het damespaar 
Joëlla en Naomi in actie. Waar de 
tempo-oefening vorige week nog 
hun “geheime” wapen was, was het 
deze keer niet hun visitekaartje. Te-
veel grote fouten konden de goe-
de puntjes niet meer verhullen en 
de score kwam daarmee op 19,9pnt. 
Toch gingen de dames vol goe-
de moed naar hun balansoefening. 
De handstand stond als een dijk en 
ook op de overige elementen was 
weinig aan te merken. Voor balans 
scoorden zij dan ook de 3e score 
van de dag! Super goed! Het totaal 
van 44,7pnt bracht hen uiteindelijk 
naar de 9e plek. Erg wisselende sco-
res dus voor de teams van GVM’79. 
De volgende wedstrijd is pas over 2 
maanden, dus voldoende tijd om al-
le zaken op orde te brengen! 

Tot die tijd trainen de teams door in 
gymzaal “de Brug” bij GVM’79. 

Open dag bij TTC De Merel 
werd een koude klus

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag, 24 maart, organiseerde de 
fietsclub TTC De Merel weer haar 
jaarlijkse open dag. Deze dag is 
speciaal bedoeld om nieuwe en as-
pirant leden kennis te laten maken 
met de club en hun leden.

In tegenstelling tot andere jaren 
hadden we dit keer te maken met 
zeer barre weersomstandigheden. 
Het was bij de start om 09.00 uur 
maar liefst -5 graden en een ge-
voelstemperatuur van -10 door een 

harde oosten wind. Gelukkig scheen 
er nog wel een lekker zonnetje. On-
danks deze koude omstandighe-
den waren er toch 25 personen naar 
eetcafe De Schans gekomen om 
aan de start van het toertochtsei-
zoen deel te nemen en de weersele-
menten te tarten. In overleg met al-
le toerfietsers werd besloten om een 
ingekorte beschutte route te rijden. 
Na een bemoedigende toespraak en 
een sterke kop koffie vertrokken de 
2 nieuwe leden en 23 merels goed 
ingepakt in 2 groepen. Voor sommi-

gen bleek de openingsrit een ware 
beproeving maar iedereen kwam na 
respectievelijk 30 en 40 km weer te-
rug in De Schans om weer even op 
te warmen met een kop warme cho-
colademelk. 
Als fietsclub snakken we naar beter 
weer en we hopen dat we bij de vol-
gende tocht op zondag 7 april met 
aangenamere temperaturen te ma-
ken krijgen. Een aankondiging volgt 
nog maar vast staat dat dan de Turf-
toer verreden wordt. Foto: sportin-
beeld.com

Wisselende scores voor de 
acrogymsters van GVM’79

Argon zaterdag doet zich 
tekort tegen Voorthuizen
Mijdrecht - Argon heeft zich te-
gen VVOP duidelijk tekort gedaan, 
de gehele wedstrijd kreeg het vol-
doende mogelijkheden om de sco-
re te openen maar het was allemaal 
net niet. Op slag van rust werd de 
defensie van Argon slim uitgespeeld 
en scoorde de gasten de 0-1. Na 
de thee een zelfde spelbeeld maar 
dankzij de man van de wedstrijd 
doelman Pieter Verwaal kon VVOP 
de punten mee naar huis nemen.
Binnen tien minuten kreeg VVOP de 
mogelijkheid om al vroeg op voor-
sprong te komen toen Robert Wou-
denberg na gerommel in de verde-
diging van Argon opeens een vrije 
schietkans kreeg, maar hij profiteer-
de hier niet van. Daarna was het de 
beurt aan Argon om wat aan de ’nul‘ 
op het scorebord te doen. Eerst za-
gen we een mooi schot van Rode-
rick Röling dat in de handen van de 

doelman terechtkwam, vervolgens 
werd een verre ingooi van Wouter 
Winters door Stefan Tichelaar op-
gepikt en vervolgens op doel afge-
vuurd, doelman Verwaal stond pa-
raat. Ook Lesley Groenen kreeg nog 
een vrije schietkans, echter hij mikte 
te hoog. Daar tussendoor zagen we 
een uitbraak van VVOP maar ook 
Van Ginkel mikte te hoog. Voor rust 
nog twee goede kansen voor Argon, 
na een voorzet van Groenen kop-
te Stefan Tichelaar in handen van 
de keeper en even later ging Groe-
nen alleen op de doelman af maar 
ook nu bleef de teller op nul staan. 
In minuut 45 kwam VVOP toch op 
voorsprong, na een voorzet vanaf 
rechts kwam een aanvaller van de 
gasten goed voor z’n verdediger en 
tikte vervolgens gemakkelijk binnen 
0-1.
Na de thee hetzelfde spelbeeld, Ar-

gon probeerde de aansluitingstref-
fer te forceren en VVOP nam genoe-
gen met enkele, toch wel gevaarlijke 
uitvallen. Eerst zagen we een vrije 
trap van Stefan Tichelaar die door 
Oscar Leune net niet werd geraakt. 
Bij schoten van Tichelaar en Röling 
greep keeper Verwaal weer in. Met 
Ali Eren voor Rick Verweij probeer-
de coach Jack Honsbeek meer aan-
vallend vermogen in te zetten, ver-
der dan een poging van Vincent 
van Hellemondt (over) en een schot 
van Nick van Asselen ( prooi doel-
man) kwam het teleurstellende Ar-
gon niet. VVOP kreeg nog wel een 
paar mogelijkheden, maar met as-
sistentie van Nick van Asselen hield 
doelman Rahim Gök z’n doel verder 
schoon.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
IJFC en maandag ontvangt Argon 
VRC uit Veenendaal.

Esther Vergeer bezoekt 
Twistvliedschool
Mijdrecht - Op dinsdag 19 maart 
kwam Esther Vergeer bij de Twist-
vliedschool in groep 7 op bezoek. 
Esther is de beste rolstoeltennisster 
ter wereld, en vijfvoudig Olympisch 
kampioen. De maandag ervoor heb 
ik mijn spreekbeurt over Esther ge-
houden. Esther kwam vertellen over 
haar leven en hoe ze zo goed gewor-
den is in rolstoeltennis. Ook vertelde 
ze waarom ze gestopt is met tennis. 

Ik heb het tennisracket gekregen 
waarmee ze de US Open heeft ge-
speeld. En de klas heeft haar boek 
‘Esther Vergeer, kracht en kwets-
baarheid’ gekregen. Ook zijn we op 
de foto geweest en we gingen al-
lemaal vragen aan haar stellen. Ze 
heeft de hele klas haar handteke-
ning gegeven. En ze had de gouden 
medaille van Londen 2012 meege-
nomen. Alle kinderen mochten hem 

vasthouden. Ook vertelde Esther 
over haar Esther Vergeer Founda-
tion. Met haar Foundation probeert 
ze zoveel mogelijk lichamelijk ge-
handicapte kinderen kennis te laten 
maken met sport. Ze vroeg aan de 
kinderen in de klas of iedereen aan 
sport deed. Want sporten is goed 
voor je. Ik schaats bij IJsclub Nooit-
gedacht, bij het G-schaatsen. Het 
was een superleuke ochtend.

SV Argon stopt met 
zondag 1 en begint
met meisjesvoetbal

Mijdrecht - In de nieuwsbrief 
geeft het bestuur van Argon tekst 
en uitleg over het besluit om te 
stoppen met de zondag 1 selectie. 
‘De basis voor dit besluit ligt in het 
feit, dat meer en meer spelers be-
sluiten om hun carrière op zater-
dag voort te zetten als vervolg op 
hun jeugdopleiding, wat dit sei-
zoen er al toe leidde dat Argon op 
zondag geen tweede team op de 
been kon brengen. De spelers wil-
len duidelijk de vrijheid, om de za-
terdagavond op hun eigen wijze in 
te vullen. Deze trend, gevoegd bij 
het moeizame economische kli-
maat waardoor belangrijke spon-
soren zich genoodzaakt hebben 
gezien om hun ondersteuning te 
beëindigen maakt het noodzake-
lijk om een op de toekomst gericht 
besluit te nemen. Het blijven han-
teren van twee prestatiegerich-
te seniorenafdelingen zou kunnen 
leiden tot onverantwoorde finan-
ciële risico’s, waardoor het voort-

bestaan van de club zelfs in het 
geding kan komen’, aldus het be-
stuur.

Beslissing
Zij vervolgt: ‘Aangezien het be-
stuur dit ten koste van alles wil 
voorkomen, heeft men deze toch 
drastische beslissing moeten ne-
men. Uiteraard worden de ge-
maakte afspraken met spelers en 
trainers op correcte wijze afge-
wikkeld. Dit betekent dus dat SV 
Argon per 1 juli 2013 zal stoppen 
met het spelen van selectievoet-
bal op de zondag. Voor de overi-
ge teams die nu op zondag spelen 
heeft deze beslissing geen con-
sequenties, zij kunnen hun hob-
by gewoon op zondag blijven be-
oefenen. Door deze beslissing ziet 
het bestuur extra mogelijkheden 
om het prestatievoetbal op za-
terdag te ondersteunen, waar-
bij de spelers van de huidige zon-
dagselectie en uit de jeugdoplei-

ding een versterkende rol kunnen 
spelen. 

Meisjesvoetbal
Daarnaast wordt uiteraard het 
grote contingent aan recreatie-
voetballers op deze speeldag 
niet vergeten, zij zijn tenslotte het 
overgrote deel van de actieve ver-
enigingsleden. Met het oog op de 
toekomst wil Argon met ingang 
van het komende seizoen ook 
meisjesvoetbal (de snelst groei-
ende afdeling binnen de KNVB) 
gaan promoten ter versterking 
van de verenigingscultuur. De 
nieuwe situatie houdt in, dat de 
focus om op hoog sportief niveau 
te voetballen dus gericht zal wor-
den op de zaterdag. De mogelijk-
heden daartoe zullen op de juis-
te wijze ondersteund gaan wor-
den, met medewerking van spon-
soren en de inzet van alle trainers, 
werkzaam binnen de jeugdoplei-
ding’, aldus het bestuur.

Maak kennis met tennis
Mijdrecht - Tennisvereniging De Ronde Vener 
heeft ook dit jaar weer de zogenaamde “puppytrai-
ning” georganiseerd. Dit zijn trainingen voor kin-
deren van 6 t/m 8 jaar. Het zijn 4 kennismakings-
lessen. In deze lessen word een basis gelegd voor 
het echte tennisspel. Deze lessen worden gegeven 
door onze trainer Ruud v/d Helm. Zo kunnen de 
kinderen ervaren of ze het tennissen leuk vinden 
en of ze het willen blijven doen.
Al spelenderwijs maken ze kennis met het tennis-
sen. Dit bestaat uit allerlei oefeningen. Hun bal-
vaardigheid is  getest en ze hebben allemaal na de 
laatste les een balvaardigheidsdiploma gehad. Er 
deden dit jaar 7 kinderen mee. Één les hebben we 
moeten verplaatsen vanwege de sneeuw. De kin-
deren waren erg enthousiast ondanks het soms 

wat frisse weer. Dit blijkt wel uit het aantal kinde-
ren wat lid is geworden. Dit jaar zijn dat er vijf, waar 
we als verenging heel erg blij mee zijn. Alle kinde-
ren van de “puppytraining” hebben we ook uitge-
nodigd voor ons pannenkoekentoernooi op woens-
dag 27 maart.

Zo maken ze meteen een leuk toernooitje mee. De 
jeugdcommissie van tennisverenging De Ronde 
Vener organiseert nog veel meer leuke toernooien. 
Zoals o.a het hematoernooi, een kamp en natuurlijk 
ook clubkampioenschappen. Lijkt het je ook leuk 
om bij onze vereniging te komen tennissen dan 
kun je voor meer informatie terecht op onze web-
site www.tvdrv.nl of  mailen naar jeugd@tvdrv.nl. 
Misschien tot ziens.
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HSV: “Maak onze penning-
meester nummer één!”
De Hoef – Het bestuur en de le-
den van sportvereniging HSV uit De 
Hoef willen heel graag  uw hulp in-
roepen. Hun penningmeester Den-
nis Sassen is genomineerd voor 
Penningmeester van het Jaar. Na-
tuurlijk zijn alle vrijwilligers heel erg 
belangrijk, de een doet werk dat je 
ziet en een ander werkt meer ach-
ter de schermen. Zo ook de pen-
ningmeester, maar zeker in deze 
tijd waarin het voor een hoop men-
sen onzeker is is het niet altijd pret-
tig om de contributie rond te krijgen.
En toch gaat deze penningmees-
ter er helemaal voor. En door de-
ze nominatie is het natuurlijk extra 
leuk om eens iemand in het zonne-
tje te zetten. Alleen lukt dat  niet al-
leen want er moet via internet ge-
stemd worden. En dáár zit nu de 
vraag. Gunt u deze penningmeester 
deze titel net zo erg als de leden van 
HSV dat doen? Dan zou het mooi 
zijn als u hen wilt helpen. Ga naar  
www.penningmeestervanhetjaar.nl.
Bij stemmen vult u HSV in en dan 
komt er een aantal kadidaten te-

voorschijn, u kiest dan voor Den-
nis Sassen HSV De Hoef. Want zou 
het niet mooi zijn als de titel naar ie-
mand gaat uit uw eigen omgeving?

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 29 maart is 
er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Cafè de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43 in Vinke-
veen. U dient om 20.00 uur aanwe-
zig te zijn en uiterlijk om 20.15 zal 
begonnen worden met kaarten, dit 
op veelvuldig verzoek. Er zullen vier-
maal zestien giffies gespeeld wor-
den, de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van 
de prijsklaverjasavond op vrijdag: 

1. William Mayenburg  7765 punten 
2. Gerrit de Busser  7008 punten
3. Jan van Kouwen  6960 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Annelies van Scheppingen die dui-
delijk haar avond niet had met 5203 
punten. 
Data voor het prijsklaverjassen in 
Café de Merel tot aan de vakantie: 
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Aanvang 
van alle avonden is 20.15 uur. Voor 
meer info: tel. (0297)263562. 

Veenlandturnsters weer in de prijzen
Wilnis - Zaterdag 23 maart gingen 
de Veenlandturnsters door de ijzi-
ge kou weer vroeg op pad richting 
Amersfoort voor de tweede voor-
ronde keuzenoefenstof. Als eersten 
mochten Eva Turk, Floor Kouwen-
berg en Julie Postma turnen. Eva 
was de vorige keer 4de maar zater-
dag ging het niet zo als ze gehoopt 
had. Op vloer moest het muziekje 
drie keer opnieuw gestart worden 

en daardoor raakte ze van slag en 
ging de oefening niet meer zo net-
jes. Op sprong voor het eerst met 
plank gesprongen en ze deed dit 
uitstekend! Eva behaalde dit keer 
een 15de plaats. Op de andere 
baan begonnen Floor en Julie op 
vloer heel goed. Op sprong twee 
mooie overslagen en op brug was 
Floor zelfs de beste. Maar toen 
kwam balk en zoals Floor zelf al 

zei ‘daar zullen we het maar niet 
meer over hebben’. Floor behaalde 
de 9de plaats en Julie werd 14de.  
Daarna was het de beurt aan Kim-
berly Bouman en Sascha Stam. Ze 
draaiden beiden een keurige wed-
strijd volgens de Veenlanders. Hier 
en daar een paar schoonheids-
foutjes maar toch was de uit-
slag weer enigszins teleurstellend. 
Kimberly werd 10de en Sascha 

12de. Meiden, de trainsters vin-
den dat jullie het uitstekend ge-
daan hebben !

Ziek
In de 4de ronde de beurt aan Kim-
berly Moeliker en Amber Verka-
ik. Helaas kreeg Veenland een te-
lefoontje dat Amber ziek was dus 
Kimberly moest het deze dag al-
leen doen. Ze turnde een hele con-
stante wedstrijd. Met mooie, strak-
ke oefeningen behaalde Kimberly 
een mooie 6de plaats. Hierna was 
het de beurt aan de senioren Tanja 
Kamp, Rebecca Janmaat en Vera 
Schwegler. Dit keer geen school-
feest de avond ervoor dus uitge-
rust aan de start? Ze begonnen op 
brug en dit ging uitstekend. Vera 
was helemaal verbaasd maar werd 
3de op dit toestel en Tanja behaal-
de weer het hoogste cijfer. Door 
naar balk: ook daar geen rare din-
gen dit keer en Rebecca behaal-
de hier het hoogste cijfer. Ook op 
vloer en sprong ging het prima en 
bij de prijsuitreiking bleek Tanja 
dit keer gedeeld 1ste en Rebecca 
werd daardoor 3de. In de laatste 
ronde turnde Celine de Boer. Het 
was nog even spannend of ze het 
ging halen want ze stonden met 
pech langs de weg. Maar gelukkig 
kwam ze nog op tijd. Celine turn-
de een hele mooie wedstrijd. Met 
weer een superoefening op brug 
wat haar het hoogste cijfer van 
de hele dag opleverde! Dit keer 
geen dingen vergeten op vloer, al-
leen de jury was heel streng en gaf 
haar weer veel aftrek. Maar net als 
de vorige keer behaalde Celine 
een mooie medaille met de vierde 
plaats. Op zaterdag 25 mei is de fi-
nale divisie 5 waar Eva Turk en Isa 
Groenendaal en Celine de Boer en 
Kimberly Moeliker zich geplaatst 
hebben. Op 8 juni is de finale di-
visie 6 en daarvoor zijn geplaatst 
Julie Postma, Floor Kouwenberg, 
Megan Bakker, Marijn Zuiker, Kel-
ly Klinkhamer, Daphne Post. Re-
serve is Femke vd Molen. Al met 
al een hele mooie prestatie en de 
trainsters zijn dan ook supertrots.

Eerlijke bridgers bij ABC
Regio - Een boek van Joost Prinsen 
heeft als titel: ‘een goede bridger is 
niet eerlijk’. Bij ABC wordt deze ti-
tel beslist niet nageleefd, de goede 
bridgers bij ABC behalen hun per-
centages beslist op een eerlijke ma-
nier, voorzover wij kunnen nagaan.

A-lijn
Op de vierde spelronde wisten in de 

A-lijn het paar Ria en Joop Smit de 
eerste plaats te pakken met 63,33%, 
gevolgd door Greet de Jong en Roel 
Knaap (58,75%). Op de derde plaats 
eindigde het echtpaar Leny en Jan 
van der Schot met 55,83%. De com-
petitiestand in de A-lijn, na vier 
spelrondes is op de eerste plaats 
Leny en Jan van der Schot, gevolgd 
door Greet de Jong en Roel Knaap 

en op de derde plaats Ria en Joop 
Smit. De paren op de eerste en de 
tweede plaats zitten dicht op elkaar, 
zodat dat nog een spannende strijd 
belooft te worden.

B-lijn
In de B-lijn eindigden op de eer-
ste plaats Corry Snel en Netty Wal-
pot met het mooie percentage van 

Biljarter Desmond Driehuis 
levert superprestatie
Regio - In speelweek 30 was de be-
wondering van elke biljarter voor 
de prestatie van Desmond Drie-
huis groot. Ondanks zijn handicap 
en een aangepaste biljartkeu zorg-
de Desmond met slechts 17 beur-
ten voor de kortste partij van de 
week. Desmond heeft met zijn door-
zettingsvermogen alom bewonde-
ring geoogst. Kees de Bruijn zorg-
de met een serie van 71 caramboles 
voor de hoogste serie van de week 
= 39,44% van zijn totaal te maken 
punten. DIO is zo goed als zeker de 
algeheel teamkampioen 2012-2013 
van De Ronde Venen. Theorethisch 
kan De Paddestoel 2 nog op gelijke 
hoogte komen, maar dan moet DIO 
alles met 9-0 verliezen en De Pad-
destoel 2 met 9-0 winnen. De cham-
pagnefles kan dus ontkurkt wor-
den. In de tweede divisie klampte 
De Paddestoel 1 zich aan de laatste 
strohalm vast door met 9-0 te win-
nen. Koploper De Merel/Heerenlux 
1 won de uitgestelde wedstrijd met 
9-0 van ASM Mijdrecht 2.

Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 verloor met 
2-7 geflatteerd van De Kuiper/Van 
Wijk. Alle partijen waren spannend 
maar Kees de Zwart, Hero Janzing 
en Toine Doezé hadden net iets 
meer geluk. Cor van Wijk redde de 
2 punten voor de Merel 3. Bob’s 
Bar won met 5-4 van het ‘reserve-
team’ van DIO. Gelegenheidskop-
man Herman Turkenburg en invaller 
Koos Zwerver zorgden voor de pun-
ten van DIO. Maarten Dulmus en 
Erik Spiering zorgden dat DIO nog 
net geen definitief kampioen werd. 
De Paddestoel 2 was met 7-2 duide-

lijk de baas van De Vrijheid/Biljart-
makers. Jim van Zwieten had in 19 
beurten geen kind aan Bert Loog-
man. Cock Verver en Robert Daal-
huizen waren de andere punten-
makers van De Paddestoel 2. De 
Merel/Heerenlux 4 verloor nipt met 
4-5 van De Springbok 1. Kees de 
Bruin had naast de hoogste serie 
maar 19 beurten nodig om Piet Best 
in het stof te laten bijten. Hans van 
Eijk was op dreef door in 18 beur-
ten Jeroen Vis het nakijken te ge-
ven. ASM Mijdrecht 3 verloor kans-
loos met 0-9 van De Schans volgens 
telefonische opgave.

Tweede divisie
De Merel/Heerenlux 2 was met 7-2 
te sterk voor De Springbok 2. Do-
rus van der Meer, Gijs Rijneveld 
en Frank Witzand hielden de pun-
ten in eigen huis. Herman Sassen 
redde de eer voor De Springbok 2. 
ASM Mijdrecht 1 won met 5-4 van 
Cens 1. Desmond Driehuis was de 
grote man deze week. Hij had geen 
enkele clementie met Hennie Ver-
sluis. Jacques de Leeuw had slechts 
19 beurten nodig om Evert Driehuis 
aan zijn zegekar te binden. Cens 2 
kon het met 3-6 niet bolwerken te-
gen ASM Mijdrecht 2. Leen Corne-
lissen en Nico Zaal deelden na een 
marathonpartij de punten. Gert Vis 
had maar 18 beurten nodig tegen 
Frank Treur. Stieva Aalsmeer druk-
te met 9-0 De Paddestoel 3 nog ver-
der op de laatste plaats. Vader Ben 
en zoon Derk Bunders, Lucia Burger 
en Aria Dolmans hadden geen kind 
aan De Paddestoel 3. De Paddestoel 
1 won volgens telefonische opgave 
met 9-0 van De Kromme Mijdrecht. 

Veel belangstelling voor Kidsrun 
en de 5 kilometer

Regio - Atletiekvereniging AKU organiseert op 
zondag 31 maart haar jaarlijkse grote wedstrijd 
die nu nog bekend staat als de 10 Engelse mij-
len van Uithoorn. Hoewel deze loop al jaren on-
der deze naam bekend is, zal de loop van vol-
gend jaar een andere naam krijgen. De voor-
naamste reden voor deze naamsverandering is 
de trend die in de afgelopen jaren zich steeds 
duidelijker aftekent. 
Waar 10 à 15 jaar geleden de meeste deelne-
mers aan de start van de 10 Engelse mijlen, een 
afstand van meer dan 16 kilometer, verschenen, 
is er een duidelijke verschuiving in de belang-
stelling naar de 10 en vooral 5 kilometer. Het 
aantal deelnemers aan de 10 kilometer over-
treft nu al die van de 10 Engelse Mijlen en het 
zal niet lang meer duren voordat hetzelfde met 
de 5 kilometer gebeurt. 

Parcours 5 kilometer en Kidsrun
De organisatie heeft voor de 5 kilometer een 
interessant parcours uitgezet waarbij de lo-
pers als het ware in een halve cirkel om Leg-
meer-West lopen. Via de Randweg en Meerlan-
denweg komen ze uiteindelijk uit bij de Rand-
hoornweg en bereiken ze de finish bij sportpark 
de Randhoorn.
De jonge deelnemers tot en met 11 jaar heb-
ben hun eigen parcours, volledig veilig en afge-
zet, aangezien zij over het wielerparcours van 
UWTC lopen. Zij starten achter de hoge brug 
en eindigen uiteindelijk vóór de brug zodat zij 
dit obstakel niet hoeven te nemen.
Deze 1100 meter wordt gelopen onder de naam 
‘GeZZinsloop’ aangezien Zorg en Zekerheid 
hoofdsponsor is van deze en nog 7 andere 
wedstrijden in het circuit.

Starttijden
AKU als organiserende vereniging heeft on-
danks het feit dat eerste paasdag door ve-
le mensen op een andere manier wordt benut, 
weer voldoende mensen bereid gevonden om 
er voor te zorgen dat dit evenement weer als 
vanouds op voortreffelijke wijze wordt georga-
niseerd.
Het weer van de afgelopen dagen was bepaald 
niet uitnodigend, maar de voorspellingen zijn 
dusdanig dat we mogen verwachten dat de lo-
pers eindelijk onder redelijke voorjaarsomstan-
digheden hun afstand kunnen afleggen.
De starttijden zijn:
10.30 uur: kidsrun of GeZZinsloop;
11.00 uur: 5 kilometer;
11.10 uur: 10 Engelse mijlen.
11.45u.: 10 kilometer

62,78. Tweede werd het paar Coby 
en Joop Buskermolen met 59,90%. 
Dit paar lijkt de mindere periode 
te boven te zijn gekomen. Derde 
plaats was voor Bert Morshuis en 
Wim v.d. Wilk. De competitiestand 
in de B-lijn is na vier speelronden: 
op de eerste plaats Corry Boomsma 
en Bibet Koch, tweede plaats Corry 
Snel en Netty Walpot en derde Le-
ny van Noort en Phini Sutter. In de-
ze lijn zitten de drie paren qua per-
centage dicht op elkaar. Men dient 
dus alert te blijven.



Knappe winst van Argon 
A1 op FC den Bosch A1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Argon A1 de uitwedstrijd 
tegen FC den Bosch A1. Het was 
een wedstrijd waar vooraf toch min 
of meer wat extra spanning op lag, 
want na de 2 onfortuinlijke neder-
lagen in de laatste competitiewed-
strijden kon Argon de punten goed 
gebruiken om de marge met de on-
derste 3 ploegen te behouden. Het 
was ijzig koud op het jeugdcomplex 
van de eerste divisionist en met o.a. 
Rechad Haidari op de linker flank en 
Guido Pauw weer terug in de basis 
begon trainer Patrick Loenen in een 
enigszins gewijzigde opstelling aan 
de wedstrijd. Argon speelde vanaf 
het eerste fluitsignaal met beleving 
en maakte duidelijk dat het op winst 
uit was. De Mijdrechtse spitsen had-
den al enkele mogelijkheden gehad 
toen in de 10e minuut Rechad Hai-
dari na een rush over links een zui-
vere voorzet kon afleveren waarmee 
Jesse Stange zeer stijlvol kon inkop-
pen: 0-1 voor Argon ! Het publiek en 
de dug out waren echter nog am-
per uitgejuicht of het noodlot leek 
een minuut later al toe te slaan. FC 
den Bosch kon namelijk direct vanaf 
de aftrap de gelijkmaker scoren na 
een verdedigende onoplettendheid 
en in het daaropvolgende kwartier 
zag Argon maar liefst 3 spelers met 
forse blessures uitvallen. Floris Mul-
der moest de strijd met vermoede-
lijk gekneusde ribben staken, Kelvin 
kon niet verder als gevolg van ham-
stringproblemen en Gui Fernand 
probeerde het nog even na een in-
zet op zijn knie, maar moest uitein-
delijk capituleren. Een drukke mid-
dag dus voor fysiotherapeut en ver-
zorger Daan Hilhorst. Met de ver-
vangers Soner Gedik, Jessy Loenen 
en Jesse van Nieuwkerk zette Argon 
zich vervolgens overtuigend over de 
tegenslag heen en met een werke-
lijk fantastisch doelpunt van Rechad 
Haidari, curve in de rechter kruising, 
kwam Argon verdiend op een 1-2 
voorsprong. 
In de 2e helft kwam Argon zoals 
verwacht onder druk te staan. Den 
Bosch drong aan in een poging om 
voor het thuispubliek de achter-
stand goed te maken. Vanuit de dug 
out van Argon moest de organisa-
tie scherp gehouden worden want 

de wedstrijd begon zich hoofdzake-
lijk op Mijdrechtse helft af te spe-
len. Twee vrije trappen net buiten 
de 16 meter en enkele aanvalsgol-
ven maakten duidelijk dat de thuis-
ploeg op de gelijkmaker uit was. 
Maar met het sterke verdedigings-
duo Matthijs Coenradi en Sefa Iz-
mir voor zich, kwam doelman Axel 
Weitz eigenlijk nauwelijks in seri-
euze problemen. Geleidelijk kwam 
Argon onder de druk vandaan en 
werd het middenveld heroverd door 
het energiek en slim spelende kop-
pel Aaron Bruijn en Jasper Werk-
hoven. Argon kwam er weer uit en 
was dicht bij een doelpunt na een 
mooie vrije trap van Jessy Loenen 
die rakelings naast ging. Kort daar-
na werd de technisch begaafde So-
ner Gedik oog in oog met de doel-
man, door vasthouden van scoren 
afgehouden. De ook deze wedstrijd 
weer sterk optredende scheidsrech-
ter van Loen, die het verstaat om de 
kijkwaarde van een wedstrijd iets 
extra’s mee te geven, was resoluut 
en wees naar de stip. De wedstrijd 
kon dus beslist gaan worden en 
aanvoerder Aaron Bruijn wist van-
af 11 meter zijn sterke optreden met 
een doelpunt te bekronen: 1-3 voor 
Argon. Met de inmiddels ingevallen 
snelle rechterspits Ritchie van Ha-
meren speelde Argon de wedstrijd 
daarna probleemloos uit en kon het 
met de complimenten van de trai-
ner, 3 punten in de tas en een vol-
daan gevoel, de terugreis met Win-
tours naar Mijdrecht tegemoetzien. 
Het gaat dus goed met de A1 van 
Argon. Met 22 punten en 2 wed-
strijden minder gespeeld, is de ach-
terstand op het als 8e geklasseer-
de Feyenoord slechts 1 punt en als 
de 2 inhaalwedstrijden in winst kun-
nen worden omgezet dan komt het 
op gelijke hoogte met het als 5e ge-
klasseerde Ajax. Het blijft dus boei-
end deze competitie.

Volgende week wacht om 14.30 uur 
de thuiswedstrijd tegen AFC A1 
en bij deze regioderby bestaat de 
sportieve inzet zoals bekend naast 
3 punten ook uit een gezond por-
tie prestige. Er wordt weer naar uit-
gekeken! 
Foto: sportinbeeld.com

Argon verliest onder 
ijzige omstandigheden 
Mijdrecht - De voetballiefhebber in 
ons land wordt in deze periode be-
paald op de proef gesteld, want Ko-
ning Winter lijkt er een genoegen in 
te scheppen, om op de meest on-
verwachte momenten nog zijn kop 
op te steken. Hoezo Global War-
ming? Donderdagavond moest aan-
getreden worden bij De Zouaven en 
in de open polder van Noord-Hol-
land slaagden beide ploegen er op 
het erbarmelijke veld niet in om 
de toeschouwers te vermaken. De 
thuisploeg kwam na ruim een half 
uur op voorsprong, toen Jong onge-
hinderd 70 meter mocht overbrug-
gen en toen de bal langs Rome-
ro Antonioli wist te werken. Na rust 
kwam Argon wel terug in de wed-
strijd, maar kansen leverde dit bij-
na niet op. Pas in de slotminuut had 
de stand gelijk getrokken kunnen 
worden, maar Wilco Krimp slaag-
de er vrijstaand bij de tweede paal 
niet in om de bal binnen de palen 
te mikken, zodat met nipt verschil 
werd verloren onder ijzige omstan-
digheden.

IJskoud
Ook zondag was het weer een ijs-
koude opgave om langs de lijn te 
staan, maar aangezien er toch al te 
weinig speeldagen zijn om alles in 
het weekeinde af te handelen, is af-
gelasting vanwege dergelijke om-
standigheden geen optie. Argon en 
FC Hilversum probeerden er nog wel 
wat van te maken en de strijd was er 
dus als gewoonlijk bij de ontmoetin-
gen tussen beide ploegen, die el-
kaar in de toekomst hooguit nog 
in het zaterdagvoetbal tegen zullen 
kunnen komen. De openingsfase 
viel uit in het voordeel van de thuis-
ploeg, die duidelijk een einde wilde 
maken aan de periode zonder winst, 
die al sinds de winterstop duurde. 
Veel kansen leverde dit echter niet 
op en halverwege de eerste helft 
namen de gasten de regie meer in 
handen. Nadat Patrick Lokken met 
een schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied nog routinier Hil-
bers tussen de Hilversumse palen 
had getest, was het daarna met na-
me doelman Noah Zuidwijk van Ar-
gon, die de aandacht op zich geves-
tigd zag. Met reddingen op inzetten 
van Fernhout en Berkleef maakte hij 
duidelijk, niet mee te willen werken 
aan een voorsprong voor de bezoe-
kers. In het laatste deel voor de thee 
kwam Argon weer wat meer aan 
voetballen toe en nadat Patrick Lok-
ken nog een inzet net voor de goal 
langs zag gaan, was het aanvoer-
der Wilco Krimp die het genoegen 
kende om de openingstreffer op zijn 
naam te schrijven. 

Onderschepping
Zijn onderschepping van de bal 
bracht hem plots een vrij veld en 
toen hij opstoomde, zag hij tot zijn 
verbazing dat doelman Hilbers wel 
heel ver uit zijn doel gekomen was. 
De poging van afstand was voor 
de doelman dan ook volkomen on-
houdbaar, ook de poging van Soen-
arto om de bal nog te onderschep-

pen mislukte en via de binnenkant 
van de paal stond de ruststand op 
1-0. Na rust had Argon de wind 
meer in de rug en in tegenstelling 
tot de gasten werd door Argon wel 
meerdere keren geprobeerd het 
doel van Hilbers van afstand te ra-
ken. Een schot van Jorn van Lunte-
ren ging maar nipt over de dwarslig-
ger, een inzet van Houssain el Zery-
ouh net langs de buitenkant van de 
paal, het wachten leek op de uit-
breiding van de voorsprong. Dion 
Gerritsen leek dat te kunnen doen, 
maar goed doorzettend leverde zijn 
lob over de doelman slechts een bal 
op het dak van het doel in plaats van 
in het net op. Nadat de geblesseerd 
geraakte Patrick Lokken zijn plaats 
had afgestaan aan Samir Jebbar 
was de eerste actie van de inval-
ler een prima voorzet op Dion Ger-
ritsen, maar die mikte de bal van-
af 6 meter precies op het lichaam 
van de uitvallende Hilbers, waarna 
de rebound van Lorenzo Lassooij 
via het lichaam van een verdediger 
naast het doel caramboleerde. Na 
66 minuten lag de bal dan einde-
lijk in het net achter de Hilversumse 
sluitpost, maar tot verbazing van ve-
len werd de door Houssain el Zery-
ouh direct ingeschoten vrije trap af-
gekeurd vanwege buitenspel, terwijl 
niemand het leer had beroerd. Een 
tegenvaller, die past in het beeld, 
dat Argon de laatste wedstrijden 
telkens ziet. 

Te zacht
En nadat Samir Jebbar na 74 mi-
nuten de bal te zacht inschoot bij 
een behoorlijke schietkans, kwam 
tien minuten voor tijd de volgen-
de scheidsrechterlijke beslissing, 
die invloed had op de score. Bij 
een dertien in een dozijn duel op 
de achterlijn, net binnen het straf-
schopgebied, liet van der Meulen, 
de grootste speler van de gasten, 
zich eenvoudig vallen en tot ver-
bijstering was dit voor scheidsrech-
ter Verbakel aanleiding, om de bal 
op de stip te deponeren zonder de 
overtredende Argonaut een kaart 
te tonen, dat dan weer wel. Van der 
Pol liet het cadeautje niet liggen en 
bracht de stand op 1-1. In de slotmi-
nuten werd er nog bijna wanhopig 
gezocht naar een mogelijkheid, om 
de winst nog binnen te halen, maar 
helaas zat er nu blijkbaar een vuil-
tje in het oog van de leidsman, toen 
Dion Gerritsen in het strafschopge-
bied van achteren een klap in de 
nek kreeg. Uiteraard volgde er wel 
direct een kaart, toen Dion Gerritsen 
verbaal reageerde... Het bleef dus bij 
een puntendeling en aangezien de 
overige ploegen in de onderste re-
gionen ietwat verrassend wel tot 
winst wisten te komen, werd de po-
sitie op de ranglijst nog wat ongun-
stiger. Hopelijk kunnen bij het stij-
gen van de temperaturen in de ko-
mende weken ook enkele punten 
bijgeschreven worden, te begin-
nen a.s. donderdag als Elinkwijk om 
20.00 uur langskomt voor het spelen 
van een inhaalduel. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon start met 
meisjesvoetbal
Mijdrecht - Voetbal is echt niet 
meer alleen een jongenssport, want 
inmiddels hebben al veel meisjes de 
weg naar het voetbalveld gevonden. 
Meisjesvoetbal is zelfs hot en vol-
gens recente cijfers van de KNVB 
stijgt het vrouwenvoetbal explosief. 
Ook Argon heeft dat ondervonden. 
Het 1e zondag damesteam is geen 
eendagsvlieg gebleken, sommige 
dames kunnen zelfs moeiteloos in 
een herenteam meevoetballen en 
met enige regelmaat wordt er bij de 
ledenadministratie van Argon geïn-
formeerd naar de mogelijkheid om 
als meisje of als meisjesteam lid te 
kunnen worden. 
Welnu, vanaf volgend seizoen is dat 
bij Argon echt mogelijk want de 
club aan de Hoofdweg in Mijdrecht 
is enthousiast gestart met de voor-
bereiding van competitievoetbal 
voor meisjes. “Meisjes in de leef-
tijdscategorie van 5 tot 8 jaar kun-
nen zelfs nu al in de interne jeugd 
competitie bij de mini’s en de F-jes 
instromen”, aldus Ton Verlaan voor-
zitter van de Technische Commissie 
bij Argon. “De iets oudere meisjes 
van 9 t/m 14 jaar moeten nog even 
wachten en kunnen in het nieuwe 
seizoen hun voetbalschoenen bij 
Argon onderbinden in een gemengd 
team”, vult F1 leider Tjerk Schuur-
man aan. Complete meisjesteams 
kunnen zich voor volgend seizoen 
ook aanmelden en zullen door Ar-
gon in een meisjes of jongenscom-
petitie van de KNVB ingedeeld wor-
den. Natuurlijk zijn daarbij ook de 
ouders zeer welkom om een rol te 
komen spelen in de begeleiding. 
Antal Vergeer, hoofd jeugdopleiding 
van Argon en aan de KNVB verbon-
den als docent en trainer, liet weten 
dat de voetbalbond positief gerea-
geerd heeft op het voornemen van 
Argon. Argon overweegt nu in april 
of in mei op het sportcomplex een 
informatiedag met voetbalactivitei-

ten voor meisjes te organiseren en 
zal hier uiteraard nog publiciteit aan 
geven als het doorgang vindt. 

Afwachten
Er zijn overigens meisjes die dit niet 
hebben willen afwachten en zich 
afgelopen zondag al gemeld heb-
ben voor een proefwedstrijd in het 
blauwwitte Argontenue. Helaas 
werd de interne competitie vanwe-
ge het koude weer afgelast maar 
voor de vriendinnen Tara Kentrop 
en Anne de Jong kon dat de pret 
niet drukken. Hun initiatief werd na-
melijk beloond en zij mochten tij-
dens de inspeeltijd van het 1e elf-
tal op het hoofdveld een balletje 
meetrappen en aansluitend met Ar-
gon en FC Hilversum het veld betre-
den voor de aftrap. Voor alle meis-
jes in Mijdrecht of omgeving die 
nog niet of juist al wel voetbal-
len en ook graag eens kennis wil-
len maken met Argon, geldt dat zij 
van harte welkom zijn bij de club. 
Aanmelden voor de interne com-
petitie kan al bij Tjerk Schuurman 
d.m.v. een mailtje naar coordinator-
fintern@svargon.nl. Neem gerust je 
vriendinnetje(s), zusje(s), nichtje(s) 
of buurmeisje mee en kom een keer 
een proefwedstrijdje of proeftrai-
ning volgen. Het kost niets en na 
afloop is er limonade in de kantine 
en iemand die je informatie geeft en 
uitlegt hoe leuk ’t is om bij Argon te 
voetballen. Vergeet ook niet om je 
ouders mee te nemen want Argon 
is een club die juist graag de ouders 
wil betrekken bij het jeugdvoetbal. 
Aanmelden voor het volgend voet-
balseizoen kan natuurlijk ook. Op de 
wedsite van Argon, www.svargon.nl 
is een digitaal aanmeldingsformu-
lier te vinden, maar contact opne-
men door een mailtje te sturen naar  
aanmelden@svargon.nl is ook mo-
gelijk.
Foto: sportinbeeld.com

Kanovereniging wint open 
kampioenschap Eskimoten
De Ronde Venen - Tijdens de open 
dag van de Kromme Aar heeft de 
jeugd van KVDRV meegedaan aan 
het open kampioenschap eskimote-
ren van Alphen. In drie van de vier 
leeftijdscategoriën werd er de 1e 
plek gehaald. Bart Stevens maak-
te de meeste eskimorollen in de ca-
tegorie tot 14/15 jaar en werd daar 
winnaar met 15 rollen binnen één 
minuut. Verrassend was het resul-
taat van Robyn Uphof. Zij had dit 
jaar in het zwembad net het rollen 
onder de knie gekregen en kwam 
uit op een totaal van 11 rollen. In de 
categorie tot 18 jaar behaalde Paul 
Zoutman een score van 20 rollen en 
daarmee troefde hij zijn concurrent 
uit Alphen af met één rol meer. In 
de categorie senioren behaalde Ni-
co Klessens dezelfde score en daar-
mee bleef ook hij de concurren-
tie net voor. Het snel draaien moet 
netjes worden gedaan door de ped-
del zo min mogelijk weerstand te la-
ten bieden bij het omgaan. Als de 
peddel door het water snijdt kan 
de draai het snelst worden ingezet. 

Doordat er elke keer aan dezelfde 
kant wordt gedraaid komt de kajak 
soms tegen de rand van het zwem-
bad. Dit is erg hinderlijk en kost tij-
dig om te corrigeren. Paul en Nico 
moesten in een onderling duel uit-
maken wie ‘overall’ de winnaar van 
2013 zou worden. Het ging daarbij 
om 10 rollen en de tijd was daar-
bij beslissend. Nico won omdat hij 
zijn serie maakte in 22.73 secon-
den. Paul deed daar bijna 2 secon-
den langer over. Spelen bij een vol-
le minuut draaien het uithoudings-
vermogen en de regelmaat een be-
langrijke rol, bij een serie van 10 rol-
len ligt dat net even anders. Daar 
gaat het vooral om de snelheid en 
er vol voor gaan. In deze korte pe-
riode ligt de snelheid van het draai-
en bijna 30% hoger. De wethouder 
reikte een fraaie wisselbeker uit aan 
de winnaar van dit kampioenschap. 
Ook had hij een aanmoediging voor 
Lorenzo Kuiper. Deze werd geroemd 
om zijn inzet en doorzettingsvermo-
gen om het eskimoteren succesvol 
af te ronden. 

De eerste tennisstappen
Vinkeveen - De afgelopen 3 zater-
dagen organiseerde de Vinkeveen-
se Tennis Vereniging clinics voor de 
allerkleinsten, net groot genoeg om 
de eerste stappen op de tennisbaan 
te zetten. 
Het was alle drie de keren zo koud, 
dat toevlucht werd gezocht in de 
tennishal De Ronde Venen. De ten-
nissterren in de dop zaten er dus 
letterlijk warmpjes bij, maar ook fi-
guurlijk.

Want zij gingen allen met het clinic 
diploma naar huis, dat chique werd 
gevierd met een glaasje kinder-
champagne. En de ouders? Die wa-
ren trots op de tennisprestaties van 
hun kleine en dat blijft vast niet bij 
deze eerste keer.

Toine Stark trapt af tegen 
FC Hilversum

Mijdrecht - Zondag 14.00 uur be-
leefde Toine Stark op het sport-
park aan de Hoofdweg in Mijdrecht 
niet alleen een koude maar ook he-
le mooie middag. Bij Argon was hij 
verkozen tot de Pupil van de Week 
en dat betekende dat hij met het 
eerste zondagelftal de aftrap mocht 
verrichten. Na een mooie opkomst 
met het 1e elftal werd op de mid-
denstip de handen geschud met de 
tegenstander van de wedstrijd FC 
Hilversum. Daarna was het de beurt 
aan Toine om met bal de spelers van 
Hilversum te passeren en een doel-
punt te scoren en hij deed dat soe-
pel, snel en behendig. Zelf voetbalt 
hij in de E6 van Argon en bij voor-
keur op het middenveld. Daar ko-
men zijn kwaliteiten het best tot ui-

ting want met zijn fysiek en tech-
niek kan ie op die positie zich zo-
wel met de aanval als met de verde-
diging bemoeien. Na de aftrap kon 
Toine de hele wedstrijd naast de re-
servespelers in de dug out plaats-
nemen. Ingepakt in dekens tegen 
de kou zag hij vervolgens zijn favo-
riete Argonspeler Wilco Krimp een 
mooie goal scoren over een afstand 
van circa 30 meter. Zelf zal de Pu-
pil van de Week nog even moeten 
wachten voordat hij weer een wed-
strijd kan spelen. Aanstaand week-
end wordt er vanwege Pasen na-
melijk niet gespeeld maar op 6 april 
kan hij met de E6 weer aan de bak 
in de uitwedstrijd tegen Badhoeve-
dorp. Veel succes Toine ! 
Foto: sportinbeeld.com
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Atalante Meisjes B kampioen
Vinkeveen - Dit jaar is het de volleybal-
meisjes Anne-Wil, Ellen, Loulou, Marilot, 
Marjolein, Nadine, Rachel, Paula en Sayu-
ri dan eindelijk gelukt!! Vorig jaar waren 
ze eigenlijk ook al kampioen, maar omdat 
er tegenstanders niet op kwamen dagen 
en de pluspunten niet opgeteld werden 
ging in een spannende strijd een ander 
team er met de 1e plek vandoor. Maar dit 
jaar hebben de meiden het recht gezet! 
Met nog 3 wedstrijden te gaan kunnen ze 
niet meer ingehaald worden en zijn ze te-
recht kampioen! Het is een vrij jong team 
dat in de B-poule meedoet, maar voor de 
helft nog uit C-jeugd spelers bestaat, dus 
des te meer een hele mooie prestatie. De 
tegenstander op vrijdag 22 maart was 
SAS uit Uithoorn. Die staan op de een 
na laatste plaats dus moest wel makke-
lijk van te winnen zijn (Atalante heeft tot 
dusver nog geen set verloren!). Belang-
rijk was wel voor de meiden vooral niet 
te veel bezig te zijn met het kampioen-
schap, zodat ze lekker hun eigen spel 
konden blijven spelen. Wat vooral bete-
kent veel in 3-en spelen waardoor er lek-
ker gesmasht kon worden, wat een sterk 
wapen is van dit team! Ze hadden slechts 
twee punten (sets) nog nodig.

Aarzelend
Na de opstelling en tips doorgenomen te 
hebben met de coaches Sanne en Bert 
begon de eerste set wat aarzelend, maar 

naarmate de set vorderde en ook ge-
steund door nogal wat geluid vanaf de 
tribune zetten ze de puntjes op de i. Ze 
maakten heel erg veel punten door een 
sterke serve en lieten SAS niet in hun 
spel komen. Met een mooie 25-10 sloten 
ze de eerste set af. Nog een set te gaan.. 
Deze set was Atalante ook duidelijk het 
sterkere team. Door een goede serve en 
mooie aanvallen wisten de meiden ook 
deze set ruim te winnen met dezelfde cij-
fers en dus kampioen! Ietwat schuchter 
van al het lawaai en applaus van de tri-
bune genoten de meiden van de behaal-
de 1e plek! Maar ze moesten door. Ze 
zijn naast het kampioenschap ook nog 
in strijd voor de Atalante Douchecup (het 
team wat de meeste wedstrijden zonder 
setverlies heeft gewonnen). Weer met de 
voeten op de grond begon de derde set. 
De tegenstanders dachten nog wel even 
dat ze, omdat de punten niet meer no-
dig waren, een setje zouden kunnen pak-
ken en deden er een schepje bovenop. 
Maar Atalante pakte het weer goed op er 
werd weer mooi in 3-en gespeeld en in 
de laatste set werd ook de bovenhand-
se service wat meer gebruikt, waar meer 
op getraind wordt de laatste tijd. Dit deed 
SAS de das om. Met een 25-10 en 25-11 
speelden ze de partij uit en kon het kam-
pioenschap gevierd worden met publiek, 
bloemen en een mooie grote beker! Een 
hele mooi prestatie van dit jonge team!

HVM te sterk voor IJburg
Mijdrecht - Zondag 24 maart 
mochten de hockeyheren van HVM 
onder zeer lastige weersomstan-
digheden aantreden in Amsterdam 
voor de uitwedstrijd tegen IJburg. Er 
waaide een keiharde, gure, ijskoude 
oostenwind over de kale vlakte waar 
het veld van IJburg is gesitueerd. 

Na de winst tegen Muiderberg de 
vorige week hoopten de Rondeve-
ners wederom 3 punten binnen te 
slepen. IJburg is een ervaren team 
met veel oudere spelers. Spelen te-
gen IJburg is zeker geen makkelij-
ke opgave. Het team van HVM is re-
latief jong, maar wel zeer enthousi-
ast en gedreven. Die gedrevenheid 
kwam direct tot uiting tijdens het 
begin van de eerste helft: Mijdrecht 
greep het initiatief en speelde voor-
uit en veel op de helft van de tegen-
stander. Hierdoor kwamen er kan-
sen om te scoren. HVM wist de-
ze echter niet te verzilveren. IJburg 
kwam in de eerste helft slechts spo-
radisch op de Mijdrechtse helft. Bij 
de eerste gevaarlijke uitbraak lever-
de dit echter een strafcorner op voor 
de Amsterdammers. Keeper Redmar 
Stienstra deed samen met de verde-
diging zijn uiterste best de bal te 
stoppen, maar via de rebound wis-
ten de IJburgers de 1-0 aan te te-
kenen. Ondanks het goede spel ke-
ken de Mijdrechtenaren dus te-
gen een achterstand aan. HVM be-
schikt dit seizoen echter over de no-
dige veerkracht en rust in het spel. 
De mannen uit De Ronde Venen 
pakten de draad weer op en zetten 
aanval na aanval op. Het was Cas-

per Slot die bij zo’n aanval na een 
assist van Maarten Post de gelijk-
maker binnen kon tikken. De stand 
was weer gelijk. Het aanvallende 
spel van Mijdrecht leverde nu meer-
dere strafcorners op. Eén van de-
ze werd door Daniël de Graaf be-
nut. Hij sleepte de bal hard langs de 
keeper van IJburg. Zo werd met een 
verdiende 2-1 voorsprong de rust 
bereikt.

Tweede helft
Na de rust bleef HVM sterk spelen. 
IJburg kwam gaandeweg de twee-
de helft echter ook duidelijk meer 
‘in de wedstrijd’. Het bleef lange tijd 
erg spannend voornamelijk omdat 
de heren uit Mijdrecht verzuimden 
één van de vele kansen die gecre-
eerd werden te benutten. Het was 
Daniël de Graaf uiteindelijk die aan 
alle onzekerheid een einde maakte 
door nogmaals een strafcorner bin-
nen te slepen (3-1 voor HVM). De 
wedstrijd liep inmiddels op z’n eind. 
IJburg bleef stug doorhockeyen, het 
werd de Mijdrechters niet cadeau 
gegeven. HVM hield echter goed 
stand. Uiteindelijk bleef het 3-1 in 
Mijdrechts voordeel en zo gingen 
de HVM’ers met de drie punten naar 
huis. Over de hele wedstrijd gezien 
zeker een dikverdiende overwin-
ning, HVM was duidelijk de sterk-
ste ploeg. Tot ‘Man of the match’ 
werd Casper Wilmink uitgeroepen. 
Nu mogen de Mijdrechtse hockey-
ers eerst genieten van rust tijdens 
het paasweekende. Hierna vindt de 
lastige thuiswedstrijd tegen koplo-
per Hoorn plaats.

Hertha C1 wint ruim van Breukelen

Vinkeveen - De temperatuur was 
boven nul, maar de gevoelstempe-
ratuur leek wel 10 graden onder nul. 
Een ijskoude wind stond dwars over 
het veld. Een lichtpuntje was wel dat 
het droog was. Maar in maart deze 
koude was bijna een eeuw geleden. 

De C1 van Hertha trad aan tegen de 
C2 van Breukelen. Deze ploeg had 
de C1 al een paar keer eerder ont-
moet dit seizoen. Hertha kende dus 
deze ploeg en trainer Dobias gaf 
duidelijk aan hoe er gespeeld moest 
worden. Doordat een paar spelers 
ontbraken moesten de backplaat-
sen ingevuld worden door Jesse en 
Jur, zoals Dobias dat altijd zegt: “In 
dienst van het elftal.” Kijkend naar 
de ranglijst, waarbij Breukelen op de 

voorlaatste plaats stond en Hertha 
met meer gespeelde wedstrijden op 
de eerste plaats, zou het statistisch 
gezien tot een overwinning moeten 
komen. Of dit ook zo uitpakte leest 
u in dit verslag. Scheidsrechter Rob 
Mooij floot even na 15.00 uur voor 
het begin van de wedstrijd. Hertha 
zette gelijk druk op de verdediging 
van Breukelen. De wedstrijd was 
nog geen vijf minuten oud of via 
een aanval op rechts scoorde Sver-
re via de paal de eerste treffer. Hert-
ha was gretig en al in de 9e minuut 
schoot Ferdi na een pass van Thom 
de bal net over de doellat. Maar 
Breukelen gaf zich niet zomaar ge-
wonnen. In de 18e minuut was Hert-
ha op het middenveld even de bal 
kwijt. De achterhoede kwam hier-

door in de problemen en Breukelen 
scoorde de gelijkmaker. Hertha was 
gelijk weer op z’n hoede en koos 
voor de aanval. De druk op Breuke-
len werd opgevoerd, maar een doel-
punt bleef vooralsnog uit. Tot de 28e 
minuut. De keeper van Breukelen 
trapte de bal slecht uit, waarschijn-
lijk door de harde zijwind. Rene on-
derschepte de bal en schoot onmid-
dellijk op doel, laag, links in de hoek 
en passeerde de keeper. Hertha 
stond weer op voorsprong. Niet veel 
later ging Hertha weer in de aanval 
en de bal belandde bij Ferdi die de 
bal laag, rechts in de hoek scoorde. 
3-1 was inmiddels de stand. Er ont-
stonden in die eerste helft nog een 
paar spannende momenten voor het 
doel van Breukelen.

In de voetsporen van
de Drie Musketiers

Regio - “Elk kind dat sport is een 
winnaar”, aldus schermleraar Pas-
cal Kenter van Schermschool Tré-
ville. Met veel plezier gaf hij al zijn 
leerlingen een ‘gouden’ medail-
le. Afgelopen week was de laat-
ste les van zijn introductiecursus 
schermen in Uithoorn voor kinde-
ren van zes tot en met twaalf jaar. 
In vier lessen kregen de kinderen 
de basistechnieken van het scher-
men aangeleerd. Met succes!

Schermen is een sport waarbij snel 
vorderingen worden gemaakt en 
dat is natuurlijk voor kinderen ex-
tra leuk. Zo kunnen ze niets en vier 

weken later hanteren ze een floret 
en spelen onderling partijen. Ook 
de ouders, die de vorderingen van 
de kinderen op de voet hebben ge-
volgd, zagen vol trots hoe de kin-
deren hun best deden en met veel 
plezier naar Schermschool Tré-
ville gingen. Een aantal kinderen 
gaat dan ook door met deze mooie 
sport. En wie weet wordt één van 
deze jonge scherm(st)ers over een 
paar jaar schermkampioen van Ne-
derland! Schermen is een moderne, 
snelgroeiende sport in Nederland 
waarbij snelheid, reactievermogen 
en discipline erg belangrijk zijn.
Deze introductiecursus was tevens 

de start van de derde trainingslo-
catie van schermvereniging Tréville, 
na Amstelveen en Amsterdam kan 
er nu dus ook geschermd worden 
in Uithoorn. Hun trainingslocatie 
is de gymnastiekzaal van de Prak-
tijkschool aan het Legmeerplein 
55, tegenover het KNA-gebouw. Er 
zijn altijd twee gratis proeflessen 
mogelijk. Ben je tussen de zes en 
dertien jaar? De schermvereniging 
heeft nog plaats, dus kom het ge-
woon eens proberen!
Meer informatie kun je vinden op 
www.schermschool-treville.nl 
of mail naar 
info@schermschool-treville.nl 

Zaterdag 13 april Amstel Rapid Schaaktoernooi
Regio - Op zaterdag 13 april orga-
niseert schaakvereniging De Am-
stel te Uithoorn het 18e Amstel Ra-
pid schaaktoernooi. Het toernooi is 
vanouds sterk gericht op de jeugd, 
maar er is tevens een groep voor 
volwassenen. De jeugdgroep is t/m 
15 jaar. De aanvangstijd van het 

toernooi is 12.00 uur; graag tussen 
11.30 en 11.45 uur aanwezig in ver-
band met de indeling. De prijsuitrei-
king is rond 16.45 uur.
Het toernooi vindt plaats in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1. Van te voren aanmelden is be-
slist noodzakelijk! Inschrijven graag 

voor 14 april! Dankzij een anonieme 
sponsor is deelname aan het toer-
nooi gratis!! In dit zogenaamde ra-
pidschaaktoernooi spelen junio-
ren 9 en senioren 7 ronden volgens 
Zwitsers systeem. (jeugd 15 min. 
per persoon en senioren 20 minuten 
per persoon per partij). Prijzen zijn 

er voor de 1e, 2e en 3e plaats, voor 
de jeugd zijn er tevens extra prijzen 
per leeftijdscategorie.
Men kan zich uitsluitend opgeven 
via de website 
www.amstelschaak.nl, waar men 
bovenstaande gegevens ook kan 
vinden.

Voortvarend
Hertha zette voor het rustsignaal 
nog een aantal keren flink druk op 
de verdediging van Breukelen. Een 
corner van Jesse werd net naast 
het doel gewerkt. Na een pass van 
Ferdi schoot Rene op de lat. In de 
laatste minuut scoorde Sverre weer 
een treffer en bepaalde hierdoor 
de ruststand op 4-1. Na een korte 
rust begon de tweede helft. Hert-
ha begon voortvarend. Maar Breu-
kelen wilde zich nog niet overge-
ven. Op enig moment kwam er een 
pass door het midden. De verdedi-
ging van Hertha had dit niet op tijd 
door. Het was ook net geen buiten-
spel. Keeper Bas kwam op tijd uit 
zijn doel en wist met een fraaie red-
ding een tegentreffer te vermijden. 
Het spelbeeld in die tweede helft 
ging een beetje op en neer. Totdat 
in de 28e minuut Breukelen, geheel 
onverwacht, een tegengoal scoorde. 
Stand 4-2. In die fase van de wed-
strijd kreeg Hertha het toch wat 
moeilijker. Breukelen had nog ener-
gie gevonden voor een tegenoffen-
sief. Maar... Hertha toonde karak-
ter. Een pass van Jay ging via Mike 
over de linkerkant naar Rene die 
met een fraaie treffer tekende voor 
de 5-2. Met nog maar een paar mi-
nuten op het scorebord zou dit een 
prima eindstand zijn. Ware het niet 
dat in de allerlaatste minuten Jesse 
de bal voorzette, gevolgd door een 
aanname op de borst van Rene en 
een schot op doel, goal. Hij bracht 
hierbij de eindstand op 6-2. Een 
verdiende overwinning voor Hert-
ha. Het was een echte teamover-
winning, alle spelers hadden ervoor 
geknokt. En zoals altijd, het is niet 
belangrijk wie er scoort. Ieder doel-
punt is de verdienste van het he-
le team. Op naar de volgende wed-
strijd!



Wilnis – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben zondag 24 maart 

meegedaan met een judotoernooi in 
Amsterdam. Er deden 30 judoclubs 

mee en samen hadden deze clubs 
481 judoka’s ingeschreven voor dit 

toernooi. Van de 43 ingeschreven 
judoka’s van Judoschool Blaauw 
hadden er aan het eind van de dag 
8 een eerste plaats en 7 een tweede 
plaats. Naast een prijs voor de eer-
ste en tweede plaats kregen ook de 
overige deelnemers in de poule een 
prijs voor de derde plaats. Tijn Haar-
man was met zijn 17 kg. ingedeeld 
bij de lichtste en jongste deelne-
mers. Hij deed het erg goed en wist 
al zijn wedstrijden met een ippon te 
winnen en werd hierdoor eerste in 
zijn poule. Romano Vermeulen was 
in de gewichtsklasse tot 38 kg. inge-
deeld. In zijn partijen lukte het Ro-
mano om met combinatie technie-
ken zijn tegenstanders te gooien. Hij 
was duidelijk de beste in zijn pou-
le en werd terecht kampioen. Bij de 
oudere jeugd was Martijn ten Veld-
huis goed op dreef. Martijn wist al 
zijn partijen op een ippon te winnen. 
Voor de meisjes waren er aparte 
poules gemaakt. Er waren 113 meis-
jes ingeschreven. Voor Elysa Kikken 
was het een goede wedstrijddag. Zij 
wist al haar wedstrijden met goed 

HSV’69 D1 wint laatste 
handbalwedstrijd in zaal
De Hoef - Zaterdag 23 maart stond 
de laatste handbalwedstrijd in de 
zaal op het progamma. En tegen een 
best pittige tegenstander, WeHaVe 
D1. Ze staan hoog in de pool, dus 
makkelijk zou het niet gaan wor-
den. Maar niets was minder waar. 
Op de een of andere manier spelen 
de meiden van de D1 tegen moei-
lijke tegenstanders altijd net iets 
beter. Ook deze keer ging dat op. 
Na een snel doelpunt van WeHaVe 
bleef HSV bij. De stand ging gelijk 
op. In de rust was het 3-3. En de 
meiden hadden zoiets van ‘we zou-
den ook best kunnen winnen’. Na de 
rust maakten ze dit waar. Ze ston-

den zowaar even met drie doelpun-
ten verschil voor, 7-4. Maar dit lie-
ten de meiden en jongens van We-
HaVe niet gebeuren. Het werd zelfs 
nog heel erg spannend. Tot aan het 
einde. Gelukkig werd het vlak voor 
het einde 11-10 in het voordeel van 
HSV. Super knap gedaan, meiden!
Wil je ook een keer handbal probe-
ren? Dat kan bij HSV’69 in De Hoef. 
Je kan 3x gratis meetrainen! Daar-
naast vindt op woensdag 24 april 
het jaarlijkse vriendjes- en vrien-
dinnetjestoernooi plaats vanaf 14.30 
uur. Je mag al je vriendinnen mee-
nemen. Geïnteresseerd? Meld je 
aan via lyanne@van-loenen.net.

Succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw

Yogales door Jose Kroon 
bij WLCombatics
Mijdrecht - Vanaf 9 april aanstaan-
de gaan de Hatha yogalessen bij 
WLCombatics van start. Hatha yo-
ga bestaat uit yogahoudingen en 
ontspanningsoefeningen, waarbij 
de ademhaling centraal staat. Yoga 
is voor iedereen geschikt. Je kunt 
om verschillende redenen yoga be-
oefenen. Bijvoorbeeld door steeds 
terugkerende lichamelijke klach-
ten, door stress, omdat je in bewe-
ging wilt zijn, je soepel wilt voelen 
of op zoek bent naar rust en harmo-
nie. Iedereen kan yoga op eigen ni-
veau beoefenen. Yoga leert je ge-
dachtes en stress los te laten, be-
wuster adem te halen, lichamelijke 
klachten te verminderen, je wordt 
soepeler en je versterkt je spieren. 
“Graag stel ik me voor: Mijn naam is 
Jose Kroon, 30 jaar oud, woonachtig 
in Wilnis. Door lichamelijke klach-
ten en gezondheidsproblemen ben 
ik in 2009 met yoga begonnen. Na 
een aantal weken merkte ik al ver-
schil en na een paar maanden ging 
het zelfs zo goed dat ik me verder 
in de yoga wilde verdiepen. Ik ben 
de yogaopleiding gaan doen, die ik 
in 2011 succesvol heb afgerond. Yo-
ga brengt me lichamelijk en geeste-
lijk in balans. Ik hoop dat ik met het 
geven van yogales andere mensen 
kan helpen, zoals ik er zelf baat bij 
heb gehad. Zelf zag ik yoga altijd als 
iets ‘zweverigs’, maar ik ben er ach-
ter gekomen dat het helemaal niet 
zo hoeft te zijn. Mijn doel is op een 
leuke en niet ‘zweverige’ manier li-
chaam en geest in balans te bren-

gen”. Lijkt het je leuk om een les te 
volgen? Beginner of gevorderd, ie-
dereen is welkom om 1 gratis proef-
les te komen volgen om kennis te 
maken met yoga. Daarna kun je kie-
zen om losse lessen te volgen of 
voor een 10-rittenkaart. Er zijn yo-
gamatten, blokken en kussens aan-
wezig. Om te volle lessen te voorko-
men graag van te voren aanmelden. 
Voor meer informatie of voor het op-
geven voor een proefles: Per email 
yogabyjo@gmail.com of telefoon 
06-28065686
Lestijden: dinsdagavond 18.45 uur 
tot 19.45 uur, vrijdagochtend van 
9.00 uur tot 10.00 uur. Locatie: WL-
Combatics, Rendementsweg 2j in 
Mijdrecht

judo voortijdig te beëindigen en 
werd hierdoor terecht eerste in haar 
poule. De volgende deelnemers van 
Judoschool Blaauw werden eerste: 
Casper de Groot, Elysa Kikken, Kim 
Mulder, Luca van Paassen, Mar-
tijn ten Veldhuis, Romano Vermeu-
len, Stijn de Groot, Tijn Haarman. 
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Calvin Kikken, Cas Jansen, Dylan 
Koeleman, Luuk Haarman, Marij-

ke van Donselaar, Nick van Put-
ten, Tom Storm. Alle overige deel-
nemers hebben zeer goed hun best 
gedaan en mochten bij de prijsuit-
reiking hun medaille voor de derde 
plaats in ontvangst nemen. Al met 
al was het een zeer succesvol toer-
nooi voor Judoschool Blaauw. Meer 
informatie over jeugdjudo, vanaf 4 
jr., en seniorenjudo bij Judoschool 
Blaauw is te vinden via www.judo-
schoolblaauw.nl.

Een stijgende lijn bij de GVM’79 selectie
Mijdrecht - Op zaterdag 23 maart 
kwam de tweede selectiegroep van 
GVM’79 in actie. Wederom in de Van 
Bekkumhal in Amersfoort. Op baan 
1 startte Eva op de balk en daar-
na de vloer. De hoge scores zaten 
‘m voor Eva in de staart. Een hele 
mooie perfecte sprong, die resul-
teerde in een fantastische 1e plaats. 
Maar de glorie was nog niet over, 
want aansluitend een bronzen plek 
op de brug. Eva is overall 5e gewor-
den. Op de andere baan Djeena en 
Madelief ook startend bij de balk. 
Djeena heeft alle oefeningen goed 
uitgevoerd, steeds heel netjes rond 
de 6e-7e plek. Alleen met de sprong 
had ze iets meer moeite. Made-
lief had de vorige keer al een he-
le mooie 3e plek behaald, was wel 
erg uitdagend om die te verbeteren. 
Maar ze was absoluut op weg! Een 
tweede plek op de balk en een eer-
ste plek op de vloer! Alleen was het 
even schrikken tijdens de tweede 
sprong. In plaats van een overslag 
maakte ze er per ongeluk een tipsal-
to van, waardoor ze daar wat punten 
liet liggen. Maar erna wel weer goed 
herpakt met een derde plek op de 
brug. Ze heeft overall haar 3e plek 
van vorige keer gehandhaafd. Aan-
sluitend traden Quinn Hartsink en 
Lisa van Nobelen aan. Deze mei-
den zaten in een grotere groep. Lisa 
maakte een hele mooie start. Ze be-
gonnen op de sprong, zij werd hier 
3e, daarna brug, ook hier werd ze 
3e. De laatste oefeningen ook solide 
uitgevoerd waarmee zij overall de 
4e plek bemachtigde! met een eer-
ste plek op de sprong. Quinn kwam 
als een speer uit de startblokken dat 
zij het de avond ervoor op de trai-
ning maar niet durfde? Verder heeft 
Quinn de andere oefeningen net-

jes geturnd en is overall derde ge-
worden, de bronzen plek! (6 plaat-
sen hoger).

Blaar
Als laatste voor GVM traden aan 
Tess Geerts, Elise Kop en Lucia Roos 
(Div 5, niv 8) ook zij zaten net als bij 
Quinn en Lisa in een groot deelne-
mersveld. De meiden begonnen op 
de vloer, daar waar de vorige keer 
ze de laatste 3 plaatsen bezetten 
omdat de opbouw niet juist was. 
Dit wilden ze graag recht zetten! 
Tess had veel last van een hele gro-
te blaar op haar hand, wat haar par-
ten speelde, want bij alle oefenin-
gen moet je je hand gebruiken! Ze 
zag het meeste op tegen de brug, 
wat haar ook veel pijn deed. Dit 
was niet haar dag, ze is 19e gewor-
den. Elisa was niet helemaal topfit, 
maar heeft het prima gedaan met 
een hele mooie brugoefening waar 
ze 4e is geworden. Overall zeven-
de, 12 plaatsen hoger (!) dan de vo-
rige keer. Lucia heeft ook een ster-
ke toernooidag geturnd met een he-
le mooie vloeroefening (3e). Helaas 
was de jury er bij de balk niet uit of 
ze nu alles uitgevoerd had(?), waar-
door ze een half punt aftrek kreeg. 
Maar overall is ze toch mooi 8e ge-
worden, 6 plekken hoger dan vori-
ge keer.

Leden PK Sport sporten 
voor Villa Joep
Vinkeveen - Deze maand organise-
ren 60 sport- en fitnesscentra aan-
gesloten bij de Vereniging Exclusie-
ve Sportcentra (VES) voor het 10e 
jaar op rij Spin & Sport for Life, dé 
grote landelijke actie voor het goe-
de doel. Zij steunen hiermee Villa 
Joep in haar strijd tegen neuroblas-
toom kanker bij kinderen. Duizen-
den sporters hebben meegedaan! 
Spin for Life is inmiddels uitge-
groeid tot de grootste (fitness)actie 
voor het goede doel in Nederland. 
Dit jaar vindt het voor de 10e keer 

plaats. PK Sport heeft zich op zater-
dag 23 maart ingezet om kinderen 
die lijden aan neuroblastoom-kan-
ker uitzicht te geven op genezing. 
De hoofdactiviteit was spinning, 
maar ook andere activiteiten kwa-
men aan bod, Squash, XCO Wal-
king en een prestatieloop van 5 en 
10 km in de ijzige kou. Maar het re-
sultaat mocht er zijn: 1300 euro voor 
Villa Joep. Landelijk is er meer dan 
350.000 euro opgehaald door VES 
sportclubs. PK sport bedankt alle 
deelnemers hartelijk voor hun inzet!
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