
De Ronde Venen - Op maandag 
23 maart was het eindelijk definitief: 
Derk Boswijk heeft zijn stoel in Pro-
vinciale Staten te pakken. Het was 
nog best spannend erkende Derk 
„we hebben precies 6 zetels ge-
haald en dan kan zo maar iemand 
anders er met mijn zetel vandoor 
gaan als hij genoeg voorkeursstem-
men heeft”. Gelukkig bleek dit niet 
het geval en heeft De Ronde Venen 
eindelijk weer een stem in Provinci-
ale Staten. Ondanks alle pogingen 
is het de andere partijen niet gelukt 
om ook een kandidaat in Provincia-
le Staten te krijgen en blijft Derk de 
beste link van onze gemeente naar 
de provincie. Ook Rein Kroon, frac-
tievoorzitter van het CDA in De Ron-
de Venen is blij met de vele stem-
men die Derk heeft gehaald. „Veel 
Rondeveners hebben het belang 
van een directe link bij de provincie 
gezien, wij zijn ook heel erg blij dat 

Derk gekozen is met zoveel voor-
keursstemmen” aldus Kroon. Voor 
de lokale CDA fractie is het ook een 
goede opsteker om een directe lijn 
in de provincie te hebben. De gro-
te hoeveelheid stemmen (1488) zor-
gen er ook nog eens voor dat hij 
een belangrijke speler in de frac-
tie wordt. Er moet dus wel naar hem 
en dus De Ronde Venen geluisterd 
worden.

Vier jaar
Inmiddels zijn de coalitie-onderhan-
delingen van start, het ziet er naar 
uit dat de huidige coalitie van VVD, 
D66, CDA en Groenlinks nog vier 
jaar doorgaat. In de onderhande-
lingen zal ook gesproken worden 
over de verbetering van de bereik-
baarheid van De Ronde Venen en 
natuurlijk het OV. Gezien de eerde-
re uitspraken door bijna alle frac-
ties lijkt het met de legakkers ook 
wel goed te komen. Natuurlijk wordt 
het even afwachten of Derk echt in 
staat is om De Ronde Venen op de 
kaart te zetten, zijn ambitie is er niet 
minder om geworden. „U mag op 
mij rekenen en mail mij als u iets op 
de provinciale agenda wilt zetten” 
volgens een strijdlustige Derk Bos-
wijk. Maar ook via de lokale CDA af-
deling hoopt hij de nodige input te 
krijgen: „de lijnen zijn kort dus dat 
gaat vast lukken!”
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Exposities 2015

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 28-3 t/m 12-4 2015
HemelVAArT/PinksTeren 

do 14-5 t/m ma 25-5 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Definitieve uitslagen 
verkiezingen 
Provinciale Staten

Duidelijk verhaal

Hofland 19  |  3641GA Mijdrecht
T. (0297) 24 17 70

mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Hoe bereid ik 
me voor op de 
Open Huizen 

Dag?

Maak zelf je 
hypotheekberekening op 

www.hypotheekshop.nl/woonscan 

Hoezo geen parkeerruimte genoeg?

Al elf jaar vecht ondernemer voor een vergunning

Waarom mag Van Asselen zijn 
pannenkoekenhuis niet bouwen?
Vinkeveen - Reeds in 2006 keur-
de de toenmalige gemeenteraad 
van De Ronde Venen, unaniem, de 
bouwaanvraag van de heer Van As-
selen uit Vinkeveen goed. Hij kon 
zijn pannenkoekenhuis aan de He-
renweg 1 gaan bouwen. Maar dat 
liep heel anders. Enkele omwonen-
den, onder hen de familie De Rijk, 
waren het daar niet mee eens. Dat 
kon toch niet daar en zij gingen in 
bezwaar. En in Nederland is het nu 
eenmaal zo, dat iedere burger be-
zwaar kan maken en dan weet je, 
als het doorzetters zijn, dat het jaren 
kan duren. En dat gebeurde.
Waarom kan het daar niet? De raad 
begreep het ook niet. Er zijn niet ge-
noeg parkeerplaatsen in de omge-
ving is het breekpunt en dat is nu 

maar hoe je erin staat, zo vindt de 
meerderheid van de raad.
Nu, anno 2015, ligt er nog steeds 
de aanvraag van de heer Van Asse-
len. De fracties van de PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal en de VVD 
brachten dit punt vorige week dins-
dagavond weer eens in de commis-
sievergadering ter sprake. Het col-
lege had namelijk, op verzoek van 
de Raad van State een onderzoeks-
rapport laten maken inzake het par-
keren in de omgeving van Heren-
weg 1. Uit dat rapport blijkt dat er 
te weinig parkeerruimte is en dat 
het pannenkoekenhuis er dus niet 
mag komen. De heer Van Asselen, 
maar ook de meerderheid van de 
raad zijn het niet eens met de uit-
komst van dit rapport. Zij vinden dat 

de uitgangspunten niet juist zijn ge-
weest bij dit onderzoek. 

Overlast
Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal) kon niet anders dan 
vaststellen dat dit project wel erg 
lang duurde: “In 2006 hebben we 
als raad al unaniem een besluit ge-
nomen, na een bezwaar van betrok-
kenen is er in 2014 weer leven in 
geblazen. Ik wil niet zeggen dat be-
trokkene is tegengewerkt door de 
gemeente, maar hij is zeker niet ge-
holpen. De meerderheid van deze 
raad vindt dit nog steeds een goed 
plan en nu dreigt een goed plan ten 
onder te gaan door een parkkeer-
rapport. 
(Vervolg elders in deze krant)

CDA-er Derk Boswijk in 
Provinciale Staten gekozen

Mijdrecht - Sinds vorige week za-
terdag 14 maart vanaf ongeveer 
21.00 uur wordt Loek vermist. Hij 
is een cyperse rood gemarmer-
de gecastreerde kater van 4,5 jaar 
oud. Loek heeft witte sokjes aan de 
voor- en witte kousjes aan de ach-
terpoten, een witte bef en snuit met 
daarop een rode vlek. Hij is voor het 
laatst gezien in Mijdrecht tussen de 
Aquamarijn en Agaat. 
Weet u waar hij is, dan vernemen 
zijn baasjes dat heel graag op tel. 
0653263403.

VLC ontvangt wethouder Goldhoorn 
op de Dag van de Leerplicht
Mijdrecht - Het was vorige week 
donderdag Dag van de Leerplicht. 
Om dat te vieren kwamen wethou-
der Anco Goldhoorn samen met on-
der anderen leerplichtambtenaar 
Ankie Bots naar het VeenLanden 
College om de klassen die het min-
ste verzuim kennen te bezoeken. 
In Mijdrecht bezocht de wethouder 
A2A tijdens de aardrijkskundeles en 
in Vinkeveen was VH1A de winnaar. 
Wel moest deze klas eerst nog even 
de Kangoeroetoets (landelijke wis-
kundetoets) afmaken en die tijd be-
nutten de wethouder en zijn delega-

tie om de kunstwerken in het lokaal 
van beeldende vorming te bewon-
deren. De wethouder en leerplicht-
ambtenaar maakten van de gele-
genheid gebruik om de waarde en 
het belang van de leerplicht uit te 
leggen aan de leerlingen. De wet-
houder liet wat stellingen los over 
verzuim, zoals: “kun je een les mis-
sen?”, “en twee lessen?” De meeste 
leerlingen konden best een les mis-
sen vonden ze, maar bij twee lessen 
ging het merendeel van de vingers 
toch omlaag. Na afloop kregen alle 
leerlingen fietslampjes van het Re-

gionaal Bureau Leerplicht Utrecht.
Het VeenLanden College werkt 
nauw samen met de leerplicht-
ambtenaar en is er trots op dat zij 
zo goed als geen ongeoorloofd ver-
zuim kent. Ook het aantal voortijdi-
ge schoolverlaters is te verwaarlo-
zen. Het is goed dat leerlingen van 
een klas met een opvallend laag 
verzuim eens in het zonnetje wor-
den gezet, zeker op een dag als de 
‘Dag van de Leerplicht’. Ook aan de 
docenten was gedacht: zij werden 
verrast met een enorme slagroom-
taart tijdens de koffiepauze.

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen is een enquête ge-
start over een rechtstreekse busver-
binding Utrecht. “Wilt u een recht-
streekse bus van Uithoorn en De 
Ronde Venen naar Utrecht Cen-
traal Station. Laat dan nu uw stem 
horen!’ Aldus luidt de eerste zin 
van een enquête die gemeente De 
Ronde Venen is gestart over een 
rechtstreekse busverbinding met 

de Domstad. Deze peiling is vooral 
bedoeld ter ondersteuning van het 
Rondeveense pleidooi richting pro-
vincie. Sinds enige jaren geleden 
de rechtstreekse busverbinding met 
Utrecht verdween, ijvert het Ronde-
veense college van B en W voor de 
terugkeer ervan. OV-reizigers tus-
sen Mijdrecht, Vinkeveen of Wil-
nis en Utrecht moeten nu met bus 
en trein via Station Breukelen. De-

ze route kost de reizigers te veel tijd, 
menen B en W. Door de treinreis is 
deze omweg ook nog eens duurder. 
Dat de overstaptijd vanuit De Ron-
de Venen slechts drie minuten is, 
maakt de OV-verbinding extra on-
aantrekkelijk. Een klein beetje ver-
traging is voldoende om een reizi-
ger de trein te doen missen. 

(Vervolg elders in deze krant).

Inwoners van De Ronde 
Venen: “Laat uw stem horen!”

Vermist: Loek

www.rossum-mijdrecht.nl
Telefoon: 0297-242424
Bozenhoven 65-67 | 3641 AC Mijdrecht

Johannes van Lochemstraat 6 te Mijdrecht

SCherpe 
prijS 

e 324.500,- k.k.

Open huis 
28 Maart

tussen 
11.00 en 15.00 uur

Binnenkort in verkoop: 
12 grote appartementen
met blijvend vrij uitzicht
Stellingzicht is een onderdeel van

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

p a r k  k r a y e n h o f f

http://www.meerbode.nl/news_uh/news_uh_openhuizenbijlage_wk13_2015.pdf
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.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.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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 De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Reis door het leven van Jan Makkes
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij te Velserbroek
Regio – Rond Pasen en Pinksteren 
kunnen kunstliefhebbers in Muse-
umboerderij Jan Makkes te Velser-
broek genieten van een wereld vol 
kleur op een unieke locatie. Aan de 
hand van veel niet eerder getoond 
werk, krijgt de bezoeker een goe-
de indruk van het talent, het unie-
ke kleurgebruik en de mens achter 
Jan Makkes. Ongeveer 100 schilde-
rijen, pastels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in verschil-
lende ruimtes in de Museumboer-
derij die speciaal hiervoor in voor-
jaarssfeer is gebracht. De toegang 
is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzondere 
kleurgebruik. Op deze show is ook 
te zien dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd. 
Als er ergens werd gebouwd was 
Makkes er vaak bij om er tekenin-
gen of schilderijen van te maken: 
ziekenhuizen in de steigers, de Del-
tawerken, de aanleg van de Wijker-
tunnel, de Arena en de Delftlaan zijn 

terug te vinden in zijn werk. De Mu-
seumboerderij van Jan Makkes en 
zijn echtgenote Elly stamt uit de ze-
ventiende eeuw. De prachtig onder-
houden boerderij en de tuin in len-
tesfeer zouden ook zonder de kunst 
van Jan Makkes een bezoek meer 
dan waard zijn. Uiteraard is veel van 
het werk van Jan Makkes te koop, 
maar ook is er een prachtig foto-
boek verkrijgbaar.
Rond Pasen is de Museumboerde-
rij dagelijks geopend van 11.00 tot 
18.00 uur, van zaterdag 28 maart tot 
en met 12 april en rond Pinksteren 
van Hemelvaartsdag op donderdag 
14 mei tot en met tweede pinkster-
dag op 25 mei. 
Buiten genoemde tijden kunt u na 
afspraak terecht voor een bezichti-
ging. Bel dan met Elly Makkes, te-
lefoon 023-5376227. Parkeren kan 
op het terrein van voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeesterweg. 
De boerderij ligt op slechts 100 me-
ter afstand aan Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Zie ook www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 31 
Maart is er weer bingo bij toneel-
vereniging O.K.K. Er zijn weer 
mooie prijzen te winnen met als 
hoofdprijs een fiets met versnellin-
gen mede mogelijk gemaakt door 
Bike OK. U komt toch ook gezel-
lig een avondje bingo spelen? De 
bingo zal gehouden worden in het 
veenweidebad,Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.

Lentefair
De Ronde Venen - 20 Maart gin-
gen ze ervoor! Alle kinderen van de 
Schakel, de ouderraad, leerkrach-
ten, ouders en ieder ander die een 
helpende hand bood. Een bruisende 
lente fair voor Compassion, waar-
voor meester Jorne van Ginkel op 
5 juni een marathon gaat lopen in 
Kenia!  De school was gevuld met 
voorjaarsbloemen, door de kinde-
ren gemaakte kunstwerken, levende 
standbeelden, sjoelbakken, velerlei 
soorten taart en de geur van verse 
poffertjes! Haren werden gevloch-
ten, gezichten werden geschminkt 
en het draaiend rad draaide op volle 
toeren. De één na de andere mooie 
prijs werd uitgereikt. Allemaal be-
langeloos geschonken door spon-
soren uit Vinkeveen en omstreken! 
Om 18:00 uur was het tijd om de ba-
lans op te maken. Alle moeite werd 
rijkelijk beloond, in twee en half uur 
was er ruim 2900,- opgehaald. Een 
fantastisch mooi bedrag, waar de 
leerlingen, de ouders, de school en 
natuurlijk meester Jorne ontzettend 
trots op zijn! Nu is het aftellen tot 30 
mei, dan vliegt meester Jorne naar 
Kenia. 

Hartstichting 
zoekt collectanten
Wilnis - Van 5 t/m 11 april 2015 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze week tot een suc-
ces te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar 2.000 extra collectanten. 
Collecteren kost vrijwilligers gemid-
deld maar 2 uur. Tijdens de Hart-
week vraagt de Hartstichting het 
publiek om donaties in de strijd te-
gen hart- en vaatziekten. Met de-
ze donaties zet de Hartstichting 
zich actief in voor de bestrijding van 
hart- en vaatziekten. Aanmelden 
via de plaatselijke contactpersoon, 
Marrie den Braber, marriedenbra-
ber@gmail.com of 0297-281304]. Of 
via www.hartstichting.nl/wordcol-
lectant of bel met 070 - 315 56 95.

Kinderboerderij De Olievaar 
maakt nieuwe start
Regio - De nieuwe opgerichte 
Stichting De Olievaar heeft de ver-
nieuwing van de kinderboerderij 
voortvarend opgepakt. Tijdens de 
twee NLDoet dagen op 20 en 21 
maart heeft een legertje vrijwilli-
gers letterlijk de handen uit de mou-
wen gestoken. Het gehele terrein is 
flink onder handen genomen. Nog-
al wat mos en vuil tussen de bestra-
ting leverde een flinke uitdaging op 
en werden een aantal hekwerken 
en hang-en sluitwerk gerepareerd. 
Veel houtwerk is geschuurd, maar 
door het mindere weer op zaterdag 
is het schilderwerk uitgesteld. De 
vele vrijwilligers kwamen niet alleen 
vanuit de Europarei en de wijk Zij-
delwaard, maar ook enthousiaste-

lingen uit Amstelveen, Kudelstaart 
en Mijdrecht wisten de weg naar de 
Anthony Philipsweg te vinden. Zij 
allen juichen dit particulier initiatief 
erg toe. Het laat zien dat de partici-
patie zoals die in de nieuwe wet be-
doeld is, goed opgepakt wordt door 
een deel van de Uithoornse bevol-
king. Daarnaast lieten ook een aan-
tal leden vanuit de gemeenteraad 
zich niet onbetuigd (o.a. zie de he-
ren Verhaar en Bezuijen op de foto). 
Het is de bedoeling dat de kinder-
boerderij nog dit voorjaar open gaat 
voor alle kinderen uit onze en om-
liggende gemeenten. Uiteraard zul-
len we hier nog veel meer van ho-
ren. Een initiatief waarop Uithoorn 
trots kan zijn.

Vogelvrij Festival groeit 
naar twee stages!
Regio - Nu de eerste zonnestra-
len doorbreken, wordt het hoog tijd 
voor een onthulling: Vogelvrij Fes-
tival groeit in 2015 naar twee sta-
ges! Naast de open-air mainstage 
komt er een tweede stage bij. In de 
stralende zon kun je genieten van 
EDM/House muziek en in een over-
kapte area van minimal, deephouse 
en techno. Naast de vogeltjesdans 
kun je in 2015 als bezoeker dus ook 
een ‘konijnendansje’ doen. Van wel-
ke muziek je ook houdt, er is dit jaar 
altijd een plek te vinden waar je je 
kunt vermaken! 

Op zaterdag 4 juli wordt het terrein 
bij het Fort bij Uithoorn in de Am-
stelhoek weer omgetoverd tot een 
intiem festivalterrein. Over de ver-
dere indeling van het terrein laat de 
organisatie nog niet te veel los, al-
leen dat het een knotsgekke bende 
gaat worden waarin niets te gek is 
en (bijna) alles mag. Welke arties-
ten er gaan draaien op de 6e edi-
tie van het Vogelvrij Festival wordt 
ook nog even “geheim” gehou-
den. Net als elk jaar verschijnen er 
weer meerdere toppers op de EDM/

House stage. De technobazen in de 
overkapte area zullen volgens de 
organisatie iedereen omverblazen: 
“We hebben veel mensen binnen de 
techno-scene gepeild en de toppers 
die wij hebben ingeboekt staan bij 
alle liefhebbers helemaal bovenaan 
het lijstje…!”

Vanaf begin april worden de eerste 
artiesten bekend gemaakt. Wie slim 
is kan nu al zijn slag slaan door met 
korting een ticket te scoren. De “Ge-
luksvogeltickets” zijn helaas al uit-
verkocht, maar “Vroegevogel tic-
kets” voor 16,- zijn nog wel verkrijg-
baar via www.vogelvrij-festival.nl en 
Primera. Sla snel je slag, met de aan-
kondiging dat er dit jaar op Vogel-
vrij ook op minimal, deephouse en 
techno gedanst kan worden, zullen 
de tickets snel wegvliegen. Na de 
“Vroegevogel tickets” gaan de “Re-
guliere tickets” direct in de verkoop. 
Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en social media kanalen 
voor het laatste nieuws en de eer-
ste acts! Schrijf je in voor de nieuws-
brief om als eerste op de hoogte te 
zijn van exclusieve ticketacties.

Speelman en Speelman 
‘Lach het weg’
Regio - Om de week zijn de broers 
Speelman en Speelman te horen 
bij Giel Beelen op 3FM met hun 
‘Weekie, wat een Weekie’ en ‘Dit 
verdient een liedje’. Aanstaande 
woensdag 1 april zijn ze in Crown 
Theater Aalsmeer met hun voor-
stelling ‘Lach het weg’, waarin ver-
bazing en verwondering over dage-
lijkse dingen wederom de perfecte 
ingrediënten zijn voor een typische 
Speelman en Speelman voorstelling, 
waarin het gaat om humor en om 
muziek. In hun jeugd hadden Joost 
en Daan al moeite om bij kleurpla-
ten binnen de lijntjes te kleuren. En 
dat is nog steeds zo. Want nu ze 
ouder worden, beseffen ze dat het 
niets uitmaakt of je wel of niet bin-
nen de lijntjes blijft. En als je van het 
pad afgaat dan zie je ook meer! En 
zie je iets dat je niet bevalt? Lach het 
weg! Het is de enige manier voor de 
broers om de wereld te kunnen be-
grijpen. Ook in dit programma pro-
beren ze met mooie liedjes en ab-
surde scènes en een flinke do-
sis humor de wereld om hen heen 
te begrijpen. De voorstelling, op 
woensdag 1 april, begint om 20:00 
uur. Kaarten kosten 18,50 per stuk. 
Bij de meeste theaters in Nederland 
trekt het muzikale cabaret duo volle 
zalen. Er zijn in Aalsmeer nog kaar-
ten verkrijgbaar. 

Georgian legends ‘Samaia’ Deze 
spectaculaire Georgische dansshow 
treedt al jaren wereldwijd op in uit-
verkochte zalen en is nu eindelijk 
in ons land te zien. Op zaterdag 4 
april aanstaande is vanaf 20.00 uur 
het podium van het Crown Theater 
Aalsmeer voor hun gereserveerd. 
Met prachtige (live-)muziek, schit-
terende dansen en kleurrijke kos-
tuums laten de Georgiërs de be-
zoekers een historische reis beleven 
door de indrukwekkende Kaukasus. 
Metershoge sprongen, spectaculai-
re gevechten en gracieuze dansen – 
de show van Samaia is een lust voor 
het oog. Met de beroemde Kauka-
sische dansen vertellen de arties-
ten het verhaal over goed en kwaad, 
over moed en doorzettingsvermo-
gen van dit bijzondere volk. Kaarten 
à dertig euro zijn online te reserve-
ren via www.crowntheateraalsmeer.
nl, telefonisch via 0900-1353 of te 
koop bij Espago Aalsmeer, Boekhuis 
Aalsmeer en Primera in Aalsmeer-
Oost. Voor de voorstelling ‘Do Unco-
vered’ van zangeres Do, aanstaande 
zaterdag 28 maart om acht uur zijn 
er tevens nog kaarten beschikbaar 
aan de kassa of via de site van het 
theater. Het optreden van Joris Lins-
sen met zijn band Caramba op zon-
dag 29 maart in The Club is geheel 
uitverkocht.

25 Jaar kindermusicalkoor 
“De Regenboog”
Mijdrecht - 25 Jaar Regenboog en 
dat willen we niet zomaar voorbij la-
ten gaan. Na al die musicals, kerst-
concerten en gastoptredens, kijken 
we terug op vele mooie jaren vol 
creativiteit en plezier. We organise-
ren op 11 april een reünie voor de 
oud leden en vrijwilligers en spelen 
we op zondag nog een voorstelling 
van de nieuwste productie; Matilda.
Veel leden maakte deel uit van een 
groep vrolijke kinderen die al 25 
jaar onder de bezielende leiding 
van Mary van Dijke en vele andere 
vrijwilligers eens per jaar een gro-
te voorstelling op de planken zette. 
Nu 25 jaar later, geven kinderen met 
hun spel, zang en dans nog steeds 
die mooie, heldere en vrolijke kleu-
ren aan De Regenboog. 
De jaren zijn voorbij gevlogen. Al 
die uitvoeringen waren niet mogelijk 
geweest als voorafgaand en tijdens 

de voorstellingen niet vele vrijwilli-
gers geholpen zouden hebben. Ook 
die vrienden van De Regenboog, 
bedanken we die avond voor hun 
rol als; de grimeur, kleedster, decor-
bouwer, bestuurslid, pianist, crea-
tieve denker, sponsor, chauffeur etc. 
Vrijwilligers zijn zo ongelooflijk be-
langrijk voor het musical koor.
Dit jubileum jaar vieren we in De 
Boei in Vinkeveen met een jubileum 
voorstelling: “Matilda”. Een klein tip-
je van de sluier: hoe bizar maar ook 
mooi, kan het leven zijn. Je wordt 
geboren in een gezin, waar je niet 
welkom bent en waar er niet naar 
je wordt omgekeken. Toch komt het 
met Matilda goed en wordt ze uit-
eindelijk gelukkig. Wil je haar ver-
haal beleven?! Kom dan zelf kijken 
op zaterdag 11 of zondag 12 april. 
Kaarten zijn te bestellen via de web-
site www.regenboog-mijdrecht.nl

Koningin Julianaschool 
sluit project feestelijk af
Wilnis - Leerkrachten en leerlingen 
van de Koningin Julianaschool heb-
ben donderdag 19 maart hun jaar-
lijkse project afgesloten. Het onder-
werp was: ’Ik hou van Holland’. Iede-
re klas had een eigen thema, zoals: 
het Rijksmuseum, Nederlandse hel-
den, Nederland van vroeger, enz. Op 
de drukbezochte open avond was er 
veel te zien en vertelden kinderen 
vol trots over hun werk. 
Men kon gezellig bijpraten met een 
kopje koffie/thee. Er was o.a. een 

Rad van Avontuur, een verloting 
en plantjes verkoop. De opbrengst 
hiervan is bestemd voor een speci-
aal doel: de KanjerKetting.

De KanjerKetting is er voor kinde-
ren met kanker. Na elke behande-
ling, ingreep of onderzoek krijgen zij 
een speciale kraal. Van deze Kanjer-
Kralen rijgen zij een kleurige kan-
jerketting en die KanjerKetting ver-
telt hun verhaal. De opbrengst was 
maar liefst 740 euro!
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Bezwaar tegen WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend

Ook dit jaar heeft u weer een 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen met daarop de vast-
gestelde WOZ-waarde voor be-
lastingjaar 2015 van de gemeente. 
Dit lijkt een formaliteit, maar deze 
waardebepaling is zeer belangrijk 
en heeft directe gevolgen op diver-
se  financiële en fiscale gebieden.

Hoe hoger deze WOZ-waarde wordt 
vastgesteld hoe hoger namelijk uw 
belastbaar inkomen kan worden. 
Hierdoor is veelal meer belasting 
verschuldigd en kunnen aanspra-
ken op toeslagen afnemen. Zo is de 
WOZ-waarde (in)direct van invloed  
op de volgende belastingen en tege-
moetkomingen:

- de onroerendzaakbelasting van de 
gemeente;

- de waterschapsbelasting voor het 
waterschap;

- de vaststelling van het eigen wo-
ningforfait voor de inkomstenbe-
lasting;

- de vermogensrendementsheffing 
(box III) voor de inkomstenbelas-
ting voor woningen die niet tot 
hoofdverblijf dienen;

- de hoogte van de tegemoet-
 koming van zorgtoeslag;
- de hoogte van de tegemoet-
 koming kindgebonden budget;

- de hoogte van de tegemoet-
 koming kinderopvangtoeslag;
- de bepaling van de erfbelasting 

indien de woning in een nalaten-
schap valt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde kan in veel gevallen lo-
nend zijn. Een vermindering van 
die WOZ-waarde leidt immers 
direct ook tot een vermindering van 
deze heffingen.  Bij twijfels over de 
vastgestelde WOZ-waarde, bijvoor-
beeld omdat een huis in straat of 
buurt voor een veel lager bedrag  
verkocht wordt, kan bin-
nen zes weken bezwaar wor-
den aangetekend bij de gemeente.  
De nationale ombudsman  
maakte onlangs bekend, dat  
vijftig procent van de ingediende 
klachten wordt toegekend. De moei-
te waard dus om dit eens nader te 
onderzoeken.

Flynth Haarlem, sinds kort gevestigd 
aan de Belgiëlaan 63, heeft ervaren 
experts in dienst die u graag advise-
ren en bijstaan bij het opstellen en in-
dienen van het bezwaarschrift tegen 
de WOZ-waarde 2015. 

Meer weten of van gedachten wis-
selen? Neem contact op met André 
Tempelaar op 023-5512314 of via 
haarlem@flynth.nl.

Nieuw in Uithoorn: Piccola Bottega
Uithoorn - Sinds zaterdag 21 maart 
is Uithoorn een heerlijke winkel/an-
nex traiteur rijker: Piccola Botte-
ga, gevestigd aan de Prinses Chris-
tinalaan 135 (tegenover de Brede 
School). Piccola Bottega – dat staat 
voor gezellig en familiair winkeltje 
- biedt betaalbare (afhaal)gerech-
ten en producten uit een stukje on-
bekende Italiaanse keuken. Culinai-
re gerechten en producten zoals u 
die vrijwel nergens in de omgeving 
kunt krijgen. Ze zijn afkomstig uit 
het hart van Italië.
Van authentieke en vers bereide 
huisgemaakte producten zoals pas-
ta’s, pida en pidaza tot verse ge-
rechten, waaronder zelfbereide sau-
zen, vers gemaakte pesto, olijftape-
nade, gegrilde groente en verschei-
dene panini’s, taarten en origine-
le desserts. Heel bijzonder is dat u 
er naast allerlei echte Italiaanse ge-
rechten en producten in die sfeer 
ook Spaanse tegenkomt. Behalve 
gerechten en tal van (onbekende) 
Mediterrane producten kunnen lief-
hebbers hier ook terecht voor pro-

ducten van zuiver biologische oor-
sprong, waaronder allerlei levens-
middelen van hoge kwaliteit en ori-
ginaliteit, variërend van olijfolie, wij-
nen, pasta’s, Italiaanse en Spaanse 
koffie tot exclusieve soorten kaas en 
niet te vergeten een uitgebreid as-
sortiment salami’s, gedroogde ham-
men, spek, pancetta enzovoort. Da-
gelijks is er wisselend keuze uit drie 
Italiaanse en drie Spaanse warme 
gerechten. Het menu staat aange-
geven op de tussendeur naar de 
keuken.

Passie voor koken
Italiaans en Spaans? Ja, dat zit zo: 
Piccola Bottega is een echt familie-
bedrijf dat al deze producten aan u 
presenteert.
De Italiaanse Leonardo (Leo) Ian-
nantuoni en zijn van Spaanse oor-
sprong stammende vrouw Neiza 
besloten onlangs een delicatessen-
winkel met specifieke producten in 
Uithoorn te beginnen en zich als 
ondernemers te manifesteren. Leo 
heeft nogal wat culinaire ervaring 

in de bagage. Hij is van huis uit ge-
diplomeerd chef-kok die zich heeft 
gespecialiseerd in vlees- en visge-
rechten. “Ik spreek goed Neder-
lands en ben bekend met produc-
ten die nooit eerder geïntroduceerd 
zijn geweest in Nederland. Dat komt 
omdat wij die zelf importeren uit be-
paalde streken in Italië en Spanje, 
veelal van plaatselijke kleine boe-
renbedrijven. Ook van onze familie 
die er woont, krijgen we feedback 
en daarom kunnen we dit doen,” 
laat Leo weten. “Mijn passie voor 
koken is begonnen toen ik nog een 
kind was. Ik heb veel geleerd van 
mijn oma en moeder. Zij hebben mij 
altijd voorgehouden dat je moet ko-
ken met je hart ‘con amore’…” Na 
zijn studie is Leo aan de slag ge-
gaan bij verschillende restaurants 
rond de Middellandse Zee en in Ne-
derland. Hij werkte zich op als chef-
kok en was o.a. werkzaam in het Hil-
ton Hotel in Amsterdam. In de loop 
der tijd heeft hij zich vooral toege-
legd in het voorbereiden van exclu-
sieve gerechten.

Delicatessenwinkel Piccola Bottega is geopend; v.l.n.r. Marisa, Neiza, Leo en pastoor Samuel

Onderscheidend
Leo: “In de keuken van een hotel 
bereid je weliswaar de gerechten, 
maar je ziet niet hoe de gast ervan 
geniet. Ik houd ook van het contact 
met mensen. Daarom hebben we 
besloten voor onszelf te beginnen 
in een wat bredere opzet dan alleen 
maar gerechten. Vandaar dat wij er 
een delicatessenwinkel van hebben 
gemaakt om het een met het ander 
te combineren. Bij ons kan je de in-
grediënten kopen en liefhebbers 
kunnen tevens vers bereide war-
me (en koude) gerechten bestel-
len en afhalen. Daarnaast introdu-
ceren wij veel producten van biolo-
gische oorsprong waarmee je heer-
lijk eten kunt klaarmaken. In onze 
‘bottega’ is het de bedoeling dat be-
zoekers de warme familiesfeer erva-
ren en samen met onze collega ons 
meer zien als ‘Piccola Bottega’ dan 
Leo, Neiza en Marisa. Klanten krij-
gen de gelegenheid om verschillen-
de producten te proeven. Wij willen 
ons onderscheiden in de presenta-
tie en aanbieding van onbekende 
Italiaanse en Spaanse (biologische) 
producten. Graag heten wij ieder-
een die van de originele Italiaanse 
en Spaanse keuken houdt van harte 
welkom in onze winkel waar kwali-
teit en het genot van lekker eten en 
drinken hand in hand gaan.”

Traditiegetrouw zoals dat bij veel 
Italiaanse familiebedrijven het ge-
val is, werd aan de plaatselijke pas-
toor gevraagd de winkel op zater-
dag 21 maart te openen. Die eer viel 
te beurt aan pastoor Samuel van 
de Emmaüs Parochie. Hij deed dat 
met passie en plezier wat goed aan-
sloot bij het karakter van de winkel. 
Daarna konden bezoekers van aller-
lei lekkere hapjes en drankjes proe-
ven wat Piccola Bottega zoal te bie-
den heeft. Heerlijk! Een goede reden 
om er eens naartoe te gaan! Ope-
ningstijden: di t/m za van 10.00 tot 
21.00 uur; zo van 12.00 tot 21.30 uur. 
Op maandag gesloten. Tel. 0297-
269757. Website: www.piccolabot-
tega.nl.

Sint Jozefschool groep 8b 
naar Sterrenwacht
Vinkeveen - Maandag 16 maart 
was het dan eindelijk zover. In aan-
sluiting van de lesstof over o.a. zon-
nestelsel had de school samen met 
een paar ouders het idee opgepakt 
om naar een sterrenwacht te gaan. 
Het moest donker zijn, dus werd een 
avondprogramma en gelukkig was 
het 16 maart helder. Er zijn meerde-
re sterrenwachten in Nederland, de 
keuze was gevallen op Copernicus 
in Overveen, mede door het enthou-
siasme van de medewerker Johan 
aldaar. Na een uitgebreide presen-
tatie over het zonnestelsel met na-
tuurlijk ook aandacht voor de zons-
verduistering die plaats zou vin-

den in deze week mochten de kin-
deren eindelijk naar boven om door 
de kijker te kijken. De meest heldere 
ster Sirius duidelijk in beeld gezien, 
maar ook indrukwekkend de pla-
neet Jupiter. Daarna nog meerdere 
sterren en ster-combinaties gezien. 
Echt mooi om eens te kunnen zien 
door zo’n enorm grote kijker!

Als laatst nog met het blote ogen 
op het veldje naast de sterrenwacht 
het steelpannetje, de poolster en de 
diverse sterrenbeelden gezien. Een 
mooie belevenis voor groep 8b, die 
wel wat laat weer thuis waren.. maar 
het was het wel waard.

Nieuwe 
winnaars 
Slimness 
Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen in groeps-
verband bij Slimness Mijdrecht 
was weer een succes! Hier zijn 
de winnaars Louise en Jenni-
fer van de ochtend en avond-
groep weer het levende bewijs 
van.
Louise verloor 19,2 kilo en Jen-
nifer 17 kilo tijdens de cursus 
van 10 weken. Iedereen is tus-
sen de 7,5 kilo en de 19,2 kilo 
afgevallen.
De resultaten van de groepen 
met de voor en na foto staan 
op de website. De avondcursus 
die 8 april begint zit al vol er zijn 
nog wel een paar plekjes in de 
ochtendgroep. Geef je op via de 
website slimness.nl ga naar af-
vallen in groepsverband en vul 
daar het aanvraagformulier in.

Playback spektakel van Soos de Cirkel
Mijdrecht - Eens in de twee jaar 
houdt Soos De Cirkel, een socia-
le ontmoetingsplek voor mensen 
met een verstandelijke beperking, 
haar Grote Playbackshow in De Me-
ijert van Mijdrecht. Dit jaar zal het 
gaan plaatsvinden op vrijdagavond 

27 maart om acht uur ‘s avonds. 
Publiek wordt verzocht er vroeg bij 
te zijn, aangezien de ervaring leert 
dat zitplaatsen al snel bezet zijn. De 
toegang is gratis. De playbackshow 
heeft deze keer de verschillende 
grote musicals als thema. Liedjes uit 

Annie, Anatevka, Sonneveld, Ciske 
de Rat, Queen, The Sound Of Mu-
sic en vele anderen zullen ten tonele 
gebracht worden, onder oogverblin-
dende begeleiding van de gerouti-
neerde dames van Showballet Ni-
cole. Meezingen en -klappen mag, 

wordt zelfs door de artieste zeer op 
prijs gesteld. De deelnemers zul-
len op hun prestaties worden be-
oordeeld door een vakkundige jury, 
dit jaar bestaande uit Burgemees-
ter Divendal, samen met zijn doch-
ter, en twee Bekende Nederlanders, 
vertolkt door Dorien Ross en Mar-
co Slinger.
De presentatie zal als vanouds in 
handen zijn van Hans van Veen, die 
de artiesten voorafgaand aan hun 
optreden aan u voor zal stellen, zo-
dat zij direct op hun gemak zijn en 
kunnen schitteren.
Ze zijn al maanden hard aan het oe-
fenen op de moeilijke teksten, thuis 
voor de spiegel, maar ook op de 
soos.
Het belooft dit jaar wederom een 
waar spektakel te worden. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met mevrouw Angela van 
Adrichem, coördinatrice, op tele-
foonnummer 06-23937815 of een 
kijkje nemen op de website 
www.soosdecirkel.nl. 

Mooi uitgevoerd Passieconcert van 
Collegium Vocale Consonant

Mijdrecht - Zondag 22 maart kon-
den liefhebbers van passiemuziek in 
de Janskerk te Mijdrecht genieten 
van het Collegium Vocale Conso-
nant (Welluidend Gezelschap) Het 
koor bestaat inmiddels uit 22 zan-
gers, sopranen, alten, tenoren en 

bassen en wordt geleid door diri-
gent Bert ’t Hart. Twee werken wa-
ren er voor deze zonnige middag in-
gestudeerd: het Via Crucis ( Kruis-
weg) van Franz Liszt en Les Sept Pa-
roles de Christ sur la Croix (De ze-
ven woorden Christus aan het kruis) 

van César Franck. Via Crucis is een 
fraai gestructureerde compositie 
die de Kruisweg muzikaal prach-
tig verbeeld. Organist Henk Verhoef 
wist met zijn spannende en klank-
rijke wijze van spelen het lijden van 
Christus ook zonder woorden dui-
delijk te maken. Een hoofdrol was 
er voor dirigent ‘t Hart. Behalve dat 
hij met zijn kennis, kunde en en-
thousiasme het koor wist te verlei-
den tot een prachtige voordracht en 
een zorgvuldige dictie, was hij ook 
degene die als bariton de solo par-
tij vertolkte. Zijn charismatische uit-
straling en ingetogenheid maak-
te zijn optreden tot een luisterfeest. 
Het koor liet zich in niets onbetuigd. 
Velen harten
Wanneer het Stabat Mater Dolo-
rosa (de bedroefde moeder) wordt 
gezongen grijpt dat vele harten 
aan. Ook de pijn bij het Jesus Cadit, 
wanneer Jezus voor de derde keer 
valt, wordt door de zuiverheid van 
stemmen een devote belevenis. Het 
tweede stuk: een compositie van 
César Franck werd door een aantal 

aanwezigen als meer toegankelijk 
ervaren. Het is maar van je houdt, 
Juist de eenvoud van Liszt maakt 
het stuk heel sterk. Wellicht speelt 
het Franse karakter van Franck mee 
dat het werk wat lichter van toon is. 
Niettemin heeft ook deze compo-
sitie een enorme dramatische zeg-
gingskracht. De wijze waarop het 
koor ‘Mijn God, mijn God waarom 
hebt ge mij verlaten’ en later ‘Het is 
volbracht’ zong evenaarde het ge-
voel van eerder in de middag. Het 
koor werd uitgebreid met een aan-
tal solisten. Twee jonge musici: cel-
liste Emma Kroon en harpiste Mir-
jam Rietberg speelden allebei fan-
tastisch, altijd leuk om jonge ge-
talenteerde mensen op het podi-
um te zien! De solisten Marijke van 
der Harst (sopraan) Matthijs Fran-
kema (tenor) en Wiebe Gotink (ba-
riton) pasten wat stemmen goed bij 
elkaar, zij vormden een ware een-
heid. Zij lieten horen dat hoe groot 
het leed ook is, wanneer er zo mooi 
en zuiver wordt gezongen dat voor 
de luisteraar troostend en helend is! 
Na afloop stak de dirigent twee dui-
men omhoog naar koor, organist en 
solisten. Ook hij had net als het pu-
bliek genoten van de prachtige mu-
ziek. Hij was terecht trots op zijn 
zangers en zangeressen. 

Inwoners van De Ronde Venen laat u stem horen
Vervolg van de voorpagina.

De laatste maanden is de discus-
sie over het OV in De Ronde Venen 
geïntensiveerd. Dat houdt verband 
met de nieuwe aanbesteding van 
het openbaar vervoer.
Vanaf december 2016 krijgt de pro-
vincie een nieuwe dienstregeling. 
Ter voorbereiding op de aanbeste-
ding heeft De Ronde Venen de pro-
vincie gevraagd een rechtstreek-

se busverbinding met Utrecht in de 
dienstregeling op te nemen. Ook 
tijdens het lijsttrekkersdebat voor 
de provinciale verkiezingen, vori-
ge week in De Boei in Vinkeveen, 
kwam dit thema ter sprake.
Diverse provinciale politici onder-
streepten daar het belang van de 
rechtstreekse busverbinding.
Scholieren en bedrijven Op initiatief 
van wethouder Aldrik Dijkstra (Ver-
keer en Vervoer) kunnen inwoners 

daarom nu een online vragenlijst in-
vullen. De wethouder roept niet al-
leen inwoners van De Ronde Venen 
op om de enquête in te vullen, maar 
iedereen die tussen Utrecht en de 
gemeente reist.

“Een rechtstreekse busverbinding 
vanuit Uithoorn en De Ronde Ve-
nen met Utrecht CS is in het belang 
van zo veel groepen in de lokale sa-
menleving: scholieren, studenten, 

winkeliers, forenzen, lokale bedrij-
ven en hun werknemers. Hoe meer 
mensen de peiling invullen, des te 
overtuigender wij als gemeente 
overkomen op de provincie.” Wilt u 
ook een rechtstreekse busverbin-
ding met Utrecht?
Op www.derondevenen.nl vindt u 
een link naar de vragenlijst. U kunt 
de enquête ook invullen via https://
nl.surveymonkey.com/r/utrecht-
streeks.



Van de 947.142 kiesgerech-
tigde inwoners van Utrecht 
gaf  52,5% gehoor aan de 
oproep om te gaan stem-

men. De provincie Utrecht 
scoort met dit opkomst-
percentage tijdens deze 
verkiezingen 5% boven het 

landelijk gemiddelde. De 
heer Van Beek, commis-
saris van de Koning, is blij 
dat bijna 500.000 kies-
gerechtigde inwoners van 
Utrecht hebben gekozen 
voor Provinciale Staten. “Ik 
wil alle kiezers bedanken 
die hun stem hebben uit-
gebracht op 18 maart. Uw 
keuze bepaalt samen met 
alle andere kiezers de poli-
tieke koers van de provincie 
Utrecht voor de komende 
vier jaar. ”

Op 18 maart waren de 
Provinciale Statenver-
kiezingen. In provincie 
Utrecht eindigen VVD en 
D66 gelijk op nummer 
één. Beide partijen beha-
len negen zetels. Met een 
verschil van slechts 104 
stemmen, is de VVD de 
grootste partij geworden. 

Arthur Kocken, lijsttrekker 

van de VVD zegt hierover: 
“de verschillen tussen D66 
en VVD zijn zo minimaal 
dat we samen de schou-
ders moeten zetten onder 
het vormen van een coali-
tie. We vinden het belang-
rijk dat er snel een nieuw 
college van Gedeputeerde 
Staten komt. Gezien de 
uitslag moet dat kunnen.” 
Niels Hoefnagels, lijsttrek-

ker van D66 bedankt alle 
kiezers: “Jullie hebben ons 
deze gigantische overwin-
ning gegeven. Van 5 naar 

9 zetels, geweldig. We zijn 
ongeveer even groot als de 
VVD, zodat het logisch is 

om nu samen de onder-
handelingen in te gaan.”
De uitslag van de verkie-
zingen laat verder zien dat 

het politieke landschap 
in de provincie Utrecht 
hetzelfde blijft. Er zaten 

11 partijen in Provinciale 
Staten en dat blijven het 
ook. De andere partijen 
die de komende vier jaar 
weer in de Staten komen 
zijn het CDA met 6 zetels, 
de PvdA met 5 zetels en 
de PVV, GroenLinks en de 
SP krijgen alle drie 4 ze-
tels. ChristenUnie behaalt 
3 zetels, SGP en PvdD 
twee en 50-PLUS behoudt 

de ene zetel. Geen van de 
vier nieuwe partijen, Pro-
vincie@Inwonersbelangen, 
Vrijzinnige Partij, Liber-
tarische Partij en Jezus 
Leeft, hebben voldoende 
stemmen behaald voor een 
plek in Provinciale Staten.
 
Alle uitslagen zijn 
te vinden op 
www.kiesjouwutrecht.nl. 

Definitieve uitslagen 
verkiezingen Provinciale Staten

Grootste partijen VVD en D66 
trekken samen op bij vorming coalitie

LEES ONS MAGAZINE

Wilt u meer weten over 
de provincie Utrecht? 
Meepraten over wat er 
in uw omgeving gebeurt? 

Editie 7 van ons interactieve 
digitale Provincie Utrecht 
Magazine is uit! Geschikt 
voor tablet en pc. 

Ga voor een gratis abonne-
ment naar: provincieutrecht-
magazine.nl

De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt 
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-
sen en is medeorganisator van evenementen bij u in de 
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare  vergaderingen 
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht 
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N237/N412 De Bilt: Verbeteren kruising en aanleg fiets-
tunnel, werkzaamheden tot eind november 2015
N237 Soesterberg: aanleg ecoduct ‘Boele Staal’, opleve-
ring 2e helft van 2015
N413 Soesterberg: maken aansluiting voor Apollo Noord 
en nieuwe sauna, werkzaamheden vanaf  begin april tot 
eind juni 2015
A1 afrit Bunschoten: ombouw rotonde, werkzaamheden 
tot en met 7 juli 2015
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot medio 
2016, daarna open voor verkeer

INFORMATIE Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen, ga naar: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitter-
account @werkaandewegutr.

Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeers-
lichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met 
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen, zoals 
milieuberichten, zijn tegenwoordig online te vinden. Deze 
komen dus niet meer in een huis-aan-huis-blad. Digitale 
publicaties vindt u op de website www.officielebekendma-
kingen.nl en ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijn-
overheid.nl kunt u zorgen dat u automatisch bericht krijgt 
als er iets gepubliceerd wordt over een locatie bij u in de 
buurt. Hiernaast blijft een printbare versie beschikbaar. 

U kunt die ophalen bij de provincie Utrecht of  kosteloos 
laten toezenden. Telefoon: (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Onze accounts zijn: @Ucultuur, @ProvUtrecht, @URecre-
atie, @Uwonen, @InvestUtrecht en @werkaandewegutr. 

Evenementen

Ook de komende maand zijn er weer diverse leuke acti-
viteiten en evenementen in de provincie Utrecht. Neem 
voor het meest recente overzicht eens een kijkje op www.
recreatiemiddennederland.nl  en www.utrechtyourway.nl. 
Ook  handig  zijn de apps van Toerisme Utrecht, Ontdek 
Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en Utrechtse Buiten-
plaatsen.
Voor de evenementenagenda van de provincie Utrecht, 
kijk op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten is 
gepland op:
26 maart 2015, 19.30 uur: Installatievergadering 

Volg Provinciale Staten ook op Twitter: @PSUtrecht.

De grootste partij, de VVD, 
voert de regie over de 
coalitiegesprekken. Een 
coalitie wordt gevormd 
als een aantal politieke 
partijen met elkaar tot 
overeenstemming komt 
om te gaan samenwerken 
in de komende vier jaar. 
Die partijen kiezen uit hun 
midden een bestuur. Dat 
bestuur noemen we bij de 
provincie ‘Gedeputeerde 
Staten’. De gedeputeer-

den, dat zijn de bestuur-
ders, voeren het beleid 
uit dat de partijen zijn 
overeengekomen in het 
coalitieakkoord. De 49 le-
den van Provinciale Staten 
controleren of  Gedepu-
teerde Staten dat beleid 
goed uitvoeren en bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
de politieke partijen die 
genoeg stemmen hebben 
behaald tijdens de verkie-
zingen. 

Wat gebeurt er met uw stem?Dankwoord van de commissaris van de Koning
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Al elf jaar vecht ondernemer voor een vergunning

Waarom mag Van Asselen zijn 
pannenkoekenhuis niet bouwen?
Vervolg van de voorpagina.

De heer De Rijk sprak namens de 
bezwaarden: “Daar hoort geen pan-
nenkoekenhuis. We hebben al da-
gelijks overlast van De IJsbeer. 
Complimenten voor dit college dat 
zij aan hun standpunt vasthouden. 
Ik wil aan de raad vragen, hoeveel 
geld moet het nog kosten voor de 
raad ook inziet dat dit plan gewoon 
niet kan. Laat u niet leiden door 
emoties, maar door de regels”, al-
dus De Rijk.
Schreurs begreep niet waarom De 
Rijk overlast had van de ijssalon 
en niet van bar en eetcafé ‘t Kruyt-
vat aan de overzijde van de ijssalon. 
“Voor de ijssalon er zat hadden we 
nergens last van”, zo kaatste De Rijk 
terug. Je hebt er dagelijks levensge-
vaarlijke situaties.
“Eerst was ‘t Kruytvat een café en 
nu een restaurant, dat trekt heel wat 
meer mensen en heel wat meer au-
to’s”, aldus het publiek op de tribu-
ne. 
Schreurs vroeg de wethouder of bij 
het college bekend was dat daar le-
vensgevaarlijke situaties waren door 
het eten van een ijsje bij de ijssalon. 

Dit was de wethouder niet bekend.

Loopafstand
Het grote struikelblok om een ver-
gunning af te geven is het feit dat 
er volgens het college te weinig par-
keerplaatsen zijn als daar een pan-
nenkoekenhuis komt. Volgens de 
makers van het rapport moet je er-
van uitgaan dat je met kinderen 
niet verder kan lopen dan 100 me-
ter en daar zijn ze vanuit gaan wer-
ken en binnen die 100 meter zijn 
er op woensdagmiddag en in het 
weekend niet voldoende parkeer-
plaatsen. Als Van Asselen zelf voor 
7 parkeerplaatsen kan zorgen zijn 
de problemen opgelost.
Klinkt makkelijk maar iedereen weet 
dat die eigen parkeerplaatsen er 
niet zijn. Er zijn echter in een straal 
van 150-200 meter, plaatsen zat: “en 
als ik met mijn oma of heel kleine 
kinderen een pannenkoek ga eten 
en ik moet wat verderop parkeren, 
dan zet ik ze af en ga ik parkeren”, 
aldus Maarten van de Greft van de 
VVD. Ook de CU/SGP, D66 en Lijst 
8 begrepen niet dat de wethouder 
zo bleef vasthouden aan ‘nee’ tegen 
dit plan. “Diverse andere restau-
rants in de omgeving hebben het-
zelfde probleem, maar die kregen 
wel hun vergunningen. Dit is onge-
lijke behandeling van een burger. 

Ik durf wel hardop te zeggen wat 
Schreurs net niet durfde: ‘’Dit colle-
ge werkt deze man gewoon tegen. 
Wat is nu 150 stappen, het college 
kan gewoon ‘ja’ zeggen, als ze maar 
wil. Het is hier echt willen en kun-
nen”, aldus Van der Greft.

Kinderen
Cees Houmes D66 vond ook dat het 
restaurant er gewoon moest komen: 
“Ik ben nog steeds verbaasd dat dit 
college nog steeds niet in staat is 
om dit probleem op te lossen. In dit 
parkeerrapport wordt gewoon een 
normering gebruikt die niet klopt. Ik 
heb ook eens bij de omliggende ge-
meenten gekeken en daar komt het 
uit op 5 parkeerplaatsen. En die zijn 
er. Dan past dit pannenkoekenres-
taurant hier goed. U moet ook niet 
vergeten dat pannenkoeken vaak 
met kinderen worden gegeten. Die 
komen ook vaak op de fi ets en in dit 
geval zelfs in de zomermaanden met 
de boot. Daar zie ik niets van terug 
in dit rapport. Waarom denkt dit col-
lege niet gewoon eens mee. Lutz Fa-
shion heeft Van Asselen ook aange-
boden dat hij zijn 8 parkeerplaatsen 
mag gebruiken, opgelost! Dit rap-
port klopt niet”, aldus D66.
Ook Ronde Venen Belang was mild: 

“De IJsbeer is al mooi. Uitbreiding 
met een pannenkoekenhuis zou 
nog mooier zijn. Wij zeggen tegen 
de wethouder: ‘’kijk eens barmhar-
tig naar het parkeren.” 
Alleen het CDA bleef hameren op 
de regels: “Wij als raad moeten dan 
de parkeernormen veranderen. Dus 
wij als raad zijn aan zet.” 

Willen wel!
Wethouder Moolenburgh (CDA): 
“Wij werken absoluut niet tegen. We 
juichen dit plan zelfs toe, maar we 
zitten nu eenmaal met de parkeer-
normen. Het is bij ons niet zo dat 
we niet willen, we kunnen niet. We 
zitten nu eenmaal met de parkeer-
druk. We moeten zorgvuldig afwe-
gen. We moeten ervan uitgaan dat 
de bezwaren weer naar de rechter 
gaan, zij willen het tegenhouden. 
We willen echt wel, maar zijn met 
handen gebonden”, aldus de wet-
houder.
Begin april wordt deze zaak weer 
besproken in de raad. Voor die tijd 
krijgen de raadsleden een nog beter 
uitgewerkt rapport met toelichting. 
“Het college moet gaan bewegen, 
anders moeten wij als raad in bewe-
ging komen”, aldus enkele commis-
sieleden. Wordt vervolgd.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Vandaag de dag wordt elk mens 
in de eerste plaats gezien als een 
consument. Ook hier in de ge-
meente lijkt de overheersende 
vraag: Hoe kunnen we nog meer 
aan hem of haar verdienen? En 
daarom moet ook de rustgeven-
de zondag op de schop, want 
aan niets doende thuiszitters ver-
dien je geen geld. Het bijschrift 
op de voorpagina van vorige week 
spreekt van “de gemeenteraad 
weigert om winkeliers en onder-
nemers toestemming te geven op 
zondag te openen”. Alsof de wei-
gerende gemeenteraad de boos-
doener is. De democratie is werke-
lijk steeds meer een systeem waar-
bij politici uitvoeren wat de econo-
mische sector dicteert. De kiezers 
spelen daarbij slechts een rol in de 
marge.

Van een partij als de CDA ver-
wacht je dan dat ze ook een mo-
reel standpunt innemen. Dat het 
individu niet alleen consument is, 
maar ook burger. Dat het welzijn 
van die burger gebaat is bij een 
dag van rust en toewijding aan an-
dere zaken dan het economisch 
gewin. Maar niets van dat al in hun 
halve pagina verhaal over hun op-
stelling inzake de koopzondag  in 
de krant van 11 maart.

Het verzandt in een relaas met 
woorden als coalitieakkoord, initi-
atief, conclusies, onderzoeksvoor-

stel, procedures, afwegingen etc., 
en het geeft daarmee indirect per-
fect aan dat onze samenleving 
meer en meer gestoeld is op een 
neo-kapitalistische maatschappij, 
waarbij  regelgeving en bepalin-
gen in plaats komen van een ge-
meenschapsethiek.

De regeltjes worden belangrij-
ker, men gaat zich daarachter ver-
schuilen, en normen en waarden 
komen bijvoorbeeld ook in dat he-
le artikel nergens aan bod. Het 
‘Christelijk Democratisch Appel’ 
appelleert alleen aan de procedu-
res, de regeltjes en het (christelijk) 
welzijn van de burger zal hun een 
worst zijn.

De zondag zonder openstelling 
zal met name bij de grote bedrij-
ven, de grote monden, de (illega-
le) brutale spandoeken, slecht val-
len. De kleine ondernemer kan hier 
nimmer vrolijk van worden.

Hoewel miljoenen mensen verlan-
gen naar onsterfelijkheid en zich 
niettemin dood vervelen op een 
regenachtige zondagmiddag is dit 
laatste nog geen reden om de zon-
dagopenstelling er met grof ver-
baal geweld - met slechts eco-
nomisch gewin voor ogen - door 
heen te drukken.

Wim Smits
uit Mijdrecht

De zondag wordt verkwanseld

Ook het CDA helpt mee met NL Doet De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft de CDA-fractie meege-
daan met NL-doet.
Fractievoorzitter Rein Kroon geeft 
aan dat het belangrijk is om “vrijwil-
ligerswerk” te doen.

Dit jaar heeft het CDA De Ronde Ve-
nen gekozen voor een stichting die 
zeer bekend is, namelijk Stichting 
De Baat. Het is goed om een organi-
satie die veel vrijwilligerswerk doet, 
eens te helpen met een klus.

Het pand is van de kleur wit naar 
grijs gegaan, onder toeziend oog 
van de schilder Van Zuijlen. Tevens 
heeft het CDA de tuin klaargemaakt 
voor de zomer. Kortom: Stichting De 
Baat kan er weer tegenaan!

Eierenactie van Muziek- 
en showkorps Triviant
Wilnis - Op zaterdag 28 maart a.s. 
is het weer zover, dan houdt Muziek 
en Showkorps Triviant haar jaarlijk-
se eierenactie.
De leden van Triviant gaan in een 
deel van Wilnis langs de deuren om 
lootjes te verkopen, waarbij u één, 
twee of drie eieren kunt winnen. 

Mocht u wat winnen, dan wordt de 
prijs direct overhandigd door één 
van onze leden.
De lootjes kosten 0,25 per lootje.
Ook in Vinkeveen krijgen de men-
sen de gelegenheid om lootjes te 
kopen, daar kunt u ons in het win-
kelcentrum tegenkomen.

Uitslag verkiezingen Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht
De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen hebben woensdag 18 maart 
2015 17.614 personen hun stem uit-
gebracht in verband met de verkie-
zingen voor de leden van het alge-
meen bestuur van het hoogheem-

raadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
33.606 inwoners van de gemeente 
De Ronde Venen waren opgeroepen 
hun stem voor deze verkiezingen uit 
te brengen. Het opkomstpercenta-
ge komt daarmee op 52,41 procent.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen is als volgt:

Partij  Aantal behaalde Percentage behaalde
  stemmen  stemmen 2015

Water Natuurlijk  1.852  10,5 %
Partij van de Arbeid (PvdA)  1.230  7,0 %
VVD  3.448  19,6 %
CDA  4.565  25,9 %
Socialistische
Waterschapsvereniging  256  1,5 %
Partij voor de Dieren  907  5,1 %
Eigen Woning en Water !  426  2,4 %
Algemene
Waterschapspartij  355  2,0 %
Recreatie Wonen en Water  1.067  6,1 %
ChristenUnie - SGP  1.325  7,5 %
50Plus  1.228  7,0 %
De Groenen  464  2,6 %
Partij voor Mens en
Spirit (MenS)  119  0,7 %
Blanco/ongeldig  372  2,1 % 

Monumentaal restaurant The Beach 
staat niet stil bij 12,5-jarig bestaan
Regio - Een jubileum, 12,5 jaar. Dat 
is best een mijlpaal om bij stil te 
staan, maar niet in Restaurant The 
Beach aan de Oosteinderweg 247 
in Aalsmeer. Daar staan ze namelijk 
niet graag stil, maar kijken ze liever 
naar de toekomst. Natuurlijk vie-
ren ze het 12,5-jarig bestaan. Maar 
meer nog wordt het jubileum aan-
gegrepen om wat nieuws op tafel te 
zetten.
Chef Edwin Hoogeveen presenteert 
eind deze week een compleet nieu-
we kaart, natuurlijk met behoud van 
de kwaliteit die de gasten van hem 
gewend zijn. En om dat te waar-
borgen, heeft hij twee protege’s in 
dienst, die met veel vuur en enthou-
siasme zijn voetsporen volgen.
Maar Edwin Hoogeveen is veel-
eisend en hij daagt de twee jonge 
koks Niels Kristians en Dior Mar-
chena dan ook uit om te laten zien 
of ze het waard zijn. Het is aan de 
gasten om te laten merken of ze 
daarin slagen, maar de chef heeft er 
alle vertrouwen in.

Met ingang van 28 maart gaat er 
een speciale jubileummaand in. 
Een unieke kans om – als dat nog 
niet gebeurd is – kennis te maken 
met restaurant The Beach. Naast 
de nieuwe kaart bereidt het trio in 
de keuken elke week wat speciaals 
voor op het menu. Als het te moeilijk 
wordt om een keuze te maken, dan 
raden Edwin, Niels en Dior de gas-
ten aan een ‘proeverij op de plan-
ken’ te proberen. Met als uitdagen-
de tekst ‘durft u een meter aan’ ma-
ken zij een keus voor u uit alle be-
staande (voor)gerechten van res-
taurant The Beach en serveren deze 
op een plank van een meter.
Dat alles in de historische en sfeer-
volle setting van de monumenta-
le Aalsmeerse bloemenveiling. Een 
klein jaar geleden is het restaurant 
volledig omgebouwd om het karak-
ter van de veiling weer terug te krij-
gen en dat is goed gelukt. En kinde-
ren? Geen bezwaar. Hoe lang de zit 
ook is, het kindvriendelijke restau-
rant zal ze niet snel vervelen. Want 

waar kunnen ze nu zeggen dat ze 
de beschikking hebben over een 
zandbak ter grootte van drie beach-
volleybalvelden. Terwijl de ouders 
nog even zitten na te genieten van 

het eten, kunnen zij ongeremd hun 
gang gaan in het zand. Genoeg re-
denen dus eens langs te gaan in 
restaurant The Beach. De chef no-
digt u een maand lang uit om voor 
12,50 euro onze toppers van de 
kaart te proberen. Maar eigenlijk is 
er maar één reden die echt de door-
slag geeft. “Omdat we het lekkerste 
eten van Aalsmeer hebben”, klinkt 
het overtuigend uit de open keuken.

Geslaagd!
De Ronde Venen - Tien jeugd le-
den hebben afgelopen donderdag 
bij badminton vereniging Veens-
huttle het Deeldiploma 2 Badmin-

ton gehaald! Dit diploma sluit een 
training periode af en geeft deze 
jeugdleden, 12 tot 16 jaar, de moge-
lijkheid het geleerde in het afgelo-
pen seizoen aan hun ouders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s te laten zien. 
Een goed gevulde tribune liet zien 
dat trotse familie leden zeker ge-
interesseerd waren. Dit 2e diplo-
ma kent naast een praktijk deel ook 
een theoretisch deel waarbij ken-
nis van de spelregels d.m.v 20 vra-
gen getoetst wordt. Bij het praktijk 
deel moeten 5 specifi eke slagen ge-
demonstreerd worden.
Op twee badminton velden, goed 
zichtbaar vanaf de Phoenix sport-
haltribune, werd e.e.a. getoond on-
der het wakend oog van 4 exami-
natoren. Iedere slag werd door hen 
beoordeeld op verschillende ele-
menten; racket grip, voetenwerk, 
houding en de slagtechniek.
Al met al waren er in het totaal 59 
punten te verdienen, 42 waren er 
minimaal nodig om te slagen. Met 
47 als laagste en Amber Verkaik 
met 55 punten als hoogste ‘score’ 
is onze jeugdtrainer Ron Sabbé met 
recht trots op de jeugdleden! Vol-
gende week gaat de jongere jeugd 
van 8 tot 12 jaar op voor Deeldiplo-
ma 1. We kijken er naar uit, komt u 
ook?
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie 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.

ACTIVITEITENOVERZICHT ApRIl 2015
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmel-
ding via het Klant Contact Centrum 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders 
vermeld.

Scoot mobiel ritten weer van start!
Ze staan gepland op de 3e dinsdag van de maand en 
dus op de volgende datums: dinsdag 21 april, 19 mei, 
16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september. Als u wilt 
deelnemen aan een rit kunt u zich tot uiterlijk de vrijdag 
ervoor tussen 10.00 en 12.00 uur opgeven via het klan-
ten Contact Centrum tel.nr. 0297-760 260. Dit jaar gaan 
we verzamelen bij de buurtkamers om 9.30 bij opgave 
hoort u welke buurtkamer het is. Deelname kost € 6,-, 
dit is inclusief 2 keer koffie en iets lekkers.
Eetcafé het pruttelpotje
Maandag 13 april, 27 april vervalt i.v.m. Koningsdag. 
Aanmelden: 06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com. 
Rollator spreekuur
Woensdag 1 april van 10.00 tot 11.00 uur in Vinkenoord. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te 
komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met Jannie Liebregts van Tympaan-De Baat. 
Tel. 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 8 april van 19.30 tot 21.00 uur in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond 
is “Veranderde zorg” Gastspreeksters zijn Sandra 
Spruijt en Naomi Bos, wijkverpleegkundigen bij Careyn 
Zorg Thuis. Zij participeren in de Sociale Wijkteams.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 20 april van 13.30 tot 15.30 in de Buurtka-
mer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. 
We gaan naar het poldermuseum van Jan Compier in 
Waverveen. Bij aanmelding graag aangeven of u kunt 
rijden.
Open tafels
Maandelijkse Eetgroep bijeenkomst op de laatste don-
derdag van de maand voor 55 plussers. Een warme 
maaltijd met inloop vanaf 12:00 uur en aan tafel om 
12:30 uur in “het Paradijs”, adres: Hofland 33 (achter 
de Paddestoel), Mijdrecht. Rooster 1e halfjaar 2015: 30 
april en 28 mei. Nieuwe deelnemers kunnen zich aan-
melden bij het Klanten Contact Centrum.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 9 en 23 april is het Repair Café van 14:00 tot 
16:00 uur open om samen te repareren! Locatie: Buurt-
kamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-
288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of 
koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 20 april. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Brunch in de Kweektuin
Zondag 12 april. Elke eerste zondag van de even maan-
den van 12.00 tot 14.00 uur voor 65 plussers. Kosten 
€ 5,00. Aanmelden vanaf 23 maart kan bij het Klanten 
Contact Centrum.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Zonnebloem afdeling Wilnis De Hoef
 bestuurslid bezoekwerk (234)

- Careyn Maria-Oord Vinkeveen
 Klassieke muziek vrijwilliger (10753)
- Careyn Maria-Oord Vinkeveen
 Kookvrijwilligers gezocht voor bewoners van 
 groepswonen 1 (10755)
- Mentorschap Midden Nederland, Mijdrecht
 Voor Teun (78 jr) wordt een mentor gezocht! (10757)
- Mantelzorg Steunpunt, Uithoorn, De Kwakel, 
 Amstelveen
 SamSam; 1+1=3 bezoeken/op pad met thuiswonen-

de chronisch zieken en gehandicapten (10827)
- Cultuurconsulent, Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen, 

De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Abcoude, Baambrugge
 Organisatoren voor de Open Monumentendag 

(10940)
- Jongerenwerk (Tympaan-De Baat) Mijdrecht, Wilnis
 Begeleiden huiswerkcafé (11034)
- Mentorschap Midden Nederland, Vinkeveen
 Met spoed mentor gezocht voor een 72-jarige 
 mevrouw in een instelling in Vinkeveen (10736)
- Bibliotheek Abcoude, Vinkeveen locatie Abcoude
 vrijwilliger in de bibliotheek (12691)
- Tympaan-De Baat Mijdrecht
 Maatje voor meneer Radzam (49 jaar) (12717)
- Cursusproject De Ronde Venen, Mijdrecht, 
 Waverveen, Vinkeveen, De Hoef, Wilnis, 
 Amstelhoek, Abcoude, Baambrugge
 penningmeester (12748)
- Gilde De Ronde Venen, Mijdrecht, Vinkeveen, 
 Wilnis, Abcoude
 Voorzitter Gilde De Ronde Venen (12808)
- Amerpoort loc. Vinkeveen
 Vindt je het leuk om gezellig koffie te drinken, voor te 

lezen of een spelletje te doen? Voor onze bewoners 
 zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om 

iets met anderen te doen en gezelligheid kan 
 brengen. (12840)
- Zonnebloem afdeling Mijdrecht
 Vrijwilligers voor de Zonnebloem afdeling Mijdrecht 

(12931)
- Voedselbank De Ronde Venen, Mijdrecht
 Controleur gesprekken Voedselbank (2*) (13141)
- Tympaan-De Baat, Vinkeveen
 Nieuw Repair Cafe in Vinkeveen zoekt: Repairders 

(herstellers) van electrische apparaten, naaiwerk-
zaamheden, PC-kenners en probleemoplossers etc.
(11960)

- Gerardus Majella Bejaardenhuis Mijdrecht
 Vrijwilliger sjoelen op zondagmiddag. (13160)
- Zonnehuisgroep Amstelland, Zuiderhof Mijdrecht
 Restaurantvrijwilliger voor de vrijdag in 
 verzorgingshuis Zuiderhof (12608)
- Vluchtelingenwerk Midden- Nederland, Mijdrecht
 Arbeidsconsulent (13254)
- Vluchtelingenwerk Midden- Nederland, Mijdrecht
 Maatschappelijk Begeleider (13281)
- Tympaan-De Baat, Wilnis
 Vrijwilliger voor Showdown (spel voor mensen met 

een visuele beperking) (13349)
Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de 
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze web-
site: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u over-
leg over de vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 
d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

BuuRTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, p. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

pROGRAMMAOVERZICHT ApRIl 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Donderdag 2 apr Boodschappen + markt  Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 3 apr Vislunch Kop van de Haven IJmuiden 09 00 uur € 21,00
Maandag 6 apr 2e Paasdag 
Dinsdag 7 apr Rondleiding Gassan/bezoek Koninklijk Paleis Amsterdam 09.00 uur       € 24,00 
Woensdag 8 apr PlusBus Diner De Waard Wilnis 17.00 uur € 3,00
Donderdag 9 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Dinsdag 14 apr Winkelochtend Bisonspoor Maarssen 09.00 uur € 11,00
Woensdag 15 apr Tijd voor Max Hilversum 15.00 uur € 10,00
Donderdag 16 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 17 apr Het Pannekoekenfort Uithoorn 11.30 uur € 6,00
Maandag 20 apr Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
Dinsdag 21 apr Bezoek recreatiegebied/ Ouderkerk a/d
   speelboerderij Elsenhove Amstel 09.00 uur € 12,00
Woensdag 22 apr PlusBus Diner Royal Ocean Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
Donderdag 23 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 24 apr Tuincentrum Intratuin Kortenhoef 09.00 uur € 10,00
Maandag 27 apr Koningsdag
Woensdag 29 apr Lunchen bij De Punt Baambrugge 11.00 uur € 7,00
Donderdag 30 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
* met museum jaarkaart € 14,00

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

*

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten
De Ronde Venen - In De Ronde Venen hebben woensdag 18 maart 2015 17.750 inwoners hun stem uitgebracht 
in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dat is een opkomstpercentage van 54,5 procent. In to-
taal waren 32.575 inwoners gerechtigd hun stem uit te brengen. Vier jaar geleden bedroeg het opkomstpercenta-
ge 62,91 procent.

De uitslag van de verkiezingen is als volgt:

Partij Aantal behaalde Percentage behaalde Percentage behaalde
 stemmen  stemmen 2015 stemmen 2011

VVD 4.287 24,2 % 32,2 %
Partij van de Arbeid (PvdA) 1.185 6,7 % 9,9 %
CDA 3.384 19,1 % 18,0 %
Democraten 66 (D66) 2.397 13,5 % 7,5 %
PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.960 11,0 % 12,8 %
GroenLinks 694 3,9 % 4,8 %
Socialistische Partij 962 5,4 % 5,3 %
ChristenUnie 608 3,4 % 2,9 %
Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP) 399 2,2 % 1,9 %
50Plus 863 4,9 % 1,8 %
Partij voor de Dieren 609 3,4 % 1,6 %
Vrijzinnige Partij 22 0,1 %  -
Provincie@inwonersbelangen 238 1,3 %  -
Libertarische Partij (LP) 24 0,1 %  -
Jezus Leeft 49 0,3 %  -
Overig   1,2 %
Blanco/ongeldig 69 0,4 % 0,1 %

In een 
schone buurt
Mijdrecht - Veenstaete doet mee 
aan ‘In een schone buurt’, de kin-
deren en ouders komen  a.s. Zater-
dag 28 maart. Tussen 13.00 en 15.00 
uur. De straten en pleinen schoon-
maken, komt u ook even buiten kij-
ken, dit vinden de ouders en de kin-
deren erg leuk.

PK Sport in actie tegen kinderkanker

Vinkeveen – De grootste actie voor 
het goede doel in Vinkeveen vindt 
plaats op 28 maart as. onder het 
motto “Spin/Sport for Life”. Tussen 
9.00 en 16.00 uur vormt PK Sport 
het decor van een bijzonder festijn, 
waarbij sportieve prestaties én het 
goede doel hand in hand gaan.
Meer dan 100 deelnemers gaan zich 
tijdens deze sport en spinning ma-
rathon letterlijk in het zweet sporten 
en fietsen voor het goede doel: Villa 
Joep, een stichting die zich ten doel 
stelt om kinderen te genezen van 
neuroblastoom kanker. Voor het on-
derzoek is veel geld nodig. PK Sport 
is één van de 45 VES sportcentra 
die zich hiervoor gaat inzetten. Al 
maandenlang is een enthousiaste 
groep vrijwilligers druk bezig om dit 
unieke evenement vorm te geven. 

Het leuke is dat het door zowel per-
soneel als leden van PK Sport wordt 
georganiseerd en dat ook veel loca-
le bedrijven erbij betrokken zijn en 
zorgen voor sponsorgelden. 
Villa Joep draagt de naam van Joep 
Steijn uit Voorschoten. Hij overleed 
aan neuroblastoom kinderkanker 
op vier jarige leeftijd. Direct na zijn 
overlijden richtten zijn ouders Vil-
la Joep op om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar geneesmidde-
len voor deze ziekte. Elk jaar krijgen 
zo’n 25 kinderen deze ziekte, van 
wie 70% overlijdt. Dat is een schrik-
barend hoog percentage. Voor het 
8e jaar is Villa Joep het goede doel 
van Spin & Sport for Life. Diverse 
onderzoeken die tot op heden door 
de acties zijn mogelijk gemaakt, la-
ten hoopgevende resultaten zien. 

Hoewel de spinning marathon (3 
uur) op 28 maart de hoofdmoot 
vormt – zijn er ook allerlei sportie-
ve activiteiten omheen, een Judo en 
Squashtoernooi, Bike-Run-Bike 15 
km fietsen/5 km hardlopen/15 km 
fietsen! Sjoerd, Jan, Mike en Arie 
van Vereniging Brandweer Wandel 
Club (VBWC) gaan tijdens het Goe-
de Doelen weekend 21.1 km wan-
delen op de loopband voor Villa 
Joep! Uiteraard kunt u deze kanjers 
sponseren, uw bijdrage is van harte 
welkom! Start om 9.00 uur.
Iedereen bruist van energie om er 
opnieuw een groot succes van te 
maken. Wilt u ook dit fantastische 
evenement meebeleven en de sfeer 
proeven? Kom kijken op 28 maart 
vanaf 9.00 uur. U bent van harte 
welkom. Voor meer informatie kun 
u bellen met 0297-264666 of kijk op 
www.pksport.nl Meer weten over 
Villa Joep? Zie www.villajoep.nl.

Stunt Atalante heren 1 
tegen nummer 2 KVA
De Ronde Venen - In een zinde-
rende wedstrijd heeft Atalante he-
ren 1 verrassend de nummer twee 
in de promotieklasse KVA met 3-2 
verslagen. Drie belangrijke punten, 
maar bovenal weer een heerlijk ge-
voel. Want Atalante straalde weer 
de vechtlust en het enthousiasme 
uit waarmee het dit seizoen zo uit-
stekend uit de startblokken kwam. 
Dat het close was blijkt het uit feit 
dat KVA vier punten meer maak-
te dan Atalante (107-111). En in de 
vierde set leek bij een 21-24 achter-
stand een 1-3 nederlaag onafwend-
baar. Maar de Vinkeveense heren 
piekten op de juiste momenten en 
knokten zich, geweldig terug in de 
wedstrijd.
In Amsterdam werd redelijk kans-
loos met 3-1 verloren. Heren 2 
moest gelijktijdig spelen in de der-
by tegen koploper Unitas. De aan-
vulling moest dus ditmaal van Rem-
co uit heren 5 komen, die geluk-
kig bereid was zijn eigen wed-

strijd een keer over te slaan. Ten-
slotte waren de punten na vier ne-
derlagen op rij weer keihard nodig, 
want het verschil tussen de vierde 
en tiende plaats (‘goed’ voor PD-
wedstrijden) is steeds kleiner ge-
worden. KVA nam in de eerste set 
het voortouw. Het was even wennen 
in de passing aan Vinkeveense kant 
en de Amsterdammers namen een 
7-9 voorsprong. Daarna werd het 
een echt side-out duel. Beide teams 
hebben een sterke aanval en een 
goede verdediging. En fraaie com-
binatie-aanval van Bas, een blok 
van Erik en een service-ace van Je-
roen maakten net het verschil, 25-
23. Een mooi begin en met het zo 
gewenste puntje in de tas begon 
Atalante ook sterk aan de twee-
de set, 6-2. Daarna werd het iets 
te frivool en ging KVA beter draai-
en. De gasten maakten weinig fou-
ten meer en namen het heft in han-
den, 13-16. De thuisploeg bleef ech-
ter hard werken en je voelde dat het 

met de instelling van de ploeg goed 
zat. Sterk verdedigen, knappe sco-
res van Iwan en Leroy en een kill-
blok van Remco brachten de stand 
weer op gelijke hoogte, 23-23. In de 
slotfase van deze set ging het met 
twee mislukte aanvallen helaas toch 
net fout, 24-26. Maar geen paniek, 
want Atalante zat goed in de wed-
strijd. Dus ontspon zich een span-
nende derde set, met soms knots-
gekke  lange rallys en de meeste 
punten voor de ontvangende par-
tij, 14-14. Toen stokte de aanval bij 
Atalante, terwijl KVA steeds mak-
kelijker de opening wist te vinden. 
De nummer twee rook zijn kans en 
pakte deze set met 17-25. Het brak 
Atalante niet, want het begin van de 
vierde set was weer voor de thuis-
ploeg. Jeroen met een fraaie plaats-
bal, Remco door het midden en Erik 
blokkeerde hun sterkste buitenaan-
valler, 11-6. Een even mindere fase 
bracht KVA terug in de set en hoe, 
want snel liepen ze uit naar een 21-
24 voorsprong. Strijd gestreden zou 
je dan denken, maar nee. Iwan en 
Leroy haalden genadeloos uit, twee 
foutjes van KVA en een scherpe 
service van Bas bezorgden Atalan-
te alsnog de setwinst, 26-24.

Hertha ME1 verslaat Pancratius ME1
Vinkeveen - De wedstrijd was we-
derom op veld 5a en de meiden be-
gonnen prima maar ook Pancratius 
beet goed van zich af, er was veel 
strijd en passie op deze morgen van 
beide teams.  Er werd redelijk goed 
gevoetbald ondanks dat er veel wind 
stond, na 15 minuten was het Fem-
ke die op dat moment de verdiende 
1-0 maakte voor Hertha. Hertha was 
sterker maar ook Pancratius kwam 
er af en toe gevaarlijk uit.
In de 20ste minuut was het weder-
om Femke die de 2-0 maakte. La-
ter een mooie aanval van Pancra-
tius en de spits kon vrij inschieten 
2-1, de spanning was weer hele-
maal terug in de wedstrijd. Kansen 
waren er over en weer en het was 
erg goed om te zien dat er bij bei-
de teams erg veel strijd zat, dat het 
voetbal soms niet even goed kwam 

door de omstandigheden deze mor-
gen. Vlak voor rust een mooie actie 
van Mandy, met een geplaatst schot 
in de hoek was het 3-1 bij rust.
De tweede helft was de wedstrijd 
in evewicht Hertha en Pancratius 
vochten als Leeuwinnen evoor de 

bal en kregen allebei kansen. In de 
34ste minuut een mooie actie van 
Ismene 4-1.
De wedstrijd leek gespeeld op dze 
morgen. Toen Ismene vlak voor tijd 
de 5-1 maakte was de westrijd ge-
speeld. 
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Bar Adelhof 3 kampioen 
tweede divisie
Regio - Vorige week rook Bar Adel-
hof 3 al aan het kampioenschap 
maar deze week lieten zij het zich 
ook smaken. Door een ruime over-
winning zijn zij buiten bereik van 
de concurrentie gekomen en daar-
mee is ook promotie naar de 1e di-
visie een feit. Het team bestaande 
uit Pim de Jager, Erik Spiering, Cock 
Verver, Robert Daalhuizen, Stefan 
Vos en Rohan Janmaat hadden dit 
seizoen een doel en dat was pro-
moveren naar de 1e divisie. Het he-
le seizoen speelden zij sterk. Af en 
toe werd er wel eens verloren maar 
daar stonden ruime overwinningen 
tegenover en zo kwam het kampi-
oenschap dan ook langzaam maar 
zeker in zicht. Afgelopen woensdag 
was dan wel een ruime overwinning 
nodig. Dat is niet altijd makkelijk als 
je weet dat je kampioen kunt wor-
den maar ook deze klus werd, mis-
schien nog niet helemaal verwacht, 
ook geklaard, met 9-0 werd ASM 
1 naar huis gestuurd en daarmee 
kon de champagne (bier?) uit het 
ijs gehaald worden. Het bestuur fe-
liciteert het team met het kamioen-
schap en de promotie. 

Strijd
De strijd is echter nog niet hele-
maal achter de rug. De concurren-
tie moet zich nu dan gaan richten 
op de tweede en derde plek. Hier-
mee kan, in de nacompetitie, als-
nog promotie naar de 1e divisie af-
gedwongen worden. De Kromme 
Mijdrecht staat door een 4-5 over-
winning tegen CenS 2 inmiddels op 
de 2e plaats en is dus goed op weg. 
CenS 1 was vrij maar blijft nog op 
de 3e plaats. Onze Vrijheid/de Bil-
jartmakers staat nog wel 4e plaats 
maar pakte, uit bij de Springbok 2, 
een van de laatste strohalmen door 
daar met 2-7 te winnen. ASM 1 trad 
met 3 spelers aan bij de Kromme 
Mijdrecht 2, extra caramboles ma-
ken dus. Dat lukte niet helemaal 
maar toch werden er 4 dure punten 
van de Kromme Mijdrecht (5-4) af-

gesnoept. Wat de nacompetitie be-
treft zullen zij af moeten wachten of 
nummer 2, 3 en 4 nog punten laten 
liggen.

Eerste divisie
In de 1e divisie moest koploper de 
Merel/Heerenlux 3 naar de Kui-
per/Stee Inn. Dorus van de Meer 
en Wim Berkelaar haalden 4 wed-
strijdpunten binnen en gezamenlijk 
zorgde het team voor het 5e punt, 
4-5. Een goede stap in de richting 
van het kampioenschap. Zeker aan-
gezien de nummer 2 en 3 de pun-
ten aardig liet liggen. De Springbok 
1 moest naar Bar Adelhof 1 maar zij 
konden geen vuist maken en haal-
den slechts 2 punten binnen, 7-2. 
De Schans/Lutis ventilatietechniek 
is bezig aan een hele goede serie. 
Zij ontvingen Bar Adelhof 2(ook in 
de top) maar het goede spel van 
afgelopen weken werd voortge-
zet en met 7-2 werd Bar Adelhof 
2 weer naar huis gestuurd. John 
Beets deed het opnieuw goed door 
zijn partij in 19 beurten uit te ma-
ken. Stieva/Aalsmeer heeft de pun-
ten hard nodig om de nacompetitie 
te ontwijken maar tegen DIO is dat 
niet makkelijk. Alleen Bernard En-
thoven haalde 2 punten voor Stie-
va binnen,7-2. Lucia Burger (Stie-
va) maakt wel de hoogste serie (9 
caramboles, 29,03%) van de week 
maar een hoge serie is lang niet al-
tijd goed voor een overwinning. De 
Paddestoel 2 ontving de Merel/Hee-
renlux 1. De Merel staat op een re-
delijk veilige plek in de ranglijst 
maar de Paddestoel heeft heel hard 
punten nodig. Die kans lieten zij de-
ze keer niet glippen. Arjan Bosman, 
Jamal Banmousa en Carolien Ha-
ring wonnen en zorgden daarmee 
voor de 7-2 overwinning.

Het eind van de competities is in 
zicht en de komende weken gaan 
we horen wie de bekerkampioen 
gaat worden en wie kampioen van 
de 1e divisie is geworden.

Tara Sas en Ilke de Lange 
winnen FNRS dressuur
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
werd er bij Manege Mariahoeve aan 
de hoofdweg in Mijdrecht de twee-
de FNRS dressuurwedstrijd voor 
manegeruiters van dit jaar verreden. 
Vroeg in de ochtend om 09.00 uur 
werd er begonnen met de proef op 
niveau F10, het hoogste niveau van 
deze dag. Door Marjolein Werkho-
ven werd meteen al een mooie sco-
re van 215 punten neergezet. Niet 
veel later werd door Ilke de Lan-
ge voor de proef F7 een score van 
229 genoteerd. Lange tijd was zij de 
enige die zoveel punten behaalde, 

maar aan het eind van de wedstrijd 
werd dit puntental ge-evenaard 
door Tara Sas voor haar F3-proef. 
Na de dressuurproeven waren en 
nog een paar spring-proefjes. Ilke 
de Lange scoorde 191 punten voor 
Vaardigheid 3 en Tamara Meijer be-
haalde 194 punten voor Vaardigheid 
1. Op de foto is Danielle Krijtenberg 
stijlvol in actie te zien op Nikita. Al 
met al was het weer een sportieve 
en vooral gezellige dag bij Manege 
Mariahoeve. 

Foto: sportinbeeld.com

Makkelijke overwinning 
CSW uit bij UVV
Wilnis - Op het prachtige relatief 
nieuwe sportpark van UVV in Vleu-
ten leek alsof alleen CSW publiek 
op de wedstrijd was afgekomen. En 
dat terwijl de heenwedstrijd in Wil-
nis nog in 1-1 geëindigd was. Het 
moet gezegd, de allereerste kans 
was voor UVV. Keeper Jordy Wens 
was kansloos op het afstandsschot 
van een meter of twintig, die echter 
precies tegen de kruising weer het 
veld in kaatste. Met de schrik vrij-
gekomen toog CSW naar voren en 
het duurde niet lang voordat ze een 
ruime voorsprong van 0-3 gereali-
seerd hadden. Welgeteld 18 minu-
ten. De 0-1 van Bram Bode was uit-
stekend voorbereid door Jelle van 
den Bosch, de 0-2 na een mooie 
pass van Vincent Wens en een een-

tweetje tussen afmaker Vincent van 
Hellemondt en Mike Cornelissen. 
Nick van Asselen scoorde de derde 
treffer na een combinatie met Bram 
Bode. De grensrechter vlagde overi-
gens bij twee van de drie doelpun-
ten voor buitenspel, wat echter ge-
negeerd werd door de soeverein lei-
dende scheidsrechter. In die be-
ginperiode had CSW trouwens nog 
veel meer kunnen scoren als ze wat 
scherper waren geweest. Berry Kra-
mer kopte helemaal vrij van dichtbij 
de bal naast het doel en een schot 
van aanvoerder Marciano Kastored-
jo van 18 meter belandde op de ver-
keerde kant van de paal. 

Vervangen
De licht geblesseerde Dave Cor-

Jeugdschaatsers Nooit
Gedacht rijden wedstrijden
De Ronde Venen - Voor alle jeugd-
schaatsers van de Jaap Edenbaan 
wordt jaarlijks aan het eind van 
het seizoen een wedstrijd georga-
niseerd om zo te proeven aan het 
wedstrijdschaatsen. Op 11 maart 
werd deze wedstrijd gehouden. De 
afstand was 100 meter, die door ie-
dere deelnemer twee keer afgelegd 
moest worden. Maar liefst 21 kinde-
ren van IJsclub Nooit Gedacht de-
den hier aan mee. Onder zonni-
ge omstandigheden werd het een 
sportieve wedstrijd met als slag-
room op de taart de aanwezigheid 
van meervoudig Olympisch Kampi-
oene Ireen Wüst. Velen konden met 
haar op de foto en daarbij gingen ze 
ook nog eens met een handteke-
ning van haar naar huis.

De wedstrijd zelf ging vooral om de 
gereden tijd, maar voor de schaat-
sers zelf was het veel belangrijker 
om de rit te winnen. Dat leverde re-
gelmatig een mooie strijd op. Uitein-
delijk waren de tijden toch het be-

langrijkst, aangezien de snelste jon-
gens en meisjes uitgenodigd wer-
den voor een vervolgwedstrijd. Deze 
vond plaats op woensdag 18 maart. 
Zeven jong Nooit Gedachters wisten 
zich hiervoor te plaatsen en voor de-
ze gelegenheid werden zij ook nog 
eens in de nieuwe kleiding van de 
club gestoken.
Ditmaal stond er een 100 meter en 
een 300 meter op het programma. 
Vooral de 300 meter was wel even 
wennen, aangezien er nu ook een 
bocht gereden moest worden. Dat 
bleek echter geen probleem voor de 
rijders. Zij bleven moeiteloos op de 
been en konden zo het laatste stuk 
naar de finish glijden. Simone Bader 
was het snelste meisje van Nooit 
Gedacht en Bram Koot was dat bij 
de jongens. Helaas waren ze niet 
snel genoeg om bij de eerste drie 
te eindigen en een mooie prijs naar 
binnen te slepen. Uiteindelijk ging 
iedereen wel met een mooie wed-
strijdervaring op zak en met een 
leuke herinnering naar huis.

Beste 
Rondeveners
Bij dezen wil ik iedereen 
hartelijk danken die met de 
waterschapsverkiezingen 
op mij gestemd hebben. 

Groet, Nico de Dood 
(boertjeNico)

Wilnis - Komende zaterdagmiddag 
28 maart organiseert de Vakantie 
Bijbel Week een kindervoorstelling 
in de Willisstee in Wilnis. De kinder-
voorstelling wordt gespeeld door 
Matthijs Vlaardingerbroek en heet 
‘de Puzzel van Pasen’. Alle kinderen 
van de basisschool zijn met hun va-
ders, moeders, opa’s en oma’s wel-
kom. De zaal gaat om 15.00 uur 
open, waarna de voorstelling om 

15.30 uur begint. Na afloop is er 
voor iedereen drinken met wat lek-
kers. De toegang is gratis. Woon 
je niet in Wilnis maar elders in De 
Ronde Venen en heb je ook zin om 
te komen? Dan ben je natuurlijk ook 
van harte welkom! Meer informatie 
staat op www.hervormdwilnis.nl. 
Voor vragen mailen naar: vbwwil-
nis@hotmail.com of telefonisch via 
06-1562983.

Kindervoorstelling 
‘de Puzzel van Pasen’

nelissen werd uit voorzorg vervan-
gen door Jay Klaas Wijngaarden, 
die regelmatig zijn directe tegen-
stander zijn hielen liet zien, maar in 
de voortzetting niet heel gelukkig 
was. De mooiste actie van die eer-
ste helft was een halve omhaal van 
Mike Cornelissen vanaf de rand van 
het strafschopgebied die keihard op 
de lat spatte, slechts de herinnering 
achterlatend van een potentieel we-
relddoelpunt. In de allerlaatste mi-
nuut van de reguliere speeltijd in 
deze eerste helft leek Bram Bode op 
weg naar zijn tweede doelpunt toen 
hij op de rand van het strafschop-
gebied gevloerd werd. De scheids-
rechter besloot een vrije trap net 
buiten de zestien te geven in plaats 
van een penalty. De trap van Nick 
van Asselen werd ternauwernood 
gekeerd door de keeper en Ber-
ry Kramer wist de rebound niet op 
waarde te schatten. De tweede helft 
had CSW meewind, wat niet echt 
een voordeel bleek. De voorzetten 
gingen vaker wel dan niet over de 
hoofden van de aanvallers. Diepte-
passes rolden regelmatig over de 
achterlijn. Desondanks duurde het 
slechts 6 minuten toen het Bram 
Bode lukte zijn tweede doelpunt 
aan te tekenen. Dit keer door slim 
een voorzet bij de verre paal in het 
doel te krullen, 0-4. Vijf minuten la-
ter werd Berry Kramer op 20 meter 

van het doel gevloerd toen hij bijna 
door het centrum van de verdedi-
ging geglipt was. Hij ontfermde zich 
zelf over de vrije trap, die hij naast 
schoot. Matthijs Uytewaal werd in-
gebracht voor Jelle van den Bosch. 
Het was onduidelijk of een terug-
speelbal van Matthijs iets te kort 
was of dat keeper Jordy Wens iets 
te lang treuzelde met het wegschie-
ten daarvan. In ieder geval gooide 
de spits van UVV zich voor de bal, 
die hij daarna in het lege doel kon 
schuiven, 1-4. Tien minuten lang 
leek UVV weer iets meer geloof in 
een goede uitslag te tonen, totdat 
Mike Cornelissen zorgde voor de 
uiteindelijke 1-5 eindstand. 

De inzetten van Jay Klaas Wijngaar-
den en Bram Bode werden nog ge-
keerd door de paal en een verdedi-
ger, maar de inzet van Mike hoog in 
het dak van het doel was niet meer 
te stuitten. Robert de Kuijer mocht 
de laatste 12 minuten ook nog inval-
len voor Nick van Asselen. De score 
veranderde echter niet meer, mede 
omdat een schot van Bram Bode via 
de keeper en de lat het doel miste. 
Een eenvoudige overwinning, waar-
door wel twee punten extra afstand 
genomen werd van Veensche Boys 
en drie doelpunten extra in doelsal-
do ten opzichte van Argon. Nog 6 
wedstrijden te gaan.
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Verlies jongste argon 
basketballers
Mijdrecht - De jongste leden van 
Argon Basketball hebben dit jaar 
een moeilijk seizoen. Een aantal 
jongens zijn doorgeschoven naar 
oudere teams en nieuwelingen Alec 
Heijnemans en Patrick Burger mis-
sen nog wat lengte om goed in de-
ze klasse mee te kunnen spelen. Het 
team heeft nog niet één keer dit sei-
zoen mogen winnen, maar deson-
danks beginnen deze Argonauten 
elke week weer fanatiek en optimis-
tisch aan de wedstrijd. Het toont de 
veerkracht van het team. Ze worden 
elke week beter in het samenspel 
zowel in aanvallend als verdedigend 
opzicht. Dit weekeinde speelden zij 
thuis tegen het U12 team van De 
Wit Grashoppers uit Katwijk. Hoewel 
deze tegenstanders soms een kop 
groter waren dan onze Argonauten 
bleef de achterstand vanaf het be-

gin van de wedstrijd beperkt. Asa-
toer Arkojan en Adne Limburg ble-
ven tot het einde toe goed verdedi-
gen. Luc van Dijk en Geert Jan Die-
rickx dribbelden de bal telkens mooi 
naar voren en gaven strakke passes 
aan Marijn Kop, die vaak dan onder 
het bord kon scoren. Tegen het ein-
de van de wedstrijd kwam de stand 
nog in evenwicht en werd het erg 
spannend. De spanning was ook 
goed merkbaar op de tribune! In de 
laatste minuten liepen de Grashop-
pers alsnog uit en verloren de Argo-
nauten met 35-38.  Mooi om te zien 
was dat het verliezen met maar zo 
weinig punten door deze jonge bas-
ketballer als winst werd ervaren. 
Klasse jongens! Coach Mirjam, die 
sommige jongens al vier jaar bege-
leidt, was dan ook erg trots op haar 
team.

Twee keer goud voor 
GVM Acrogym
Mijdrecht - Het was een druk 
weekend voor GVM’79, zowel de 
turnploeg als de acrogymgroep 
hadden wedstrijden.. Zaterdag 
mochten de teams op het E-niveau 
hun kunsten laten zien. Bente, Ilse 
en Ruby kwamen het eerst in actie. 
Zij waren helaas wat minder strak 
en stabiel dan de vorige keer. Al-
le elementen lukten wel, maar wer-
den slordig afgebouwd. De choreo-
grafie was wel mooi, maar jury trok 
toch veel punten af (24,250pnt/ 5e 
plaats). Jonna en Anne lieten een 
veel betere oefening zien dan de vo-
rige keer, er werden geen tijdsfou-
ten gemaakt en alle extra stapjes 
waren verdwenen. Zij scoorden uit-
eindelijk 23,700pnt/10e plaats. Cait-
lin en Floor hadden nu meer tijd ge-
had om samen te trainen en dat was 
goed te zien aan een mooie toss-
streksprong. Ook de dans was goed 
verbeterd. Helaas ging het vliegtuig-
je helemaal mis, waardoor het pun-
tentotaal laag uitviel (20,300pnt/14e 
plaats). In de middag kwamen Jan-
neke en Caressa in actie en ook zij 
moesten zich nog plaatsen voor de 
halve finale. De dames straalden 
van de vloer af en lieten een strak-
ke oefening zien. Volgens de train-
ster was alles perfect, maar de ju-
ry vond toch dat er een tijdsfout was 

gemaakt. De uiteindelijke score van 
23,500pnt, viel dan ook erg tegen. 
Caressa en Janneke staan wel re-
serve voor de halve finale.
Op zaterdag was het hele circus 
verplaatst naar Wormer en daar 
was het de beurt aan de teams op 
D- en Pupilniveau. De beide GVM-
teams hadden de vorige wedstrijd 
een grote fout gemaakt, waardoor 
ze zich toen nog niet geplaatst had-
den voor de halve finale. Dit keer 
wilden de dames daar verandering 
in brengen. Laura en Nuna dans-
ten ‘happy together’ en maakten sa-
men prachtige elementen. De ju-
ry gaf heen de hoogste beoordeling 
van de dag en ze kregen tijdens de 
prijsuitreiking een gouden medail-
le om gehangen (25,500pnt). Ster-
re en Shelly hebben hun eigen oe-
fening in elkaar gezet en dat is pri-
ma gelukt. De zussen zijn goed op 
elkaar ingespeeld en maakten vrij-
wel geen fouten in de elementen. 
Ook zij kregen een super goede be-
oordeling en kwamen daarmee op 
de eerste plek (25,000pnt). Het was 
een druk en sportief weekend voor 
alle GVMérs. Wilt u alle gymnasten 
van gvm in actie zien? Kom dan op 
11 april naar gymzaal de Eendracht. 
Daar worden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen georganiseerd.

Alsof ze Wimbledon hadden gewonnen
Vinkeveen - Zo enthousiast namen 33 Vinkeveense tennistalentjes hun diploma en een medaille in ontvangst na 3 clinics gevolgd te hebben. Begint het 
ook te kriebelen? Zowel jong als oud kan het ook vrijblijvend eens proberen. Geef je op bij ajmboerma@planet.nl

Dames 1 pakt punten van 
de nummer vijf!
De Ronde Venen - Op vrijdag 20 
maart speelde Atalante Dames 1, 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame, tegen de 
nummer 5 van de poule. Lekker in 
de oude vertrouwde thuishal, waar 
het top publiek alweer op de tribune 
te vinden was. De vorige keer ein-
digde de wedstrijd tegen Spaarne-
stad met 3-1 verlies en dit zou die 
kans zijn om al die sets weer terug 
te pakken! Met Iwan als coach aan 
de zijlijn moest dat toch wel lukken? 
De eerste set begon erg goed. We 
pakten meteen de voorsprong en 
stonden een tijdje met 3 punten 
voor. Dit voelde erg goed, maar het 
duurde niet lang. Toen begonnen de 
Haarlemse vrouwen de achterstand 
weer in te halen. Zij kwamen erg 
krachtig terug en er werd flink ge-
prikt en geslagen. Wij bleven echter 
rustig spelen en pass’ten de ballen 
netjes naar Wilma. Toen begonnen 
de schoonheidsfoutjes te komen en 
kwamen we op een enorme achter-
stand. Helaas hebben we die ach-
terstand niet meer in kunnen halen 
en eindigde de eerste set met 17-25.
De tweede set ging erg lekker. We 
zaten weer goed in het spel en dat 
merkte je ook. Het ging lekker ge-
lijk op in het begin en we konden 
de tegenstander prima bijhouden. 
Af en toe een keiharde bal van de 
enorm lange middenspeelster, maar 
die punt haalden we dan snel weer 
in met een harde smash of een prik-
balletje in het midden gat. We speel-
den gewoon rustig ons spelletje en 
dat loonde ook. Uiteindelijk wonnen 
wij deze set met 25-21.
De derde set ging het even iets min-

der. Aan het begin wat schoon-
heidsfoutjes, maar alle ballen wer-
den keurig gepasst en we bleven 
rustig spelen. Een kleine achter-
stand werd weer ingehaald en we 
hielden het erg spannend. Door 
middel van time-outs haalden we 
de tegenstander uit het spel en ook 
een wissel werkte erg goed. Na een 
service rally van bijna 5 punten wa-
ren we weer terug in de race. Het 
stond 18-21 en we waren weer op 
weg naar die overwinning. Helaas 
lukte het niet door een paar harde 
ballen van de tegenpartij. We verlo-
ren deze set met 19-25.
En toen kwam de vierde set. Erg 
spannend, want het stond 2-1 voor 
de tegenpartij. We moesten kei-
hard gaan vechten en alles moest 
van de grond gehaald worden. De 
passes kwamen erg goed en ook op 
de smashes van onder andere Jana 
en Annemarieke had Spaarnestad 
geen antwoord. Loes stond heer-
lijk te blokken. Het ging gewoon erg 
lekker bij iedereen. En het bleef ook 
lekker gaan! De dames aan de over-
kant werkten hard, maar het lukte 
ze niet om de achterstand in te ha-
len. Wij wonnen deze set met 25-19.
De vijfde set ging aan het begin erg 
gelijk op. We moesten het nu echt 
gaan doen, en we verdienden die 
winst ook na al dat harde werken. 
Er werd om en om gescoord en het 
bleef enorm spannend in het veld. 
7-7 stond het, en nu moest het gaan 
gebeuren. We knokten keihard voor 
die punten, maar helaas lukte het 
net niet om de achterstand van 3 
punten in te halen. We verloren de 
vijfde set met 11-15.

Bijlhouwer en Hendrikx 
halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./ Cafè de Merel 
zijn alle halve finalisten bekend, in 
het afgelopen weekend speelden 
zaterdag Paul Schuurman en Thijs 
Hendrikx prima partijen en naar de 
halve finale, ook door zijn Jan Eijs-
ker ,Eduard van Heuven,Bert Dijks-
hoorn, Mees Brouwer, Frank van 
Schaik en Bram Koning , en zon-
dag Frank Bijlhouwer die Anne Bee-
ker van de tafel veegde in 7 beurten 
en zijn 9 caramboles maakte Joop 

Luthart,Henny Versluis, Rob Gels 
Maarten Dulmus, Hans Bras, even-
eens door zijn Herman van Wou-
denberg en Carlos van Oosterom 
uit Houten De halve finales wor-
den op zaterdag 28 maart en zon-
dag 29 maart gespeeld en de fina-
le op zaterdag 11 april en zondag 12 
april met acht man, alle dagen wor-
den de ballen om 14.00uur aan het 
rollen gebracht Dit alles in Cafè de 
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen tel. 0297-263562.

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend zijn 
bij Judoschool Blaauw het twee-
de weekend van de clubkampioen-
schappen gehouden. Deze week 
waren voornamelijk de meisjes aan 
de beurt. Ook waren er deze dag 
een aantal jongens poules.
Gadegeslagen door ouders, oma’s, 
opa’s en andere belangstellenden, 
die genoten van de wedstrijden, be-
gonnen de jongste meisjes en jon-
gens aan de wedstrijddag.
De kinderen waren verdeeld op 
leeftijd, gewicht en kleur band in 
poules. Ook voor degene die net op 
judo zitten waren er aparte poules 
gemaakt. Indien er een judopartij 
onbeslist was moest de winnaar via 

de golden score regel bepaald wor-
den. Bij een aantal poules moesten 
er beslissingwedstrijden gedraaid 
worden om te bepalen wie er zich 
uiteindelijk clubkampioen mocht 
noemen. Er waren dan ook veel ver-
rassende uitslagen. 
Na deze leuke en gezellige twee-
de dag waarbij elke judoka een 
prijs in ontvangst mocht nemen mo-
gen de volgende leden zich club-
kampioen van 2015 noemen: Amy 
Dekkers, Evi Millenaar, Gabriel Lo-
sekoot, Ilyas Farah, Iris Swagema-
kers, Luuk Haarman, Marwen Han-
zouli, Nandy van Kroonenburg, Sven 
de Jong, Thijmen Hooijman, Verena 
Ratterman

Bram de Vries derde bij 
de WK schaatsen sprint
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(72) van ijsclub Nooitgedacht 
in Wilnis is 3e geworden bij de WK 
voor Masters 70+ in Kolomna. Hij 
reed de 500m en de 1.000m op de 
eerste dag in 47.80 en 1.33.81 en 
was daarmee 4e. Een goede 500m 
(47.20) en een redelijke 1.000m in 
1.35.19 deed hem op het podium 
eindigen met een miniem verschil 
met nr. 4 en 5. Zijn 1.33.81 was te-

vens een seizoen beste tijd. Met een 
4e plaat op de NK allround, een 4e 
plaats op de WK allround in Calgary 
en nu een 3e plaats op de WK Sprint 
in Kolomna mag hij van een prima 
seizoen spreken en geeft hem een 
reden om nog maar een jaar door 
te gaan, temeer daar de WK all-
round volgend jaar in eigen land zijn 
en wel in de splinternieuwe hal in 
Leeuwarden.

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 27 
Maart 2015 is er in Cafè de Merel 
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjas-
sen om fraaie prijzen.Het klaverjas-
sen start om 20.00 uur, zowel dames 
als heren welkom, aanwezig zijn om 
19.45uur voor de inschrijving Er zul-
len vier ronden van zestien giffies 
gespeeld worden en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen .Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen.
De uitslag van de laatste 
gespeelde prijsklaverjasavond:

1 Greet Veraar 7094 punten
2 Gerry Ruimschoot 6649 punten
3 Ria Landwaart 6625 punten
4 Jan Landwaart 6622 punten
5 Sonja v.d.Waa 6535 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Evert Berkelaar met 5430 punten 
,blijven oefenen Evert dan kom je 
er wel.

Hier volgen de datums voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015. 
Voor 2015 zijn de datums 27 maart, 
10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 
juni en 3 juli dit alles onder voorbe-
houd.

Milan Sprengers als pupil 
van de week
Mijdrecht - Milan is 10 jaar en 
loopt al heel wat jaren op en rond 
de argon velden . Vanaf zijn 4e jaar 
ging hij al samen met zijn vader en 
opa kijken bij de zondag 1. Zijn idool 
was toen Patrick Lokken . Milan is 
begonnen in de Uefa Cup en via 
de Champions League is hij door-
gestroomd naar de E6 waar hij met 
veel plezier speelt. Zijn favoriete po-
sitie op het veld is aanvallende mid-
denvelder of spits. De sterke pun-
ten van Milan zijn z’n overzicht en 

z’n passing. Milan zit in groep 7 van 
de Molenland school .
Zijn hobby’s naast het voetballen 
zijn Fifa spelen op de X-box en Mi-
necraft spelen op de pc .
En om als pupil van de week tus-
sen de ‘grote mannen ‘van Argon 
te lopen is toch ook wel een beetje 
spannend en vooral de ontlading na 
de winnende goal in de laatste mi-
nuut was fantastsich om vanuit de 
dug out mee te maken.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha neemt revanche 
tegen Laren
Vinkeveen - Rond 9.00 uur nam de 
F4 van Laren de aftrap, de wedstrijd 
was begonnen. 
Na het eerste balbezit voor Laren 
nam Hertha al snel het initiatief. De 
Vinkeveners wisten wat hen te doen 
stond, na het verlies van deze ster-
ke ploeg 2 weken eerder. Kièro wist 
na het uittrappen van de keeper een 
goal te scoren, 1-0. Dit gaf het team 
nog meer boostHalverwege de eer-
ste helft wederom een mooie aanval 
van Hertha over de rechterkant. Ju-
lian kreeg de bal en zette met een 
mooie voorzet Jack vrij voor de kee-
per. Jack kon kon hem rustig afma-
ken, 2-0. De tegenstander gaf zich 
niet verloren, ook zij bleven ervoor 
gaan. Dit resulteerde in een 2-1 na 
een mooie aanval en dat maakte de 

wedstrijd nog spannender. Het was 
aan de keeper van Laren te danken 
dat een aantal goede kansen van 
Hertha geen doelpunten werden.
 Ook in de tweede helft bleef Hert-
ha de overhand houden. Er waren 
mooie voorzetten van o.a. Kick en 
Mike, maar helaas wist de tegen-
stander te voorkomen dat er ge-
scoord kon worden. Uiteindelijk na-
derde Laren wat vaker het goal van 
de Vinkeveners. Maar keeper Mats 
hielp meerder pogingen van de te-
genstander fantastisch om zeep. 
Bij het klinken van het fluitsignaal 
sprongen de jongens elkaar om de 
nek en werd de high 5-es uitge-
deeld. Een prachtige overwinning 
door hard werken met elkaar en 
“het spekje”!
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Daverende opening 
Beuving Lifestyle
Mijdrecht - Zondag was de officië-
le opening van Beuving Lifestyle. De 
verhuizing naar het mooie pand aan 
de Nijverheidsweg werd gevierd.

In een bomvol fitnesscentrum knip-
te wethouder Anco Goldhoorn een 
lint door, samen met eigenares Jo-
landa Beuving en haar man Mar-
cel Honingh. Dat was om vier uur, 
maar de festiviteiten waren al om elf 
uur begonnen. Eerst gaf Dansstudio 
Sietske een drukbezochte demon-
stratie met de leerlingen. Daarna 
startte een spinning marathon van 
drie uur, onder leiding van Spinnie 
Vinnie. Ook waren er Cross & Fittrai-
ningen. Sportfysiotherapeut René 
Aarsman van De Jong Fysiotherapie, 
die een werkruimte bij Beuving Life-
style heeft, was er voor mensen met 

vragen. Kinderen konden zich laten 
schminken, en wie dat wilde, kon de 
apparaten proberen. 
Om vier uur vroeg Jeroen Post om 
stilte, waarna Raynor Arkenbout Jo-
landa, Anco en Marcel interview-
de. Marcel bedankte nog eens al-
le mensen die geholpen hadden het 
nieuwe pand te verbouwen en in te 
richten. Jolanda vertelde hoe blij ze 
is, een nieuw begin met nieuwe prij-
zen in een prachtige nieuwe ruim-
te! Anco vertelde dat de gemeen-
te geleerd had van het wat moeiza-
me traject om tot een vergunning te 
komen voor de verhuizing. Daarna 
was er tijd voor de vele gasten, van 
binnen en buiten De Ronde Venen, 
om met een drankje in de hand het 
nieuwe fitnesscentrum te bewonde-
ren. De opening was geslaagd!

Zwalkend Argon toch 
langs TAVV
Mijdrecht - In een van beide kan-
ten matige wedstrijd is Argon er 
in de toegevoegde tijd toch in ge-
slaagd om de punten in huis te hou-
den. Dat zag er lang niet naar uit, 
de ploeg uit Ter Aar kreeg eigenlijk 
de beste kansen maar Argon doel-
man Romero Antonioli groeide uit 
tot man van de wedstrijd. Op twee 
uitgesproken kansen reageerde hij 
attent en hield hij een slordig spe-
lend Argon in de wedstrijd. Invaller 
Epi Kraemer scoorde in minuut 92 
de 1-0 en daar hadden maar wei-
nig toeschouwers rekening mee ge-
houden. De eerste helft kon eigen-
lijk schriftelijk afgehandeld worden, 
er gebeurde sporanisch iets opwin-
dends en mogelijkheden die er wa-
ren verzandden in het doelgebied. 
Er werd weinig gebruik gemaakt 
van Argon’s snelle vleugelspelers 
en als ze dan langs hun man snel-
den was het vervolg armoedig en 
werden de medespelers niet be-
reikt. Alleen Dennis Filippo zorgde 
in de beginfase voor wat hoop maar 
de doelpoging op aangeven Morri-
son ging over. Een minuut later deed 
TAVV wat terug, Paulus Egberts ver-
scheen voor Argondoelman Romero 
Antonioli maar zijn schot werd een 
prooi voor de sluitpost. Ook Lyn-
don de Bruin kreeg een vrije schiet-
kans, hij haalde de trekker wel over 
maar hij mikte te hoog. Dat waren 
eigenlijk de enige opvallende feiten 
van de eerste helft. In het vervolg 
waren er wel meer mogelijkheden 
voor beide ploegen om tot een doel-
punt te komen, het spel bleef slor-
dig maar er werd wel hard gewerkt. 

Scoren
Pas na tien minuten deed zich een 

echte scoringskans voor en die was 
voor de bezoekers, Lyndon de Bruin 
verscheen alleen voor de Argon-
doelman maar met goede reactie 
kon hij met de voet redding bren-
gen. Halverwege de tweede helft 
bracht coach Loenen twee verse 
spelers in, Ian van Otterloo en Ste-
fan Tichelaar namen de plaats in 
van Gedik en Werkhoven. Verdedi-
ger Dennis Filippo moest twee maal 
opgelapt worden, eerst kreeg hij 
een knie van de doelman in de borst 
en even later moest hij met een 
bloedende hoofdwond behandeld 
worden. Cyrano Morrison kreeg nog 
twee goede mogelijkheden, de eer-
ste werd een prooi voor doelman 
Bart Vis en even daarna kon zijn 
poging tot hoekschop worden ver-
werkt. Met Epi Kraemer voor Bas Pel 
ging Argon de laatste tien minuten 
in. Argon drong toen wel wat meer 
aan. Een vrije trap van Stefan Tiche-
laar werd door de meegekomen Flo-
ris Mulder nipt over gekopt en een 
inzet van Rian Lilipaly had te wei-
nig vaart om doelman Vis ongerust 
te maken. Vervolgens kon een vrije 
trap van Tichelaar tijdig uit het doel-
gebied weggewerkt worden. Bijna 
ging TAVV er toch nog met de vol-
le winst vandoor maar de inzet van 
Paulus Egberts kon tot hoekschop 
worden verwerkt. In minuut 92 viel 
dan toch nog de voor Argon gunsti-
ge beslissing. Een verre uittrap van 
doelman Antonioli werd door Syra-
no Morrison met de hak verlengd, 
Epi Kraemer worstelde zich langs 
zijn verdediger en liet doelman Vis 
vervolgens kansloos 1-0. De reste-
rende toegevoegde tijd kwam Argon 
zonder kleerscheuren door.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha MC1 en CSW MC1 in evenwicht
De Ronde Venen - De meiden 
van Hertha en CSW moesten bin-
nen twee weken twee keer tegen el-
kaar voetballen. Twee weken gele-
den bleek al dat de meiden aan el-
kaar gewaagd waren. In de tweede 
helft kwam CSW thuis op een voor-
sprong van 1-0 en dat gaven ze niet 
meer weg.
De MC1 meiden van CSW zijn dui-
delijk verder in hun voetbalontwik-
keling, maar de meiden van Hert-
ha zijn enorme doorzetters en ge-
ven niet snel op. Afgelopen zaterdag 
was het dus Hertha-CSW. De mei-
den van Hertha waren super gemo-
tiveerd om het verlies van de eerste 
wedstrijd recht te zetten.
De eerste helft ging wederom gelijk 
op en de beide doelvrouwen wer-
den nauwelijks bereikt. In de twee-
de helft was het dit keer Hertha die 
door een uitbraak van aanvoerster 
Tysha te Beest op 1-0 voorsprong 
kwam. Dit bleef uiteindelijk ook de 
eindstand.

Honderd dansers tijdens 
de eerste Dance Gathering
De Ronde Venen - Op zondag 22 
maart 2015 kwam dansend De Ron-
de Venen bij elkaar tijdens de eer-
ste “Dance Gathering”. Een uniek 
dansproject waarbij de dansdocen-
ten van Balletschool Abcoude, Build 
Ya Skillz, Jazz en Showballet Nicole 
en de initiatiefnemer Kunst Rond de 
Venen samenwerkten om de dans-
leerlingen een geweldige ervaring 
mee te geven.
Het is zondagochtend 8:45 uur. De 
eerste dansers stromen al binnen bij 
Kunst Rond de Venen. De dansers, 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen, lijken nog een beetje gespan-
nen voor wat komen gaat. Bij wie zit 
je in de groep, wordt het een leu-
ke dag? Al gauw is de hele groep 
dansers compleet en worden ze ver-
deeld in leeftijdscategorieën over de 
studio’s van de dansscholen. 
Er zijn vier dansstijlen waarin les 

wordt gegeven: modern, klassiek, 
jazz en hip hop. Ze krijgen les van 4 
top docenten uit het vak: Uri Euge-
nio, Herrold Anakotta, Henna Lee en 
Anna Maria Suijkerbuijk. 
Iedereen danst een deel van de dag 
in zijn eigen stijl maar wordt ook ge-
confronteerd met een hele nieu-
we dansvorm. Want van de 3 work-
shops mochten ze er maar twee zelf 
kiezen. Dus stond je ineens in een 
klassieke balletles terwijl je normaal 
aan hip hop doet. Een paar leu-
ke reacties van de dansers: “Ballet 
was best lastig hoor”, “Hip hop was 
heel leuk, maar ging best snel”, “Het 
was echt een leuke dag juf, wanneer 
komt er weer zo’n dag?”, “Ik zou elke 
zondag wel zo willen dansen!”.
Kortom een geslaagd project waar-
aan we met veel plezier terug aan 
denken.
(Foto: Gerrit Nap)

Historische overwinning Julianaschool 
van het Cruyffcourttoernooi 2015

De Ronde Venen - Woensdag 18 
maart begonnen de jongens van 
groep 8 van de Koningin Juliana-
school uit Wilnis aan hun succes-
volle reeks op het Cruyffcourt.
Dit sterrenteam bestaande uit 
Mark Leeflang, First Permsri, 
Koen Vis[keeper], Jendrick Rosa, 
Thom Boerlage, Rick Mur en on-
ze topscoorder [10 goals] en grote 
trots Arie Verwey. De eerste poule-
wedstrijden werden met volle over-
gave gewonnen, dankzij het uitste-
kende keeperswerk van Koen, de 
sterke verdediging van Thom, Jen-
drick en First, onze fanatieke mid-
denvelders Mark en Rick en onze 
technische goaltjesdief Arie. 
Daarna volgde de halve finale tegen 
de Jozefschool, het was lang span-
nend maar Arie besliste de wed-
strijd met 2-1. Als slotstuk volgde de 
zinderende finale tegen de Proosdij-
school uit Mijdrecht. Onze jongens 
begonnen voortvarend en enthousi-
ast en met mooie goals van First en 
Arie, Rick en Mark werd de finale 
met 4-0 gewonnen. Chapeau, voor 
het eerst wint de Julianaschool het 
Cruyffcourttoernooi. Wij zijn super-
trots op jullie, nu op naar de regi-
onale finale in Volendam op 1 april, 
veel succes.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 19 maart werd de 1e 
competitie ronde van de 4e cyclus 
gespeeld. De  uitslag van vorige 
week was niet compleet, door sto-
ringen in de kastjes. Lucas en Cor,  
hebben vele uren de boel gereset 
en wat nog meer zij, maar dat re-
sulteerde dat  het vandaag weer op 
rolletjes is verlopen en de juiste uit-
slagen konden worden vermeld. De 
sfeer was opperbest en eigenlijk 
wat te luidruchtig gebridged, maar 
als er ook nog af en toe gelachen 
wordt, is dat een teken, dat ABC een 
hele prettige bridgeclub is.
 
De zitting uitslag was als volgt:
In de A lijn waren na enige tijd weer 
op de eerste plaats gekomen  Ria en 

Joop  met 61,25  % Op de  tweede 
plaats  waren als van ouds  Lenny 
en Jan  met 60,00 %  Op de derde 
plaats Addie en Jannet, verheugd 
met een score van  59,17 %. In de 
B lijn werden hoge scores behaald. 
Op de eerste plaats Corry en  Len-
ny  met een super uitslag van  66,00 
% Het gelegenheids koppel Nel en 
Lucas werden tweede met  57,50 % 
mooi gedaan. Derde  werden Corry 
en Netty met een klein verschil  en 
net nog niet een gedeelde tweede 
plaats, met 57,00 %
 
Volgende week gaan we weer met 
veel plezier er tegen aan, we hopen 
weer op een goede opkomst , met 
veel bridge plezier.

Betere prestaties voor 
GVM’79!
Mijdrecht - Op zaterdag 21 maart 
werd in Hooglanderveen de der-
de turn wedstrijd van de keuze oe-
fenstof gehouden. Voor de mees-
te turnsters was dit de tweede wed-
strijd waarbij zich konden plaatsen 
voor de finale. Jessica Helmer, Man-
dy Niekus, Danique Pappot en Lynn 
van den Bosch waren aan de beurt 
in de allereerste wedstrijd van de 
dag. De training voor de wedstrijd 
liep Jessica een bloedblaar op wat 
erg pijnlijk was. Gelukkig was zij 
zo stoer dat ze haar tanden op el-
kaar zette en een mooie brug oefe-
ning turnde. Jessica presteerde het 
beste van deze meiden en werd uit-
eindelijk 15e. Een top prestatie voor 
Lynn die maar liefst op zowel sprong 
als brug de 7e plaats scoorde. Een 
grote kans op een plaats in de toe-
stelkampioenschappen! Daar strij-
den turnsters voor een medaille per 
toestel. Tijdens het inturnen op brug 
liet Mandy ons even schrikken! Ze 
liet los tijdens de achterzwaai aan 
de hoge ligger en viel zo in de ar-
men van Wendy. Dapper als ze was 
deed ze het daarna meteen foutloos 
over. Op Brug en sprong werd Man-
dy beide 18e. Trots zijn wij op Dani-
que die haar balkoefening duidelijk 
verbeterd had! Haar handstand was 
een stuk hoger en ze viel er niet af. 
Met een grote glimlach kwam zij de 
balk af! De sprong was bij Danique 
het beste en zij behaalde daar de 
17e plaats. Tegelijkertijd op de an-
dere baan waren Marit Zwemer, Be-
nis Makungu, Tess van Vugt en Li-

sa Nieuwkoop al druk aan het voor-
bereiden op de wedstrijd. In de les-
sen heeft Lisa keihard gewerkt aan 
haar sprong.!. Brug werd deze wed-
strijd Lisa’s favoriet waar zij de 16e 
plaats binnen sleepte. Marit had 
dit keer gelukkig de juiste salto op 
sprong gesprongen en behaalde 
daar maar liefst de 5e plaats! De 
hoeksalto maakte plaats voor een 
mooie hurksalto. Ook hier een goe-
de kans op de toestelkampioen-
schappen. Bernis was wat verdrie-
tig over de balk waar zij van af was 
gevallen maar gelukkig kon ze dat 
opzij zetten en zich helemaal focus-
sen op sprong waar zij maar liefst 
16e werd. Van deze meiden is Tess 
het beste op Brug wat ook goed te-
rug te zien was in haar score. Ze 
werd op Brug 13e. Wedstrijd 3 was 
het de beurt aan Melina Meijer die 
voor het eerst mee deed aan een se-
lectie wedstrijd.. Ondanks dat haar 
ophurken op de brug niet was ge-
lukt behaalde ze daar maar liefst de 
7e plaats in een deelnemersveld van 
13 turnsters! Wedstrijd 4 mocht Lisa 
van Nobelen aan de slag. Een mooie 
score van 10.250 voor Lisa op vloer 
waar zij de 7e plaats behaalde. 

Ten slotte was het de beurt aan Yu-
li van den Bosch. Strak turnen is 
haar grote plus en dat liet ze ook 
goed zien op balk. Waar zij als bes-
te scoorde van heel GVM en de 9e 
plaats binnen sleepte. Hier kunnen 
de meiden op de les nog wat van le-
ren!
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