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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,   
 kozen we voor FDC.”
 John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Spaar voor 
gratis dierentuin-

kaartjes
Bij elke ¤15.- 1 gratis spaarzegel

Graag gedaan,
Super deBoer Vinkeveen 
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www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

BOUWBEDRIJF MIDRETH

ARGON-AFC
SPORTPARK ARGON  

HOOFDWEG - MIJDRECHT

Corné, we wensen je veel succes en zijn trots op je! 

Patrick, Jorick en Anouk, Edgar, Marcel en Tamara, 

Matthijs, Wouter en Femke, Kristel.

De Ronde Venen zal schoner worden dan ooit!
Kijk voor meer informatie snel op veenweide.nl

Wil jij ook

ZINGEN
DANSEN
ACTEREN

PRESENTEREN
Schrijf je dan nu in
Nieuw trimester start 12 april

In Mijdrecht

in samenwerking met

De Klimboom
Stichting voor Kinderopvang

www.COACH4KIDS.nl

In gesprek met... wethouder Ingrid Lambregts

Eindelijk een echt besluit 
over Natuurgebied
Marickenland
De Ronde Venen – De kogel is 
door de kerk. Na ellenlange discus-
sies, veel emoties, amendementen, 
moties, overleg, schorsing, en nog 
eens overleg stemde de Ronde-
veense gemeenteraad uiteindelijk 
met zestien stemmen voor en ze-
ven stemmen tegen voor het nieuwe 
aankoopplan Marickenland.
Dit besluit betekent voor de vijfen-
vijftig grondeigenaren, hoofdzake-
lijk boeren, dat zij nog tot 2012 vrij-
willig hun  agrarische grond aan de 
gemeente kunnen verkopen en an-
ders zal het worden onteigend.
We hebben er de laatste jaren en 
zeker de laatste maanden vaak en 
heel uitgebreid over bericht in deze 
krant. Alles hebben we uitgelegd en 
(bijna) iedereen heeft in deze krant 
haar of zijn zegje kunnen doen. Dat 
het emotioneel is voor de 55 grond-
eigenaren zal niemand ontkennen. 
Het zal je maar gebeuren dat je al 
vele jaren, sommigen vele genera-

ties, boert op dat land en je weet het 
nu zeker, over vier jaar is het defi ni-
tief afgelopen. Dat is, op zijn zachtst 
uitgedrukt, niet prettig. Maar laten 
we wel zijn:deze plannen komen niet 
zomaar uit de lucht vallen. In de ja-
ren negentig was reeds bekend dat 
deze grond geen agrarische grond 
zou blijven. In 1998 is er al een de-
fi nitief besluit genomen dat deze 
grond natuurgebied zou worden.
Zwart op wit stond dat. Al deze jaren 
is het maar vooruit geschoven, maar 
het plan was er en het raadsbesluit 
lag er. Niet iedereen wilde het ho-
ren, maar feiten zijn feiten.

Tussenoplossing
De raadzaal zat vol donderdag-
avond. Diverse grondeigenaren 
konden hun zegje nog doen voor de 
aanvang van de vergadering, maar 
alles bleek al gezegd. Het was alle-
maal al een keer verteld. Er moest 
nu een besluit worden genomen. 

Twee fractie brachten nog nieuwe 
oplossingen in. Ook deze oplossin-
gen brachten wij al uitgebreid in on-
ze krant. 

Het voorstel van Ronde Venen Be-
lang haalde het. Zij kwamen met 
een motie die erin voorziet dat de 
grondeigenaren toch rood voor 
groen kunnen krijgen (grond inle-
veren en er een woning voor terug 
kunnen bouwen) Op deze manier 
worden ze in ieder geval er fi nanci-
eel een stuk beter van dan in eerste 
instantie het geval was.
Het voorstel van de Christen Unie/
SGP, om het hele aankoopplan te 
verwerpen, haalde het niet.
De boeren waren teleurgesteld, 
boos, verdrietig en noem maar 
op. De raad heeft gedaan wat ze 
moest doen: de patstelling door-
broken, hoe moeilijk sommige frac-
ties het er ook mee hadden. Vooral 
het CDA was tot op het bot verdeeld 

deze avond, hetgeen het er voor de 
CDA wethouder niet makkelijker op 
maakte.
Toch werd het besluit, met de aan-
vulling van de motie van Ronde Ve-
nen Belang, met meerderheid aan-
genomen. Enkele dagen na deze 
spannende vergadering spraken wij 
met wethouder Lambregts.
(zie pagina 13)

Raad adviseert positief over herbenoeming burgemeester

Burgemeester Burgman blijft
(in ieder geval) tot herindeling

De Ronde Venen - De gemeen-
teraad van De Ronde Venen heeft 
donderdag jl. met 22 stemmen voor 
en 1 tegen een positief advies uit-
gebracht aan de commissaris van 
de Koningin over de herbenoeming 
van burgemeester M. Burgman. 
Burgemeester Burgman heeft aan-
gegeven graag voor herbenoeming 
in aanmerking te komen en is ver-
heugd over het positieve advies.

Op 16 juni 2008 verstrijkt de huidi-
ge ambtstermijn van burgemeester 
Burgman. Zij werd op 16 juni 2002 
benoemd en daags erna tijdens een 
buitengewone raadsvergadering 
geïnstalleerd. Burgman (54) begon 
haar bestuurlijke loopbaan in 1990 
als wethouder van de gemeente 
Amersfoort. Van september 1995 tot 
2002 was zij burgemeester van de 
gemeente Maarn. Ook was zij in die 

periode enige tijd waarnemend bur-
gemeester van de gemeente Bun-
nink. Een vertrouwenscommissie uit 
de gemeenteraad, bestaande uit alle 
fractievoorzitters, heeft de aanbeve-
ling tot herbenoeming van mevrouw 
Burgman voorbereid. De commis-
sie heeft daartoe onder andere ge-
sprekken gevoerd met de burge-
meester. De commissie is unaniem 
tot de slotsom gekomen positief te 
adviseren over haar herbenoeming.
Het advies van de gemeenteraad 
wordt naar de commissaris van de 
Koningin in Utrecht, R. Robbertsen, 
gestuurd. De commissaris zal de 
minister adviseren over de aanbe-
veling van de gemeenteraad. Uitein-
delijk besluit de minister de burge-
meester voor te dragen voor herbe-
noeming bij de Kroon.

Herindeling
Nu is een herbenoeming van een 
burgemeester in de meeste geval-
len voor zes jaar. In het geval van 
de gemeente De Ronde Venen zal 

dit waarschijnlijk niet het geval zijn, 
aangezien de overheid verregaande 
plannen in voorbereiding heeft om 
gemeente De Ronde Venen op te 
heffen en te herindelen met Breu-
kelen, Loenen en Abcoude.
Als alles loopt zoals gepland komen 
er in november 2009 verkiezingen 
en zal per 1 januari 2010 een nieu-
we gemeente zijn ontstaan. Hiervoor 
moet dan weer een nieuwe burge-
meester worden benoemd. 
Of burgemeester Burgman hiervoor 
gaat solliciteren zal de tijd leren. De 
burgemeester, nu van Breukelen, 
Abcoude en Loenen zijn alle drie 
‘tijdelijke’ burgemeesters, dus zij 
zullen geen burgemeester worden 
van de nieuwe gemeente. Of Mari-
anne Burgman dat wil? Misschien 
zou het niet onverstandig zijn om bij 
het creëren van een geheel nieuwe 
gemeente een ‘verse’ burgemeester 
aan het roer te zetten. De toekomst 
zal het leren. De komende twee jaar  
blijft de burgemeester in ieder geval 
op haar post.



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met 
vragen over wonen, welzijn 
en zorg én voor financiële 
diensten. Bij het servicepunt 
kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft 
met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in 
Waverveen, Amstelhoek 
en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@
derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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gemeenten bundelen 
krachten in Stichting 
pAuW Werk
op 19 maart heeft wethouder jan van breukelen, 
samen met de wethouders Sociale Zaken van negen 
gemeenten in de provincie utrecht, een stap vooruit 
gezet in regionale samenwerking op het gebied van 
arbeidsmarktbemiddeling via Stichting pAuW Werk. 

Stichting PAUW Werk is opgericht door PAUW Bedrijven, het SW-bedrijf 
(sociale werkvoorziening) van westelijk Utrecht. Deze stichting vervult een 
belangrijke taak in het bemiddelen naar werk voor mensen die moeilijker 
aan werk kunnen komen. De 9 gemeenten voor wie PAUW Werk deze taak 
vervult zijn: Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, 
IJsselstein, Ronde Venen en Vianen. De wethouders van deze gemeenten 
fungeren vanaf dit moment als Raad van Toezicht van de Stichting PAUW 
Werk. Stichting PAUW Werk biedt producten en diensten aan gericht op 
arbeidsontwikkeling en reïntegratie van een brede doelgroep van mensen 
met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De achtergrond is veelal zeer 
divers: het gaat om mensen met een uitkering vanuit de WWB, WIA, 
WAJONG of WSW.  Alle groepen hebben hulp nodig bij het vinden en 
soms ook het behouden van een geschikte baan. Stichting PAUW Werk 
ondersteunt de gemeenten hierbij door het aanbieden van trajecten 
gericht op werk, het bemiddelen naar werk, scholing en het tijdelijk in 
dienst nemen van mensen om ze op te leiden. De statuten van Stichting 
PAUW Werk zijn nu zódanig aangepast dat er in de toekomst nog meer 
service geboden kan worden aan de gemeenten. Enerzijds doordat de 
betrokken wethouders, door hun zitting in de Raad van Toezicht van de 
stichting, meer sturing kunnen geven en invloed uit kunnen oefenen op 
de ontwikkeling van producten. Anderzijds zijn de mogelijkheden van de 
stichting uitgebreid. Zo kunnen er nu bijvoorbeeld ook mensen met een 
WWB-uitkering in dienst worden genomen. Zij kunnen zo werkervaring 
opdoen en begeleid worden naar een plek op de arbeidsmarkt. De 
stichting kan uitstekend gebruik maken van de faciliteiten en expertise 
van PAUW Bedrijven voor het vergroten van arbeidsvaardigheden en 
het vinden van passend werk. PAUW Bedrijven biedt werk aan zo’n 
550 mensen met een (arbeids)handicap en opereert op de markt als 
commerciële onderneming, zowel in de levering van producten en 
diensten als in detachering van medewerkers bij opdrachtgevers. 
Producten en diensten liggen op uiteenlopende terreinen als schoonmaak, 
groenonderhoud, verpakken, metaalbewerking en elektromontage. 

Hondenbelasting 
 
in de ronde venen krijgt iedereen die een hond 
heeft te maken met hondenbelasting. u moet 
hondenbelasting betalen als u één of meer honden 
heeft. de hoogte van de belasting is afhankelijk 
van het aantal honden dat u heeft. voor het bezit 
van elke hond betaalt u jaarlijks 49 euro.

indien u een hond bezit en u betaalt nog geen hondenbelasting, 
bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de afdeling 
belastingen. u kunt hiervoor gebruik maken van een 
aangifteformulier dat u telefonisch kunt aanvragen via tel. 
(0297) 29 17 91. Als uw hond komt te overlijden of u op een 
andere manier afscheid moet nemen van uw hond, dient u 
dit schriftelijk te melden (met een kopie verklaring van de 
dierenarts of van de nieuwe eigenaar). ook hiervoor kunt u 
een formulier aanvragen zoals hierboven beschreven. uit 
de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven. 
de gemeente voert daarom regelmatig controles uit. Als 
geconstateerd wordt dat geen aangifte is gedaan, wordt 
alsnog een aanslag opgelegd. binnenkort gaat de gemeente 
een huis-aan-huiscontrole uitvoeren om te onderzoeken of 
alle honden in de gemeente zijn aangemeld. vooruitlopend 
daarop wordt iedereen die zijn of haar hond(en) nog niet 
heeft aangemeld in de gelegenheid gesteld om dit alsnog 
te doen. voor verdere informatie over de hondenbelasting 
kunt u terecht bij de afdeling belastingen van de gemeente 
de ronde venen via telefoonnummer (0297) 29 17 91.

gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de 
registratie en opslag van gevonden 
en verloren voorwerpen overge-
gaan van de politie naar de 
gemeente, afdeling Burgerzaken.
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren 
of gevonden opgegeven:

gevonden voorwerpen
week 12 en 13

• Damesfiets Gazelle
• Dames opoefiets zwart
• Damesfiets pointer
• Herenfiets mountainbike Giant
• Blauwe mountainbike
• Brommer blauw/groen
• Brommer zwart blauw
• Diverse sleutels

collectes
de volgende collectes 
vinden binnenkort plaats:
30 MAArt t/M 5 April 
Stichting ZoA 
vluchtelingenzorg
6 April t/M 12 April
Stichting fonds 
gehandicaptensport

expositie fotoworkshop 
de ronde venen
de gehele maand april is een selectie van sprankelende 
winterfoto’s te zien in het gemeentehuis.

Bij een ieder die zaterdagochtend 22 december voor het eerst 
naar buiten keek, stokte de adem in de keel. Een witte wereld 
van Brussel kant stekte zich uit zover als het oog reikte. Het 
bewonderen en fotograferen waard. Die dag zijn alle leden 
van fotoworkshop de Ronde Venen met het fototoestel in 
de hand de natuur in getrokken om onder een egaal blauwe 
lucht de wit berijpte sprookjeswereld vast te leggen. 

een teek? 
pak ‘m beet!
ggd Midden-nederland is 
deze week gestart met een 
voorlichtingscampagne over 
teken. in de loop van de 
week sturen zij folders en 
een poster naar de meeste 
openbare locaties binnen 
de gemeente, waaronder 
bibliotheken, gemeenten, 
huisartsen, dierenartsen 
en natuurlijk campings.  

Een teek kan de ziekte van Lyme 
veroorzaken. Er zijn eenvoudige 
maatregelen om dat te voorkomen. 
Teken komen in heel Nederland 
voor. Ze leven in struikgewas 
en hoog gras en zien er uit als 
spinnetjes. Als een teek langer dan 
24 uur op de huid zit, bestaat de 
kans dat hij de ziekte van Lyme 
veroorzaakt. Zonder behandeling 
kan deze ziekte chronische 
klachten veroorzaken aan hart, 
zenuwstelsel, gewrichten en huid. 
De GGD adviseert om na een 
uitstapje in de natuur altijd uzelf - 
en eventueel een ander - even te 
controleren op teken. En vindt u 
een teek, dan kunt u die eenvoudig 
zelf verwijderen. Meer informatie 
over teken is te vinden via de 
websites: www.weekvandeteek.nl, 
www.rivm.nl/infectieziekten 
of www.ggdmn.nl 

inwoner positief 
over leefbaarheid en 
veiligheid in gemeente 
inwoners van de ronde venen beoordelen de 
leefbaarheid en veiligheid in hun gemeente met het 
rapportcijfer 7,1. dat blijkt uit een grootschalige enquête 
die onder bijna vierduizend inwoners is gehouden.

 In november 2007 zijn enquêtes rondgestuurd aan 3.985 willekeurig 
geselecteerde inwoners van De Ronde Venen van 18 jaar en ouder Zij 
kregen 40 vragen voorgeschoteld over leefbaarheid en veiligheid in de 
gemeente en hun buurt. Ruim 1800 inwoners (45 procent) stuurden de 
enquête ingevuld retour. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat inwoners 
positiever zijn over hun buurt dan over de gemeente. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat aan de wijk wordt gegeven is een 7,6. Vrijwel alle 
inwoners vinden dat ze (zeer) prettig wonen, dat er op een plezierige 
manier met elkaar wordt omgegaan en dat ze het goed hebben getroffen 
in De Ronde Venen. Ook is men positief over de hoeveelheid openbaar 
groen, de winkelvoorzieningen en het verenigingsleven. Het verkeer 
wordt gezien als de grootste veroorzaker van overlast. Met name hard 
rijden is veel inwoners een doorn in het oog evenals overlast als gevolg 
van geparkeerde auto’s. Daarnaast geeft een deel van de inwoners aan 
overlast te ervaren door groepen jongeren en is men minder te spreken 
over het aantal voorzieningen voor de jeugd. In 2005 is een gelijksoortig 
onderzoek gehouden onder inwoners. Toen werd veiligheid en leefbaarheid 
van de gemeente beoordeeld met het rapportcijfer 7,4. In vergelijking 
met twee jaar geleden is de waardering voor de buurten gelijk gebleven.  
Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente is 
in vergelijking met 2005 licht gedaald. Het complete onderzoeksrapport 
is in te zien onder ‘veiligheidsloket’ op www.derondevenen.nl

criminaliteitscijfers politie
Uit cijfers van de politie blijkt dat de criminaliteit binnen de gemeente 
De Ronde Venen vorig jaar ten opzichte van 2006 licht is toegenomen 
met 3 procent. In totaal is het afgelopen jaar 1.550 keer aangifte 
gedaan. In 2006 was dit 1.507 keer. In 2002 werd nog 1.762 keer 
aangiften gedaan van strafbare feiten. Dit betekent dat ten opzichte van 
2002 de criminaliteit vorig jaar met 12 procent is gedaald. Het aantal 
woninginbraken en diefstal van of uit een auto is ten opzichte van vorig 
jaar met respectievelijk 14 procent en 24 procent gedaald. Ook het 
aantal bedrijfsinbraken is gedaald met 14 procent. Ondanks de daling 
waarschuwt de politie alert te blijven op verdachte situaties en wordt 
geadviseerd geen waardevolle goederen in de auto achter te laten. Het 
is ook verstandig maatregelen te treffen door een woning te beveiligen 
met het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De politie constateert een 
stijging van het aantal fietsendiefstallen (39%) en vernielingen (14%). 
Met name in de laatste maanden van 2007 was er een piek in het aantal 
fietsendiefstallen. Daarbij viel op dat er veel fietsen uit niet afgesloten 
schuurtjes werden weggenomen. De politie heeft in de strijd tegen deze 
vorm van criminaliteit veel inspanningen gepleegd zoals postacties, extra 
surveillances en preventieacties. Dit heeft diverse keren geresulteerd in 
de aanhouding van fietsendieven. Het komende jaar ligt de nadruk van de 
politie op het verder terugdringen van woninginbraken, veel voorkomende 
criminaliteit (fietsendiefstal, autokraak en vernielingen) en jeugdoverlast. 
De politie kan dit echter niet alleen en zal, net als afgelopen jaar, 
samenwerking zoeken met onder andere de gemeente en de inwoners.

criminaliteitscijfers 2006 2007

Woninginbraken 134 115
Bedrijfsinbraken 107 92
Geweldsdelicten 128 125
Auto-inbraak 264 201
Fietsendiefstal 108 150
Vernielingen 341 388
Overige criminaliteit 423 479

Totale criminaliteit 1507 1550

veiligheid in 
de ronde venen

rioolWerKZAAMHeden 
ZuiderWAArd (fASe 1)

Vanaf 2 april t/m 11 april zal de 
firma Insituform, in opdracht van de 
gemeente, herstelwerkzaamheden 
uitvoeren aan het riool in de 
volgende straten: Dodaarslaan, 
Turelurenlaan, Gruttolaan, 
Snippenlaan, Wulpenlaan, 
Plevierenlaan, Kievietslaan, 
Scholeksterlaan en Meerkoetlaan.
Het riool zal van binnenuit 
worden hersteld. In deze periode 
zal een gedeelte van de weg 
worden af-gezet en kan het 
zijn dat men niet voor de deur 
kan parkeren, met uitzondering 
van invalideparkeervakken. Het 
vervangen van de riolering (fase 
2) start begin september.

Werkzaamheden
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

Servicenormen 
gemeente De Ronde 
Venen genomineerd 
voor prijs
De manier waarop de gemeente De Ronde Venen de kwaliteit 
van haar dienstverlening verbetert is genomineerd voor 
de Prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2008. Naast 
De Ronde Venen zijn ook de gemeenten Dordrecht en 
Woerden voor de prijs genomineerd. Woensdag 23 april 
wordt de winnaar bekend gemaakt door staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ank Bijleveld.

De gemeente De Ronde Venen vindt goede dienstverlening belangrijk 
en werkt sinds een kleine twee jaar met zogenaamde servicenormen. 
Servicenormen zijn concrete beloften van de gemeente aan haar 
inwoners over gemeentelijke dienstverlening en waaraan de gemeente 
door de inwoners kan worden gehouden. Zo belooft de gemeente 
onder andere brieven binnen twee weken te beantwoorden, een 
‘lichte’ bouwvergunning binnen twee weken te verstrekken en 
een telefoontje naar het gemeentehuis binnen 25 seconden op te 
nemen. In totaal zijn er sinds oktober 2006 twintig servicenormen 
ingevoerd. Hiernaast staan de huidige twintig servicenormen.
In totaal hebben 21 overheidsorganisaties zich aangemeld voor de Prijs 
voor het beste kwaliteitshandvest 2008. De inzendingen waren onder 
andere afkomstig van gemeenten, provincies, politie en GGD. Wethouder 
Ingrid Lambregts is verheugd over de nominatie. ,,De afgelopen jaren 
hebben we veel geïnvesteerd in het verbeteren van onze dienstverlening, 
onder andere door het invoeren van servicenormen. Uit de reacties die we 
daar over krijgen, onder andere tijdens de Week van de Dienstverlening 
die vorig jaar werd gehouden, blijkt dat inwoners dat waarderen én 
merken. Ik zou het als een groot compliment zien voor onze werkwijze 
en organisatie als we de prijs ook daadwerkelijk ontvangen. Maar ook de 
nominatie beschouw ik als een signaal dat we op een goede manier de 
kwaliteit van de dienstverlening aan het verbeteren zijn.’’ De uitreiking van 
de prijs vindt plaats tijdens de Nationale Conferentie Servicenormen en 
Klantgerichte Publieke Dienstverlening “Zeggen wat je doet en doen wat 
je zegt” in Rotterdam op woensdag 23 april 2008. De winnaar ontvangt 
een bronzen beeld dat een dienstverlenende houding uitbeeldt en dat is 
ontworpen door Henny Rijsdijk en Jasper Rijsdijk. Daarnaast is er voor de 
winnende gemeente de dag na de prijsuitreiking een bijzondere verrassing 
op locatie. De jury staat onder voorzitterschap van staatssecretaris 
Bijleveld. Daarnaast hebben zitting: de nationale Ombudsman, de heer A. 
Brenninkmeijer; de bestuursvoorzitter van de Sociale VerzekeringsBank 
en voorzitter van de Handvestgroep, de heer E. Stoové en de voorzitter 
van de Stuurgroep Dienstverlening van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en burgemeester van Roosendaal, de heer M.J.H. Marijnen.

De gemeente De Ronde Venen werkt aan 
betere dienstverlening aan inwoners, bedrijven 
en instellingen. Een onderdeel hiervan is het 
werken met servicenormen. Dit zijn concrete 
beloften van de gemeente aan haar ‘klanten’ over 
gemeentelijke dienstverlening. U weet hierdoor 
precies waar u aan toe bent wanneer u gebruik 
maakt van gemeentelijke diensten en producten. 
1.  Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken
 (Of u krijgt bericht dat in uw specifi eke situatie een 

andere termijn geldt.)
2.  Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 

weken verleend
 (Het gaat hier om een aanvraag voor een 

dakkapel, uitbouw etc, die voldoet aan 
de voorwaarden van volledigheid, het 
bestemmingsplan en de welstand.) 

3.  Op uw verzoek aan de servicelijn (0297-291800) 
wordt binnen 2 werkdagen actie ondernomen

 (De servicelijn behandelt alle meldingen voor 
bijvoorbeeld het herstellen van een straat, 
het herplaatsen van een verkeersbord. In 
uitzonderingsgevallen zal het herstel iets meer tijd 
kosten. Dit wordt u binnen 48 uur gemeld.) 

 4. Bij de balie van Burgerzaken wordt u binnen 15 
minuten geholpen

 (Hier kunt u terecht voor onder andere uittreksel 
(direct mee) , paspoort, rijbewijs (5 werkdagen ) 
etc.)

 5. Op uw aanvraag voor bijzondere bijstand 
wordt binnen 2 weken beslist

 (Het gaat hier om de zogenaamde standaard 
aanvragen; bij de overige aanvragen wordt binnen 
4 weken beslist.)

 6. Uw telefoontje wordt binnen 25 seconden 
opgenomen en u wordt hooguit 2 keer 
doorverbonden

 7. Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen 
beantwoord

 8. Van werkzaamheden aan de gemeentelijke 
wegen krijgt u 1 week van tevoren schriftelijk 
bericht 

 (het gaat hier om de direct omwonenden.)
 9. U ontvangt na een informatie-avond van de 

gemeente het verslag binnen 3 weken
10. U ontvangt na aanvraag van een taxatierapport 

van uw woning naar aanleiding van een 
herwaardering, het verslag binnen 1 week

11. Uw aanvraag voor een reguliere 
bouwvergunning wordt binnen 12 weken 
verleend (mits de aanvraag compleet 
wordt ingediend, het bouwplan past in het 
bestemmingsplan, het bouwplan voldoet aan 
het bouwbesluit en de bouwverordening, het 
bouwplan niet aangehouden moet worden 
wegens samenloop met andere vergunningen 
en er geen sprake is van (ernstige) 
bodemverontreiniging) 

12. Uiterlijk 6 werkdagen na uw aanvraag voor een 
speeltoestel heeft de gemeente haar standpunt 
bepaald en wordt u geïnformeerd.

13. Binnen 15 werkdagen na uw aanvraag 
voor een invalidenparkeerplaats is, na een 
positief besluit, de parkeerplaats op kenteken 
gerealiseerd.

14. Over uw melding/kennisgeving van een 
activiteit of klein evenement wordt u binnen 
5 werkdagen geïnformeerd (Het gaat hier 
om een activiteit of klein evenement - bv. 
buurtbarbecue - dat plaatsvindt in de openbare 
ruimte met een geringe overlast voor de 
omgeving, qua geluid, tijdstip, parkeren en 
uitstraling)

15. Op de website van de gemeente De Ronde 
Venen komt u in maximaal 3 ‘klikken’ op 
de pagina met hoofdinformatie over een 
onderwerp

16. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw 
nieuwe reisdocument afhalen

17. Op uw aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerkaart krijgt u binnen 5 
werkdagen bericht

18. De ouders krijgen binnen 14 dagen na de 
screening van hun kind door de logopedist een 
bericht van het resultaat

19. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw 
nieuwe rijbewijs afhalen

20. De gymnastiekvergoeding wordt in de eerste 
week van juli betaalbaar gesteld

Proefalarm 
sirene
De sirene gaat: een 
waarschuwing. Er is 
iets aan de hand! Wat? 
Het kan van alles zijn. 
Ge-vaarlijke stoffen 
die vrijkomen bij een 
brand, een zwaar 
ongeval. In elk geval 
heeft die sirene u iets 
te vertellen. Ga daarom 
naar binnen, sluit 
deuren en ramen, zet 
radio op de regionale 
zender en wacht 
verdere instructies af. 

Radiofrequenties
De regionale radiozender 
Radio M Utrecht vertelt u wat 
er precies aan de hand is en 
welke maatregelen u verder 
moet nemen. De frequenties 
van Radio M Utrecht zijn:
Etherfrequentie: FM 93,1 
MHz, kabelfrequentie: 
FM 101.3 MHz. 

Maandelijkse test 
Elke eerste maandag van de 
maand worden de sirenes in 
Nederland getest om 12.00 
uur precies. Wanneer u 
tijdens de maandelijkse test 
de sirene niet hoort, dan kunt 
u dit melden bij de Servicelijn 
van gemeente De Ronde 
Venen (0297) 29 18 00.
De volgende test vindt 
aanstaande maandag 
om 12.00 uur plaats. Om 
overlast en irritatie te 
voorkomen zal de test 
van de sirene eenmaal 1 
minuut en 26 seconden 
hoorbaar zijn.

Gemeenteraad vergadert op nieuwe manier
Agenda Rondeveense tafelgesprekken van de raad van de gemeente 
De Ronde Venen op donderdag 10 april 2008 in het gemeentehuis.

De gemeenteraad van De Ronde Venen vergadert 
sinds kort op een andere manier. De nieuwe structuur 
is erop gericht inwoners meer te betrekken bij de 
besluitvorming van de raad. Daartoe zijn zogenaamde 
Rondeveense Tafelgesprekken in het leven geroepen.

De Rondeveense Tafelgesprekken zijn in de plaats gekomen van 
vergaderingen van raadscommissies en vinden in principe op de 
eerste donderdag van de maand plaats. Voor onderwerpen die 
op de agenda staan worden betrokkenen gericht uitgenodigd om 
aan te schuiven en hun inbreng te leveren. Maar ook wanneer 
u meent dat u relevante aanvullende informatie kunt aandragen 
voor een bepaald onderwerp, kunt u zich bij de griffi e aanmelden 
voor deelname aan het betreffende gesprek. De griffi er van de 
gemeenteraad, mevr. E. Appel, is te bereiken via e-mail griffi er@
derondevenen.nl of telefonisch via (0297) 29 18 13. Naast inwoners 
en vertegenwoordigers van de politieke fracties, die tijdens het 
Rondeveense tafelgesprek vragen zullen stellen, zitten ook de 
verantwoordelijk portefeuillehouder in het college van B en W en 
de betrokken ambtenaar aan tafel. Uitgangspunt is dat de fracties 
tijdens de gesprekken alle relevante informatie over en rondom een 
voorstel kunnen verzamelen, voordat ze in de dagen daarna binnen 
de fracties een eigen politieke keuze voorbereiden en een mening 
vormen. Door op deze manier te vergaderen, kunnen inwoners 
hun mening geven aan het begin van het besluitvormingsproces, 
zodat raadsleden dit mee kunnen nemen in hun overwegingen 
en pas een mening vormen en discussiëren nadat alle informatie 
verzameld is. Raadsleden zullen daarom geen mening geven 
tijdens Rondeveense Tafelgesprekken. Dat gebeurt pas tijdens 
de meningsvormende raadsvergadering, die in principe op de 
laatste donderdag van de maand plaatsvindt. Aan het eind 
van deze raadsvergadering vindt ook besluitvorming plaats.
Meer informatie over de wijze van vergaderen 
is te vinden op www.derondevenen.nl

Hooravond herindeling Vecht- en Plassengebied
Wat vindt u? Moet De Ronde Venen opgaan 
in één grote gemeente?

Foto: Jurgen van der Linden

Junioren jeugdbrandweer 
Mijdrecht naar halve fi nale
De juniorenploeg van de jeugdbrandweer van 
Mijdrecht is op zaterdag 29 maart 2008 op de derde 
plaats geëindigd tijdens de kwalifi catiewedstrijden in 
Venlo. Deze plaats geeft recht op een plek in de halve 
fi nale op zaterdag 14 juni in Krimpen a/d IJssel.

Elk jaar worden door de Stichting Jeugdbrandweer 
Nederland wedstrijden georganiseerd. De jeugdbrandweer 
Mijdrecht heeft afgelopen zaterdag deelgenomen met 
een ploeg Aspiranten en met een ploeg Junioren. 
Tijdens deze wedstrijden wordt een brand geënsceneerd 
die op de juiste manier bestreden moet worden. 
Voor de Aspiranten was brand uitgebroken op de eerste 
verdieping van een kantoorpand. Nadat een toevoerslangleiding 
(voor de watertoevoer) van 100 meter was uitgelegd, moest 
de brand bestreden worden met twee aanvalsslangleidingen 
van 60 meter. Deze slanglengten zijn langer dan gebruikelijk, 
maar waren nodig om de brand op een juiste manier te kunnen 
blussen. Helaas nam het opbouwen meer tijd in beslag 
dan beschikbaar was. Hierdoor kon de ploeg niet op tijd de 
brand blussen. Een negende plaats in de einduitslag was 
hier het gevolg van. Er streden op deze baan twaalf ploegen, 
waarvan de eerste twee doorgingen naar de halve fi nale. 
Op de juniorenbaan was brand uitgebroken in een bedrijfshal. 
Hier was een brandje uitgebroken in een stapel met pallets. 
Deze brand moest worden geblust met twee stralen lage druk. 
De juniorenploeg van de jeugdbrandweer Mijdrecht heeft 
deze brand op de juiste manier bestreden. Zij waren niet de 
snelste ploeg, maar de totaalscore gaf recht op een derde 
plaats in de rangschikking. Ook op deze baan speelden twaalf 
ploegen, waarvan er drie doorgaan naar de halve fi nale. 
Al met al is dus een zeer goed resultaat door de 
juniorenploeg behaald op de kwalifi catiewedstrijden 
in Venlo. Op 14 juni wordt gestreden om een plaats 
in de fi nale die in oktober plaats zal vinden.
Meer foto’s kunt u vinden op de site van de 
brandweer: www.brandweerderondevenen.nl

Op 4 maart heeft het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Utrecht een besluit genomen 
over het herindelingsvoorstel voor het Vecht- en 
Plassengebied. Zij stellen voor om de gemeenten 
Abcoude, De Ronde Venen, Breukelen en Loenen 
samen te voegen tot één grote gemeente en de 
gemeente Maarssen zelfstandig te laten blijven. 

Op 19 mei is het aan Provinciale Staten van Utrecht om een 
defi nitief besluit te nemen. Om een goed afgewogen beslissing 
te kunnen nemen willen de Staten de mening van de  inwoners 
van De Ronde Venen horen over het GS-voorstel. Hiervoor 
is een hooravond georganiseerd. Deze vindt plaats op 

Maandag 7 april 2008 vanaf 20.30 uur in 
het gemeentehuis in Mijdrecht

De zaal is vanaf 20.30 uur open voor publiek. De hooravond begint 
om 21.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Wilt u de Statenleden vertellen 
wat u van de herindeling vindt? Meldt u zich dan aan bij mevrouw 
P. Bredt, communicatie adviseur van de Statengriffi e. U kunt dit 
telefonisch doen op (030) 258 2522 of per email aan pauline.bredt@
provincie-utrecht.nl. U kunt zich aanmelden tot woensdag 2 april 2008. 
Uiteraard bent u ook van harte welkom als toehoorder. Meer informatie 
over de herindelingsprocedure vindt u op www.vechtenplassen.nl. 

19.30-20.15 uur 
(raadzaal)  
Voorzitter: C.H.W. Versteegh
RTG-griffi er: E. Appel

Eerste kwartaalrapportage 2008
(raadsvoorstel nr. 0020/08)
In een begrotingsjaar komt het 
voor dat budgetten bijgesteld 
moeten worden. In dit advies is 
een overzicht gegeven van de 
bij te stellen budgetten in het 
eerste kwartaal van 2008. 

PAUZE

Informatiebijeenkomst

20.45-21.45 uur 
(raadzaal)  
Voorzitter: R. Blans

Wegbeheerssysteem
De uitkomsten van het 
wegbeheerssysteem zullen worden 
gepresenteerd en toegelicht.

19.30-20.15 uur 
(kamer 3)  
Voorzitter: A. Goldhoorn
RTG-griffi er: M. de Graaf

Defi nitieve kostenvaststelling 
openbaar onderwijs in de 
vijfjaarlijkse periode 2001-2005
(raadsvoorstel nr. 0019/08)
Dit voorstel betreft de vijfjaarlijkse 
vaststelling van de kosten 
overschrijding openbaar onderwijs 
en de verhoudingsgewijze 
doorbetaling daarvan aan 
het bijzonder onderwijs. De 
overschrijding valt lager uit dan 
waarmee rekening gehouden is.

PAUZE



Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de 
website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

3 ApRil 2008 
Oud Wilnis: Hoe was dat!
Oude films en dia’s vertellen hoe het was vijftig en meer of minder 
jaren geleden. Om herinneringen op te halen over Wilnis door 
ouderen die het hebben meegemaakt en voor de iets jongeren 
die er van kennis willen nemen presenteren Herman van Soest en 
Floor Groenendijk een dia- en filmavond in Willisstee. Na afloop zal 
een collecte worden gehouden waarvan de baten worden bestemd 
voor de bloemleggingen op de graven van de in 1943 omgekomen 
Canadese vliegers. Deze bloemlegging wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Comité Herdenking 1940-1945 Wilnis tijdens de nationale 
herdenking op de 4e mei. Locatie: Willistee. Aanvang: 20.00. 
Entree: gratis.

4 ApRil EN 5 ApRil 2008
Toneelvereniging De Opregte Amateur 
speelt “Zwart op Wit”
De voorstellingen vinden plaats in het tot schouwburg 
omgebouwde gemeenschapshuis. Locatie: De Springbok’, 
Oostzijde 61a in De Hoef. Aanvang: 20:00 uur. Kosten: 
Kaarten €6,- pp, donateurs €4,- en kinderen t/m 12 jaar €2,- 
Wij raden u aan kaarten te reserveren, bij voorkeur per e-mail 
(toneeldehoef@live.nl); telefonisch kan dat bij 
Ronald Wieman tel. (0297) 59 32 91.

5 ApRil EN 6 ApRil 2008
Museumweekend
Ook dit jaar vindt er weer een museumweekend plaats 
en wel in het weekend van 5 & 6 april. Het thema van 
dit 27ste weekend is ‘De Kunst van de Waarheid’. 
Voor meer infomatie: www.museumweekend.nl, 

8 ApRil 2007
Cursus “Vogels leren herkennen op zang” 
Op dinsdag 8 wordt er een cursus “Vogels leren herkennen op 
zang” georganiseerd. Het wordt lente en we horen steeds meer 
vogelsoorten zingen. Waarom zingen vogels eigenlijk? Welke vogels 
doen in het voorjaar zo hun best. Met wat oefening is het mogelijk 
om de meest voorkomende vogels te leren onderscheiden op zang. 
Ezelsbruggetjes en wat muzikaal gevoel helpen daarbij. Gebruik 
wordt gemaakt van beelden met geluid een computerpresentatie. 
De cursus wordt geleid door Walter Büsse en Ad van Uchelen. 
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: NME-Centrum “De woudreus” in 
Wilnis. Kosten €15.00. Een excursie in de Bosdijk is aan deze 
cursus verbonden en vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip

 Activiteitenkalender 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

OFFiCiElE BEKENDMAKiNGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook 
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AANVRAGEN BOuWVERGuNNiNG

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht    
Mijdrechtse Zuwe 97 Veranderen van de zuidgevel dmv het  Lichte bouwvergunning 2008/0155 19-3-2008
 plaatsen van een raamkozijn
Rendementsweg 10, 12 Oprichten van 2 bewegwijzeringsborden Lichte bouwvergunning 2008/0159 25-3-2008

Vinkeveen
Winkeldijk 19a-R102 Oprichten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning  2008/0082 13-2-2008
  fase 1

Waverveen
Botsholsedwarsweg 7 Maken van een verbindingsgang Reguliere bouwvergunning 2008/0139 11-3-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

BOuWplANNEN

Met ingang van 3 april 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Achterbos 46, 48 Vernieuwen van een schuur Lichte bouwvergunning 2008/0077 A
Molenkade 15 Vernieuwen van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning 
  fase 1 2007/0886 B

Wilnis
Herenweg 273 Oprichten van 2 loopbruggen Reguliere bouwvergunning 2008/0063 C
Molenland 25-27 Oprichten van een woonhuis met garage Reguliere bouwvergunning 2007/0372 D

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing 

van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
vervolg op volgende blz

inzameling Klein Chemisch Afval 
(KCA)

De KCA-wagen rijdt weer. Deze week en volgende week vindt de 
jaarlijkse inzameling van het klein chemisch afval (KCA) plaats. In 
onderstaand schema kunt u zien wanneer de KCA-wagen bij u in de 
buurt stopt, zodat u er het chemisch afval kunt inleveren. De KCA-
wagen komt niet in alle gebieden. Woont u in het belgebied, dan wordt 
uw chemisch afval alleen na telefonische melding opgehaald op 10 april 
2008, tussen 9.00 -16.00 uur. U dient hiervoor dan wel thuis te zijn. 
U kunt dit melden aan de Servicelijn via tel. (0297) 29 18 00 tot  
uiterlijk 9 april vóór 16.00 uur. Het KCA wordt dan bij u persoonlijk 
opgehaald. U mag het KCA NIET aan de weg zetten. Op de 
afvalkalender 2008 kunt u zien welke straten tot het belgebied behoren.

Wat is chemisch afval?
Hieronder vindt u een lijst van producten die onder KCA vallen.  
U kunt chemische producten herkennen aan het KCA-symbool: een 
afvalcontainer met een kruis erdoor. Soms staat er ook een doodskop 
op de verpakking. Is een verpakking leeg, bijvoorbeeld een spuitbus 
of een verfblik, dan is het geen chemisch afval. Het kan dan gewoon 
in de container voor het restafval. Lever lege verpakkingen niet in 
bij de KCA-wagen. De volgende producten zijn chemisch afval: 
Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, energiezuinige 
lampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, 
petroleum, bestrijdingsmiddelen, insecticiden.
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden.
Doe-het-zelf: verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, bij het 
verven gebruikte producten zoals terpetine, thinner, verfafbijtmiddel, 
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, 
kwikschakelaars (zoals ´niet digitale´ verwarmingsthermostaten).

Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen 
zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur.
Vervoer: accu´s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters.

Zo biedt u chemisch afval aan.
- Lever zelf uw chemisch afval in en laat dit beslist niet door 

kinderen doen. Chemisch afval kan levensgevaarlijk zijn!
- Laat producten in de originele verpakking.
- Zorg dat de verpakking goed afgesloten is.
- Medicijnen en injectienaalden kunt u ook inleveren bij de apotheek.
- Batterijen kunt u ook inleveren bij ongeveer 

35 winkels in de gemeente.

Waar en wanneer stopt de KCA-wagen?
Tijdstip  plaats
3 april  Wilnis
08:15-09:00 uur  Veenman, hoek Wagenmaker 
09:15-10:00 uur  Raaigras, hoek Timotheegras
10:15-11:00 uur  Molmlaan
11:15-12:00 uur  Past. Kannelaan, hoek Burg. De Voogtlaan
13:15-14:00 uur  Dorpsstraat
8 april  Vinkeveen
08:15-09:00 uur  Loopveltweg, bij speelveld
09:15-10:00 uur  Waverbancken, hoek Aetsveld
10:15-11:00 uur  Waterhoenlaan, hoek Scholeksterlaan
11:15-12:00 uur  Pijlstaartlaan, hoek Plevierenlaan
13:15-14:00 uur  Kerklaan bij kerk
9 april  Waverveen/Amstelhoek/De Hoef
08:15-09:00 uur  Parkeerplaats Selijnsweg bij speelplaats
09:30-10:15 uur  Engellaan, bij gebouw Buurtvereniging
10:30-11:15 uur  Menno Simonszstraat
13:15-14:00 uur  De Hoef, Oostzijde, hoek Merelslag 

Niet wachten op de KCA-wagen?
Wilt u niet wachten op de KCA-wagen, dan kunt u klein chemisch 
afval ook naar het afvalbrengstation in Mijdrecht brengen.

Bedrijfs KCA
KCA van bedrijven wordt tijdens deze inzameling niet geaccepteerd. 
Bedrijven kunnen het ook niet aanbieden aan het gemeentelijk 
KCA-depot. Men dient hiervoor rechtstreeks contact op te 
nemen met een erkend bedrijf dat KCA mag innemen. 

Record hoeveelheid ingezamelde 
plastic flessen en flacons

De achtste inzameling van kunststof flessen en flacons 
op 7 maart j.l. heeft een record hoeveelheid van 6860 
kilo aan lege plastic flessen en flacons opgeleverd. Een 
prachtig resultaat! De negende inzameling plastic flessen 
en flacons in de gemeente De Ronde Venen komt in zicht. 
De inzameling vindt plaats op vrijdag 4 april 2008. 

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale 
afvalzak aan de weg zetten?
• Zet de speciale afvalzak op 4 april 2008 uiterlijk om 07.30 uur aan 

de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel 
later, dan kan het voorkomen, bv. door inzet van extra auto’s, dat de 
inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment 
geen afvalzakken worden aangeboden, komt de inzamelauto op 
een later tijdstip niet te-rug om uw afvalzak alsnog op te halen.

• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten 
als de inzamelaar de straat in komt of langs rijdt. De kans dat 
u dan te laat bent is heel groot. Zorg er daarom voor dat de 
afvalzak uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg staat.

• Biedt de speciale afvalzak vooral goed 
zichtbaar aan voor de inzamelaar.

Waarom is de inzameling beperkt tot 
plastic flessen en flacons?
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic. Door 
de inzameling te beperken tot deze stroom verpakkingen waar een 
vloeistof in heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerecycled. 

Wat kunt u doen wanneer u tijdens de 
inzameling vragen heeft?
Op vrijdag 4 april 2008 kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met SITA wanneer u vragen heeft over de inzameling. 
SITA is telefonisch te bereiken via tel. (030) 24 55 013.
Mocht u verder klachten en/of opmerkingen hebben over de inzameling 
wordt u vriendelijk verzocht zo snel mogelijk de Servicelijn hierover 
te informeren (0297-29 18 00), zodat hierop dan zo goed mogelijk 
ingespeeld kan worden. Voor extra afvalzakken kunt u terecht op 
het afvalbrengstation en bij de receptie van het Gemeentehuis.

Wat kunt u doen wanneer u sneller van uw 
plastic flessen en flacons af wilt?
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het 
afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat 
een speciale container van deze campagne ‘Plastic Heroes’.

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.
nl) vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over 
onder andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest 
gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact 
opnemen met de Servicelijn via telefoonnummer (0297) 29 18 00.Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen



Uithoorn - Het is alweer het laatste 
evenement van het seizoen dat de 
SCAU presenteert in de Thamerkerk 
op zondag 13 april om 14.30 uur. Dat 
betekent ook dat op dit concert het 
programma voor het volgende sei-
zoen bekend zal worden. Als u dat 
die middag niet kunt vernemen, kan 
u dat daarna vinden op de websi-
te www.SCAU.nl. Lisa Jacobs, viool 
en Helena Basilova, piano studeer-
den samen aan de Jong Talent-af-
deling van het Utrechts conservato-
rium. Vanaf 2005 vormen zij een duo 
en zijn zij regelmatig te horen op de 
Nederlandse concertpodia.
Lisa begon met viool spelen toen 
zij zes jaar was, ging naar de Jong 
Talentklas in Utrecht en  studeerde 
cum laude af in Amsterdam. Zij won 
verschillende prijzen waaronder in 
1999 het Prinses Christina concours. 
Op 17-jarige leeftijd maakte zij haar 
debuut met het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest o.l.v. Ricardo Chail-
ly. In 2005 won zij in Litouwen het 2e 
internationale Jascha Heifetz con-
cours. Zij speelde in alle grote con-
certzalen in Nederland, maar ook in 
Wenen, Praag, en vele andere lan-
den. Ook speelde zij als soliste met 
vele grote orkesten en kreeg schit-
terende recensies. Helena Basilo-
va is in 1983 geboren in Moskou 
waar zij op 6-jarige leeftijd begon 
met pianolessen. Met 7 jaar ver-
huisde zij naar Nederland waar zij 
haar pianostudie vervolgde bij Da-
vid Kuijken. Na de Jong Talent-afde-
ling in Utrecht ging zij in 2000 naar 
het Amsterdams conservatorium. In 
1998 won zij het Prinses Christina 
concours in Haarlem. Helena treedt 
regelmatig op in Nederland. Op 12 
maart jl. speelde zij een soloconcert 
in het concertgebouw in de serie 
‘Debuut’, waarin jonge talenten de 
kans krijgen zich te presenteren.

Programma
Het programma dat Lisa en Helena 

presenteren begint met de vioolso-
nate ‘Frühling’ van Van Beethoven, 
een bekend en veel bejubeld stuk. 
Van de Poolse componist Szyma-
novsky wordt vervolgens de ‘Chant 
de Roxanne’ uitgevoerd, een stuk uit 
de meest succesvolle Poolse opera 
‘King Roger’, die geschreven werd 
tussen 1918 en 1924 en gebaseerd 
is op de Griekse tragedie de Bac-
chanten van Euripides. Na de pau-
ze wordt de Sonate nr. 3 van Brahms 
gespeeld, een werk dat Brahms 
schreef tijdens een van zijn bezoe-
ken aan zijn geliefde Zwitserland. 
Tot slot een spetterend einde met de 
Tsigane van Ravel, een stuk geïnspi-
reerd door de zigeunermuziek met 
een vioolpartij in de stijl van Pagani-
ni en Sarasate. Het belooft een mooi 
concert te worden, uitgevoerd door 
twee jonge talentrijke musici.

Kaarten voor dit concert zijn ver-
krijgbaar à 10 euro bij de boekhan-
dels Ten Hoope, Zijdelwaardplein 
en Bruna, Amstelplein, bij Disco-
centrum Krijtenberg, Dorpsstraat en 
aan de zaal zolang er plaats is.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen Herenweg 129, 
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297-
263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

MORPHEUS 60 JAAR!

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

PROFITEER NU VAN DE 
60 JUBILEUM AANBIEDINGEN!

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

   Goed geschoten...

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

Sneeuwpaashaas
Uithoorn - Alweer een weekje geleden, maar we vonden deze foto 
zo origineel, dat we hem toch nog plaatsen. 
We kregen hem toegestuurd door de familie Van Dam. Ze schreven 
erbij: Onze jongens Glenn en Mike waren 2e paasdag al om half 
acht aan de gang, hierbij het resultaat.

Bijna
Met de scan zag men het beter.

Aorta zeven centimeter.
Snel moest worden ingegrepen.
Dus de billen saam geknepen.
En de andere morgen vroeg.

Stond daar reeds een hele ploeg.
Men liet mij in het duister glijden.

En stond urenlang te snijden.
Het werd een hele kledderboel.

Als u begrijpt wat ik bedoel.
Ik kon mij zelf niet verweren.

Maar kwam wel in hoger sferen.
Tot zelfs bij de hemelpoort.

Daar werd mijn droombeeld plots verstoord.
Er stond een aards-engel-des-Heren.

Die zei mij dat ik om moest keren.
Kijk maar naar beneden waarde.
Er branden kaarsen op de aarde.

Ik moet mij dan ook sterk vergissen.
Ze kunnen jou daar nog niet missen.

Aan het eind van de tunnel brandt veel licht.
Maar hij staat wel op aard gericht.
Zo ben ik voor zo lang het duurt.
Weer naar onder terug gestuurd.

De brandstichters die zijn voor straf.
Voorlopig nog niet van mij af.

                                                                         
                                                                                  20-1-2001

Laatste gedichten...
Hierbij een tweetal gedichten van Piet van Breukelen naar aan-
leiding van zijn overlijden op 20 januari 2008. Deze vonden wij 
tussen zijn spullen. Het eerste gedicht gaat over de periode 
dat hij een maand lang in coma lag op de intensive care van 
de V.U. Het laatste gedicht gaat over zijn overlijden, precies 7 
jaar later op dezelfde intensive care van de V.U. in dezelfde ka-
mer en op dezelfde plek. Deze laatste 7 jaren waren een ge-
schenk van God.

Piet zijn laatste gedicht...
Het leven heeft veel moois gebracht.

Met ook wel eens een dip.
Aan mijn lieve vrouw en nageslacht.

De schoonheidsprijs met stip.
Jullie zijn nu aangedaan.

Maar hoeven niet te treuren.
Ik ben op ontdekkingsreis gegaan.

Benieuwd wat gaat gebeuren.

                                                                 20-1-2008

                                                    Piet van Breukelen

      Lieve mensen,

Wij willen u bedanken voor de steun en warmte die u ons gaf. 

Mede hierdoor konden wij van mijn man, vader en opa

Piet van Breukelen

op een mooie, liefdevolle en ontroerende wijze afscheid 

van hem nemen. 

          Familie van Breukelen.

Nieuwe expositie in 
Gezondheidscentrum Mijdrecht
Atelier de Kromme Mijdrecht 
brengt ‘verlangen’ in beeld
Mijdrecht - In het Gezondheids-
centrum De Ronde Venen aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht hebben 
de leden van Atelier de Kromme 
Mijdrecht weer een nieuwe expo-
sitie ingericht met een breed sca-
la aan kunstwerken. De tentoon-
stelling heeft als verbindend the-
ma ‘Verlangen’ meegekregen. Even-
als tijdens de vorige expositie is er 
een deel van de tentoonstelling in-
geruimd voor de junior-leden van 
12 tot en met 16 jaar. Dat het thema 
bij iedereen een ander gevoel op-
roept, komt tot uiting in het feit dat 
er zowel abstracte, impressionisti-

sche, expressionistische en natura-
listische schilderijen en aquarellen 
worden getoond. Ook de onderwer-
pen lopen zeer uiteen.
De expositie duurt tot medio juni en 
is te bezichtigen op weekdagen van 
9.00 tot 16.00 uur.

Atelier de Kromme Mijdrecht biedt 
op alle dagen van de week teken- 
en schildercursussen en een sculp-
tuurcursus aan, die door zo’n 200 le-
den en cursisten worden gevolgd. 
Voor informatie over de activiteiten 
van de vereniging kunt u terecht op 
www.atelierdekrommemijdrecht

Lisa Jacobs en Helena Basilova 
concerteren in de Thamerkerk

Schrijfavond Amnesty
De Ronde Venen - De maande-
lijkse schrijfactie van de Uithoorn-
se werkgroep van Amnesty Interna-
tional wordt gehouden op dinsdag 8 
april a.s., van 14.00 tot 16.00 uur in 
de openbare bibliotheek aan de Al-
phons Ariënslaan.

We schrijven deze maand naar de 
autoriteiten van Gambia, India en 
Kosovo
Het betreft de volgende gevallen: 
Een journalist werd in het kantoor 
van een Gambiaanse krant door de 
politie gearresteerd. De regering 
ontkent iedere betrokkenheid.Een 

Indiase arts en mensenrechtenacti-
vist werd in mei 2007 gearresteerd. 
Zijn arrestatie is zonder twijfel be-
doeld om andere activisten het zwij-
gen op te leggen.

Amnesty international vraagt een 
onafhankelijk onderzoek naar de 
dood van twee mannen uit Kosovo 
die door leden van een VN politie-
eenheid zijn gedood. 
De brieven zijn kant-en-klaar en 
kunnen gratis meegenomen wor-
den. U hoeft ze slechts te onderte-
kenen en te versturen. Overschrij-
ven mag natuurlijk ook.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

We zijn alweer heel druk met de organisatie van Chazz 2008: Charity Jazz 
in de tuin. 
Veel organiseren maar ook veel nagenieten van voorgaande jaren. 
Het is haast ongelooflijk hoeveel mensen, vrijwilligers en musici, zich daar-
voor geheel belangeloos inzetten. Elk jaar weer. 

Om de sfeer (nog eens) te kunnen proeven zijn er wat videofragmenten op 
onze website www.chazz.nl geplaatst.  De muziek valt hier niet op papier te 
zetten, daarvoor gaat u naar www.chazz.nl of naar www.midpoint.tv.
Wel kan ik u hier enkele van de uitspraken van musici en gasten geven:

Ouders met 2 jonge kinderen:”Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Het is heerlijk, prachtige tuin, fijne sfeer. Het is eigenlijk een “North Sea Jazz” 
-achtig iets. Maar dan relaxter, leuker”.
Een andere gast: “Dit is ook muziek uit mijn jonge jaren, daar geniet ik van, 
een feest der herkenning”.
Wouter Kiers: “Om een goed doel te steunen, als je in de gelegenheid bent 
om daaraan mee te werken, bovendien vind ik het heerlijk om muziek te 
maken, en met zoveel goede musici, eigenlijk hoefde ik er niet lang over na 
te denken om mee te doen”.
Paul Poulissen: “Het is net een kweekvijver in de tuin, de musici drinken een 
drankje en op het goede moment doen ze wat ze moeten doen. En natuurlijk 
wat ze kunnen doen. Want,  als we het nou voor elkaar kunnen krijgen dat 
kinderen educatie kunnen krijgen, all over de world, dan heb je minder toe-
standen, minder geweld”. 

Chazz 2008. Wij kunnen u alvast verklappen dat - naast de overheerlijke 
satés van onze BBQ specialist HABO  - onze Mijdrechtse Volendammer 
Visdelicatessen Smit gaat zorgen voor een heuse haringkar met nieuwe 
haring. Ook culinair gaat het bijzonder genieten worden.

Tot Chazz!

Madelon van der Stap

Chazz: ook culinair genieten!

Chazz 2008
zaterdag 28 juni 15.00 tot 23.00 uur

Westzijde 50, 1426 AT  De Hoef

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

   Goed geschoten...

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

Uithoorn - Zondag 30 maart, klok vooruit gezet. Ik kijk ‘s morgens 
uit het raam van ons huis in Zijdelwaard. Ja hoor, de straatlantaarns 
branden weer. Dat doen ze al wekenlang, dagelijks.  Niet alleen ‘s 
avonds en ’s nachts, maar ook bij daglicht. Verspilling van een ge-
weldige hoop electrische energie, denk je dan als milieubewuste 
inwoner. Al eerder de gemeente Uithoorn over dit onbegrijpelijke 
fenomeen gebeld. Weet u het nog: de energiebesparende gemeente 
waar de kachel ten stadhuize lager is gezet, zodat de ambtenaren 
nu, moedig de kou trotserend, in warme truien achter bureau of balie 
zitten te blauwbekken? De medewerkster die de telefoon opnam had 
een glashelder antwoord op onze vraag waarom de lantaarns over-
dag steeds aan waren. Dagelijks aan? We moesten ons vergissen. 
De lantaarns branden alleen overdag op dinsdag, zodat de daartoe 
aangewezen functionarissen kunnen controleren welke lampen ka-
pot zijn. Aldus het antwoord. Ja, dan pas besef je dat je denkraam 
te klein is om de lijnen van deze hogere ambtelijke logica te kunnen 
volgen.

Bob Berkemeier, Herman de Manlaan 1, Uithoorn  

Truien aan in het gemeente-
huis, maar brandende straat-
lantaarns overdag

VOBI Beton en 
Waterbouw bouwt 
bijzondere brugdelen
Vinkeveen - In De Ronde Venen 
mogen we trots zijn op een gezonde 
leefomgeving met talloze diamanten 
huwelijken en sinds kort zelfs met 
de oudste man van Nederland die 
in Wilnis woont. Maar ook de loka-
le industrie laat niet zelden van zich 
horen met spraakmakende produc-

ten en constructies. Recentelijk is 
dat VOBI Beton en Waterbouw ge-
weest, gevestigd aan de Spoorlaan 
in Vinkeveen. Als een van de eerste 
aannemers in Nederland heeft men 
hier een tweetal brugdekken gestort 
in een bijzondere betonsoort, name-
lijk in hogesterktebeton. Dit is beton 

dat door zijn samenstelling taai, zeer 
sterk en duurzaam is. Het is tot nu 
toe alleen gebruikt bij kleinschalige 
constructies. Bij VOBI wordt het nu 
voor wat grotere constructies toege-
past. Bijzonder is dat bij het maken 
en uitgieten van het beton weinig 
water wordt gebruikt. Om het voor 

bepaalde doeleinden sterk genoeg 
te maken worden, naast andere 
grondstoffen in een bepaalde ver-
houding, ook metaalsnippers toe-
gevoegd. Het gevolg is een taaie en 
enigszins kleverig aandoende be-
tonmassa waarmee betonconstruc-
ties kunnen worden gerealiseerd in 
bijzondere vormen. Zo ook in brug-
dekken die met dit beton zes keer 
zo sterk zijn als van ‘normaal’ beton, 
maar bovendien ook veel ‘slanker’ 
zijn. Het gaat hier om brugdekken 
met een lengte van 14 meter bij een 
breedte van 3,60 meter die slechts 
30 cm dik zijn en een gewicht heb-
ben van ongeveer 30 ton. Met nor-
maal beton zouden deze brugdelen 
bij gelijkblijvende sterkte tot 80 cm 
dik zijn geweest én zwaarder! Dat 
scheelt niet alleen materiaal, maar 
het bouwsel oogt ook slanker en 
daardoor eleganter. En dat was de 
uitdaging.
De brugdelen zijn bestemd voor de 
Wolthuisbrug over de Wolthuissin-
gel in het centrum van Purmerend. 
Bouwkundig gezien is deze brug 
van een bijzondere constructie die, 
voor zover bekend, qua ontwerp en 
stijfheid zijns gelijke (nog) niet kent. 
En die primeur mag VOBI zich toere-
kenen. Om die reden waren tijdens 
de constructie in Vinkeveen talloze 
vertegenwoordigers van de vakpers 
aanwezig bij het mengen en stor-
ten van de brugdelen. Afgelopen 
dinsdag werden de inmiddels ge-
reed gekomen delen met een enor-
me 250 tons mobiele telekraan op 
opleggers van Leliveld Transport ge-
hesen. Vervolgens ging de karavaan 
in de loop van de ochtend als een 
bijzonder transport vanaf de smalle 
Spoorlaan via de Demmerik richting 
N201 en verder naar Purmerend. 
Gezien de verkeerschaos op die dag 
liep het vertrek van het transport 
enige vertraging op. Reden waarom 
wij ons hebben beperkt tot het ma-
ken van foto’s van de brugdelen tij-
dens de hijswerkzaamheden op het 
VOBI terrein.

Adrianus van der Vaart, oudste 
inwoner van Nederland!
Wilnis - Sinds veertien dagen mag 
Adrianus van der Vaart uit Wilnis 
zich de oudste man van Nederland 
noemen. Hij werd op 25 december 
2007 106 jaar, maar moest tot voor 
kort nog een andere oudgediende 
vóór laten gaan. Dat was de heer 
Johannes van der Giessen uit Rot-
terdam die recentelijk op 108-jari-
ge leeftijd overleed. Adrianus van 
der Vaart kent naast zich de oud-
ste vrouw in Nederland, namelijk de 
110-jarige Grietje Jansen-Anker uit 
Middelburg. Wat bij Adrianus van 
der Vaart uniek genoemd mag wor-
den is dat hij tot op zijn zeer hoge 
leeftijd nog altijd zelfstandig woont! 
Vanzelfsprekend krijgt de heer Van 
der Vaart hulp van de Zuwe Thuis-
zorg, maar ook van zijn zoon Dick en 

schoondochter Corrie, hierbij samen 
met haar schoonvader op de foto. 
Zij doet ook grotendeels het woord 
voor hem, omdat het wel moeilijker 
wordt om met hem te communice-
ren en ook het zicht wordt beperk-
ter. “Niettemin is hij wel levendig en 
op wat kleine ongemakken na is zijn 
conditie redelijk. Maar hij rust veel. 
Wij hebben hem destijds geleerd 
hoe hij kant-en-klaarmaaltijden 
moet opwarmen en dat werkt prima. 
De Tafeltje-Dekje service is een uit-
komst, evenals de Zuwe Thuiszorg. 
Geweldig, hoe die mensen met hem 
omgaan en verzorgen. Ze zijn heel 
betrokken. Dat is een groot compli-
ment waard. Zoiets maak je zelden 
mee”, aldus Corrie die op dit mo-
ment alle pers en actualiteitspro-

gramma’s een beetje buiten de deur 
van haar schoonvader houdt om-
dat die na één bezoek ervan volle-
dig uitgeput is. “Hij wordt zo moe 
van alle aandacht en dat geflits van 
de camera’s. Vanzelfsprekend is hij 
wel trots op het feit dat hij de oud-
ste inwoner van ons land is, ook al 
realiseert hij zich niet wat dat pu-
blicitair met zich meebrengt. Hij is 
altijd een nuchtere en sterke man 
geweest. Volgens hem is het een 
kwestie van gezond leven en blijven 
ademhalen. Hij kan het nu ook niet 
meer zo goed onder woorden bren-
gen natuurlijk. Maar ik merk wel 
aan hem dat hij niet meer zonodig 
in de schijnwerpers hoeft.”
Burgemeester Marianne Burgman 
is de afgelopen jaren regelmatig op 
bezoek geweest bij de krasse baas, 
zo rond zijn verjaardag. Zij stond er 
versteld van wat Adrianus nog alle-
maal doet op zijn leeftijd en vooral 
dat hij nog steeds zelfstandig woont. 
Een ander uniek feit is dat Adrianus 
vorig jaar op 3 januari getuige kon 
zijn van de gouden bruiloft van zijn 
zoon Dick (73) met zijn Corrie. Tege-
lijkertijd vierden zijn kleinzoon Adrie 
en zijn echtgenote Willy hun 12 ½- 
jarige huwelijk!

Vier koninginnen
Adrianus van der Vaart werd in 1901 
geboren en zag de complete indu-
striële revolutie aan zich voorbij-
gaan. De gebroeders Wright vlo-
gen twee jaar na zijn geboorte als 
eerst mensen een kwartier lang 
met hun ‘buizen en doek’ vlieg-
tuig. Hij smaakte het genoegen om 
vier(!) koninginnen in leven te ken-
nen (Emma, Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix). Hij maakte twee wereld-
oorlogen bewust mee en was de 
eerste in het toenmalige Oudhuy-
zen en Wilnis die in een automobiel 
reed. Samen met zijn familie woon-
de hij destijds in de boerderij ‘Vee-
lust’, Oudhuyzerweg 2, hoek ir. En-
schedeweg, nu in eigendom van de 
familie Verkaik.
Adrianus huwde met Lijntje Breu-

re, afkomstig uit de Haarlemmer-
meer. Zij overleed 34 jaar geleden 
op 73-jarige leeftijd. Uit het huwelijk 
werden twee zoons geboren, Piet en 
Dick. Laatstgenoemde is inmiddels 
73 jaar en al weer 51 jaar gehuwd 
met Corrie…
Op hun beurt hebben zij een zoon 
die genoemd is naar zijn opa, Adria-
nus (Adrie). Hij is getrouwd met Wil-
ly waaruit zoon Dick is geboren. Zo 
is het kringetje familienamen weer 
rond in de jongste generatie. 
Adrianus van der Vaart heeft nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
dat hij blij is met de voortzetting van 
de familietraditie. Toen hij nog wat 
spraakzamer was vertelde hij graag 
over zijn werk van vroeger. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog werkte hij als 
hulp bij een makelaar en notaris en 
daarna klom hij op als inspecteur 
bij de verzekeringsmaatschappij De 
Nationale Nederlanden. Na de oor-
log is hij zelfstandig gaan werken en 
vervaardigde hij in zijn eigen werk-
plaats in Wilnis op een ambachte-
lijke manier kokostapijten. Toen de 
weefmachines hun intrede deden 
verkocht hij de zaak aan de firma De 
Lange in Enter bij Genemuiden.
“Het is toch geweldig dat mijn 
schoonvader zelfs onze gouden 
bruiloft bewust heeft kunnen mee-
maken. Dat kunnen de meeste 
opa’s niet zeggen. Nu is hij de oud-
ste man van Nederland. Niet dat het 
mij daarom gaat, want voor mij is 
hij altijd een lieve schoonvader ge-
weest en nóg. Hij verdient het ge-
woon om zo oud te worden, alhoe-
wel ik dat vanzelfsprekend ook an-
dere schoonvaders van harte gun! 
Adrianus is bovendien een uniek 
mens die nog zelfstandig woont. 
Waar vind je dat. En wie weet maakt 
hij het moment nog mee dat hij ook 
nog Willem Alexander koning en 
Máxima koningin ziet worden. Dat 
zijn dan vijf vorsten die hij in zijn le-
ven de troon heeft zien bestijgen! 
Vrijwel geen mens in Nederland die 
dat heeft meegemaakt.” Aldus Cor-
rie niet zonder trots.

Melodramatic @ Immitsj
Mijdrecht - Ook dit jaar weer op 
herhaling.Komende zaterdag 5 april 
speelt Melodramatic weer het dak 
eraf in Immitsj. De band begint de 
huisband te worden en ieder op-
treden is weer een gegarandeerd 
succes. Melodramatic bestaat uit 
acht bandleden en is uniek in zijn 
soort. De brede muzieksmaak van 
de bandleden en de ervaring ma-
ken de band bij elkaar een rock & 
ska party machine. Non stop spe-
len ze de ene hit na de andere, van 
nieuw:The saints are coming’ – U2 
& Greenday, ‘In the end’ – Linking 

Park, ‘I write sins not tragedies’ – 
Panic! At the disco tot gouwe oude 
van onder anderen Metallica, Blur, 
U2, Abba en Bon Jovi.  De band valt 
niet onder een standaard rockco-
verband, want er wordt ook gebruik 
gemaakt van classics, Irish traditio-
nal of glamour-rochhits. De blazers 
van de bands zorgen voor een on-
verwachte muzikale verrassing. Op 
zaterdag 5 april ben je vanaf 21.30 
uur welkom in Immitsj aan Windmo-
len 75 in Mijdrecht. De entree be-
draagt 7,- (AJOC-leden betalen 6,-
. Wil je meer informatie, kijk dan op 



Vinkeveen - Het team van Vinken-
oord vond het tijd worden om de 
bewoners een gezellige middag en 
avond aan te bieden. Maar wat vin-
den de bewoners nou leuk. Eén van 
de collega’s kwam op het idee om 
imitator ‘Dorus’ uit te nodigen. Su-
per om terug te gaan naar het ver-
leden. Afgelopen zaterdag hebben 
zij een reuze ‘Dorus’middag gehad. 
Dorus vulde de middag met liede-
ren die o zo bekend zijn. Er werd uit 
volle borst meegezongen. De lied-
jes ‘poesje miauw’ en ‘er zitten twee 
motten’ waren natuurlijk de favoriet. 
Ook kregen de bewoners individue-
le aandacht. Dorus liep door de zaal 
en vermaakte de bewoners aan de 
tafel. Lachen, gieren en brullen. Tij-
dens de pauze werd er een loterij 
gehouden. Twee meiden, verkleed 
als cadeau, brachten de prijzen bij 
de bewoners. Voor ieder een klein 
prijsje. Nadat Dorus zijn programma 
had afgesloten werd er een prachtig 

buffet van poelier de Haan binnen-
gebracht. Iedereen kon zelf bepalen 
wat er te eten was. Keuze genoeg. 
En ook het nagerecht was goed ver-
zorgd door ijssalon De IJsbeer. 
Als slot nog een heerlijk bakkie kof-

fie, zodat elke bewoner tevreden en 
voldaan de gezellige middag/avond 
kon afsluiten.

En als de bewoners tevreden zijn 
dan is het personeel supergelukkig.

Waverveen - Op zaterdag 29 maart 
jl. was de Poldertrots duidelijk aan-
wezig op de schoolzwemwedstrij-
den. Dit jaar waren alleen de meis-
jes uit groep 7 en 8 aanwezig en er 
werden supertijden gezwommen. 
Helaas viel niet iedereen in de prij-
zen maar zwemmen tegen meiden 
die op wedstrijdzwemmen zitten is 
ook niet niks en dit overkwam Rian-
ne Verweij uit groep 8. Sandy Smit 
uit groep 8 was net niet eerste ge-
worden maar haar zwemkwalitei-
ten liet ze wel duidelijk zien. Mar-
jon de Bruijn uit groep 7 was eerder 
deze week van haar paard gevallen 
en was dus geblesseerd,maar zwom 
geweldig en Scarlett Paap uit groep 
7 was de snelste op de schoolslag 
en de rugslag.

Hiervoor kreeg zij een gouden oor-
konde uit handen van de zwemver-
eniging ZDRV die de wedstrijden 
had georganiseerd. Vorig jaar was 
de Poldertrots nog de beste school 
en helaas dit jaar ging deze be-
ker aan hen voorbij. Volgende jaar 
doen ze zeker weer mee en zwem-
men dan weer namens de school en 
hopen op de beste schoolbeker en 
vele oorkondes. De Poldertrots be-
dankt ZDRV voor de goede orga-
nisatie. Er zijn veel foto’s gemaakt 
welke u kunt zien op www.juliana-
trots.nl
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Nieuwe eigenaren van Dio-
drogisterij De Nagtegaal 
gaan er wat van maken!
Wilnis - Sinds kort heeft drogisterij 
De Nagtegaal in de Wilnisse Dorps-
straat nieuwe eigenaren. Stephan 
en Liesbeth Brokers hebben de zaak 
van Jan en Berber Nagtegaal over-
genomen. Jan  was naar zijn zeggen 
aan een nieuwe uitdaging toe. Niet-
temin blijven echtgenote Berber en 
dochter Elke parttime in functie. Zij 
doen dat in een roulatieschema sa-
men met Daniëlle, Liesbeth en Step-
han. Laatstgenoemde geeft te ken-
nen dat er eigenlijk nog een mede-
werkster bij moet komen. Daaraan 
wordt momenteel gewerkt.

De achterliggende dagen hebben 
Stephan en Liesbeth nog wat punt-
jes op de i gezet. Donderdag 3, vrij-
dag 4 en zaterdag 5 april worden de 
overname en de ‘heropening’ van 
De Nagtegaal een beetje feestelijk 
gevierd met een aantal leuke acties. 
Zoals een clown, een springkus-
sen en een suikerspin voor de kin-
deren en kortingsbonnen voor vol-
wassenen. Dit ook omdat de Dio-
drogisterijgroep haar 15-jarige be-
staan viert. “Eigenlijk had ik er nog 
graag een fanfareorkest bij willen 
hebben, zoiets als destijds uit de ge-
lijknamige film ‘Fanfare’ die zich in 
Giethoorn afspeelde. Dan is het pas 
écht feestelijk. Ook al omdat Wou-
da Mode op zaterdag 5 april offici-
eel haar deuren van de nieuwe ves-
tiging opent in het voormalige pand 
van Van Eijk. Dat betekent dus dub-
bel feest.” Aldus Stephan Brokers 
die zijn nieuwbakken ondernemer-
schap in de Dorpsstraat met vreug-
de en vertrouwen tegemoetziet. “Wij 
willen een andere en modernere 
uitstraling als drogist. Als Dio-dro-
gist behoren wij tot een keten van 
170 filialen door heel Nederland. Die 
hebben allemaal een breed en ge-
varieerd aanbod voor elke beurs. Ie-
dereen kan dus bij ons terecht voor 
zijn of haar drogisterij-assortiment 
en parfumerie. Vaak zijn bepaalde 
artikelen actiematig geprijsd en dus 
aantrekkelijk voor de consument. 
Dat kan alleen als je met een gro-
te groep inkoopt. Verder willen we 
geen eenheidsworst zijn maar al-
tijd iets nieuws te bieden hebben. 
Om die reden hebben wij voor onze 
klanten een leuke collectie cadeau-
artikelen in de aanbieding. Vanzelf-
sprekend blijven wij daarnaast het 
vertrouwde assortiment voeren dat 
De Nagtegaal in doorsnee al had in 
de schappen. Verder ook rookarti-
kelen voor hen die het roken als een 

genot beschouwen. Immers, roken 
moet mogen!”

Postbankagentschap
Hoewel het er altijd al schoon en 
netjes was in de winkel ontkomt ook 
deze zaak niet aan de slagzin ‘Nieu-
we bezems vegen schoon.’ Letterlijk 
houdt dit in een nieuwe styling in de 
vorm van de Dio-drogist. Voorts een 
fikse uitbreiding van het assortiment 
met onder meer diverse betaalba-
re merken cosmetica. Ook in het in-
terieur verandert er iets. De verlich-
ting gaat eruit en wordt vernieuwd. 
En wat voor veel inwoners van het 
centrum van Wilnis belangrijk is: er 
komt weer een agentschap van de 
Postbank, dat begin april operatio-
neel zal zijn. “Weliswaar kleinscha-
lig, maar toch. Mensen met een 
bankpas van de Postbank kunnen 
hier aan de toonbank geld pinnen, 
postzegels en strippenkaarten ko-
pen, pakjes afhalen en brieven afge-
ven. Op zich kan dat leiden tot een 
goede klantenbinding, maar daar 
werken we ook naartoe vanuit on-
ze eigen kracht, klantvriendelijkheid 
en een goed assortiment. Maar we 
willen blijven groeien en onze klan-
ten daarbij wat méér bieden dan uit-
sluitend drogisterijartikelen. Daar-
om denken we zo rond of vlak na de 
zomer aan een digitale fotoservice 
in de zaak. Vroeger waren dat film-
rolletjes, maar die zijn achterhaald. 
Bijna iedereen fotografeert nu digi-
taal en als je daarin een stukje ser-
vice kunt bieden door mensen hun 
foto’s digitaal te laten afdrukken, 
boor je weer een nieuwe doelgroep 
aan. Dat scheelt voor hen dan weer 
een rit naar Mijdrecht of Vinkeveen. 
Bovendien kan men al doende ver-
der even kennismaken met ons as-
sortiment.”

‘Ons kent ons’
Stephan en Liesbeth zijn nieuwe 
ondernemers in Wilnis. Zij wonen in 
Doorn samen met hun zoontje Mar-
vin (9). Liesbeth is geboren en ge-
togen in Bolsward, stamt uit een 
drukkersfamilie maar is van huis uit 
mondhygiëniste. Stephan is afkom-
stig uit Utrecht en graficus (!) van 
beroep. Na hun huwelijk in 1994 
vestigden zij zich op de Utrecht-
se Heuvelrug. Liesbeth ging wer-
ken bij een ABC-drogist in Leusden 
en vond dat leuk. Stephen vond zijn 
plek bij drukkerij Kerkebosch onder 
de rook van Hilversum, waar hij een 
dag in de week zijn diensten aan-

biedt omdat hij dit werk nog steeds 
aantrekkelijk vindt. De eigenares-
se van de ABC drogisterij stopte er-
mee en vroeg Liesbeth of zij zin had 
met haar echtgenoot de zaak over te 
nemen. Dat is in 2004 gebeurd na-
dat Liesbeth eerst de nodige cur-
sussen voor het vak van drogist had 
gevolgd en al haar papieren had be-
haald. Hoewel de drogisterij hen veel 
te bieden had wilden zij toch groei-
en door er een tweede zaak bij te 
nemen. Het liefst in een dorpscen-
trum temidden van een landelijke 
omgeving. In het drogistenblad ‘DW’ 
zag Stephan bij de rubriek ‘Vraag en 
Aanbod’ dat Jan Nagtegaal zijn dro-
gisterij ter overname aanbood. Na 
enkele gesprekken en een bezoek 
aan de winkel in de Dorpsstraat za-
gen Liesbeth en Stephan het steeds 
meer ‘zitten’. Ook al omdat het klan-
tenbestand hen aansprak en niet 
in de laatste plaats de gemoedelij-
ke sfeer van ‘ons kent ons.’ Verder 
zag Stephan zichzelf als een verster-
kende factor als ondernemer in de 
Dorpsstraat om er wat van te gaan 
maken. Iets wat nog steeds zijn doel 
is. Samen met de andere winkeliers 
en ondernemers wil hij een positief 
beeld uitstralen als het gaat om de 
presentatie van het winkelgebied in 
de Dorpsstraat in Wilnis. Maar ook 
om het contact met klanten te ver-
sterken. Hij gelooft in het voortbe-
staan van de Dorpsstraat als een 
gezond winkelgebied, of er nu wel 
of geen supermarkt is. Feit is wel dat 
meer nieuwe ondernemers er zich 
gaan vestigen en dat is opmerke-
lijk. Het geeft een gevoel van ver-
trouwen.
Zou er te zijner tijd toch een nieuw 
winkelcentrum komen op de plaats 
van de sportvelden, dan is er tijd ge-
noeg voor beraad. Maar dat duurt 
voorlopig nog wel enkele jaren. 
Stephan: “Niettemin zou bijvoor-
beeld een kleine super een oppep-
per van jewelste zijn als die zou be-
sluiten zich in het oude dorpscen-
trum te vestigen. Dat zou het hele 
winkelbestand hier ten goede ko-
men. Maar wat niet is kan nog ko-
men. Je weet maar nooit”, aldus een 
altijd optimistisch-ogende Stephan 
Brokers die zich hierbij samen met 
zijn vrouw Liesbeth en zoon Marvin 
aan u voorstelt.
U bent tijdens de openingsdagen al-
len van harte welkom in hun Dio-
drogisterij De Nagtegaal aan de 
Dorpsstraat 30 in Wilnis. Daarná na-
tuurlijk óók…

BS de Poldertrots blinkt 
uit op zwemwedstrijden

Oude tijden herleven met 
Dorus in Vinkenoord

Kringkoop inzamelpunt 
Stichting Gered Gereedschap
De Ronde Venen - Met ingang 
van 1 maart is Kringkoop, het kring-
loopbedrijf in Mijdrecht, inzamel-
punt voor de landelijke vrijwilligers-
organisatie Stichting Gered Gereed-
schap. Gereedschap, dat u niet meer 
gebruikt of defect is, kunt u inleve-
ren. Denk hierbij aan zaagmachines, 
boren en klein gereedschap, maar 
ook naai- en schrijfmachines zijn 
voor de organisatie een aanwinst. 
Medewerkers van de stichting za-
melen het gereedschap in, knappen 
het op en hergebruiken het gereed-
schap voor diverse projecten in ont-
wikkelingslanden. Jaarlijks worden 
90.000 stuks gereedschap per schip 
verstuurd naar zo’n 80 verschillende 
projecten. Duizenden straatkinde-

ren, gehandicapten, alleenstaande 
moeders, vluchtelingen en kansar-
men krijgen zo de mogelijkheid een 
vak te leren en een inkomen te ver-
werven. U kunt hieraan meehelpen 
door gereedschap bij het inzamel-
punt in te leveren. Meer informa-
tie over de stichting is te vinden op 
www.geredgereedschap.nl  

Hergebruik van artikelen
Kringkoop is het kringloopbedrijf 
van de gemeenten De Ronde Ve-
nen en Breukelen. De primaire doel-
stelling van Kringkoop is de bijdra-
ge aan het milieu. Door het opha-
len van goederen die opnieuw ge-
bruikt kunnen worden, levert Kring-
koop een wezenlijke besparing op 

Avondje lachen met 
Toneelvereniging W.I.K
De Ronde Venen - Twee keer per 
jaar verzorgt toneelvereniging Wil-
len Is Kunnen een gezellig avondje 
uit met de opvoering van een blijspel 
of komedie. Dit keer speelt W.I.K op 
vrijdag 4 en zaterdag 5 april een ko-
medie van Carl Slotboom in drie be-
drijven met de titel ‘Boerenbont en 
Rode Lampjes’. Korte inhoud: 
Dolly en Betty, twee prostituees, wo-
nen en werken bij elkaar in een huis 
dat ze samen hebben gehuurd. De 
zaken schijnen niet zo goed te gaan 
en uit nood besluiten ze een kamer 

te verhuren. Als Hendrik Buitendijk, 
een naïeve boerenjongen, die voor 
zijn verloofde en haar bemoeizuch-
tige moeder op de vlucht is, de ka-
mer huurt, durven beide dames hem 
niet te vertellen waar ze hun geld 
mee verdienen. Ze maken hem wijs 
dat ze fysiotherapeuten zijn. Inmid-
dels is de bemoeizuchtige schoon-
moeder van Hendrik achter zijn ver-
blijfplaats gekomen en huurt, sa-
men met haar dochter Klaartje, te-
vens de verloofde van Hendrik, een 
kamer in het achterhuis. Wim, een 

klant van Betty, die denkt dat Klaar-
tje een nieuwe prostituee is, be-
landt na veel verwarring, uiteindelijk 
met haar in het hemelbed. Tenslotte 
komt Kaartje achter de beweegre-
denen van Hendrik’s vlucht en komt 
toch alles goed.
De regie is in handen van Nico van 
Leeuwen en de grime wordt ver-
zorgd door Theo Linssen. De op-
voeringen beginnen om 20.15 uur in 
het Oude Parochiehuis aan de Bo-
zenhoven 152 te Mijdrecht, De toe-
gangskaarten à 7,50 euro kan men 
bestellen bij Henny Breewel ,tel 
(0297)283979.Vanaf 10.- euro per 
persoon per jaar is men al donateur 
van W.I.K en krijgt men de kaarten 
voor de voorstellingen in maart en 
november gratis thuisbezorgd.
 

de totale hoeveelheid te verbranden 
grof huishoudelijk afval. Daarnaast 
wordt met de Kringkoop winkel het 
hergebruik van artikelen actief ge-
stimuleerd. Het inzamelen van ge-
reedschap voor de stichting Ge-
red Gereedschap is een nieuw ini-
tiatief van Kringkoop en levert op-
nieuw een bijdrage aan het herge-
bruik van goederen.

Openingstijden Kringkoop voor het 
inleveren van uw gereedschap:
Maandag van 13.00 uur tot 17.00 
uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 
uur
Vertelt u er wel even bij dat de-
ze goederen bestemd zijn voor de 
Stichting Gered Gereedschap. 

Adres: Kringkoop, Constructieweg 
66, Mijdrecht.

Alzheimer Café in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op woensdag-
avond 9 april is er een Alzheimer Ca-
fé in het verzorginghuis Zuiderhof 
aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. 
Het Alzheimer Café is een maande-
lijks terugkeerde bijeenkomst voor 
mensen met (beginnende) demen-
tie, hun partners, familie, vrienden. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie praten de bezoekers met elkaar 
over dingen die zij meemaken en 
zij wisselen ervaringen en informa-
tie uit over dementie. De sfeer is 
laagdrempelig en gemoedelijk, el-
ke keer staat een ander onderwerp 
centraal. De gesprekleidster praat 

er met de deskundige over. Er zijn 
nu meer dan 140 Alzheimer Cafés 
in Nederland. Kom eens langs, het 
is ook voor hulpverleners en alle an-
dere belangstellenden. Het Alzhei-
mer Café wordt steeds drukbezocht, 
want zeventig procent van de de-
mentiepatiënten woont thuis. Dat is 
zwaar voor de verzorger, meestal de 
partner van de patiënt. Het café is 
niet meer weg te denken in De Ron-
de Venen. Het thema voor 9 april is: 
juridische aspecten. Gastspreker die 
avond is de heer Herman Post, me-
dewerker Alzheimer Nederland. Men 
gaat met hem in gesprek over juridi-

sche aspecten en wat daar allemaal 
mee samenhangt. Na de pauze is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Ook deze keer wordt er voor achter-
grondmuziek gezorgd. De gastvrou-
wen ontvangen u en maken u weg-
wijs en er is ruimte voor gezelligheid 
in een gemoedelijke sfeer, net als in 
een gewoon café. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar.Het programma 
begint om 20.00 uur en eindigt om 
21.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
om een drankje te nemen en even 
na te praten. De toegang is gratis, 
voor consumpties wordt een bijdra-
ge gevraagd.
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De Ronde Venen – De kogel is 
door de kerk. Na ellenlange discus-
sies, veel emoties, amendementen, 
moties, overleg, schorsing, en nog 
eens overleg stemde de Ronde-
veense gemeenteraad uiteindelijk 
met zestien stemmen voor en zeven 
stemmen tegen, voor het nieuwe 
plan Marickenland. Dit besluit be-
tekent voor de vijfenvijftig grond-
eigenaren, hoofdzakelijk boeren, 
dat zij nog, tot 2012, vrijwillig hun  
agrarische grond aan de gemeen-
te kunnen verkopen en anders zal 
het worden onteigend. Wethouder 
Ingrid Lambregts was tijdens de 
raadsvergadering heel duidelijk in 
haar uitleg: 
“Wij, het college, vragen de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
vanavond in te stemmen met het 
nieuwe aankoopplan Maricken-
land. Het is een belangrijk besluit 
op weg naar een gemeente De 
Ronde Venen die ook in de toe-
komst leefbaar blijft en waarin een 
aantrekkelijk natuur- en recreatie-
gebied uitstekend past en gewenst 
is. Wij zien het als college als onze 
taak voortgang te boeken in dit 
project en in alle andere projecten 
in ons beleidsplan. U heeft ons aan-
gesteld om plannen uit te voeren 
en om vooruitgang te boeken in de 
realisatie. En u mag dus van ons 
verwachten dat wij bij u terugko-
men als dat spaak dreigt te lopen. 
En dat is dus wat we nu doen”, aldus 
de wethouder.

Nieuw voorstel
Het nieuwe aan dit voorstel is het 
aankoopplan”, zo vervolgde de wet-
houder. “Het plan Marickenland 
zelf, het doel om een natuur- en 
recreatiegebied te ontwikkelen tus-
sen de kernen Mijdrecht, Wilnis, 
Vinkeveen en Waverveen is gebo-
ren in de 90-er jaren van de vorige 
eeuw. Alleen heette het toen nog 
Parklandschap. 
De ambitie om dat te realiseren is 
onder andere vastgelegd in 1998 
in het binnen onze gemeente zeer 
bekende convenant De Venen. Dat 
Marickenland in de toekomst geen 
blijvend landbouwgebied is, is voor 
alle betrokkenen dus al heel lang 
bekend.  Maar die uitvoering er-
van dreigt ernstig in het slop te 
komen omdat de grondverwerving 
spaak loopt. Oneindige vrijwillig-
heid en slechts de mogelijkheid 
agrarische waarde te bieden blij-
ken een garantie voor eindeloos 
voortdurende onzekerheid en ein-
deloos schuivende planningen.

Rechtvaardig 
1. De grondeigenaren krijgen met dit 
voorstel vanaf nu een rechtvaardige 
vergoeding in de vorm van volledige 
schadeloosstelling. De hoogte van 
die schadeloosstelling wordt be-
paald door de regelgeving in de 
onteigeningswet, die daarmee met-
een de rechtvaardigheid waarborgt; 
Daarnaast krijgen grondeigenaren 
de mogelijkheid van zelfrealisatie 
en komt er een maatwerk rood voor 
groen regeling voor Marickenland 
die ook aantrekkelijk wordt voor 
grondeigenaren met minder dan 
10 hectare.  Het rugzakje van DLG, 
die in opdracht van de provincie de 
grond aankoopt, wordt dus gevuld 
met extra fi nanciële en ruimtelijke 
mogelijkheden waardoor we er 
alle vertrouwen in hebben dat we 
met de overgrote meerderheid van 
de grondeigenaren de komende 6 
jaar in vrijwilligheid zaken kunnen 

doen.
2. De gemeente en de partners in 
de stuurgroep krijgen met dit voor-
stel de zekerheid dat het natuur- 
en recreatiegebied Marickenland 
nu echt gerealiseerd wordt. Niet 
blijven praten maar uitvoeren. Dat 
verwachten onze inwoners ook van 
ons als gemeentebestuurders. Met 
dit voorstel houden wij ons aan 
onze afspraak om begin 2008 het 

bestemmingsplan Marickenland in 
de inspraak te brengen waarin de 
toekomstige bestemmingen wor-
den gevestigd. Belangrijk onder-
deel van dit bestemmingsplan is de 
fi nancieel economische paragraaf 
waarin de uitvoerbaarheid van het 
plan moet worden aangetoond. 
Door het principe van oneindige 
vrijwilligheid los te laten en aan 
te geven dat de gemeenteraad in 
2012 door middel van een nieuw 
besluit start met de onteigening van 
de resterende gronden voldoen we 
aan deze belangrijke voorwaarde. 
En met een goedgekeurd bestem-
mingsplan, waar dit nieuwe aan-
koopplan onderdeel van gaat uit-
maken, slaan we drie belangrijke 
vliegen in één klap: 

Einde onzekerheid
Ten eerste komt er een einde aan 
de onzekerheid voor de grondeige-
naren en kunnen we zaken gaan 
doen op basis van een rechtvaardig 

aankoopplan. Ten tweede kunnen 
we voortvarend verder met het in-
richtingsplan voor het natuur- en 
recreatiedeel, want er is zekerheid 
van realisatie in 2015. En tot slot 
kunnen we verder met het project 
Marickenzijde, het woningbouw-
project van 950 woningen. Want 
zoals o.a. uit het onderzoek van 
bureau De Lorijn blijkt vormt Ma-
rickenzijde weliswaar niet één com-

plex met Marickenland, maar beide 
projecten komen wel in hetzelfde 
nieuwe bestemmingsplan. En als 
dat nieuwe bestemmingsplan niet 
fi nancieel economisch uitvoerbaar 
blijkt te zijn dan is het mijn stellige 
overtuiging dat we een onverant-
woord risico nemen ten aanzien van 
de voortgang van de woningbouw”, 
aldus de wethouder in de raad. 

Reactie
Dit was donderdag. Zaterdagoch-
tend spraken wij met de wethouder 
en vroegen haar hoe zij zich nu 
voelde, nu dan eindelijk de kogel 
door de kerk was: “ De reden dat ik 
deze bestuurlijke baan graag wilde 
hebben is dat ik wilde helpen het 
verschil te maken. Dingen te reali-
seren in onze gemeente. Ik zit niet 
op de stoel om dossiers warm te 
houden en ze over vier jaar weer 
door te geven aan mijn  opvolger, al 
ben ik dat zelf misschien. Ik begrijp 
dat we besluiten nemen die voor 

vele mensen heel ingrijpend zijn, 
maar die verantwoordelijkheid heb 
ik, samen met het college, en die wil 
ik niet uit de weg gaan.”

..Vond je dit een moeilijk onder-
werp?
” Ja, juist omdat het al zolang speelt. 
Juist omdat het in de raadzaal in 
2005 al tot op het bot uitgediscu-
teerd is, toen de WVG gevestigd 

moest worden. Juist omdat ik een 
wethouder ben voor het CDA en 
verantwoording heb af te leggen 
voor een groot deel agrarische ach-
terban moet ik zeggen, dat ik dit het 
moeilijkste vond tot nu toe.”

..Was dit het moeilijkste deel, of komt 
dat nu nog, nu de gronden moeten 
worden aangekocht?
” We zijn nu het punt van ‘er is 
geen weg meer terug’ gepasseerd. 
De afgelopen vijftien jaar hebben 
we dat nooit bereikt en nu is het 
dan zover. Wat ik bewust opgezocht 
heb is ‘gemeentebestuur van ge-
meente De Ronde Venen, spreek je 
nu eens uit’. Ik leg vanuit het college 
ons advies neer, met alle redenen 
waarom wij daar voor kiezen en ik 
wachtte af. Ik meen het oprecht, 
ik accepteerde de uitslag van de 
raad, hoe hij ook zou uitvallen. Ik 
wist dat het er ook toe zou kunnen 
leiden dat er eenderde voor was en 
tweederde tegen.

Daarmee was ik er voor 100% van 
overtuigd dat dan het hele project 
Marickenland voor de komende 
tien jaar of langer uit het zicht zou 
zijn. Over en sluiten. 

..Als dat was gebeurd, was het dan 
ook zo, dat er geen 950 woningen 
gebouwd zouden kunnen worden in 
Marickenzijde?
”De overheid heeft heel duidelijk 

vastgelegd, dat er in het Groene 
Hart, dus ook gemeente De Ronde 
Venen, er niet meer ongebreideld 
gebouwd mocht worden. Zij heb-
ben heel duidelijk gesteld dat er 
dan een natuur/recreatiegebied 
ontwikkeld moest worden.
Zij hebben daar voor gekozen. We 
kunnen niet bouwen als er niet ook  
een recreatiegebied komt. Mijn 
overtuiging is, dat toen ruim tien 
jaar geleden het convenant De Ve-
nen is getekend, de overheid, maar 
ook de agrarische sector, heel goed 
wist dat zij op dat moment kozen dat 
de grond geen agrarische grond 
kon blijven, maar natuur werd.” 

.. Nu is er voor deze grondeigenaren 
geen andere keus meer dan hun 
grond vrijwillig te koop aanbieden 
aan de gemeente ( tot 2012) en 
hebben zij dat dan niet gedaan wordt 
het onteigend
”Ja. Maar het verschil is dat er nu 
meer mogelijkheden zijn. Hetgeen 

we de afgelopen jaren konden bie-
den was niet veel. Het aanbod was 
niet echt aantrekkelijk. We kunnen 
hun nu de maximale vergoeding 
bieden.“

..En wat is die maximale vergoe-
ding?
”Dat is dat grondeigenaren, boe-
ren, na verkoop van hun grond in 
dezelfde fi nanciële positie komen 
als waar ze nu in zitten.” 

Dus wat ze nu bezitten wordt ge-
taxeerd en die waarden krijgen ze?
”Wat het betekent is dat ze precies 
krijgen wat de onteigeningswet 
voorschrijft. Dat is wettelijk vast-
gesteld. De grond wordt natuur/re-
creatiegrond, dat is minder waard, 
maar ze krijgen agrarische grond 
uitgekeerd en daarbij krijgen ze 
ook de wettelijke inkomensschade 
uitgekeerd. Op deze manier komen 
ze dan in dezelfde vermogens- en 
inkomenspositie als dat je zat voor 
de grondtransactie. Dat is wat we 
maximaal, wettelijk kunnen bie-
den”.

En dan is het te hopen dat ze met dat 
bedrag elders weer een gelijkwaar-
dig bedrijf kunnen beginnen
”Inderdaad, ofwel ze kiezen voor 
zelfrealisatie, of ze kiezen voor ei-
gen bouwmogelijkheden. Als ze 
voor dit laatste kiezen, komt de mo-
tie van Ronde Venen Belang.  Als je 
een deel van je grond inlevert, krijg 
je een  bouwkavel terug, de zo-
geheten rood-voor-groenregeling. 
Wat Ronde Venen Belang nu heeft 
gedaan is uitgezocht wat er binnen 
de wet voor deze boeren te regelen 
zou zijn. Ze hebben een goed plan 
gemaakt om een passende rood-
voor-groenregeling in te bouwen. 
De fractie van Ronde Venen Belang 
heeft dit idee vroegtijdig bij ons 
bekendgemaakt en wij hebben het 
voorgelegd bij de gedeputeerden. 
Want laten we wel zijn, ik ben op dat 
gebied van rood-voor-groenrege-
lingen geen expert en dat is ook de 
fractievoorzitter van Ronde Venen 
Belang niet. De gedeputeerde heeft 
het plan bekeken  en toegezegd 
dat ze het idee in de uitwerking 
van het plan Marickenland zouden 
meenemen. 

Gesprekken
Mijn verantwoordelijkheid is nu 
dat al die grondeigenaren bezocht 
gaan worden en dat er gesprek-
ken aangegaan gaan worden. Het 
zijn niet alleen maar boeren, er zijn 
ook particulieren die in dat gebied 
wonen.
Nu moeten ze gaan kiezen: willen ze 
blijven en het bedrijf als recreatieve 
onderneming inpassen in het plan. 
Willen ze weg, willen ze bouwen, 
dat gaat nu spelen. We moeten ze 
nu gaan helpen om keuzes te ma-
ken die het beste passen bij hun 
leven. En ik begrijp heel goed dat 
dit niet makkelijk wordt, maar het 
moet gebeuren. Ik hoop echt dat we 
over vier jaar weer hier aan de tafel 
zitten en kunnen zeggen, kijk, het 
is allemaal toch goed gekomen. Dat 
er dan blijkt dat het grootste deel 
van de grondeigenaren er toch uit 
zijn gekomen met ons.
Natuurlijk zullen er een paar zijn 
die met de hakken in het zand blij-
ven staan, helaas zal dan de ont-
eigeningprocedure gaan draaien. 
Maar ook dan krijgen zij gewoon 
hetzelfde uitgekeerd”, aldus wet-
houder Ingrid Lambregts.

IN
GESPREK

MET

Vervolg van de voorpagina
Eindelijk een echt besluit over 
Natuurgebied Marickenland

wethouder Ingrid Lambregts



Regio - Afgelopen zaterdag stond 
het Amsterdamse Muiderpoortthe-
ater op z’n kop! Het evenement East 
Side zorgde voor een avond vol jong 
danstalent. Zeventien jongeren, 
dansend bij dansschool Colijn in 
Uithoorn o.l.v dansdocente Shanna 
Elleswijk, danste een stoere remix 
die erg bij het publiek in de smaak 
viel! De jongeren in de leeftijd van 
11 tot 15 jaar hebben hard gewerkt 
aan dit optreden. Met hulp van juf 
Shanna en de artistieke leiding van 
het Muiderpoorttheater hebben zij 
alle theaterbezoekers een swingen-
de avond bezorgd! Op 24 april zul-
len opnieuw leerlingen te zien zijn 
in het theater. Ditmaal met een mo-
derne dansvoorstelling in schouw-
burg Amstelveen tijdens het evene-
ment Storm.
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de 
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren 
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor mo-
numentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel, dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeur-
de in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. 
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke 
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Rondweg nummer 2 te Mijdrecht. Het witgeschilderde, in Jugendstil gebouwde, station van de Nederlandse Spoorwegen. 
Een gemeentelijk monument met drie sterren. Het werd gebouwd in 1913 in opdracht van de toenmalige Hollandse 
Elektrische Spoorwegmaatschappij.als onderdeel van het traject Uithoorn-Nieuwersluis en opengesteld op 1 december 1915. 
In 1938 werd de onrendabele lijn verkocht aan de NS. Tot 1950 diende de lijn voor personenvervoer, daarna alleen voor 
vrachtvervoer. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de hele lijn opgeheven. Foto Nico van Eijk. 

Dance-2-Xpress geeft een 
spetterend optreden in 
Muiderpoorttheater!

Nieuw in Uithoorn: 
Spelend Schilderen

Uithoorn – In de voormalige sport-
school aan de Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn heeft Joke Zonne-
veld haar Schildersatelier De Ro-
de Draad ingericht. Zij gaf jaren 
les in Amstelveen, en gaat dit nu 
doen in haar eigen atelier. Haar ei-
gen werk en ook het lesgeven is ge-
richt op het spelenderwijs ontdek-
ken van eigen beelden en het uit-
drukken van het gevoel in het schil-
derij. Het gaat in de lessen niet zo-
zeer om het resultaat als wel om het 
schilderproces zelf. De komende 
maanden biedt zij lessen en work-
shops aan waarin al schilderend 
en voelend ‘schilderregels’ worden 
verkend: Spelend schilderen: en 
het geheugen, op zaterdagmiddag 
(vanaf 12 april), of woensdagoch-
tend (vanaf 7 mei) 6 lessen, kosten 
95,- euro. Het contrast, workshop op 
26 april van 10.00-16.00 uur, kosten 
30,- euro. Complexiteit en eenvoud, 
driedaagse op 18, 19 en 20 juni van 
9.30-14.00 uur, kosten 90,- euro. Het 
kader, tweedaagse op 13 en 14 au-
gustus van 9.30-14.00 uur, 60,- euro 
(Amstelveenpas 25% korting), alle 
schildermateriaal (papier, acrylverf, 

houtskool en krijt) koffie en thee in-
begrepen. Geschikt voor beginners 
en gevorderden.

Uitgebreide informatie op:
www.jokezonneveld.nl of telefoon: 
020-6418680.

Natuurlijke primeur 
voor Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 5 april 
aanstaande opent de eerste biologi-
sche indoormarkt voor versproduc-
ten haar deuren. Deze primeur vindt 
plaats tijdens de landelijke ‘Kom in 
de Kas’ dag in de kassen van de bio-
logische zorgtuinderij De Kweektuin 
aan de Tuinderslaan 10 te Mijdrecht. 
De kas biedt een weersonafhan-
kelijke locatie voor de indoormarkt 
en ademt de sfeer en het karakter 
van de agrarische omgeving. Weer 
of geen weer, in De Kweektuin kunt 
u periodiek terecht voor pure pro-
ducten!
De moderne mens en consument 
hecht een steeds grotere waar-
de aan een goede gezondheid en 
wordt zich steeds meer bewust van 
het feit dat natuurlijk, milieuvrien-
delijk en verantwoord voedsel daar-
in een grote rol speelt. Biologische 
producten, geproduceerd met aan-
dacht voor natuur en dierenwelzijn 
wordt steeds belangrijker. Biolo-
gisch geproduceerd voedsel vormt 
een gezonde trend en sluit aan bij 
de eisen van de moderne, bewus-
te consument. Certificering en con-
trole door de overheidorganisatie 
SKAL zorgt er voor dat biologisch 
ook altijd biologisch is en dat de 
consument hier op kan vertrouwen. 
Meer informatie: www.skal.com
Met de bewuste keuze voor biolo-
gische producten verandert ook de 
smaakbelevenis bij de consument. 
De zorg en aandacht in de productie 
en bewerking van biologische pro-
ducten komen tot uiting in een volle, 
pure smaak. Wie dit eenmaal heeft 
geproefd wil niet anders meer.

Bewezen
Wetenschappelijke onderzoeken 
wijzen inmiddels uit, dat biologisch 
geproduceerd voedsel in hoge mate 

bijdraagt aan het verbeteren van de 
menselijke weerstand tegen aller-
hande kwalen en ziekten. Dit van-
wege de hoge concentratie van de 
zogenaamde salvestrolen in het bi-
ologisch geproduceerde en bewerk-
te voedsel. 
Zie onder andere: www.infowebwei-
stra.eu of www.orthokennis.nl 
Wim Koolhaas, eigenaar van De 
Kweektuin, reageert met het initia-
tief van de indoormarkt op de ont-
stane behoefte aan biologische pro-
ducten. Op de markt zal De Kweek-
tuin zelf een voorlichtingsstand heb-
ben waar u alles te weten kunt ko-
men over de productie van biologi-
sche groenten op De Kweektuin. 
De Kweektuin heeft de ambitie 
om in haar kassen een zorgfunctie 
voor kwetsbare burgers te integre-
ren. Evenwijdig aan haar doelstel-
ling om voor deze mensen een zin-
volle dagbesteding te bieden, wordt 
in gezamenlijkheid gewerkt aan de 
productie van biologische gewas-
sen. De oogst maakt de cirkel rond 
naar de indoormarkt, waar de pro-
ducten verhandeld worden en waar 
bewustwording en betrokkenheid 
elkaar ontmoeten.
Op 5 april zal ter plaatse meer in-
formatie over de zorgfunctie van 
De Kweektuin beschikbaar zijn. De 
Kweektuin vindt u verder op: 
www.zorgboerderijenutrecht.nl

Deelnemers
De biologische indoormarkt heeft 
als doelstelling om een zo volledig 
mogelijk, bij voorkeur lokaal, aan-
bod van versproducten aan te bie-
den. De lijst van deelnemers ziet er 
als volgt uit:
De Lindenhorst. Een biologisch 
melkveebedrijf dat gevestigd is in 
De Hoef. 

Het assortiment bestaat uit diverse 
soorten kaas, zuivelproducten zoals 
yoghurt en huisgemaakt ijs in meer-
dere smaken. Ook biedt zij vruch-
tensappen en een assortiment voor 
op de boterham of bij de thee. 
Biologische groenten- en fruithan-
del Mulder AGF uit Roelofarends-
veen zal een volledig assortiment bi-
ologische groenten, fruit en kruiden 
aan u tonen. Dit jonge bedrijf staat 
met de door hun gevoerde produc-
ten op biologische weekmarkten in 
Amstelveen, Haarlem, Den Haag, 
Leiden en Amsterdam. 

Scharrelslagerij Zwetsloot uit Kame-
rik is aanwezig met een groot aan-
bod scharrelvlees. De scharrelsla-
gerij beschikt over een eigen wor-
stenmakerij waar de gezondste fij-
ne vleeswaren gemaakt worden. Ei-
genaar Gerard Zwetsloot heeft de 
bekende Mijdrechtse slager Kees 
Mooy bereid gevonden om u op 5 
april aanstaande te helpen en te ad-
viseren. De firma Zwetsloot is te vin-
den aan Mijzijde 70.

Bakkerij Het Zonnelied levert het 
beste en lekkerste biologische 
brood volgens de organisatoren van 
de indoormarkt. Een zeer ruim as-
sortiment broden wordt gemaakt 
van uitsluitend biologische pro-
ducten waarmee een overheerlijke 
smaak wordt gerealiseerd. 
Biologische olijfolie en andere aan-
verwante biologische producten 
kunt u aantreffen in de kraam van 
Nikos Patsatzis die exclusieve Me-
diterrane producten voert met een 
biologische oorsprong.
Deze markt wordt zaterdag a.s. ge-
houden bij de Kweektuin, Tuinder-
slaan 10 in Mijdrecht en is geopend  
van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 12 april van 11.00 tot 15.00 uur

Vrijblijvend woningen 
bekijken tijdens de NVM 
Open Huizen Dag
Regio - Negen gerenommeerde 
NVM-makelaars in de regio geven 
u op zaterdag 12 april de gelegen-
heid om bij een groot aantal te koop 
aangeboden woningen letterlijk een 
vrijblijvend ‘kijkje in de keuken’ te 
nemen. Op die dag houden deze 
makelaars namelijk een gezamen-
lijke Open Huizen Dag. Deze dag 
duurt van 11.00 tot 15.00 uur.

In de Open Huizen Krant kunt u al-
vast een eerste kennismakingsron-
de maken bij de woningen die aan 
de NVM Open Huizen Dag deelne-
men. Het geeft u ook de gelegen-
heid alvast uw eigen bezoekplan-
ning te maken.

U wilt niet wachten tot zaterdag 12 
april? Maak dan een afspraak voor 
een bezichtiging op een eerder mo-
ment. Bij elk pand vindt u het te-
lefoonnummer van de verkopende 
makelaar. Het kan zijn dat wonin-
gen weliswaar in deze krant staan, 
maar op 12 april reeds zijn verkocht. 
U herkent ze dan aan het ‘verkocht’-
bord in de tuin. De woning is dan 
niet meer te bezichtigen.
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Bel of mail dan gerust naar 
de deelnemende makelaarskanto-
ren. Deze zijn overigens alle op 12 
april geopend van 11.00 tot 15.00 
uur. 

Bezoek
Tijdens uw feitelijke bezoek(en) aan 
de woning(en) treft u de bewoners/
eigenaren thuis. Zij zullen u rond-
leiden door hun woning en als ‘am-
bassadeur’ van hun eigen woning 
alle details kunnen vertellen. Uiter-
aard zijn er uitgebreide informatie-
brochures aanwezig in de woning.

U zult gevraagd worden uw gege-
vens in te vullen in een aanwezig 
gastenboek, zodat de eigenaar weet 
wie de woning bezichtigd heeft en 
de verkopende makelaar de moge-
lijkheid heeft u in de dagen na het 
Open Huis te bellen of e-mailen om 
uw eventuele belangstelling te pol-
sen. Uiteraard kunt u ook dan ge-
richt al uw vragen en opmerkingen 
over de woning(en) kwijt. Of bij-
voorbeeld een tweede bezichtiging 
met de makelaar afspreken.

Kortom, tijdens deze NVM Open Hui-
zendag stellen wij u in staat meer-
dere woningen zonder afspraak te 
bezichtigen en te vergelijken en uw 
zoektocht naar een geschikte wo-
ning verder vorm te geven.

Uiteraard is deze dag ook goed ge-
schikt om eens heel oriënterend een 
eerste woning te gaan bekijken en 
te oriënteren op de huidige woning-
markt.

De NVM Open Huizen Dag in het 
kort:
• Zaterdag 12 april van 11.00-15.00 
uur
•  De deelnemende woningen vindt 
u in de Open Huizen Krant
• Deze woningen zijn vrijblijvend 
zonder afspraak te bezoeken
• NVM-makelaars beschikken over 
inzicht in de markt. Niet alleen van-
uit parate kennis, ervaring en oplei-
ding maar ook dankzij een geauto-
matiseerd uitwisselingssysteem. 
• Voor uitgebreide marktinformatie 
en het meest actuele overzicht van 
de deelnemende woningen aan de 
NVM Open Huizen Dag kijkt u za-
terdag 12 april op de website
www.nvmopenhuizendag.nl  of op 
de websites van de deelnemende 
makelaars.

Bingo
Uithoorn – Stichting OASE speelt  
morgen, donderdag 3 april a.s., de 
laatste Bingo van dit seizoen. 
Er zijn weer mooie prijzen te win-
nen. De deelnemers beginnen om 
14.00 uur en de zaal is open om 
13.30 uur. U kunt hen vinden ach-
ter sporthal De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100a.
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“Hockey spelen we samen”
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht start nog dit seizoen met 
een afdeling G-hockey. Deze afde-
ling is bedoeld voor jongeren die 
niet rolstoelafhankelijk zijn maar 
waarbij de verstandelijke beperking 
zodanig is, dat zij niet mee kunnen 
komen met leeftijdgenootjes binnen 
het reguliere hockey. 
G-hockey maakt landelijk al een 
grote groei door en wordt actief on-
dersteund vanuit de hockeybond 
KNHB die voor informatiepakketten 
en coördinatie zorgt. Voorzitter Mick 
Fernhout: “Eindelijk kunnen deze 
kinderen en jongeren nu ook in re-
gio De Ronde Venen plezier gaan 
beleven aan hockey. We hadden al 
vaker vragen hierover gehad en zijn 
blij om te kunnen melden, dat we nu 
echt gaan starten.”
Om het G-hockey bij HVM moge-
lijk te maken, is vooraf een enquê-
te gehouden binnen de vereniging. 
Hieruit is gebleken dat vrijwel ieder-
een binnen HVM vindt dat G-hoc-
key een logische aanvulling is op 
de huidige afdelingen, en dat het zo 
veel mogelijk geïntegreerd zal moe-
ten plaatsvinden.

Aanmelden
De opzet is om te starten in de leef-
tijdscategorie van zes tot achttien 
jaar (junioren). HVM G-hockey co-
ordinator Vera Hooglugt: “We heb-
ben inmiddels al een aantal aanmel-
dingen binnen gekregen, zowel van 
broertje of zusje van hockeyende 
kinderen als van nieuwe leden. Ui-
teraard nodigen we iedereen uit om 
op de Open Dag of één van de trai-
ningen te komen kijken.”

Op 19 april zal deze Open Dag G-
hockey worden georganiseerd. Hier-
bij zijn van11:00 uur tot 13:00 uur al-
le kinderen met een verstandelijke 
beperking van harte welkom. Een 
informatiepakket en inschrijfformu-
lieren zijn dan beschikbaar. Daarna 
zal zo snel mogelijk gestart worden 
met wekelijkse trainingen. 

De hockey vereniging is nu druk 
bezig om alle voorbereidingen af 
te ronden. Inmiddels zijn gekwalifi-
ceerde vrijwilligers gevonden voor 
coördinatie en trainingen; aan de 
club is tevens een medisch contact-
persoon verbonden.

Goede zaken voor F1 
van CSW Wilnis
Wilnis - Vida makelaars, vertegen-
woordigd door de jonge talenten 
van de F1 van CSW deden goede 
zaken in Utrecht. De jongens won-
nen uit met 0-3 van Kampong.
Een goede wedstrijd, lekker weer, 
prima inzet en de bal die het werk 
deed middels goed overspel. Na de 
rust kwam CSW lekker op stoom met 

maar liefst drie doelpunten door Kaj 
en Bart. Ook doelman Regi deed het 
uitstekend: hij hield het doel schoon 
met twee heuse snoekduiken.
Vida sponsort dit jeugdige F1 elf-
tal nu voor het tweede jaar met veel 
plezier. Ga zo door Matthias, Bart, 
Jesper, Roy, Carlo, Kaj, Danny, Vic-
tor en Regi!

Kleutergym bij Veenland
Wilnis Voor uw 4- of 5-jarige kleu-
ter is het goed toeven bij gymnas-
tiekvereniging Veenland in Wilnis. 
De lessen worden gegeven door de 
enthousiaste juf Sandra. Met veel 
geduld leert ze de kinderen angsten 
te overwinnen en zekerder te wor-
den van zichzelf. De kinderen kun-
nen genieten van alles wat thuis 
niet altijd kan of mag. Lekker hollen, 
klimmen, springen en rollen.
Kleutergymnastiek is een basis-
vorm van bewegen, waarbij veel be-
wegingen voorkomen uit de turn-
sport, maar ook bewegen op muziek 
(gevoel voor ritme), spelen met bal-
len, hoepels, pittenzakken enz. (voor 

oog-hand coördinatie) en groeps-
spellen.  De afdeling kleutergym-
nastiek is verdeeld in 2 leeftijds-
groepen op de woensdag-middag. 
Om 14.30 uur is er gymnastiek voor 
de 4-jarigen en om 15.30 uur is er 
gymnastiek voor de 5-jarigen. Bij 
beide groepen is nog plek voor en-
kele kinderen. Uiteraard mag de 
kleuter een paar keer meedoen om 
te kijken of hij/zij het leuk vindt. Dit 
kan in “De Willestee” op de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis.  

Voor vragen kunt u bellen met San-
dra Offerman (0297-272537) of kij-
ken op de site www.veenland.nl 

Hoogendoorn en 
Schuurman kwartfinalisten
De Ronde Venen - In het drieban-
den toernooi van D.I.O./ Cafè de Me-
rel  zijn alle kwartfinalisten bekend, 
in  het afgelopen weekend  kwamen 
daar de kampioen van vorig jaar bij 
nl. Paul Schuurman, ook door naar  
de kwartfinales zijn de volgende 
spelers ,Jaap Hoogendoorn, Henk 
Doornekamp, Bert Dijkshoorn ,Ben 
Fransen, Martin Hoegee, Hans Dik-
ker, Jan v.d.Meer, Gerrie  Hózken, 
Bert v. Walraven, Patrick van der 
Meer,  ,Thijs Hendrikx, Bert Fokker , 
Wim Roest,  Patrick Gillet, Theo Va-
lentijn , Harry Koperberg, Jos Lug-

tigheid, Jan Eijsker, Jos Boeijen, Wil 
Bouweriks,  J.Vrielink,  Wim Bakker, 
Tobias Hagenbeek, Henny Hoffmans 
,Maarten Dulmus, Peter Driehuis, 
Hans van Rijn, Hans Bras, Edwin 
Smits, Theo Hubenet en Henny vt 
Hul, de kwartfinales zijn te spelen 
op de data s   zaterdag 5 april, zon-
dag 6, zaterdag 12 en  zondag 13 
april alle dagen zal er gestart wor-
den om 14.00uur. 

Dit alles  in Cafè de Merel, Arken-
park  MUR 43 te Vinkeveen  tel. 
0297-263562. 

G.V.M’79 recreatie- 
turnsters in finale

Mijdrecht - Zaterdag 29 maart j.l  
turnden er 4 ploegen van G.V.M mee 
in de finale mini 3 en 4 kamp,die 
werd gehouden in de Willisstee te 
Wilnis.
In totaal deden er 95 ploegen mee, 
dit komt neer op zo’n 526 kinderen 
die hun best deden op deze fina-
le wedstrijd.De organisatie was in 
handen van de productgroep regio 
Mid West en de Rondeveense ver-
enigingen Atalante en G.V.M’79.
De ploeg G.V.M 3, begon in de 
tweede ronde aan hun wedstrijd. De  
meisjes deden mee met de 3 kamp, 
meisjes 6 t/m 8 jaar. De meisjes be-
gonnen bij de mat, dit ging keurig 
44.10 punten, op naar de brug, dit 
ging beter, 44.42 punten en op het 
laatste toestel, de balk, zaten zij echt 
goed in de wedstrijd, hier scoorde zij 
45.43 punten. Totaal 133.95, een pri-
ma score en goed voor een vierde 
plaats, het was maar 0,13 punten te 
kort voor de derde plaats.
In ronde zeven was het de beurt 
voor de meisjes van G.V.M 10, vier-
kamp meisjes 12 t/m 15 jaar. Deze 
meiden stonden stijf van de zenu-
wen en moesten ook nog eens be-
ginnen op de balk. De balk is niet 
echt het beste toestel om dan op 
te beginnen, maar toch werden er 
41.72 punten behaald. 

Brug
Op de mat ging het beter 42.75 pun-

ten, op naar de sprong, deze werd 
beloond met 38.99 punten en op 
het laatste toestel brug behaalde de 
meiden 42.47 punten. Met een to-
taal van 165.93 legden deze dames  
beslag op de zesde plaats.
De meisjes 9 t/m 11 jaar vierkamp, 
G.V.M 8, kwamen in ronde acht in 
actie.

De mat is fijn om mee te beginnen, 
maar toch lieten de meisjes hier 
punten liggen, met een score van 
41.55 was niet iedereen tevreden. 
Vol goede moed naar de sprong, de-
ze leverde 41.65 op, na sprong komt 
brug en ja hoor hier lieten de mei-
den zien wat zij werkelijk waard zijn, 
44.37 punten. Als laatste toestel de 
balk, de spanning was groot en ook 
hier ging er het èèn en ander niet 
zoals we gewend zijn, een score van 
41.27 bij de balk en met een punten 
totaal van 168.84 punten, was G.V.M 
8 goed voor een negende plaats.
In ronde negen en tevens de laat-
ste ronde van deze dag was het 
de beurt van G.V.M 5 meisjes 6 t/
m 8 jaar 4 kamp. Brug was het eer-
ste toestel, 40.33 punten, op naar de 
balk met 41.72 ging het hier al be-
ter. 42.00 waren de punten die be-
haald werden op de mat en het laat-
ste toestel, de sprong werd beloond 
met 43.42 punten. Dit bracht G.V.M 
5 op een negende plaats met een 
punten totaal van 167.47.    

CSW D1 wint Eastern 
open onder 13 Jaar
Wilnis - De technische leiding van 
CSW D1 had dit jaar voor Pasen in-
geschreven voor het Eastern Open 
2008 in de leeftijd klasse onder 13 
jaar. Er deden totaal 47 verenigingen 
aan dit toernooi mee. En dan niet al-
leen Nederlandse verenigingen. Het 
waren elftallen uit Duitsland, En-
geland, Ierland, Schotland, Frank-
rijk, Amerkika en ook uit Denemar-
ken. CSW D1 zat in een poule met 
sv Lierop uit Nederland, WSV Bo-
chum’06 uit Duitsland en Egedal IF 
uit Denemarken. Zaterdag 22 maart 
werd deze poule gespeeld op een 
sportpark in Merselo in Limburg. De 
eerste wedstrijd moesten de jon-
gens aantreden tegen sv Lierop. Het 
werd een zware wedstrijd door het 
veld maar de uitslag was verdient, 3-
0 gewonnen. Voor de tweede pot die 
dag stonden de Duitsers op het pro-
gramma. Stevige jonge kerels ston-
den de jongens van CSW D1 op te 
wachten. Gemotiveerd pakte CSW 
de wedstrijd aan en wisten de te-
genstander alle hoeken van het veld 
te laten zien. De uitslag vanwel 4-0 
was dan uiteindelijk geheel terecht. 

De laatste poule wedstrijd tegen 
Egedal IF mocht niet verloren wor-
den om in de finale poule terecht te 
komen. Helaas hadden ook de De-
nen geen kans om wat van de wed-
strijd te maken. Er werd vroeg ge-
stoord waardoor CSW veel bal bezit 
had. Uit enkele mooie aanvallen vie-
len goeie treffers te zien, 4-0. 

De finale poule was bereikt en dat 
was door een aantal ouders niet 
verwacht. In deze poule was CSW 
D1 ingedeeld met Xerxes uit Neder-
land, Lewis Youth uit Schotland en 
Eastington Sports uit Engeland. Ge-
lukkig was Xerxes de eerste tegen-
stander waar tegen gespeeld werd. 
Gelijk ook de eerste tegenstander 
die CSW op achterstand zette. CSW 
D1 liet het er niet bijzitten en ging 
volop in de aanval. Pas in de laat-
ste vijf minuten werd de achterstand 

omgezet in een wel verdiende 2-1 
overwinning. Een teen in de finale. 
De stevige Schotten waren de vol-
gende tegenstanders. Een gelijk op-
gaande strijd werd door een goal in 
de tweede helft beslist voor CSW 
D1. De Schotten hadden niet ech-
te kansen om gelijk te kunnen ma-
ken.  Intussen stond CSW met an-
dere halve been in de grande finale. 
Er mocht niet worden verloren van 
de Engelse. Zij konden ook nog in 
de finale komen door CSW te ver-
slaan. Het werd een hele spannende 
wedstrijd waar CSW laat in de twee-
de helft op achterstand kwam maar 
met nog twee minuten te spelen 
werd er een vrije trap snoei hard de 
poal ingeschoten, 1-1. Met dit resul-
taat ging CSW D1 de finale in tegen 
een Franse ploeg, Saint Soupplets 
SE. Deze wedstrijd begon om 18:00 
uur dus de jongens waren toch wel 
een beetje op. Het werd een heel 
spannende finale waar aan beide 
kanten de mogelijkheid er was om 
de wedstrijd te beslissen. Jammer 
voor de finale en de jongens moes-
ten er penalties worden genomen. 

CSW D1 was hier de gelukkigste. 
Alle strafschoppen, zes stuks, wer-
den van CSW kant raak geschoten. 
De Fransen misten de laatste waar-
door CSW D1 de cup met de grote 
oren mee naar huis mocht nemen.  
Om als winnaar naar huis te gaan 
van uit eindelijk 47 elftallen onder 
dertien jaar is echt gewoon klasse. 
Ik denk dat CSW nog heel veel ple-
zier van deze lichting gaat krijgen. 

Ook de sponsors Cornelissen en As-
suline zullen trots zijn dat hun naam 
ook weer positief door deze jongens 
wordt verspreidt. CSW D1 speelt 
dinsdag 8 april thuis tegen Haar-
lem D1 voor de kwart finale van de 
KNVB beker. De ronde hiervoor ver-
sloegen zij al BVO FC Omniworld 
dus kansloos zijn ze niet en ik zou 
zeggen kom de jongens dan aan-
moedigen.

Mirjam Hazenbosch door 
naar finale NK turnen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 29 
maart vonden de districtfinales 4e 
divisie plaats in Amsterdam.
Nadat Mirjam zich in februari had 
geplaatst door als 2e te eindigen bij 
de regiowedstrijden, was het haar 
beurt om deel te nemen en zich te 
plaatsen voor de finale.
Mirjam begon haar wedstrijd op de 
brug en zette hier een keurige oe-
fening neer. Met een mooie hoeks-
alto als afsprong kreeg ze een pun-
tentotaal van 8.15 Op naar het vol-
gende toestel, balk ook voor Mirjam 
niet haar favoriete onderdeel. Door-
dat Mirjam een loopsprong in spa-
gaat liet zien kreeg ze extra bonus-
punten en scoorde  op dit onderdeel 
dan ook 7,95 punten. 
Mirjam haar vloeroefening  op mu-
ziek was erg mooi om naar te kijken 
en leverde haar een welverdiende 
8 op. Het laatste onderdeel sprong 
ging deze keer beter als anders door 
haar iets langere aanloop. Ze scoor-
de hier een nette 7.75 voor. In een 
deelnemerslijst van 36 meiden ein-
digde Mirjam op de 8ste plaats. Een 

prima prestatie dus.
Op 19 april vindt de finale plaats in 
Amsterdam. 
Danielle Groenewegen heeft zich 
op 16 maart geplaatst om als 13e te 
eindigen voor de halve finale 2e di-
visie in Twello. Ook voor haar nog 
een paar weken om de puntjes op 
de i te zetten voor een plaatsing in 
de finale te Reusel.

Het Turfstekerstoernooi 
komt eraan!
Vinkeveen - Het enige échte vol-
leybal buitentoernooi van de Ron-
de Venen, georganiseerd door vol-
leybalvereniging Atalante, is weer 
in aantocht. Het toernooi zal op 
zondag 25 mei 2008 plaatsvinden. 
De dag wordt traditiegetrouw be-
zocht door bedrijventeams, fami-
lieteams, stratenteams, vrienden-
teams, jeugdteams, volleyballers en 
sportievelingen die een keertje wil-
len volleyballen in een gezellige om-
geving. Na een uitstapje vorig jaar 
naar het scouting terrein keert het 
toernooi weer terug naar de korfbal-
velden op sportpark De Molmhoek 
in Vinkeveen. Er zijn twee verschil-
lende competities: 

 Het recreatie toernooi: Dit toernooi 
is bedoeld voor teams die het leuk 
vinden om een keer te volleyballen, 
en gezellig en dagje sportief bezig 
te zijn. 

Bij voorkeur dienen er minimaal 2 
vrouwen in het team ingeschreven 
te worden en tijdens de wedstrijden 
mee te spelen. 

Super recreanten toernooi: Dit toer-
nooi is bedoeld voor teams met vol-
leybalervaring en die niet bang zijn 
om een stevig potje te volleyballen. 
De winnaars van de ochtendpoule 
zullen een extra uitdaging krijgen 
en ‘s middags nog even flink aan de 
bak moeten. 

Wil je meedoen aan één van de-
ze toernooien, vul dan snel het in-
schrijfformulier in dat je kunt vinden 
op de site van Atalante: www.vv-
atalante.nl <http://www.vv-atalante.
nl> . Of neem telefonisch contact op 
met Han Feddema (0297-287952) of 
met Yvonne Jansen (0297-285039). 
Schrijf je vóór 5 mei in. Het deelna-
megeld bedraagt e 28,- per team.
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Ladies Night in de Boei
Vinkeveen - Op woensdag 9 april 
a.s. wordt de eerste Ladies Night 
georganiseerd in de Boei te Vinke-
veen. Deze avond staat in het teken 
van vrouwen. U kunt er van alles ko-
men bekijken, zoals hobby artikelen, 
kinderkleding, sieraden, woondeco-
raties, tupperware, make-up en feel 

good-producten, sieraden work-
shops, lingerie en alles te weten ko-
men over een gezondere levensstijl.
Tevens wordt er een loterij gehou-
den waarbij u mooie prijzen kunt 
winnen. De loten kunt u aan de zaal  
kopen. Het is de bedoeling om er 
een gezellige avond voor vrouwen 

van te maken, dus komt allen. De 
zaal gaat om 20.00 uur open  en de 
avond duurt tot 22.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
via de mail: 
hellentino@casema.nl of op tele-
foonnummer 0297-214624. U bent 
van harte welkom.

Vijftig jaar actief lid 
bij EHBO vereniging

Mijdrecht – Maandagavond jl. is mevrouw Rini Bouterse-Meijer uit Mijdrecht gehuldigd voor het feit dat zij maar 
liefst 50 jaar actief lid is van de Nederlandse EHBO vereniging afdeling Mijdrecht. Een afgevaardigde van het hoofd-
bestuur was speciaal hiervoor naar Mijdrecht gekomen om haar de erespeld op te spelden.

Haalbaarheidsonderzoek 
Estafetteproject uitgebreid
De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van afgelopen 
maandag deed wethouder Rosen-
daal een opmerkelijke toezegging. 
De wethouder zal het zogenaamde 
Plan B meenemen in zijn haalbaar-
heidsonderzoek. Het college lijkt 
hiermee in ieder geval niet langer 
op één paard te wedden.
Verschillende fracties drongen er bij 
de wethouder op aan om toch eens 
goed naar het plan van vereniging 
de 3hoek te kijken. We willen snel 
bouwen en stel je voor dat het toch 
allemaal niet blijkt te passen in de 
Driehoek dan moeten we weer van 
voren af aan beginnen. Het zou van 
inzicht getuigen om vast om je heen 
te kijken of er geen andere oplos-
singen zijn indien de Driehoek niet 
mogelijk zou zijn. 

Toezegging
De wethouder deed de toezegging 
dat hij de elementen die het plan 
bevat zal meenemen in het haal-
baarheidsonderzoek. In het plan 
staat beschreven dat zonder de 
aankoop van de Driehoek de plan-
nen, goedkoper en ook sneller te re-

aliseren zijn. In het plan van de ge-
meente zou de eerste spade pas 
rond 2015 de grond in gaan, in het 
plan van de vereniging zou dat al in 
2013 zijn. Argon zou naar de over-
zijde van de Oosterlandweg gaan en 
CSW zou op de huidige locatie blij-
ven met uitbreiding van de accom-
modatie door het verplaatsen van 
de Tennisvereniging. 

Zorgcircel
Eén van de verbeteringen ten op-
zichte van het plan van de gemeen-
te is dat in plan B een extra zorgcir-
kel wordt gecreëerd in Wilnis-Dorp. 
Hierdoor hoeft men niet langer met 
zijn rollator de brug over om zorg 
te krijgen. Daarnaast wordt bij het 
zwembad een ijsbaan aangelegd. 
Door de uitwisseling van warmte en 
koude met het zwembad kan deze 
baan klimaat neutraal geëxploiteerd 
worden. Ook een grote aanwinst 
voor de ontwikkelingen in Recrea-
tiegebied Marickenland. Door het 
verplaatsen van het nieuw te bou-
wen winkelcentrum naar de grens 
van het nieuw te bouwen Maricken-
zijde ontstaat een betere verdeling 

van de winkels in Wilnis. Dit zal een 
economisch gunstiger perspectief 
geven voor de Wilnisse winkeliers. 
In dit winkelcentrum kan dan ook 
een zorgcirkel worden gebouwd 
voor de bewoners van Veenzijde. 

Gouden berg
Tijdens de vergadering werd ook 
nog eens duidelijk dat de gouden 
bergen die de sportverenigingen 
voor ogen hadden eerder van blik lij-
ken, aldus Cees Houmes. De beloof-
de supermoderne sportaccommo-
daties, voor Argon en CSW, als com-
pensatie voor de verhuizing, lijken al 
niet meer haalbaar. Bert van Broek-
huijsen vroeg de wethouder om in 
het haalbaarheidsonderzoek ook 
de bezwaarschriften van de omwo-
nenden te betrekken. Maatschap-
pelijk draagvlak moet aanwezig zijn 
bij dit soort grote projecten. De wet-
houder beloofde dat deze bezwaar-
schriften ook zouden worden mee-
genomen in het haalbaarheidson-
derzoek. Men gaat nu van start met 
het onderzoek en de verwachting is 
dat dit aan het einde van dit jaar is 
afgerond. 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 onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja, Ja! 

WoonAdviesCommissie
ook voor u!

Jazeker. De natuur is sterk. Zelfs heel fragiele 
bloempjes zijn berensterk. Je staat er toch 
van te kijken. Het heeft gevroren de verijsde 
sneeuw zit dik op de autoruiten. En de sneeuw 
kraakt ’s morgens vroeg nog even onder je 
zolen. De gesloten gele bloempjes van het 
speenkruid, de voorbode van de lente, steken 
door de sneeuw heen en hebben hun kopjes 
aan de dunne steeltjes op de sneeuw gelegd. 
De sneeuw dooit weg. Ja! Ja! De sneeuw dooit 
na een paar uurtjes weg en de bloemensteeltjes 
heffen zich op. De bloempjes gaan open. Wat 
een wonder. Geweldig. Ja! Ja! De natuur is 
sterk. De tuinlieden schoffelen ze elk lente weg 
en toch staan er elk jaar meer en bedekken de 
kale aardebodem met hun frisse groen en gele 
bloempjes. Ze kunnen schoffelen wat ze willen, 
elk jaar komen er toch meer.
Dat is mooi. De natuur heeft kracht. Ja! Ja! 
Nu de tegenstelling. De rozen staan in het 
water. Ze zijn zorgvuldig afgesneden en er is 
chrysal in het water voor de energie. Na twee 
dagen hangen de kopjes slap. Wat je ook 
doet, afsnijden, warm water, ze komen niet 
meer overeind. Kweek is duur en zwak. Ja! 
Ja! Koeroekoe. Koeroekoe. Ik geloof niet dat 
mijn duifje een doffer kan vinden die met haar 
samen het nestje weer wil opbouwen. Ze koert 
wel uitnodigend vanaf de leuning maar het 
klinkt kennelijk niet overtuigend genoeg. Maar 
je weet nooit? Ja! Ja! Je weet nooit. Bij de WMO 
(gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) rommelt 
het ook nog steeds. Steeds komen er andere 
berichten over weer de zoveelste wijzigingen in 
het systeem en de organisatie. Eerst zou alles 
bij het oude blijven, later bleek dat het niet zo 
was. Later bleef het toch weer bij het oude, 
maar was er toch iets veranderd. Ik kreeg een 
brief van de gemeente dat ik door een bureau 
gebeld zou kunnen worden voor een enquête 
over de hulp. Ja! Ja! Even opletten! Ik denk: “Oh 
jee, een bureau met een enquête.” Daar is vast 
iets niet pluis. Enquêtes zijn van die dingen, 
daar kan altijd mee gemanipuleerd worden. 
Westhoek had ook een bureau ingeschakeld 

voor een enquête over de renovatie van de 
flatwoningen (ca. 80 vragen met 400 keuzes, 
alleen de goede keuzes zaten er niet bij). Het 
ging, denk ik, hoofdzakelijk om de verbetering 
van het imago van Westhoek. Dat had een 
behoorlijke deuk gekregen. Die deuk zit er nog 
steeds in. Ja! Ja! Bij de gemeente zijn mensen 
aangesteld om de boel te verbeteren. Maar 
voor wie? Er zijn geen klachten zegt men. Er 
zijn zeer weinig klachten. Moet dat dan? Die 
klachten komen vanzelf als je gaat veranderen. 
Wie is de baas? De gemeente? Zuwe? Het is 
nog steeds onduidelijk naar wie men zich moet 
wenden. Kinderziektes zullen wij maar zeggen. 
Ja! Ja! Het is niet verwonderlijk dat (gelukkig) 
ook in ‘Vroege Vogels’ van afgelopen zondag 
zoveel aandacht werd geschonken aan het 
verdwijnen van de bomen uit ons landschap. 
(Men heeft het over 100.000 bomen!!!!! Wat een 
kaalslag. Niet alleen de activisten en natuur- en 
milieufreaken maken zich ongerust. De mensen 
gaan zich ergeren aan ons kale landschap. De 
mensen zien steeds meer bomen verdwijnen 
uit de straten. De mensen zien de bomen 
verdwijnen uit hun woonomgeving. Uit hun 
leefmilieu. De mensen zien de ene straat na 
de andere kaler en kaler worden. Dat ergert 
ze. Het beetje groen dat er nog is, is saai. 
Eenheidsworst.
Ja! Ja! De gemeentelijke ‘tuinarchitecten’ 
produceren omwille van de kosten 
eenheidsworst. Wellicht kunnen ze op een 
aantal plaatsen eens wat minder maaien en 
meer wilde bloemen hun gang laten gaan.

Ja! Ja! De mensen zijn al die stenen en beton 
ook zat, daarom gaan ze weer kunstgras 
kleedjes over de stenen heen leggen. Er is een 
voordeel! Dat geeft een natuurlijk uiterlijk en je 
hoeft niet te maaien. Op het balkon staat het 
ook leuk. Toch? De merel strijkt neer op het 
kunstgras. Hij prikt zijn snavel in het gras om 
een worm of een pissebed te zoeken. “Au!” zegt 
ie; “Weer mijn snavel gestoten aan het beton. 
Die rot lui met hun kunstgras.” Ja! Ja! Het wordt 
mooi in Uithoorn. In plaats van die ouderwetse 
kerk kan er wel eens een mooie moskee met 
minaretten komen die het gezicht van Uithoorn 
gaat bepalen. Uithoorn gaat met de tijd mee. 

Ja! Ja! Er komt een mooie voetbrug naar de 
moskee. Die wethouder Levenbach toch. Een 
man uit een stuk. Dat mag ik wel. Jammer voor 
de Irenebrug. Ja! Ja! 

     
 John B. Grootegoed

Onze jongste dochter is gek van dieren. 
Daarom was het maken van een grote ren 
voor haar beide konijnen, een van de eer-
ste dingen die zij samen met haar vriend 
deed, toen ze anderhalf jaar geleden in de 
Tafeleend (Meerwijk) kwam wonen. Er kwa-
men leuke reacties vanuit de buurt en gere-
geld kwamen kinderen de konijnen wat voer 
brengen.....

Tot vorige week woensdagavond. Toen is er ie-
mand geweest die een gat in het gaas heeft ge-
knipt. Gelukkig merkte de buurvrouw, die haar 
hond ging uitlaten, wat er aan de hand was en 
waarschuwde mijn dochter. De beide konijnen 
hadden de opening nog niet ontdekt, maar het 
gevolg is dat het konijnenhok, waaraan de ren 
vastzat, nu achter het huis staat. 

Mijn dochter durft de ren niet meer te gebruiken 
omdat ongetwijfeld de dader opnieuw een gat in 
het gaas zal knippen.
Jammer is het wel, dat de dingen zo gegaan zijn:  
allereerst voor de konijnen, die hun ruime speel-
plek nu kwijt zijn (achter huis is niet voldoende 
ruimte voor een ren); jammer ook voor onze 
dochter die dagelijks genoot van haar konijnen; 
jammer voor de kinderen uit de buurt, en voor al 
die mensen die het een leuk gezicht vonden, zo 
maar een paar konijnen in de straat. 

Er zijn de laatste dagen geregeld mensen die 
zich afvragen waar de konijnen gebleven zijn. 
Hier hebben zij het antwoord. Ik had graag wat 
anders geschreven.

Wim Eeltink Uithoorn

In 2007 heeft de WoonAdviesCommissie 
(WAC) De Ronde Venen adviezen uitge-
bracht voor in totaal 147 te bouwen wonin-
gen en appartementen in De Ronde Venen 
en Baambrugge. De WAC is een vrijwilligers-
organisatie in het belang van de wooncon-
sument.

De toekomstige bewoner krijgt door deze 
verbeterpunten in deze adviezen een woning 
met meer kwaliteit. Bij het beoordelen van 
woningen hanteert de WAC de WoonKwalite-
itWijzer. Vooral in het Voorlopig Ontwerp kan 
bijsturing van een bouwplan in het belang 
van een betere woning worden bereikt. Op 
het Definitief Ontwerp zijn altijd nog kleine, 
vaak noodzakelijke, aanpassingen mogelijk.  
 

De WAC ontvangt aanvragen tot beoorde-
ling van bouwplannen van zowel de ge-
meente als de woningbouwcorporatie. De 
WAC ziet het als speerpunt om als adviseur 
betrokken te worden bij alle toekomstige 
nieuw- en verbouwplannen van woningen. 
De gemeentelijke herindeling vergt aan-
dacht voor de woningbouw in de nieuw te 
vormen gemeente. Ook particulieren kunnen 
van de diensten van de WAC gebruik maken.  
 
De WAC is – landelijk - met 180 afdelingen 
aangesloten bij VACpunt Wonen.
  
Informatie:
WAC-De Ronde Venen,
Postbus 24, 3648 ZG Wilnis.
   

Morgenavond in de Willisstee: terugblik op oud Wilnis

Opbrengst voor bloemlegging 
voor Canadese vliegers
Wilnis – Veel mensen hebben be-
hoefte om terug te zien. Dit geldt 
ook voor een terugblik op het dorps-
gebeuren in het verleden.

Hiervan zijn gelukkig beelden be-
waard gebleven. Bewegende beel-
den, zoals oude films uit de jaren 
vijftig en soms nog van daarvoor. 
Maar ook stilstaande beelden van 
oude prenten die op dia zijn ge-
zet. De heren Herman van Soest 
en Floor Groenendijk hebben uit 
de toch wel vele beschikbare gege-
vens een avondvullend programma 
gemaakt dat zij donderdagavond 3 
april vanaf 20.00 uur zullen presen-
teren in dorpscentrum de Willisstee 
in Wilnis. De zaal is open om 19.30 
uur. Bovendien zal er een film wor-
den vertoond over het ontstaan van 
Wilnis en wijde omgeving. Een film, 
die enkele jaren geleden is gepro-
duceerd door leden van de video-
club De Ronde Venen.
Ook is er een overzicht van het dorp 
Wilnis rond 1950 in miniatuur nage-
bouwd door Jan Bluemink.

Deze interessante avond is vrij toe-
gankelijk. Na afloop wordt er wel 
een collecte gehouden waarvan de 
opbrengst beschikbaar zal worden 
gesteld aan het comité Herdenking 

1940/1945 Wilnis. Het geld zal wor-
den gebruikt om de bloemen te fi-
nancieren voor de graven van de 
drie in 1943 omgekomen Canade-
se vliegers.

De gedwongen verhuizing
van twee konijntjes
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Veilig ondernemen en 
winkelen in Mijdrecht
Mijdrecht - De Handelsvereniging 
Mijdrecht, de gemeente, het Poli-
tie wijkteam De Ronde Venen en de 
Brandweer hebben recentelijk be-
sloten te gaan samenwerken om 
een door ondernemers zo onge-
stoord en veilig mogelijk winkelen 
voor inwoners in het centrum van 
Mijdrecht mogelijk te maken. Alle 
partijen hebben aangegeven hier-
voor wederzijdse inspanningen en 
verplichtingen aan te gaan. Een en 
ander wordt verwoord in het beha-
len van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen Winkelgebieden (KVO-W). 
Dinsdag 25 maart werd op het ge-
meentehuis in Mijdrecht door verte-
genwoordigers van de deelnemen-
de partijen hiertoe een intentiever-
klaring ondertekend voor het beha-
len van dat Keurmerk. Dit is een be-
staand middel waarmee onder meer 
een veilige omgeving voor onder-
nemers en het winkelend publiek 
in Nederland wordt gecreëerd. Met 
dit Keurmerk moet de kwaliteit van 
die veiligheid continu herkenbaar 
en gewaarborgd worden. Daarvoor 
is in opdracht van het Nationaal 
Platform Criminaliteitsbeheersing 
een handboek KVO-W ontwikkeld, 
waarin prestatie-eisen voor winkel-
centra en winkelgebieden zijn ge-
formuleerd. Door hieraan tegemoet 
te komen kan het gebied waarvoor 
het Keurmerk geldt een ‘ster’ krij-
gen – te zien als een certificering - 
waarin de prestaties die door partij-
en worden geleverd, tot uitdrukking 
wordt gebracht.
Het winkelgebied in het centrum van 
Mijdrecht omvat ongeveer 130 win-
kels, warenhuizen en bedrijven. De 
gemeente De Ronde Venen zal de 
samenwerking coördineren, waar 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
ter ondersteuning bijdraagt in het 
leveren van een projectadviseur.

Pakket aan maatregelen
De bedoeling is om het winkelge-
bied zoveel mogelijk in te richten 
conform de prestatie-eisen van het 
handboek KVO-W. De inhoud daar-
van is een hulpmiddel om het door 
partijen gestelde doel te bereiken. 

Daarvoor wordt een pakket aan o.a. 
veiligheidsmaatregelen samenge-
steld. Bijvoorbeeld om inbraak, van-
dalisme en diefstal tegen te gaan, 
maar ook veiligheidsmaatregelen 
die het winkelend publiek ten goe-
de komen, zoals de zorg voor even-
tuele vluchtwegen bij brand of bij 
andere calamiteiten. Maar ook de 
ondernemers en winkeliers moeten 
daarvoor in hun panden maatrege-
len nemen, bijvoorbeeld door het vrij 
houden van nooduitgangen, goed 
bereikbare brandblusmiddelen, an-
tidiefstal systemen en dergelijke. 
De samenwerkende partijen wor-
den in de uitvoering en voortgang 
van dit alles op de hoogte gehouden 
via een door henzelf samengestel-
de werk- of projectgroep. De inten-
tieverklaring heeft een geldigheids-
duur tot aan het tijdstip dat het de-
finitieve convenant van het samen-
werkingsverband is opgesteld en 
ondertekend.

Bewustwordingsproces
Het kan opvallend worden genoemd 
dat de ondernemers nu pas afko-
men met een dergelijke intentiever-
klaring. Immers, het winkelbestand 
in Mijdrecht is er toch al tientallen 
jaren? Of is het recent ingestelde 
cameratoezicht hier aanleiding toe? 
“Niet helemaal, maar heeft er wel 
toe bijgedragen. Cameratoezicht 
was de eerste stap, deze intentie-
verklaring is de volgende.
Aan de hand van de resultaten gaan 
we op termijn kijken wat we eventu-

eel nog verder kunnen doen om ons 
doel te bereiken. En dat is een vei-
lig en aantrekkelijk winkelcentrum 
Mijdrecht voor zowel de onderne-
mers als het winkelend publiek”, legt 
Hans Rensink uit. Hij vertegenwoor-
digt als voorzitter van de Handels-
vereniging Mijdrecht de onderne-
mers die in zijn persoon de intentie-
verklaring ondertekenen. “Zo’n zes 
jaar geleden was er al sprake van 
dat we dit wilden opzetten met el-
kaar. Maar dat is om onduidelijke 
redenen nooit van de grond geko-
men. En voor zover ik weet speel-
de het vóór die tijd ook al. Met het 
KVO-W willen we met elkaar nu 
structuur gaan aanbrengen in de te 
nemen maatregelen.” Burgemees-
ter Marianne Burgman onderteken-
de namens de gemeente het con-
venant. “Ik zie het convenant als 
een bewustwordingsproces voor 
alle partijen, zowel voor onderne-
mers als het winkelend publiek. Die 
moeten zich allemaal veilig voelen 
in de breedste zin van het woord. 
Maar dat proces moet ook preven-
tief doorwerken in de criminaliteits-
sfeer. Kwaadwilligen dienen zich te 
realiseren dat zij door de genomen 
maatregelen niet onopgemerkt en 
ongestraft hun gang kunnen gaan.”

Maar voordat het zover is moe-
ten eerst de veiligheid en leefbaar-
heid van het winkelgebied in kaart 
worden gebracht en geanalyseerd. 
Voorts wordt het criminaliteitsas-
pect van de laatste jaren bekeken. 
Aan de hand van de uitkomsten en 
resultaten wordt door de project-
groep een Plan van Aanpak samen-
gesteld met concrete maatregelen. 
Dat wordt dan aan de partijen voor-
gelegd. Bij goedkeuring kan (snel) 
worden gewerkt aan het behalen 
van het KVO-W. 

Burgemeester Marianne Burgman met naast haar politiewijkchef Jaap Dubbelaar, ondertekent de intentieverklaring 
KVO-W samen met de andere leden van de werkgroep. V.l.n.r.: Hans Rensink (ondernemer), Sander Strik (Brandweer, 
namens cdt. Lex Tillart), Ton Hendrikse (Politie Rijn en Venen) en Ria Versleijen-Nap (ondernemer).

Trix Express Club komt 
met nieuw initiatief
De Ronde Venen - Het blijft na-
tuurlijk altijd leuk zo’n beurs waar 
je je hart op kunt halen bij allerlei 
modeltreintjes. Elk jaar is het dan 
ook weer feest voor de vele liefheb-
bers om daar een kijkje te gaan ne-
men. Je kunt er te kust en te keur 
gaan. Van de meest mini mini on-
derdeeltjes zoals wieltjes, onder-
stelletjes van treintjes, seinpalen tot 
stukken rails. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het was er. Maar het 
mooiste zijn natuurlijk de model-
treinen zelf. Seinen, lampen, scha-
kelaars, wagenvullingen, ladingen. 
Alles kon je er vinden. En er is nog 
heel wat keus, maar of dat zo blijft? 
Zo langzamerhand wordt het voort-
bestaan van de Trix Express Club 
wel enigszins bedreigd omdat het 
steeds moeilijker wordt om bepaal-
de modellen te kopen. Dat heeft 
te maken met het feit dat Marklin 
nu Trix Express heeft overgenomen 
sinds zes jaar en nu nog maar per 
jaar met één à twee modellen komt. 
Het wordt dus steeds moeilijker om 
de originele modellen te bemachti-
gen. Er is nog in het begin een po-
ging gedaan om de Trix modellen in 
het buitenland te laten maken maar 
dat was financieel toch niet zo aan-
trekkelijk. Maar om toch met iets 
nieuws te komen was er een soort 
competitie bedacht. De bedoeling 
was om met iets origineels te komen 
maar het moest wel oorspronkelijk 
van Trix Express zijn. 

Spoormodel
Dat kon dus variëren van een om-
gebouwd spoormodel maar ook een 
oude locomotief die opnieuw ge-
spoten was en opgeknapt. Ramen 
en deuren konden op een andere 
plaats opnieuw ingebouwd worden 
of de ingang kon ergens anders zit-
ten. Onder de naam ‘mijn Trix Ex-
pressie’ was er een jury bestaande 
uit clubleden opgericht die een oor-
deel moest uitspreken. John van der 
Waard vertelt dat de hoofdreden is 
dat men graag wil dat de leden en-
thousiast blijven. “Een nieuwe uit-
daging om met iets origineels op de 

proppen te komen”, aldus Van der 
Waard. In totaal hadden ongeveer 
dertig mensen meegedaan. Er was 
zelfs een eigen reparatieafdeling. 
Dat is wel ons speerpunt aldus Van 
der Waard. Als je ’s morgens je ka-

potte treintje bracht kon je het aan 
het eind van de dag weer meene-
men. In de loop der jaren is er na-
tuurlijk wel het een en ander ver-
anderd. Zo bestond de eerste rails 
uit bakeliet. Die waren hoger. De 
tegenwoordige rails zijn van mes-
sing en zien er een stuk eleganter 
uit. Voor de oorlog had je last van 
zinkpest. Dat had te maken met 
kou. Je kon bij wijze van spreken 
een prachtig modeltreintje kopen en 
als je thuis kwam was de kap in el-
kaar gedrukt. Dag treintje. Ook zijn 
de prijzen van de diverse modellen 
in de loop der jaren behoorlijk ver-
anderd. Dat heeft natuurlijk ook te 
maken met het feit hoeveel model-
len er gebouwd zijn. Zo zijn er van 
het model Bromberg drie verschil-
lende modellen gemaakt die je nu 
voor een bedrag tussen de 400 en 
500 euro kunt kopen. 

Bijzonders
En ook de vier-assers van Gasoli-
ne zitten in die richting. Dus je moet 
toch wel met een aardig gevulde 
portemonne komen wil je iets bij-
zonders kopen. En je hebt de spe-
cifieke onderdelen die bij een be-
paald merk horen. Zo is het drie weg 

systeem kenmerkend voor Trix Ex-
press waar je dus met drie locomo-
tieven met drie transformatoren op 
kunt rijden.
Met de modellen van Trix kun je ook 
niet op een rails van een ander merk 

rijden. Trix Express is al behoorlijk 
oud. In het voorjaar van 1935 kwam 
de firm I.G. (Interesse Gemein-
schaft) Trix Express (D) op de voor-
jaarsmesse van Leipzig met de eer-
ste tafelbaan. In 1985 is de Stichting 
Trix Express opgericht en er bestaat 
dus ook de Trix Club. Hoeveel leden 
er precies zijn is niet bekend maar in 
ieder geval zijn er 750 abonnees op 
het clubblad TEC Bulletin. Om toch 
met de moderne tijd mee te gaan is 
men de laatste jaren druk bezig met 
het digitaliseren van de treinmodel-
len. Je moet dan de motor eruitha-
len en een decoder plaatsen en met 
behulp van die decoder kun je aller-
lei geluiden produceren. Zo hoor je 
een locomotiefje puffend voortbe-
wegen over de rails, maar ook kun 
je horen dat de trein moet remmen 
voor een rood licht en kun je zelfs 
lichten in de trein zelf maken. Om 
een ouderwetse locomotief te digi-
taliseren moet je rekenen op 80 à 
100 euro. 

Decoder
De tegenwoordige modellen die met 
een digitale decoder uitkomen kos-
ten tussen de 250 à 300 euro. De 
baan moet dan ook aangepast wor-
den. Het voordeel van een digitale 
trein is dat je de snelheid beter kunt 
aanpassen. Bij een baan met seinen 
komt de trein net als in het echt heel 
langzaam aanrijden en stopt dan. Bij 
een niet digitale trein is dt veel ab-
rupter. Maar Van der Waard denkt 
niet dat dit het alleen gaat worden 
voor de toekomst. Je moet teveel in-
vesteren en de meeste mensen heb-
ben daar het geld niet voor over. Bo-
vendien hangt het er ook van af wat 
je met de treinen doet. Niet iedereen 
koopt een modelspoorbaan om er 
mee te gaan rijden. hoewel dat na-
tuurlijk wel het leukste is, en vooral 
als je meerdere modellen hebt dan 
kun je wisselen. In ieder geval kon 
je je hart ophalen bij de soms minu-
tieus aangelegde spoorbanen met 
berglandschappen, echte kermis-
sen, stationshuisjes, autootjes, fiet-
sen, mensen, kerkjes, huisjes, bank-
jes, restaurantjes. Het was er alle-
maal.

Wat wel eens leuk zou zijn om te ho-
ren of er in Uithoorn ook enthousi-
aen als hobby hebben en misschien 
ook lid zijn van de Trix Express Club 
of een andere club.

Bakkerijmuseum Medemblik 
bezoekt Proostdijschool
Mijdrecht - De kleuterklassen van 
de Proostdijschool in Mijdrecht kre-
gen een wel heel speciale gastles.
De bakker van het bakkerijmuse-
um in Medemblik was samen met 
zijn echtgenote naar school geko-
men. Ze hadden allerlei spullen uit 
het museum meegenomen. De kin-
deren kregen van de bakker uitleg 

over hoe koekjes gemaakt werden 
en dan niet met de machine, maar 
hoe je die met de hand kon maken.
Nadat de uitleg was gegeven moch-
ten de kleuters helpen bij het maken 
van de koekjes. Deze gingen daar-
na de oven in en mochten mee naar 
huis genomen worden om ook de 
papa’s en mama’s mee te laten ge-

nieten van dit lekkers.
Verder konden de kinderen onder 
begeleiding van de bakkersvrouw 
koekjes versieren met glazuur en al-
lerlei lekkere snoepjes.
Het bezoek was een groot succes en 
alle kleine bakkertjes en hun leer-
krachten bedanken de bakker en 
zijn vrouw voor de leuke ochtend.

Beestenboel bij kassa-ploeg 
Super de Boer Vinkeveen
Vinkeveen - De Dierentuinactie bij 
Super De Boer in Vinkeveen is in-
middels in volle gang. Klanten kun-
nen sparen voor gratis dierentuin-
kaartjes. Bij aankoop van 15 euro 
aan boodschappen ontvangt u een 
spaarzegel. Bij 12 zegels heeft u al 
een spaarkaart vol en ontvangt u 

een voucher voor 1 gratis entreebe-
wijs. Op www.superdeboer.nl/die-
rentuinen kunt u vervolgens de vou-
cher verzilveren.

Om de actie extra kracht bij te zet-
ten heeft de enthousiaste kas-
sa-ploeg zich afgelopen vrijdag 28 

maart omgetoverd tot heuse dieren-
tuinbeesten. Ze werden professio-
neel geschminkt als vlinders, tijgers, 
poezen, luipaarden en als koe. Dat 
dit leuke en originele initiatief zeer 
gewaardeerd werd door de consu-
ment, bleek wel uit de vele positie-
ve reacties. 
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Examens jongste judoka’s 
Judovereniging Tai-Otoshi
Aalsmeer - Uithoorn - Op zaterdag 
29 maart werden de halfjaarlijkse 
examens voor de jongste judoka’s 
met de laagste graduaties  van jud-
overeniging Tai-Otoshi gehouden 
in de gymzaal in de Legmeer. De-
ze jongste judoka’s met lagere ban-
den mochten na een periode van in-
tensief trainen laten zien wat ze alle-
maal geleerd en verbeterd hadden. 
Dat bestond per examen natuurlijk 
uit verschillende technieken. Staan-
de de werptechnieken zoals bijv. 
Beenworpen en heupworpen op de 
grond verschillende controle tech-
nieken zoals houdgrepen en kantel-
technieken
Vele ouders en andere belangstel-
lenden waren in groten getale op-
gekomen aan naar de verrichtingen 
van de judoka’s in de leeftijd van 5 
t/m 10 jaar te kijken. In totaal had-
den 50 judoka’s zich aangemeld 
voor dit examen. Geen eenvoudige 
klus voor leraar Dennis Bakker (5e 

dan) en zijn assistenten die zeer ge-
concentreerd de verrichtingen van 
de judoka’s beoordeelde. Een aan-
tal judoka’s verbaasde de examina-
toren toch wel met hetgeen ze lieten 
zien. Goed ingestudeerde technie-
ken werden moeiteloos getoond,
Veel judoka’s zorgde dan ook voor 
verrassingen, ondanks de zenuwen 
waar vele van hen natuurlijk last van 
hadden.
De uitslagen waren als volgt:
Witte band met gele slip: Lex  Mul-
der
Witte band met oranje slip: Jer-
re  Bakker, Bram van Ginkel, Thijs  
Kees, Mika  Keizers, Niels  Koop-
man, Iris  Kuiken, Merlijn van Wal-
raven
Witte band met groene slip: Jay  
Jonkman, Ottavio  Mans, Rafe  
Schenk, Nils  Vogelaar
Witte band met blauwe slip: Mimo-
sa  Ajeti, Tristan  Oostveen, Marcio 
van Wieringen, David  Smits, Sven  
Zethof
Halve Gele band: Micha  Groe-

neveld, Romy  Perrevoort, Rivano  
Caupain, Luca  Di Giorgio, Arron 
van Ginkel, Annerein Hak
Gele band: Janna  Verwer, Linda  

Luijten, Deyan  Kuijpers, Mees van 
der Weij, Thijs  Overing, Matthijs  
Kuiken, Jorin  Martens, Boy Ouwe-
hand
Gele band met oranje slip: Merel  

Atia, Gert  Lek, Tjardo  Bakker
Martijn  Emmelot, Daan  Frank, 
Amani  Baker, Ruben van der Wei-
de

Gele band met groene slip: Pim  
Ginkel, Tom  Tiekstra, Bryan  Hollee-
der, Donny  Jesterhoudt
Gele  band met  b lauwe s l ip : 
Samantha van Dijk, Hidde  Pos
Gele band met bruine slip: Rachel 
van der Sluis, Ogan  Warning, Lars  
Vogelaar, Robin  Atia, Kiki  Titulaer, 
Marcia van Wieringen.
In Oktober vinden de jaarlijkse exa-
mens plaats. Daar komen de oudere 
judoka’s met de hoger banden ook 
aan de beurt. 
Leraar Dennis Bakker en de overi-
ge examinatoren waren zeer tevre-
den met alles wat gedemonstreerd 
werd. Zeker de jongste judoka’s 
wisten bepaalde technieken goed te 
demonstreren.
Wilt u meer informatie over judo 
(vanaf 3∏  jaar, aparte kleutergroep 

tot 5jaar) dan kunt u kontakt opne-
men met info@tai-otoshi.com of tel 
0297-565777 of kijk op www.tai-oto-
shi.com 

Fietsvereniging De Merel 
gaat naar Marken
Regio - Op zondag 6 april staat de 
tweede toertocht van dit jaar van 
TTC De Merel op het programma. 
Via een mooie route wordt naar het 
voormalige eiland Marken gefietst. 
Het voorjaar is in volle gang. Dat 
wordt naast het fietsen ook genie-
ten van de ontluikende natuur.

De eerste toertocht van TTC De Me-
rel, de Meije Vlisttocht, moest enke-
le weken geleden vanwege het vre-
selijk slechte weer helaas worden 

afgelast. Ongetwijfeld is het weer op 
6 maart een stuk beter.
De route gaat vooral over mooie 

en rustige binnenweggetjes. Van-
uit de startplaats Mijdrecht gaan we 
binnendoor naar Abcoude. Vervol-
gens langs een van de kanten van 
het Gein naar Driemond, en langs 
de Gaasp en het Amsterdam-Rijn-
kanaal naar Amsterdam. Dan wordt 
het even ‘serieus’ klimmen, want de 
Schellingwouderbruggen worden 
genomen. Daarna zijn we meteen in 
het rustige weidegebied ten noor-
den van de hoofdstad. Het is altijd 
weer opvallend hoe zo dicht bij het 

drukke Amsterdam in alle rust kan 
worden gefietst. We gaan door de 
dorpjes Durgerdam en Uitdam naar 

Marken. Daar zitten er 50 kilome-
ters op en drinken we koffie. Met 
natuurlijk een appelpunt. In dit dorp, 
met zijn smalle bruggetjes en groe-
ne huizen, waan je je in een open-
luchtmuseum.
Op de terugweg gaan we over de 
langste fietsbrug van Nederland. De 
route gaat verder langs oude dorp-
jes, zoals Muiden en Baambrugge, 
terug naar Mijdrecht.

Afstand
De afstand van deze toertocht be-
draagt 110 kilometer.
De rit wordt in groepsverband ge-
reden. Dus u rijdt lekker mee in de 
groep, uit de wind en achter de rug-
gen van de sterke en ervaren voor-
rijders. 
Gereden wordt met een snelheid 
van 27 à 28 kilometer per uur. Met 
de wind mee iets daarboven, met 
de wind tegen wellicht iets lang-
zamer. Iedereen met een redelijke 
fietsconditie kan mee; met de snel-
heid wordt met iedereen rekening 
gehouden. Natuurlijk draagt u een 
valhelm.

De start is om 8.30 uur bij Café-
Bar De Paddestoel, Hofland 33A in 
Mijdrecht.
Leden van De Merel en andere 
fietsverenigingen betalen 2 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen van-
wege de verzekering een euro meer. 
Kom vanwege de inschrijving graag 
wat vroeger, zodat we op tijd kun-
nen vertrekken.

VLC golft weer mee op het 
Nationaal Kampioenschap 
De Ronde Venen - Op zondag 23 
maart, 1e Paasdag,  werd weer voor 
de 19e maal het Nationaal Kam-
pioenschap voor  Scholenteams 
(NSTK) op de golfbaan van Broek-
polder gehouden. Een zeer prestigi-
eus toernooi, waaraan elk jaar weer 
de toppers van het Nederlandse 
Jeugdgolf aan deelnemen. Het is te-
vens de opening van het landelijke 
golfseizoen voor de jeugd.  Dit jaar 
werd er deelgenomen door maar 

liefst 52 teams! Broekpolder is een 
prachtige, maar moeilijke baan  na-
bij Vlaardingen en staat bekend om 
zijn lange smalle fairways en snel-
le greens. De spelvorm was fourball 
betterbal , wat betekend dat de bes-
te score van de 2 spelers per hole 
telt.  Ook het Veenlanden College 
uit Mijdrecht was wederom verte-
genwoordigd door Kim Versleijen en 
Mark Weitjens, beiden uit Mijdrecht. 
Dit jaar voor de derde en laatste 

maal, want beiden doen eindexa-
men! Het weer was winderig, koud 
en nat. Enkele sneeuwbuien maak-
ten het er voor de spelers dan ook 
niet gemakkelijker  op. Mark en Kim 
wisten echter toch goed te scoren 
en tussen het talentengeweld wis-
ten ook zij een hele goede score 
neer te zetten: 79 slagen! Dat is een 
hele goede prestatie en daarmee 
wisten zij een gedeelde 24e plaats 
te veroveren.  

IJsclub Nooit Gedacht

Seizoensafsluiting 
bij Nooit Gedacht
Regio - Vrijdag 28 maart werd in de 
Willisstee in Wilnis het schaatssei-
zoen van IJsclub Nooit Gedacht af-
gesloten met de jaarlijkse prijsuit-
reiking. 
De prijzen werden uitgereikt door 
Kevin Regelink, de kampioen van 
vorig jaar. In iedere leeftijdscatego-
rie mochten de winnaars en eventu-
ele nummers twee en drie een beker 
in ontvangst nemen. 
Te beginnen met de allerjongsten, 
en zo verder naar de ouderen, wa-
ren de winnaressen bij de da-
mes pupillen Lotte Elfferich, Lisan-
ne Immerzeel, Rosanne Steeneken 
en Sanne Theijssen; bij de junio-
ren Lisa van Rijn, Kirsten Prins, An-
ne Snoek, Aniek Oudshoorn, Marjo-
lijn Hartwigsen en Laura Depping. 
Bij de senioren gingen de gouden 
bekers naar Simone Zaal, Miranda 
Kooijman en Manja Bunschoten.
Bij de heren waren de winnaars de 
pupillen Daan Wierdsma en Niels 

Immerzeel; verder de junioren Nic-
ky Vis, Carl Fangmann, Robert van 
Ooijen, Sven Prins, en Henk Jan 
Kroese. De nummers één bij de se-
nioren werden Martijn de Groot, Lu-
ciën Wolvers en René Elenbaas.

Hoofdprijs
Naast de bekers werden er drie 
hoofdprijzen uitgereikt: twee aan 
de snelste dame en heer van het 
kampioenschap: dit seizoen wer-
den Marjolijn Hartwigsen en Martijn 
de Groot algemeen clubkampioen. 
De derde hoofdprijs was voor Carl 
Fangmann, die dit jaar de meeste 
persoonlijke records reed van alle-
maal.

Op deze avond blikten verder voor-
zitter Coos Brouwer en de bestuurs-
leden terug op het vorig seizoen, en 
alweer vooruit naar het volgende. 
Zij waren blij dat Nooit Gedacht bij 
de gemeente een plan mocht indie-

nen voor een landijsbaan in de Drie-
hoek. Vanuit de allerjongste groep, 
de lesschaatsers, zal er waarschijn-
lijk een flink aantal de wedstrijdrij-
ders komen versterken.

Er werd ook afscheid genomen. 
Herman Roosendaal zette een punt 
achter zijn jarenlange trainersloop-
baan bij Nooit Gedacht. Alle huidige 
jeugdschaatsers zijn door hem ge-
traind, en in de toespraak werd ge-
memoreerd dat Herman gedurende 
tien jaar trainen op de Jaap Eden-
baan bijna 10.000 kilometer schaat-
send heeft afgelegd. De club zal 
hem missen!

Op deze feestavond werden ook de 
tijden bekendgemaakt van de zo-
mertrainingen, op het sportveld, op 
de fiets en op de skeelerbaan. Het 
ijs is nog maar net gesmolten, maar 
de trainingen voor volgend seizoen 
gaan alweer beginnen!
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Watersporters gezocht
Uithoorn - Op zondag 6 april is 
er van 11.00 uur tot 14.00 uur een 
opendag bij de Roei- en Kanover-
eniging Michiel de Ruyter.  Men kan 
een stukje roeien om het gevoel van 
roeien te proeven en kijken naar 
kanopolo demonstraties.  Jeugd-
roeiers kunnen misschien volgend 
jaar al net als Marit en Susanne 
Margaroli meedoen met de Twee-
head, die gehouden werd op zater-
dag 22 maart 2008. Helaas vielen 
hun resultaten wat tegen, maar vol-
gend  jaar zijn zij weer van de partij 
met misschien nog wat meer jeugd-
leden van Michiel de Ruyter.  In het 
veld van de volwassenen deden Jan 
Röling met Marco van Zanten en 
Jorg  Santen met Mark Verwijs mee. 
Jan met Marco zijn zesde geworden 
in een veld van 19 deelnemers en 
Jorg Santen met Mark Verwijs 11e.
De volgende dag was er de Skiff-
head. Er waren vijf roeiers van Mi-
chiel de Ruyter.  Jorg Santen was de 
beste van de vijf: hij is 55e gewor-

den in een veld van 157 deelnemers. 
Men dient te bedenken dat voorma-
lig Olympische kampioenen mee-
doen aan deze wedstrijden. De bes-
te roeiers van Nederland schrijven 
zich in. Eén deelnemer was heel bij-
zonder:  Diego Rodrigues Lopes uit 
Rotterdam deed voor de 40e keer 
mee met de Skiffhead.
De kanoërs van Michiel de Ruyter 
maakten een tocht over de Westein-
derplassen. De kanopoloers zijn be-
zig het toernooi  in mei voor te be-
reiden. Dan komt zelfs het Nationale 
team uit de Verenigde Staten spelen 
op de Amstel in Uithoorn. 
Je ziet in Uithoorn kun je op wa-
tersportgebied heel wat doen.  Lid 
worden kun je vanaf ongeveer 10 
jaar. De leden van Michiel de Ruyter 
wonen globaal in het gebied tussen 
Hoofddorp en Vinkeveen. De Roei- 
en Kanovereniging is gevestigd aan 
de Amsteldijk-Zuid 253 te Uithoorn. 
U kunt ook de website nog eens be-
kijken, www.mdr.nu

Klaverjassen C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 4 april, prijskla-
verjassen in de kantine van voetver. 
C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan te 
Wilnis. Er worden vier maal zestien 
giffies gespeeld. Voor de vier hoogst 
gespeelde partijen zijn geldprijsjes.

Een marsen-en poedelprijs en na-
tuurlijk een verloting. 

U dient om 8.00 uur aanwezig te 
zijn, om 8.15 begint het klaverjas-
sen. Iedereen is welkom.

Twee team Veen Landen 
College naar NK
Mijdrecht - oor de goede presta-
ties tijdens de scholieren ploeg ach-
tervolging wedstrijden,onlangs in 
Amsterdam gereden, mochten twee 
teams van het Ronde Veense Veen-
landen college deelnemen aan de 
finale wedstrijden.
De overdekte baan van Haarlem was 
het strijd toneel waar alle teams bij-
een kwamen voor deze wedstrijden.
De jongste jongens mochten het 
spits afbijten. Ze reden over 1200 
meter. Hun eerste tijd was 1.47,97 
waarmee ze achtste werden. Het 
da Vinci college uit Leiden reed de 
snelste tijd in 1.37,66.
In hun tweede race werd iets lang-
zamer gereden, Andre Looy, Mike 
Oudshoorn, Niels Immerzeel en, de 
voor de zieke Mike Pieterse inge-

vallen, Dennis Looy realiseerden 
1.48,35, slechts zo’n vier tiende se-
conden achter hun vorige prestatie. 
Dit keer een negende tijd waardoor 
hun totaal uitkwam op een achtste 
plaats, temidden der kampioenen.
Bij de jongens 15-17 jaar had het 
VLC team grote verwachtingen. Ook 
zij werden uiteindelijk overall acht-
ste met tijden van 2.05,25 minuut en 
2.05,45 minuut, slechts twee tien-
den langzamer dan de eerste wed-
strijd. Ferry Fransen, Viktor Toonen, 
Lennaert Rademaker en Mark Op ’t 
Land maakten deze prestatie waar. 
In deze leeftijd categorie lagen de 
prestaties zeer dicht bij elkaar, tus-
sen VLC en de winnaars van OSG 
Sevenwolden lag slechts een kleine 
tien seconden.

Veenlopers lopen 
marathon Utrecht
Regio - Op 2e Paasdag hebben 
vijf Veenlopers de marathon van 
Utrecht gelopen. De maandenlan-
ge voorbereidingen resulteerden in 
goede prestaties op de klassieke af-
stand.
’s-Ochtends vroeg werd Nederland 
nog geteisterd door zware sneeuw-
buien, maar bij de start was de 
sneeuw al weggesmolten. De lan-
ge en zware voorbereidingsperio-
de, met trainingen tot 36 kilometer, 
was zo in ieder geval niet voor niks 
geweest. De weersomstandigheden 
bleken uiteindelijk redelijk goed te 
zijn om een marathon te lopen.
Veelloper Frans Woerden liep een 
uiterst vlakke race. Hij was zeer te-
vreden met zijn tijd van 2.57.50. 
Frans bleef zo voor de 127e keer (!) 
onder de magische grens van 3 uur. 
Een prestatie die nog door niemand 
in Nederland is geëvenaard. Wil-
lem van Leeuwen kon ook zeer te-
vreden zijn. Hij had het de tweede 
helft van de 42.195 meter wel zwaar, 
maar liep een uitstekend persoon-
lijk record. Willem kwam tot een tijd 
van 3.13.42, zo’n 5 minuten sneller 
dan voorheen. Trainer van de Veen-
lopers Peter van Adrichem bewees 
ook zelf heel goed te kunnen hard-
lopen. Hij liep een schitterende tijd 
van 3.21.36. Met zijn 61 jaar werd 
hij ook nog eens 6e in de catego-
rie 55 jaar en ouder. Ook Martien 
Lek stond aan de start van de mara-

thon met start en finish bij de Jaar-
beurs. Hij kon tevreden zijn met zijn 
tijd van 3.28.29. Apollo Veenhof had 
een goede marathonvoorbereiding, 
maar op de dag zelf lieten zijn be-
nen hem in de tweede helft van de 
wedstrijd in de steek. Apollo toon-
de echter karakter door de mara-
thon wel uit te lopen. Zijn tijd was 
4.16.33.

Hans en Corna Spraakman namen 
in Utrecht deel aan de 10 km. Hans 
liep een tijd van 59.06 en Corna 
1.07.18. Alberta Schuurs volbracht 
de 5 km in 28.41.

Afgelopen woensdag nam Michael 
Woerden deel aan het Nederlands 
Kampioenschap voor gemeente-
ambtenaren in Katwijk. De orga-
nisatie had een selectief parkoers 
uitgezet over 11,2 km door de dui-
nen, over het strand, maar vooral 
met twee maal een duinopgang. Mi-
chael finishte als tweede overall en 
als eerste in de categorie onder 35 
jaar. Hij voegde daarmee weer een 
ereplaats toe aan zijn 5 eerdere ere-
plaatsen bij dit kampioenschap.
Afgelopen zondag behaalde Theo 
Noij een mooie ereplaats bij de Len-
teloop in Amsterdam Zuid-Oost. 
Theo werd tweede in z’n catego-
rie ouder dan 50 jaar. Hij liep daar-
voor de 16,1 kilometer in een tijd van 
1.09.55.

Maak kennis met watersport 
Michiel de Ruyter 
Uithoorn - Zondag 6 april kan ie-
dereen kennismaken met de water-
sporten die de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging “Michiel de Ruyter” 
www.mdr.nu biedt. Tussen 11:00 en 
14:00 bent u van harte welkom bij 
de aan de Amsteldijk-Zuid 253, na-
bij het fort van Uithoorn direct aan 
de Amstel. Er worden demonstraties 
kanopolo gegeven. Deze  teamsport 
is sterk in ontwikkeling en  Michiel 
de Ruyter manifesteert zich hier-
in ook op internationaal niveau. Op 
17 en 18 mei wordt er bij Michiel de 
Ruyter een toernooi georganiseerd 
waaraan onder meer Amerikaan-
se, Italiaanse en Duitse teams deel-
nemen. Tijdens de open dag kunt u 
ook kennismaken met andere vari-
anten van kanosporten.
Roeien kan zowel alleen als in team-

verband worden beoefend, van re-
creatief tot wedstrijdniveau, van pu-
re ontspanning tot prestatiegericht; 
kortom het is een veelzijdige sport. 
Op 6 april kunt u zich laten infor-
meren over alle mogelijkheden die 
roeien te bieden heeft. Op een van 
de ergometers kunt u onder des-
kundige begeleiding alvast een 
voorproefje nemen. Met de Roei Ba-
sis cursus (RBC) is het mogelijk om 
in 12 lessen kennis te maken met 
de roeisport en techniek; de nieu-
we RBC start medio mei. Michiel de 
Ruyter is een actieve vereniging met 
ruim 300 leden van 10 tot 75 jaar. 
De open dag is natuurlijk een mooie 
gelegenheid om de sfeer te proe-
ven en de prachtige accommoda-
tie met terras direct aan de Amstel 
te bekijken.Diploma uitreiking 

jeugd Schaatsvereniging 
Amstelland
Regio - Na een gezellige middag 
bowlen kregen de jeugdleden eind 
maart het schaatsdiploma uitge-
reikt, dat zij in februari tijdens de 
schaatsvaardigheidsproef hadden 
behaald. 

Omdat de proef op verschillende ni-
veaus kon worden afgelegd, was er 
voor iedereen een diploma. Bij het in 
ontvangst nemen hiervan kreeg elk 
jeugdlid een verdiend applaus en 
trotse ouders namen foto’s van de-
ze bijzondere gelegenheid. Ook de 

jeugdtrainers werden beloond met 
een daverend applaus voor de fijne 
trainingen en leuke activiteiten die 
zij hebben gegeven. Met deze fees-
telijke middag werd het schaatssei-
zoen afgesloten. Op de eerste za-
terdag van oktober gaat het nieuwe 
schaatsseizoen weer van start. In de 
tussenliggende periode organiseert 
de schaatsverenging Amstelland 
voor de jeugd nog een aantal spor-
tieve activiteiten met o.a. een survi-
val bij Poldersport en een skatepuz-
zeltocht in het Amsterdamse Bos. 

VLTV Tuttifrutti-toernooi 
voor de seniorentennissers  
Vinkeveen - Zoals bij alle andere 
tennisclubs met gravelbanen, wordt 
er in Vinkeveen elk jaar – eind-
maart/begin april – een openings-
toernooi gehouden, om het tennis-
‘seizoen’ in te luiden. Wat zeg ik? 
Kunnen we wel van een ‘seizoen’ 
spreken, aangezien je tegenwoordig 
in ons dorp 12 maanden lang haast 
dagelijks op de baan kunt staan, 
omdat de Vinkeveense tennisclub 
sinds september vorig jaar vier ba-
nen tot zijn beschikking heeft waar 
men het hele jaar op kan spelen: of-
tewel smashcourt banen.

Met de komst van de nieuwe ba-
nen is de capaciteit van de club met  
1/3 uitgebreid, van 6 naar 8 banen, 
wat inhoudt dat we er weer leden bij 
kunnen hebben wat heel lang niet 
het geval was. Voor de VLTV moest 
je toch al gauw zo’n 2 a 3 jaar op 
een wachtlijst staan. 

Opkomst
Zaterdag 29 en zondag 30 maart, 
was alweer het 3e toernooi van dit 
jaar met een grote opkomst. Sinds 
vele jaren noemt men dit het ‘Tut-
tifrutti’-toernooi. Deze uitdrukking 
benadrukt het feit dat iedereen wel-
kom is. Op zaterdag konden de 
jongste leden zich melden om weg-
wijs gemaakt te worden op de club. 
Daarna hebben de kleintjes een “cli-
nic” ondergaan door een drietal le-
den van de jeugdcommissie. Daarna 

kwam de overige jeugd om op deze 
mooie dag een balletje te slaan. 
Op zondag werd de indeling van de 
partijtjes tennis bepaald door het ge-
bruik van speelkaarten: iedereen die 
zich aanmeldt trekt een kaart (zwar-
te kaarten voor de heren en rode 
voor de dames, een aas voor baan 
1, een 2 voor baan 2, enz, enz.), en 
met – en tegen – wie je speelt blijft 
een verrassing tot het moment dat 
je op de baan komt. Misschien ben 
ik bevooroordeeld, maar ik kreeg 
echt het idee dat iedereen die mee-
deed er heel erg van genoten heeft. 
Het was vooral leuk een paar nieu-
we gezichten te zien tussen de ‘ou-
de’ bekenden. Voor sommigen is het 
natuurlijk voor het eerst in lange tijd 
dat ze de tennisschoenen weer eens 
aan hadden, terwijl andere fanatie-
kelingen (geen namen!) ook weer 
van de partij waren, zoals alle ande-
re dagen.  Voor ieder wat wils.

Als jij toevallig op zoek bent naar 
een nieuw sportieve bezigheid die 
bovendien veel te bieden heeft op 
het sociale vlak (ik – als buitenlan-
der – heb nog nooit zo veel sport-
vrienden gehad als sinds de dag dat 
ik lid ben geworden. Aldus Christi-
ne Beddow), meld je dan nu bij de 
VLTV aan.

Interesse? bel  Janneke Stoeltie, die 
je, zonder wachtlijst, zo lid kan ma-
ken: tel. 0297-284944 of www.vltv.nl

Vinken verliest laatste 
wedstrijd in de zaal
Vinkeveen - Vinken speelt haar 
laatste zaalwedstrijd tegen Merwe-
de. Voor De Vinken staat er niets 
meer op het spel. Degradatie is he-
laas zeker. Merwede moet nog wel 
even haar best doen, zij is nog niet 
zeker van behoud in de poule. En 
zoals altijd, probeert Vinken het zo 
moeilijk mogelijk te maken voor 
haar tegenstander. Vanwege bles-
sures maken een aantal nieuwe ge-
zichten hun debuut in Vinken 1.
Het team van De Vinken speelt met 
een sterk gewijzigde opstelling haar 
laatste zaalwedstrijd. Drie debutan-
ten spelen mee. De aanval bestaat 
uit aanvoerder Arjan Kroon, Hein 
Aafjes uit het derde team, Angela 
Sloesarwij en Susanne De Wit. An-
gela scoort het eerste Vinkendoel-
punt van de wedstrijd, nadat Merwe-
de de score heeft geopend, 1-1. Eli-
sa Rozendaal, eveneens uit het der-
de, scoort de 2-0 uit een mooie vrije 
bal. Naast Elisa, bestaat de twee-
de aanval uit Mariska Meulstee, Pe-
ter Koeleman en Stefan Oussoren, 
de laatste is eveneens uit het der-
de team. Vinken speelt goed in de 
eerste helft. Vol enthousiasme, met 

een hoge snelheid en met een beet-
je geluk, gaan de ballen er bijna als 
vanzelfsprekend in. Het Fortis bank 
team komt zelfs op een voorsprong 
van vier doelpunten, als Hein Aaf-
jes de 7-3 scoort met een afstands-
schot. Maar Merwede staat met een 
reden boven Vinken en zij geven na-
tuurlijk niet zomaar op. Ze komen 
terug tot de stand van 8-6. Vinken 
behoudt de voorsprong en gaat met 
een tevreden gevoel de rust in. 

Dip
In deze tweede helft gaat het alle-
maal een stuk moeilijker voor Fortis 
bank team. Er zijn voldoende kan-
sen, maar het geluk lijkt op voor 
het team van trainer en coach Dirk 
van der Vliet. Merwede komt al snel 
tot 9-9. En gaat direct door naar de 
voorsprong. Het lukt Vinken niet om 
te scoren, ook niet met invallers Kel-
vin Hoogenboom, Rogier Schoen-
maker en Melanie Kroon. 
De eindstand is 10-14. Het zaalsei-
zoen is met deze laatste wedstrijd 
afgelopen, het is tijd om het veld op 
te gaan waar we hopen op een be-
ter einde.

Unitas blijft in achtervolging 
voor promotieplaats
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdagavond 26 maart heeft 
het eerste herenteam van volley-
balvereniging Unitas de thuiswed-
strijd gewonnen tegen Haarlem 5. 
Dit was dit seizoen al de 16e keer 
dat het Mijdrechtse team een wed-
strijd winnend afsloot. De nog iet-
wat koude spieren van de Haarlem-
se ploeg moesten het ontgelden in 
de eerste set. 
De mannen van Unitas konden van-
af het eerste punt het initiatief naar 
zich toetrekken. Dit resulteerde in 
en gestaag groeiende voorsprong 
voor de Mijdrechtenaren. Uitblinker 
in de eerste set was toch wel Robert 
van der Meer, die zowel in de verde-
diging als met de driemeter-aanval 
goede zaken deed. Haarlem tracht-
te de Mijdrechtse opmars te stop-
pen door de twee geoorloofde time-
outs aan te vragen op 12-5 en 19-
9. Het mocht echter niet baten voor 
de Haarlemmers. Hoewel het Unitas 
niet lukte de tegenstander onder de 
10 punten te houden werd de eerste 
set toch zonder problemen gewon-
nen met 25-12.

Eerste set
Met dezelfde opstelling als de eer-
ste set werd ook tweede set ge-
speeld. Dit betekende dat Ricar-
do Angulo Velez op de spelverde-
lerpositie speelde in plaats van de 
aan zijn nek geblesseerde Jeroen 
Kraakman. Deze set was ook het 
team uit Haarlem warm gespeeld en 
gaf beduidend meer tegenstand in 
deze fase van de wedstrijd. Unitas 
kwam zelfs op achterstand en had 
zelf een time-out nodig op 9-12 om 
het tij te doen keren. Wederom was 
het Robert van der Meer die de kar 
trok voor Unitas. Met 11 punten op 
rij op zijn serve - waarvan 3 aces - 
stond Unitas uiteindelijk voor met 
24-16. Tijdens deze opmars hielden 
aanvallers Maarten Meulemans en 
Ruud Stark blokkerend de Haarlem-

se ballen goed tegen aan het net. 
Uiteindelijk werd ook deze set ge-
wonnen, ditmaal met 25-20.
In de derde set was het Haarlem dat 
sterk begon. Unitas kwam niet echt 
in de problemen maar liet de nodige 
punten liggen door zelf te veel on-
nodige fouten te maken. Veel sim-
pele ballen belandde in het net of 
buiten de buitenlijnen van de speel-
helft van Haarlem. Wel kwam Uni-
tas halverwege de set op een kleine 
voorsprong die tot het eind van de 
set in stand werd gehouden. Deze 
derde set won Unitas met 25-21.

Vierde set
John van Scheppingen nam in de 
vierde set vrijwillig plaats op de re-
servebank, zodat hij het team vanaf 
de zijlijn de nodige technische aan-
wijzingen kon geven. 
En met succes want technisch ge-
zien was dit de beste set van de 
wedstrijd. De pass kwam redelijk 
goed bij spelverdeler Ricardo An-
gulo Velez  zodat er behoorlijk ge-
varieerd kon worden in de aan-
val. Middenaanvaller Ruud Stark 
kon zijn geluk niet op met de hoe-
veelheid set-ups die hij in deze set 
kreeg. Hoewel de voorsprong niet 
meer zo groot werd als in de eer-
ste set kwam tegenstander Haarlem 
niet meer in winnende positie. De 
eindstand van deze laatste set was 
25-19 in het voordeel van Unitas/
Schadenet. Een nuttige 4-0 over-
winning voor Unitas was het resul-
taat. Hiermee kwam het Mijdrecht-
se team deze week zelfs even aan 
kop in de competitie. 
Dit doordat medetitelkandidaten 
SAS’70 uit Uithoorn en Triumph uit 
Hillegom een speelronde achter-
lagen. De eerstvolgende wedstrijd 
speelt Unitas op woensdag 2 april 
in de Fanny Blankers-Koenhal in 
Hoofddorp. De huidige nummer 4 
van de competitie VCH 4 is dan de 
tegenstander.
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Atalante D2 wederom 
een plek gestegen
Vinkeveen - Wederom een span-
nende wedstrijd op het programma 
voor dames 2 van Atalante. Vorige 
week was de Atalante equipe van 
de langdurige lelijke 10de plek ge-
stegen naar de nummer 9 en zater-
dagmiddag 29 maart was een tref-
fen met de directe opponent For-
za D2 met slechts één puntje meer 
op nummer 8. Met Loes Kuijper en 
Marjan Blenk op het midden, Na-
talie Jansen en Tineke van Ouden-
allen op de linksbuiten, spelverde-
ler Jet Feddema en diagonaal An-
nemarie Bakker op rechts begon de 
eerste set. Er werd geconcentreerd 
gespeeld. De punten bleven steeds 
dicht bij elkaar, de Vinkeveensen le-
ken iets de overhand te hebben door 
al snel met veel afwisselingen in de 
aanval het Amersfoortse terrein te 
bestoken. Mooi verre ballen in de 
hoek, de ingehouden aanvalsslag 
op het midden en ook de tikjes over 
en naast het blok lukten veelvuldig. 
De aanvalskracht van Keistad was 
minder dan verwacht, maar ook in 
de eigen formatie kwa-
men ballen soms niet 
helemaal precies op de 
gewenste plek en zorg-
den voor punten bij de 
tegenstander. De set 
kabbelde voort zonder 
extreme acties of over-
verhitte rally’s. In de 20 
stonden de Viinkeveen-
sen met 21-20 achter 
en werd de eindsprint 
fanatiek. Het voordeel 
was aan Amersfoorste 
kant maar solide ser-
veerde Marjan Blenk de 
eerste set uit: 24-26 Dat 
was een prettig begin, 
hoewel op het nipper-
tje. In de tweede akte 
demarreerde Forza weg. 
Op 12-5 achter werd 
een time-out genomen 
en de kaarten uitgelegd. 
Solide spel, afwisselen-
de aanvallen en goed 
serveren kreeg de aan-
dacht.  De Vinkeveense 
ploeg voegde de daad 
bij het woord en voor-
al de service beurten 
werden sterker. Met na-

me Marjan Blenk zette een mooi rij-
tje neer. Een Forza buitenaanvalster 
zette de boel nog een enkele keer 
op stelten door mooie harde aanval-
len af te vuren maar de gele verde-
diging reageerde geroutineerd, en 
met een waaier van 4 meiden ach-
terin stond het schrap op de harde 
zeer diagonale slag. Dat alles zette 
zoden aan de dijk. De Atalante equi-
pe kwam weer in de race en mooi 
aanvalswerk van Tineke van Ouden-
allen en Natalie Jansen zetten de 
puntjes op de i en het telbord. Ook 
door het midden werd mooi afge-
wisseld, lekkere spetters van Loes 
Kuijper en mooie tikjes van Marjan 
Blenk. 22-25. Alweer niet superveel 
marge, maar gezien de inhaalrace 
toch mooi gedaan. Dan het der-
de bedrijf. Petra de Bruin rolde lek-
ker de wedstrijd in met een mooie 
slag aan het net. Het bleek in deze 
set een soort van makkelijk te gaan, 
de Amersfoorstse dames waren 
wat bleu en nog maar weinig vuur 
werd aan de Vinkeveense schenen 

gelegd. Verschillende serveerrijtjes 
van met name Marjan Blenk en Loes 
Kuiper deed het telbord opbollen en 
vrij snel stond er de 16-25. In de 
laatste set was het de omgekeerde 
wereld. De Vinkeveense dames wa-
ren op onverklaarbare wijze uit het 
lood geslagen en kwamen niet meer 
aan de praat. Van alles ging fout, 
serveerballen, passes, verdeling en 
aanvallen, de klik was weg. Irritatie 
over het slechte eigen presteren en 
spanning om de volgende bal dan 
toch wél goed te doen zorgden voor 
een neerwaartse spiraal waaruit de 
dames niet meer konden ontsnap-
pen en met een zelfde 25-16 stond 
Atalante korte tijd later weer aan de 
meet. Beteutering alom natuurlijk, 
een 4-0 leek zo dichtbij en was uit-
eindelijk niet gelukt. Maar het to-
taalresultaat was enorm goed. Vier 
punten binnengehaald en alweer 
een plek gestegen naar de nummer 
8! Volgende week spelen de dames 
in de Boei tegen de numero uno Lo-
voc uit Loenen.

Atalante MA1 klopt nr 2 
Vinkeveen - Vrijdag 28 maart was 
de wedstrijd waar de Atalante meis-
jes aspiranten A naar hadden uitge-
keken. De Vinkeveensen staan 1ste 
op de voet gevolgd door Martinus 
dat op slechts 2 punten volgt. Marti-
nus is een oude jonge bekende van 
de jonge dames, de afgelopen 2 sei-
zoenen hebben ze de Amstelveen-
sen achter zich op een tweede plek 
weten te houden en ook dit seizoen 
gaat het weer om de Vinkeveen te-
gen Amstelveen. 

Gespannen begon de thuisploeg de 
eerste set, want de Amstelveensen 
waren wel goed. Dinsdag op de trai-
ning was nog getraind op de ser-
vice, want die gingen de wedstrijd 
ervoor echt niet sterk. Het punten-
aantal liep zo ongeveer gelijk op: 
16-15, 16-16, 16-17, 17-17, enz. Maar 
door een paar mooie set-ups van 
spelverdeler Xuee Lont kon Ma-
thilde Kamp een paar ballen zo in 
de gaten slaan waardoor de eerste 
set werd gepakt.  Het 1ste punt was 
binnen, op naar de 2de set.
Mariska van der Spoel begon met 
serveren, een mooi rijtje strak te-
gen de achterlijn, net aan in. Bij een 
stand van 12-13 nam Martinus een 
voorsprong door wat mazzelballen 
en ook wat knappe ballen en liep 
uit tot 21-13. Tanja van Eijk serveer-
de een serie superharde ballen, on-
houdbaar voor Martinus en de da-
mes kwamen terug tot 21-21. Xuee 
Lont maakte van een aantal moeilij-

ke passes toch nog een mooie set-
up, maar toch lukte het net niet, de 
2de set werd verloren met 25-21. 
Gelijk dus, en nog 1 set te gaan!
Om een kleine voorsprong op te 
bouwen hadden de coaches Bocxe 
en Van Eijk bedacht dat de basis-
opstelling 2 plaatsen doorgedraaid 
moest worden zodat Tanja van Eijk 
kon beginnen met serveren. Dit 
was tenslotte de serveer-ster en het 
had effect. Al snel was er een voor-
sprong van 6-1. Denise Mooij zet-
te de ballen keurig op voor midden-

aanvaller Kellie Bocxe die daar wel 
raad mee wist. En dat smaakte naar 
meer en een mooi salvo volgde. Su-
zanne Arts werd weer aan de op-
stelling toegevoegd en maakte het 
spel compleet.  Met 25-14 werd de 
laatste set gepakt en de spannen-
de en sportieve wedstrijd gewon-
nen met 2-1 van de nummer 2! De 
mooiste wedstrijd van het seizoen. 
De meiden hebben nog 2 wedstrij-
den te gaan op woensdag 6 april en 
maandag 14 april. Voor meer info zie 
www.vv-atalante.nl

Acrogym op eerste 
plaatsingswedstrijd
De Ronde Venen - Nog maar net 
bekomen van de wedstrijd van 2 
weken geleden, trokken de A- en B-
team van de Acrogym-afdeling van 
GVM’79 alweer naar Volkel. Hier 
vonden afgelopen weekend de eer-
ste plaatsingswedstrijden voor het 
Nederlands Kampioenschap plaats. 
Op zaterdagochtend was het de 
beurt aan de A-jeugd alwaar Tessa, 
Demy en Florine bij de damesgroe-
pen deelnamen en Matthijs en Lo-
rena bij de gemengde paren. Beide 
teams begonnen met hun balansoe-
fening. Bij het drietal gingen de ele-
menten keurig en ook de individue-
le elementen zagen er prima uit. Op 
het artistieke gedeelte scoorden ze 
weer iets onder het gemiddelde. Al 
met al een goede oefening en ge-
waardeerd met 25,0pnt. Bij Mat-
thijs en Lorena Lukten ook alle ele-
menten, maar toch was er af en toe 
ook sprake van een val en teveel ba-

lansverstoringen. De jury was streng 
vandaag en de score was 21,783pnt. 
Daarna was het tijd voor de tempo-
oefening. Tessa, Demy en Florien 
voerden de gezamenlijke elemen-
ten erg goed uit. En de landingen 
waren een stuk verbeterd ten op-
zichte van de vorige wedstrijd. He-
laas was er ook een val, waardoor er 
weer een heel punt van het eindcij-
fer werd afgetrokken. De totale sco-
re voor dit team was 49,050pnt, nog 
net niet genoeg om zich te plaat-
sen voor het NK, maar een 7e plek 
was voor deze eerste wedstrijd zeer 
goed te noemen. 

Soepel
Bij Matthijs en Lorena ging het was 
minder soepel. Bij het inturnen viel 
Lorena pijnlijk naar beneden met 
een element wat anders heel erg 
goed gaat. Gelukkig bleek het uit-
eindelijk mee te vallen. Maar de 

schrik zat er goed in. Toch werd be-
sloten om de oefening te doen en 
deze keer ging het element wel heel 
goed. De Jury vond de andere ele-
menten ook mooi uitgevoerd en be-
loonde de oefening met 23,800pnt. 
De uiteindelijke score van 45,5pnt 
was goed voor een 1e plek. In de 
middag was het aan de B-team van 
Melanie, Marleen en Loïs om de oe-
feningen te laten zien. Voor Loïs was 
dit de eerste wedstrijd en daardoor 
nog spannend. In de tempo oefe-
ning ging het niet geheel vlekke-
loos. Het moeilijkste element ging 
net niet goed en werd daarom af-
gekeurd, ook een val in de individu-
ele elementen was jammer te noe-
men.  Ook in de balans oefening 
werden een aantal (tijds)fouten ge-
maakt, waadoor ook deze oefening 
niet al te hoog scoorde. Toch wa-
ren de dames en de trainster tevre-
den over hun optreden, ze hadden 
wel alles wat er voorgenomen was 
uitgevoerd. Het puntentotaal bleef 
hangen op 41,07pnt wat goed was 
voor de 19e plek. 

Grote fouten
Op zondag was het de beurt aan 
Kelly en Claudia, zij komen uit op 
het Ajunior-niveau. Zij hadden al 
twee wedstrijden achter de rug en 
wisten waar ze op moesten let-
ten. De concurrentie in dit niveau is 
sterk en iedereen liet zich van zijn 
beste kant zien. Bij balans stonden 
alle elementen en was er geen spra-
ke van grote fouten. Echter door de 
lage startwaarde van de oefening, 
moesten ze een aantal mensen voor 
laten gaan. In tempo en combinatie 
oefening lieten Kelly en Claudia als 
enige een dubbele salto achterover 
zien. De jury was hier niet erg van 
onder de indruk en bleef wat aan de 
lage kant met zijn cijfers. Verder za-
gen de oefeningen er prima uit en 
de uiteindelijke score van 74,2pnt 
was dan ook goed te noemen. Met 
dit cijfer lieten ze 3 concurrenten 
achter zich en eindigenden op de 
2e plaats. 

Over twee weken vertrekken de 
acrogymnasten van GVM naar Be-
verwijk voor de districtfinale C, D en 
E-niveau. Hier zal bepaald worden 
wie er door mogen naar de ½ lande-
lijke finale. Alvast veel succes toe-
gewenst!! Acrogym wordt gegeven 
op donderdag van 16:00 -17:30 in 
gymzaal de Brug, te Mijdrecht.

Argon B1 naar Berlijn
Mijdrecht - De B1 van SV Argon 
heeft afgelopen paasweekend deel-
genomen aan de “Berlin Internatio-
nal Cup”. Een driedaags internatio-
naal voetbaltoernooi met clubs uit 
Duitsland, Nederland, Ierland, De-
nemarken en Polen. Na een reis 
van 650 kilometer heeft het team en 
de begeleiding zich gesettled in de 
jeugdherberg Am Wannsee om zich 
goed voor te bereiden op de spor-
tieve prestatie.  De volgende dag 
werd de 1e wedstrijd gespeeld te-
gen LFC Berlin, de plaatselijke voet-
balvereniging, de club waar de le-
gende Uwe Seeler vandaan komt. 

Tegen deze fysiek sterke ploeg werd 
met 2-0 gewonnen door goed com-
binatiespel. Ook de 2e poulewed-
strijd tegen FC Deltasport uit Hou-
ten wist Argon te winnen met 1-0. 
De volgende dag werden de andere 
2 poulewedstrijden ook winnend af-
gesloten, 2-0 en 3-0. Beide wedstrij-
den lieten de Argonauten de mee-
gereisde supporters zeer aantrek-
kelijk voetbal zien. De finale die Ar-
gon speelde tegen de Poolse club 
OZPN Warminsko Mazurski eindig-
de in een gelijkspel 0-0, zodat er pe-
nalties genomen moesten worden. 
Hierin slaagden de Polen beter als 

Argon zodat we uiteindelijk met een 
2e plaats genoegen moesten ne-
men. Een sportief gezien bijzonder 
geslaagd toernooi.
Daarnaast was er ook ruimte voor 
een cultureel bezoek aan Berlijn 
waar onder andere 
de “Gedächtniskirche” werd be-
zocht en het zeer bekende “Check-
point Charlie”.  
Al met al een zeer geslaagde trip, 
mede mogelijk gemaakt door de ou-
ders, de sponsor van de Argon B1: 
Datamail, De Club van 100 van Ar-
gon en supportersvereniging De 
Lijnkijkers van Argon.

Zaterdagvoetbal

Argon in slotminuten onderuit
Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd de punten mee uit Haar-
lem te nemen, tegen Kennemerland 
werd het in de slotfase 2-0.

Lang was de wedstrijd in evenwicht 
en leek het op een puntendeling uit 
te komen maar na een doelpunt tien 
minuten voor tijd kon Argon niet 
meer terug komen.

De eerste helft hadden beide ploe-
gen moeite met de harde wind en 
het veld, de bal kwam vaak niet aan 
en schoten op doel konden als af-
zwaaier worden aangemerkt. De 
thuisploeg kreeg in de beginfase 
een goede mogelijkheid maar Ar-
gondoelman Niels Verhaar plukte 
de treuzelende speler letterlijk de 
bal van de schoen. Andere moge-
lijkheden van de thuisploeg gingen 
naast en over. Bij Argon stond Pa-

trick Berkelaar tweemaal achter een 
vrije trap maar de bal waaide over 
het doel en ook een inzet van Ruben 
Kraan ging naast de paal.
De tweede helft kreeg Argon meer 
vat op de bal en het eerste schot van 
Mark Flapper werd door een knappe 
redding van keeper Sander Bakker 
onschadelijk gemaakt. Met nog een 
half uur te gaan ging Patrick Berke-
laar alleen op het doel van Kenne-
merland af, maar binnen het straf-
schopgebied werd hij gehaakt, de 
scheidsrechter deponeerde de bal 
echter op de rand
van de zestien meter. De vrije trap 
van wederom Mark Flapper kon op-
nieuw door keeper Bakker uit de 
hoek worden getikt. Daarna voor 
beide teams nog wat mogelijkhe-
den om de score te openen maar de 
beide verdedigingen gaven weinig 
toe. Tien minuten voor tijd was het 

dan toch raak, op links werd er bal-
verlies geleden door Argon, Kenne-
merland pikte de bal op via enkele 
korte combinaties werd de verdedi-
ging van Argon uit positie gespeeld 
en als laatste kon Olaf Spape de bal 
in de verre hoek schuiven. 1-0. Vlak 
voor het eindsignaal had de verde-
diging op rechts even geen vat op 
Patrick Teste waardoor het gemak-
kelijk 2-0 werd.

Op 19 april speelt Argon de laatste 
thuiswedstrijd van dit seizoen tegen 
SV Monnickendam en daarna gaat 
het op bezoek bij het reeds gede-
gradeerde EDO in Haarlem.
Spelers Argon: Niels Verhaar, Tony 
van Reijn, Pim van der Maarel, Pieter 
Aafjes, Garry Fokker, Albert Mens 
(75 Jimmy van Veen), Ian Zevenho-
ven, Mark Flapper, Ruben Kraan, Pa-
trick Berkelaar, Leroy Leijgraaff.

Eenvoudige zege CSW Dames 
Wilnis - De hoofdmacht van de 
CSW dames behaalde zaterdag 
zonder al te veel moeite een regel-
matige 0-3 overwinning op hekken-
sluiter Rijsoord. Voor de rust scoor-
den Linda van Beek en Diana Koe-
nen namens de rood-blauwen. 

Toen invalster Sylvia van ’t Schip 
kort na de hervatting voor de der-
de treffer zorgde was de wedstrijd 
beslist. Ook met de handrem er-
op bij CSW ging er weinig dreiging 
uit van de ploeg uit Ridderkerk. Ge-
steund door de wind was CSW in de 
eerste helft veelvuldig voor het doel 
van Rijsoord te vinden. Nelleke Vrie-
link kreeg de eerste kans en mik-
te, gehinderd door een tegenstan-

der, het lobje over het doel. Even la-
ter verscheen Natasja Cornelissen 
na een mooie pas van Lianne Hoge-
terp alleen voor de keepster, maar 
ook nu bleef een goal uit. CSW zet-
te Rijsoord onder grote druk, maar 
de sterke wind en de zaalvoetbal-
achtige kunstgrasmat gaven de bal 
vaak zoveel snelheid, dat het voor 
de spitsen moeilijk te belopen was. 

Na een kwartiertje kwam de 0-1 op 
het scorebord, toen Linda van Beek 
alle tijd kreeg om nauwkeurig aan 
te leggen en toen was het wel raak. 
CSW bleef een stuk sterker en kreeg 
meerdere schietkansen. Toch gaf 
pas kort voor de rust Diana Koenen 
de bal bij een poging van Saskia Vis 

precies de juiste richting mee, zo-
dat de ploeg van Kors Pennin met 
0-2 kon gaan rusten. Ondanks het 
windnadeel kreeg CSW ook na de 
rust de betere mogelijkheden. Sylvia 
van ’t Schip benutte, net uit het trai-
ningspak, een dieptepasje van Nel-
leke Vrielink en zo stond het 0-3.  

Zowel Rijsoord als CSW geloofden 
het hierna wel en zo kon de Wil-
nisse ploeg met 33 uit 20 weer op-
schuiven naar de derde plaats op 
de ranglijst. Ter Leede2, Muiden en 
CSW maken nu nog aanspraak op 
de titel de best of de rest. De thuis-
wedstrijd zaterdag tegen Ter Leede 
krijgt op die manier ten minste nog 
enige spanning.
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Herinneringen aan 
125 jaar Jozefschool
Vinkeveen - Het is niet even niks 
als een school 125 jaar bestaat. De 
Jozefschool in Vinkeveen kan zich 
op dit heugelijke feit beroemen en 
op 21 april is het dan eindelijk zo-
ver. Al maanden is men bezig met 
de voorbereidingen. Truuske Kooij-
man, coördinator van het geheel, 
is net een bezig bijtje. “Natuurlijk 
gaan er op het laatste moment al-
lerlei dingen mis en dat moet je dan 
weer recht proberen te breien. Maar 
het gaat lukken”, zegt zij enthousiast. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Op 21 april vangt het feest aan met 
een kerkdienst in de Heilig Hartkerk 
waarbij de onthulling van een kunst-
werk plaatsvindt en het jubileumlied 
gezongen wordt. Op 22 april gaat de 
school dan naar het open luchtmu-
seum in Arnhem, gekleed in Ot en 
Sien stijl. Op 23 april is er een spe-
lenochtend. Om 16.00 uur start dan 
de reünie die duurt tot 20.00 uur, 24 
april wordt er ‘s ochtends geoefend 
voor het circus en is de aanvang van 
het circus om 13.00 uur in de Boei en 
op 25 april, de laatste dag, vindt om 
11.30 uur de afsluiting plaats. Een 
uitgebreid programma dus. Ook is 
een boek samengesteld door Marcel 
Straver met behulp van anderen met 
100 pagina’s met sepia en full colour 
foto’s bestaande uit vijf hoofdstuk-
ken, elk hoofdstuk beslaat 25 jaar 
en geeft een tijdsbeeld. Het boek is 
verkrijgbaar voor 15 euro tijdens de 
reunie en bij de bibliotheek, VVV en 

boekwinkels. 

Pastoor
De Jozefschool is destijds op initi-
atief van een pastoor gesticht die 
aan de zusters van het Heilig Kost-
baar Bloed van Jezus die uit Bra-
bant kwamen had gevraagd of die 
aan meisjes onderwijs wilden ge-
ven als tegenprestatie van gebruik 
van het klooster. Achter de school 
was ook een speciale begraafplaats 
voor de nonnen. Een bijzonder as-
pect is ook dat drie generaties de 
school hebben bezocht. De fami-
lie Beek behoort tot zo’n generatie. 
Wim van Beek kan zich in het be-
gin niet zoveel meer herinneren van 
vroeger maar al pratende komen we 
een heel eind. Hij laat nog even een 
rapport zien uit de jaren veertig. Het 
meest opvallende daaraan, wat je 
nu toch echt niet meer tegenkomt,  
is het aantal kerkbezoeken en het 
aantal schoolverzuimen. “We gin-
gen op klompen naar school”, weet 
Wim nog. Dan eerst naar de mis en 
daarna naar de Heilig Hartschool 
wat nu de zeilschool is. De hogere 
klassen zaten bij elkaar. Er werd wel 
aan gymnastiek gedaan maar dat 
was gewoon op het schoolplein en 
meestal kastie, een balspel. Voor het 
honk werd een houten paal gebruikt 
die uit de klas werd gehaald en te-
vens werd gebruikt voor de jas en 
de hoed van de meester. Zuinigheid 
siert de mens tenslotte. Aan school-

reisjes werd niet gedaan in die tijd. 
Brigit, zijn dochter, herinnert zich 
nog dat op de kleuterschool (Ber-
nadetteschool) waar zij in 1972 naar 
toe ging er aan het eind van de och-
tend een limonadebeker bleef staan. 
“Ieder kind nam zijn eigen beker 
mee en dan kreeg je limonade. 

Beker
Maar als de beker leeg was moest je 
die op het aanrechtje zetten en een 
keer bleef er een beker staan. We 
hadden nogal een strenge juffrouw 
en niemand durfde zijn vinger op 
te steken dat het haar of zijn beker 
was.” Met warm weer werd de tuin-
slang erbij gehaald en liepen de kin-
deren in onderbroekje op het gras-
veld. Later werd de school gesloopt 
en werd de nieuwe Jozefschool ge-
bouwd met zowel lager onderwijs 
als kleuteronderwijs. Brigit weet 
ook nog dat je de klas werd uitge-
zet als je een zinnetje van een to-
neelstukje dat juffrouw Meekel in el-
kaar had gezet niet meer wist. “Als zij 
de klas uitging werd een kind aan-
gewezen dat moest opletten en de 
andere kinderen moesten met hun 
armen over elkaar blijven zitten en 
oh wee als je iets zei, dan werd je 
naam op het bord gezet. In klas vijf 
en zes kreeg je godsdienstles van de 
pastoor en aan het begin van de les 
moest je samen bidden. Dan herin-
nert Wim zich opeens ook nog dat 
zij vroeger de catechismus uit hun 

SENIORWEB de ronde venen

NOOIt tE Oud Om IEtS
tE lEREN mEt...

ZOALS DE OUDEREN ZONGEN,
PIEPEN DE JONGEN

Seniorweb De Ronde Venen
Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
Internet: derondevenen.seniorweb.nl/
Email: swdrv@planet.nl

Elke les duurt twee uur. ’s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur en ’s 
middags van 14.00 tot 16.00 uur. Elke werkdag is er les behalve op 
dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmiddag en tijdens va-
kantieperioden. De kosten bedragen 10,- euro  per les en 15,- euro 
voor lesmateriaal. Op de volgende cursussen is nog plaats 

Fotobewerken 8 lessen
• donderdagmiddag 10 april;
• maandagmorgen 15 september en
• woensdagmiddag 19 november 

Basiscursus Windows Vista 8 lessen
• woensdagmiddag 17 september en
• dinsdagmiddag 28 oktober

Basiscursus Windows XP 8 lessen
• maandagmiddag 15 september en
• donderdagmiddag 30 oktober

MSWord 6 lessen
• vrijdagmorgen 12 september

Internet en e-mail 7 lessen
• woensdagmiddag 2 april; 
• woensdagmorgen 17 september en
• vrijdagmorgen 7 november 

OnS WORKShOPPROgRaMMa
Internetbankieren

• 1 les  vrijdagmorgen 11 april en
• vrijdagmorgen 6 juni

Computerbeveiliging.
• Workshop nog niet ingedeeld. Bel ons! 

Zo zag Jan Steen op bijgaand afgebeeld schilderij uit 1629 zijn 
tijd. Oma leest voor, Opa is even ingedut, dochter geniet, klein-
zoon leert pijproken en andere dochter wiegt kleinkind. Dit alles 
hebben zij geleerd van hun ouders en op hun beurt geven zij het 
geleerde weer door aan hun kinderen en zelfs aan hun kleinkin-
deren. Een eeuwenoud gebeuren.

Helaas gaat dat 
beeld in onze 
moderne tijd niet 
helemaal meer 
op. Sinds eind 
vorige eeuw in 
de huiskamer en 
schoollokalen de 
eerste computers 
verschenen is er 
veel veranderd. 
Thuis zijn het niet 
langer de oude-
ren die de jonge-
ren vertellen hoe 
een computer 

werkt.  Vaak is het nu andersom. “Opa, luister nu eens even, dat moet 
je zo doen”, en dan volgt een woordenbrij die de arme man helemaal 
overspoelt. Vrouwen zijn wat dat betreft iets realistischer, die gaan 
gewoon les nemen en laten het hoe en waarom niet langer over aan 
kinderen en kleinkinderen. 

En dat dit inderdaad allemaal anders kan laat de Stichting Seniorweb 
De Ronde Venen zien. Al negen jaar lang geeft een team vrijwilligers in 
Mijdrecht les aan 50-plussers om ze de beginselen van de computer 
bij te brengen en de angst voor dat ding weg te nemen. Kijk maar naar 
wat die twee mannen op dat schilderij elkaar proberen te vertellen. 
Was een computer vijftien jaar geleden nog een grote kast met een 
nog grotere beeldbuis, tegenwoordig is het een platte doos die je 
openklapt en waarmee je eventueel op je schoot kunt werken. En die 
laptops worden steeds goedkoper. Geen wonder dan ook dat veel 
senioren zo’n ding kopen en bij ons les komen nemen. Stel je voor. 
Laptop op tafel en internetten maar. De hele wereld gaat voor je open. 
Seniorweb leert u wat je daarvoor moet doen. Bel ons en maak een 
afspraak voor een cursus. Er zijn hier en daar nog plaatsten vrij. Iets 
dergelijks geldt ook voor de workshops die we organiseren. 

ONS CURSUSPROGRAMMA

Bij minder dan vijf aanmeldingen gaat een geplande cursus niet door. 
Het maximale aantal deelnemers per cursus bedraagt tien. De work-
shop internetbankieren is voor rekeninghouders bij de Rabobank gra-
tis. We zijn altijd bereikbaar tijdens de inloopochtenden elke dinsdag- 
en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor het beantwoorden 
van (telefonische) vragen, voor daadwerkelijke hulp, voor extra les en 
voor het inschrijven op cursussen.

Ons telefoonnummer is 0297-272720. 
Ons e-mailadres is SWDRV@planet.nl.
Ons bezoekadres is Prinsenhuis, Prins Bernhardlaan te Mijdrecht. 
Ons websiteadres is: derondevenen.seniorweb.nl.
Op die site staat uitgebreide informatie.

hoofd moesten leren, “daar kreeg je 
dan vragen over.”Tijdens de gods-
dienstles bij Brigit hing er een kaart 
van Palestina over het bord en de 
meester stond dan met de stok de 
belangrijke plaatsen aan te tikken 
zoals de route die Mozes heeft afge-
legd. Dat was één keer in de week. 
En bij aardrijkskunde moest je de 
plaatsnamen in je hoofd stampen. 
Geschiedenis vond ik ook altijd leuk, 
dan moest je veel schrijven en dan 
onderstreepte ik alles met kleurtjes.” 
Brigit weet nog dat zij altijd met een 
groepje meisjes buiten dansjes aan 
het oefenen waren na schooltijd. 
Qua spelletjes was in de zesde klas 
het slingertikkertje erg in. En dan als 
laatste telg van de generatie Lars: 
”De juffen vond ik het leukst op de 
kleuterschool”, zegt Lars na even na-
denken. “Alleen met gym was er een 
meester. Nu zijn de juffrouwen nog 
steeds in de meerderheid, namelijk 
4, en er zijn drie meesters. “Meest-
al ging ik gelijk naar de zandbak en 
in de klas was er een bouwhoek die 
ik ook heel mooi vond. Je mocht dan 
zelf een auto maken van mecca-
no. In groep zes ging meester Ko-
per weg.” Lars ging wel op school-
reisje naar de pretparken, het Groe-
nendaalse bos en ook ging je naar 
kamp. Dat was in groep zes eerst 
met de auto en dan met de fiets 
en dan bleef je een nachtje over en 
deed je allerlei spelletjes en voor-
al weet Lars nog het nachtspel. “Al-
le kinderen waren bang en dan 
ging ik achter een struik staan om 
ze aan het schrikken te maken.” Al 
is het godsdienstonderwijs verdwe-
nen toch wordt het geloof nog wel in 
ere gehouden door trefwoord waar-
bij thema’s uit de bijbel en de nor-
men en waarden worden doorgege-
ven aan de kinderen. 

Nog enkele plaatsen 
voor de ‘Dagtocht 
naar De Betuwe’
Wilnis - Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij bij de dagtocht naar o a. De Be-
tuwe die georganiseerd wordt door 
de Stichting ‘Paraplu’.

Op donderdag 17 april a.s. wordt 
men met een zeer comfortabele 
touringcar naar Leerdam vervoerd, 
waar overgestapt wordt op een 
mooie rondvaartboot. De boottocht 
gaat over het mooie, schone rivier-
tje De Linge, zodat men gedurende 
anderhalf uur kan genieten van de 
prachtige uitzichten die deze rond-

vaart biedt. Op de boot worden ook 
enkele kopjes koffi e met gebak aan-
geboden.
In een gerenommeerd restaurant 
wordt daarna een goed verzorgde 
en uitgebreide koffi etafel aangebo-
den, waarna via een prachtige route 
door De Betuwe koers gezet wordt 
naar Tiel, voor een bezoek aan de 
bekende Tingieterij. Hier wordt een 
interessante rondleiding door de 
tingieterij verzorgd en wordt een 
kop koffi e aangeboden.
Tenslotte wordt een bezoek ge-

bracht aan het mooie, historische 
plaatsje Buren, in het hart van De 
Betuwe, waar volop gelegenheid zal 
zijn om het pittoreske plaatsje met 
al zijn historische bouwwerken en 
geveltjes te bezoeken.

De terugreis en afsluiting van de-
ze dagtocht is tussen 17.00 en 18.30 
uur.
De deelnameprijs aan deze interes-
sante dagtocht is afhankelijk van 
het aantal deelnemers: 38,00 euro 
of 43,00 euro.

Voor meer informatie over deze ac-
tiviteit en voor aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908. 
Via de e-mail kan men altijd terecht 
op het adres 
info@stichtingparaplu.nl of op de 
website; www.stichtingparaplu.nl .

HKZ-gecertifi ceerd door Keurmerkinstituut

Kwaliteit Molenhoek bewezen
Mijdrecht - Gezinsvervangend te-
huis Molenhoek in Mijdrecht heeft 
op 19 maart jl. het HKZ-certifi caat 
ontvangen. 
Het certifi caat laat zien dat Molen-
hoek intern de zaken goed op orde 
heeft, dat de cliënt centraal staat en 
dat de organisatie voortdurend en 
systematisch werkt aan verbetering 
van haar zorg- en dienstverlening. 
‘De mens- en zorgvisie van de or-
ganisatie klinkt door in alles wat de 
medewerkers uitdragen’, was de me-
ning van de auditoren van het Keur-
merkinstituut, een onafhankelijke 

instelling die de certifi cering heeft 
uitgevoerd. De auditoren waren on-
der de indruk van de passie van de 
medewerkers voor hun werk en de 
manier waarop wordt gecommuni-
ceerd met cliënten met een zware 
verstandelijke beperking.

Gezinsvervangend tehuis Molen-
hoek maakt deel uit van Stichting 
de Opbouw: een landelijke instelling 
werkzaam op drie gebieden: jeugd-
gezondheidszorg, verstandelijk ge-
handicaptenzorg en verpleging en 
verzorging. Binnen Stichting de Op-

bouw hoort Molenhoek bij de werk-
maatschappij gehandicaptenzorg. 
In Mijdrecht levert ze huisvesting, 
verzorging en begeleiding aan ver-
standelijk gehandicapte volwasse-
nen. 

Andere organisaties die deel uitma-
ken van de werkmaatschappij ge-
handicaptenzorg zijn de gezinsver-
vangende tehuizen De Leyen (Bilt-
hoven) en Ridderspoor (Maartens-
dijk), Heimerstein/Kastanje (Rhe-
nen, Wageningen en Veenendaal) 
en de Schakel (Huis ter Heide).
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Wilnis - Benjamin Lakerveld heeft 
zaterdag 29 maart de halve fina-
le van het Nederlands Kampioen-
schap turnen geturnd. Er zouden 
aanvankelijk drie turners meedoen, 
maar Casper de Visser viel af door 
griep en Koen De Koning kon niet 
meedoen vanwege een polsblessu-
re. Benajmin kwam uit in de catego-
rie pupillen derde divisie. 

Benjamin wist zich via voorwedstrij-
den te plaatsen voor deze wedstrijd, 
waar de beste 48 turners van Ne-
derland aan mee mochten doen. 
Goede prestaties liet hij vooral zien 
op de paddenstoel en op de sprong. 
Zijn flanken op de paddenstoel wer-
den beloond met een hoge sco-
re van 17,50 punten en zijn gehoek-
te salto leverde hem zelfs 19 pun-
ten op. Deze scores, samen met die 
van de vloeroefening, ringen, brug 
en rek leverde hem een persoonlijk 
puntenrecord op van 97,65 punten. 
Hiermee eindigde hij op een 23ste 
plek, hetgeen een knappe prestatie 
kan worden genoemd. Helaas kwam 
Benjamin net een punt te kort om 
de laatste ronde voor het NK te ha-
len, waar de beste 20 turners aan 
deel mochten nemen.

Op 12 april is het de beurt aan VEP 
turners Kees van den Brand ( Instap 
eerste divisie) en Luc Verwijs (Ben-
jamin Talentendivisie) om een plaats 
te bemachtigen voor het NK. Hun 
wedstrijd zal gehouden worden in 
Emmen.

Prima
Zondag was het de beurt aan de 
trainer, Sandjay Tuithof, om te laten 
zien wat hij kon. Ondanks minder 
trainingsuren, door studie, de vele 
wedstrijden van zijn eigen jongens 
en door griep, heeft hij een prima 
wedstrijd geturnd. Hij kwam uit in de 
categorie senioren, 2e divisie, nivo 4. 
Hij begon met een prima vloeroefe-
ning. Daar turnde hij voor het eerst 
een arabier, anderhalve salto. Dit 
werd beloond met een 11,25. Verder 
liet hij een mooie sprong zien, een 
tsuka hara gehoekt, wat hem 13.10 
punten opleverde. Op het rek liet hij 
mooie reuzenzwaaien zien, met als 
afsprong een dubbele salto, dit was 
goed voor 11,45. Zijn puntentotaal 
van 68,10 leverde hem een 5e plaats 
op. Op zondag 18 mei is de twee-
de plaatsingswedstrijd in Volendam.  
Daar kan hij zich kwalificeren voor 
de finale van het NK.

Start vaarseizoen op 6 april
Kanovereniging ‘De 
Ronde Venen’
De Ronde Venen - Na de winter-
periode en met het ingaan van de 
zomertijd zijn alle activiteiten weer 
van start gegaan. Ook de clubavon-
den op woensdagavond beginnen 
weer. Door de activiteitencommis-
sie worden er ook voor komend jaar 
interessante tochten georganiseerd. 
Voor elk wat wils. Van korte toch-
ten dichtbij huis tot ware marathon 
tochten ver van huis. 
De eerste tocht van het jaar valt 
wel vroeg, namelijk a.s. zondag op 
6 april wordt de traditionele ope-
ningstocht gehouden op de  Vinke-
veense Plassen gehouden. Het weer 
opbouwen van een basis- conditie 
kan geen kwaad. Voor beginnen-
de kanovaarders is het aan te raden 
om reeds in het voorjaar te starten 
met het opdoen van ritme; techniek 
en conditie. Later in het jaar heeft 
men daar een hoop plezier van wan-
neer de tochten wat langer worden. 
Er wordt gestart om 10.00 uur bij 
de botenloods. Op de vaarkalender 

staat voor het weekend van 26 en 
27 april twee tochten ingepland in 
Haarlem.

Laatste seizoen 
Het wordt voor de kanoclub best 
nog een spannend jaar. In princi-
pe zal dit het laatste jaar worden 
vanaf de locatie achter de VVV en 
naast de zeilschool aan de Heren-
weg 144. Er lopen wel gesprekken 
over een vervangende locatie, ech-
ter nog niets is definitief. In het na-
jaar zal het nieuwe onderkomen 
moeten worden ingericht en al het 
materiaal worden verplaatst. Hope-
lijk zijn alle procedures tijdig afge-
rond en de bouwplannen of inrich-
tingsplannen haalbaar en betaal-
baar. Dus er zal naast het varen veel 
energie gestoken moeten worden 
in de toekomstige verhuizing want 
één ding is wel zeker, namelijk in het 
voorjaar van 2009 stoppen de activi-
teiten van de kanovereniging op de 
Herenweg 144.   

De Ronde Venen - In speelweek 
31 heeft het team van De Merel/
Metaal Mijdrecht 3 de rode lantaarn 
overgedragen aan De Paddestoel 3. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 haal-
de ook de maximale score van 9-0 
tegen De Kromme Mijdrecht 1. 
De 3 koplopers Dio 1, De Schans en 
de Kuiper/van Wijk1 maakten geen 
fout door ruime overwinningen. Er 
is voorlopig een afscheiding tus-
sen deze teams en de rest. Maar in 
de biljartsport is alles mogelijk, dus 
over een paar weken kan het weer 
heel anders zijn.
De kortste partij van de week was 
voor drie biljarters. Joop van Wijk, 
Peter van Velzen en Kees de Zwart 
hadden ieder maar 19 beurten no-
dig om hun partij te winnen.
Bart Dirks (zie foto)was op dreef 
met de procentueel hoogste serie 
van de week. Zijn serie van 12 ca-
ramboles was goed voor 38,71% van 
zijn te maken 35 caramboles.
De Paddestoel 2 had met 2-7 geen 
schijn van kans tegen Dio 2. Jim van 
Zwieten zorgde in 23 beurten voor 
de enige winst van zijn team.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won 
met 9-0 van De Kromme Mijdrecht 
1. De uitslag was geflatteerd door 
nipte overwinningen van John Vrie-
link op John Oldersma en Kees Grif-
fioen op Rienes Lanoy.  Bob’s Bar 
1 moest met 3-6 de eer laten aan 
De Schans. John Beets en Theo Va-
lentijn zorgden voor het extra punt 
van De Schans. De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2 zag de winst met 2-7 
naar De Kromme Mijdrecht 2 gaan. 
Alle partijen waren binnen 30 beur-
ten uit, hetgeen betekent dat er 
goed gespeeld werd.
De Kuiper/van Wijk 1 werd verras-
send gedeklasseerd met 0-9 door 
De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Hans 
van Rijn, Caty Jansen, Cor van Wijk 
en Kees Voortman zorgden voor dit 
resultaat.
De Paddestoel 1 verraste met 7-2 
winst op Bob’s Bar 3. Gerrit Schuur-
man, Carolien van Wijk en Antho-
ny Schuurman behaalden de volle 

winst voor De Paddestoel 1.
Dio 1 stelde met 9-0 winst op Cens 2 
weer orde op zaken. Dio 1 was veel 
te sterk voor Cens 1
De Vrijheid behaalde met 7-2 een 
ruime overwinning op De Padde-
stoel 3. “Good old” Joop van Wijk 
had in 19 beurten Bert Loogman 
zijn mond gesnoerd. Fred van Eijk, 
Bart Dirks en Dave Meijer zorgden 
dat de overige punten in de Amstel-
hoek bleven. De Kuiper/van Wijk 2 
blijft goed meedoen in 2e periode 
door 7-2 winst op Bob’s Bar 2. Kees 
de Zwart was veel te sterk voor Ger-
rie Ruimschoot. Jos Lugtigheid was 
Anne Beeker de baas. Een vermoei-
de Rob ten Den pakte in een mara-
thonpartij de volle winst tegen Ar-
jan Ruimschoot. Cens 1 was met 7-2 

een maatje te groot voor De Merel/
Metaal Mijdrecht  4 . De grote man 
was Peter van Velzen met winst in 19 
beurten op Wim Roest. 
Desmond Driehuis had maar 22 
beurten nodig om Ben Fransen te 
verslaan.
Stand 2e periode na 12 wedstrijden:
1. Dio 1 80 punten
2. De Schans  72 punten
3. De Kuiper/van Wijk 2 71 punten
4. Bob’s Bar 3  63 punten
5. Dio 2 60 punten

De Merel/Metaal Mijdrecht 
3 verrast met 9-0 score

Argon verliest ook bij DWS
Mijdrecht -  De geest lijkt uit de 
fles bij Argon, want voor de derde 
keer op rij wist men niet tot winst te 
komen, erger nog, er werd weer ver-
loren. Ditmaal van DWS en dat was 
niet direct volgens de verwachtin-
gen, al wist de ploeg uit Amsterdam 
de laatste twee wedstrijden ook in 
winst om te zetten. Maar de wijzi-
gingen, die door blessures doorge-
voerd moesten worden (Sergio de 
Windt en Patrick Lokken ontbraken 
daardoor) zorgden er voor, dat er te 
weinig automatismen in het spel za-
ten en dus kwam het eigenlijk alleen 
neer op hard werken. 

Dat deden de spelers van de thuis-
ploeg ook, en aangezien ook bij hen 
het voetballende deel onvoldoende 
aanwezig was, kregen de toeschou-
wers een matige vertoning te zien, 
waarin bijna geen doelkansen voor-
kwamen in de eerste heft. Een door 
Joeri Onderwater verlengde corner 
en een schot van Ben Ebu-Mordi 
aan de kant van Argon en een po-
ging van Esajas en een wandeling 
van Eelco Zeinstra pal voor rust bij 
een uitbraak van DWS, die niet kon 
worden afgestraft door de thuis-
ploeg, daarmee moest men het doen 
voor de koffie werd opgezocht. 

Strafschop
Na de doelwisseling een beetje 
meer van hetzelfde, en het was niet 
verwonderlijk, dat de score geopend 
moest worden vanuit een dood spel-
moment, in dit speciale geval na 64 
minuten vanaf de strafschopstip. 
Een meeverdedigende aanvaller wil 

nog wel eens iets veroorzaken en dit 
keer was het Duane Sinester, die in 
een poging zijn verdediging te hel-
pen de doorbrekende Langguth on-
deruit gleed. Gele kaart en penalty, 
die door Esajas beheerst in een tref-
fer werd omgezet, 1-0. Argon zette 
hierna wel druk, maar kwam zelden 
tot een soepel lopende aanval, dus 
ook bij de gelijkmaker moest een 
vrije trap te pas komen. 

De voorzet van Jeroen Westera 
deed de bal op het hoofd van Jas-
per de Haer belanden en doelman 
Kempes was kansloos, 1-1. En pas-
send in het beeld was de vrije trap 
twee minuten later, waaruit de op-
gekomen laatste man Demirezen 
de bal met een fraaie boog over de 
kansloze Eelco Zeinstra in de verste 
hoek liet ploffen, 2-1. In de resteren-
de minuten was er nog één moge-
lijkheid op een treffer, maar de voor-
zet van Joeri Onderwater vond wel 
de voet van aanvoerder Frank Ver-
laan, maar diens inzet van 11 me-
ter was te hoog gemikt en verdween 
juist over de dwarsligger. 

De bloemen lijken besteld te kun-
nen worden met als afleveradres 
sportpark Juliana in Hoorn, want 
Hollandia wist weer te winnen en de 
voorsprong dus uit te breiden, ook 
op het gelijk spelende Haaglandia. 
Voor Argon blijft de tweede positie 
het hoogst haalbare, maar dan zal 
de ploeg zich moeten oprichten en 
in de komende twee thuiswedstrij-
den in ieder geval weer punten aan 
het totaal toe moeten voegen.

Atalante Heren 1 
worstelt tegen Keistad
Vinkeveen - De strijd om degra-
datie wedstrijden te ontlopen ging 
vrijdag 29 maart verder in sporthal 
de Boei. De Mulder equipe uit Vin-
keveen kreeg Keistad 4 uit Amers-
foort op bezoek. Een geroutineerde 
ploeg, met spelers op leeftijd en een 
krappe basis van 7 man. 
Atalante stelde daar hun beste op-
stelling tegenover. Deze beschikt 
inmiddels over Bas van der Lubbe, 
overgekomen uit heren 2. Ook Erik 
Verbruggen werd weer ingeleend 
van heren 2 en speelde zich met de-
ze wedstrijd vast in het eerste he-

ren team. 
Zowel van der Lubbe als Verbrug-
gen speelden jaren in het eerste en 
zijn nu dus weer terug op hun ou-
de nest. De Vinkeveners begonnen 
goed. De aanval liep lekker, zowel 
op het midden als op de buitenkant 
werd goed gescoord. Het blok van 
Keistad zat nog niet goed in elkaar, 
er waren vaak gaatjes in het blok te 
vinden. Daarbij was de start van de 
Amersfoorders zwak, er waren re-
gelmatig misverstanden in het veld. 
Op onverklaarbare manier wist Kei-
stad zich echter in de tweede set 

Titelaspiraties van Argon 
zondag richting ijskast
Mijdrecht - Dat lijkt de enig juis-
te conclusie na de verliespartij bij 
Elinkwijk op deze donderdagavond. 
Een grote delen van de wedstrijd 
te onrustig en slordig spelend Ar-
gon gaf een ongekend aantal mo-
gelijkheden weg aan de thuisploeg, 
die er echter weinig attent mee om-
sprong, waardoor de spanning lang 
bleef. Al na 8 minuten testte Kop-
pen de kwaliteiten van Eelco Zein-
stra van dichtbij, maar die bleek wel 
in goeden doen en pareerde de in-
zet. Ook de volgende kans was voor 
de thuisploeg, na een voorzet van 
Koppen mikte Schut de bal voor het 
doel langs.  

De eerste mogelijkheid voor Argon 
was er na 18 minuten, maar dat was 
ook meteen een heel grote, toen er 
na een corner van Jeroen Weste-
ra een scrimmage ontstond, waaruit 
Michael Kentrop meer had moeten 
halen dan het wippertje in de han-
den van de op de grond liggende 
doelman Dirven. Even later was het 
zoveelste onnodige balverlies in de 
opbouw op het middenveld de aan-
leiding voor de openingstreffer van 
Schut, die na de misser van Anton 
den Haan rechtdoor ging richting 
Eelco Zeinstra en die met een schui-
ver kansloos passeerde, 1-0. Argon 
probeerde wel meer druk naar vo-
ren te zetten, maar meer dan een 
aantal scherpe hoekschoppen van 
Jeroen Westera leverde dat niet op. 
Tot Patrick Lokken na 33 minuten er 
over links vandoor ging en de bal 
voor het doel bracht, waar Duane 
Sinester ondanks zijn weinig impo-
nerende gestalte toch de bal langs 
doelman Dirven wist te koppen, 1-1. 
Met deze stand kwam de rust, me-
de door twee reddingen van Eelco 
Zeinstra bij pogingen van Koppen 
en Korssen.

Counter
Na rust moest het dus anders en het 
ging ook langere tijd anders, want 
nu werd Elinkwijk wel terug gedron-
gen en moest men zich meer op de 
counter gaan richten. Nadat Jasper 
de Haer voor het doel langs kopte, 
werd dat voorbeeld door Schut aan 
de andere zijde gevolgd met een 
voorzet voor het doel langs. Daar-
na moest Dirven redden op een vrije 
trap van Jeroen Westera en ook de 
bal net voor de voeten van Jasper 

de Haer weghalen na een doorge-
kopte hoekschop. Na 57 minuten 
een grote kans voor Frank Verlaan 
na fraai voorbereidend werk van 
Duane Sinester, maar het voor de 
goede voet leggen van de bal nam 
teveel tijd in beslag, waardoor de in-
zet nog geblokt kon worden. Daar-
na nog weer een aantal hoekschop-
pen en een heel fraaie poging van 
Duane Sinester, die zijn geplaatste 
bal net langs de verkeerde kant van 
de paal zag draaien. Halverwege de 
tweede helft weer eens gevaar van 
de thuisploeg, maar Baino slaagde 
er niet in de voorzet van Koppen bij 
de tweede paal binnen te glijden. 
Kort hierna een goede kans voor de 
Haan, maar de Utrechtse midden-
velder strandde na een voorzet van 
Baino op Eelco Zeinstra. Dit waren 
de voortekenen, dat Elinkwijk weer 
wat uit de schulp kroop en na 81 
minuten kwamen ze zelfs weer op 
voorsprong, toen een hoekschop in 
eerste instantie werd weggewerkt, 
maar in de rebound een steekpass 
op Korssen volgde, die met een 
schuiver de stand op 2-1 bracht. 

Veerkracht
Er werd echter veerkracht getoond, 
want vanaf de aftrap ging Jasper de 
Haer naar voren en werd ten kos-
te van een kaart plus vrije trap een 
halt toegeroepen. Aanvoerder Frank 
Verlaan ontfermde zich over de vrije 
trap vanaf ongeveer 20 meter en 
zijn laag ingebrachte bal werd on-
danks een overvol strafschopgebied 
door niemand geraakt en Dirven 
was een geslagen man, 2-2. Maar 
nog geen minuut later was de 3-2 
een feit, toen Michael Kentrop werd 
afgetroefd en Korssen wederom 
inschoot. Omdat de bal door Joe-
ri Onderwater werd geraakt, stond 
Eelco Zeinstra letterlijk op het ver-
keerde been en rolde de bal ach-
ter hem langs in het net. Nu ont-
brak de kracht om nogmaals terug 
te komen en dus eindigde de wed-
strijd in verlies met als bijkomend 
gevolg, dat het wél winnende Hol-
landia (dat dus een meer dan prima 
serie neerzet) nu een ruime voor-
sprong heeft verkregen en een heel 
grote inzinking zal moeten krijgen 
om de spanning nog terug te bren-
gen. Vooralsnog waren zij in ieder 
geval de grote winnaar van deze 
versnipperde speelronde.

CSW knokt zich naar 
de overwinning
Wilnis - CSW heeft zaterdag een 
zeer belangrijke overwinning be-
haald voor een plek in de nacom-
petitie. De ploeg van Dennis van der 
Ing speelde ruim een half uur met 
negen man maar wist toch een 3-
2 overwinning uit het vuur te slepen 
tegen SCW, de ploeg van oud trai-
ner Hans Verhoogt.
CSW begon voortvarend aan de 
wedstrijd en probeerde de tegen-
stander snel onder druk te zetten.
De eerste kans diende zich dan ook 
al snel aan toen na goed storen de 
bal bij Frank Zaal terecht kwam. Zijn 
schot ging echter net voorlangs. 
SCW liet zich echter ook niet onbe-
tuigd en met het windje mee pro-
beerde de ploeg er wat meer uit ko-
men. Dat leverde ook meteen de 0-
1 op.
Foutief uitverdedigen van CSW aan 
de rechterkant van het veld lever-
de balbezit op voor SCW. De daar-
opvolgende voorzet kon ongehin-
derd worden ingekopt. CSW liet het 
er niet bij zitten en kwam al snel op 
1-1. Cesar de Kuyer stuitte nog op 
de doelman van SCW maar in de re-
bound was het Frank Zaal die de bal 
in het lege doel tikte. CSW drukte 
door en kwam al vrij snel op voor-
sprong. Raymond Wens stuurde de 
snelle JayKlaas Wijngaarden weg en 
oog in oog met de keeper maakte 
Wijngaarden het beheerst af.

Startblokken
Na de rust kwam CSW heel goed 
uit de startblokken en wilde het du-
el snel naar zich toetrekken. Twee 
minuten na rust kwam het al op 3-
1. Jay van Wijngaarden legde de 
bal breed op Vincent Wens die ver-
woestend uithaalde. De bal spatte 

uiteen op de vuisten van de keeper 
maar de terugspringende bal werd 
door Jay Wijngaarden keurig inge-
kopt. Vlak hierna kwam CSW met 
10 man te staan toen Frank Zaal zijn 
tweede gele kaart incasseerde. De 
ploeg uit Wilnis was even van slag 
en uit een van de weinige keren dat 
SCW er uit kwam werd prompt de 3-
2 gescoord.
Toen na een kwartier spelen in de 
tweede helft ook Nick de Vink zijn 
tweede gele kaart ontving werd het 
er voor CSW allemaal niet makkelij-
ker op. De ploeg beperkte zich tot 
het verdedigen van de voorsprong 
maar was in aanvallend opzicht zelfs 
de gevaarlijkste ploeg. Na een pri-
ma pass van Cesar de Kuyer kon 
Jay Wijngaarden recht op de goal 
aflopen. Wijngaarden probeerde de 
keeper te omspelen maar de bal rol-
de helaas voor CSW over de achter-
lijn. SCW hield tegen de negen van 
CSW vier man achterin en kon daar-
door het overwicht nauwelijks in 
kansen uitdrukken. Bij CSW stond 
het prima achterin en er werd voor 
elke meter keihard geknokt.

Eén keer kwam CSW nog goed weg 
toen een afstandsschot via de on-
derkant van de lat weer in het veld 
sprong. CSW knokte zich naar het 
einde en vooral Cesar de Kuyer won 
vele minuten door het vasthouden 
van de bal. Vlak voor tijd werd het 
nog bijna 4-2 na een schitterende 
lob van Ronald Lucassen. De kee-
per redde de bal echter vlak voor 
de doellijn. Na een minuut of zeven 
blessuretijd blies de scheidsrech-
ter eindelijk af. Heel CSW kon opge-
lucht ademhalen na de dik verdien-
de overwinning. 

Benjamin Lakerveld 
turnt halve finale

weer in het gareel te krijgen. Hun 
aanval ging nu beter lopen, vooral 
de drie-meter aanval was gevaar-
lijk. Atalante liet zich overbluffen en 
keek al snel tegen een 1-1 setstand 
aan (25-16 en 17-25). 

Gelukkig wist trainer/coach Erik Ra-
ket zijn team weer op de rails te krij-
gen. De concentratie keerde te-
rug, er werden minder fouten op rij 

gemaakt en met 25-15 en een 2-1 
voorsprong zag alles er weer wat 
florissanter uit. 

Toch kwamen de problemen weer 
terug in de vierde set: de Vinke-
veense aanval wist vaak niet te sco-
ren. Dat had ook te maken met een 
bij vlagen matige serve passing van 
de Mulder equipe. De slechte pas-
ers werd uitgekiend onder druk ge-

zet door Keistad. Atalante had daar 
vaak geen antwoord op, anders dan 
de set-up steeds hoog naar de bui-
tenaanvallers te geven. De aanval 
werd daardoor zo voorspelbaar dat 
de blokkeerders en verdedigers van 
Keistad al ruim van te voren wisten 
wat er zou gaan gebeuren. De Kei-
stad verdediging groeide uit tot een 
bijna onneembare vesting, hoe hard 
buitenaanvallers Leonard de Jong 
en Erik Verbruggen ook sloegen. De 
vierde set werd met 21-25 verloren 
en daarmee was de kans op 4 com-
petitiepunten weg. 

De vijfde, beslissende set gaf nog 
kans op 3 competitiepunten. Maar 

dan moesten de MulderMannen 
wel iets in hun spel verbeteren. En 
daar had de ploeg het moeilijk mee. 
De missertjes in de pasing bleven, 
de voorspelbare aanvalsverdeling 
bleef en Keistad maakte daar dank-
baar gebruik van. Met 10-15 was 
het over en konden de Vinkeveners 
een magere twee punten toevoegen 
aan hun saldo.

Woensdag is de topper tegen Tou-
che’86 in Baarn. Atalante en Tou-
che’86 staan op de gedeelde een na 
laatste plaats. De winnaar van deze 
match kon wel eens definitief een 
plaats omhoog schuiven in de com-
petitie stand.
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Atlantis 2 sluit 
zaalcompetitie goed af
Mijdrecht -  Voordat Atlantis 2 op 
zaterdag 29 maart de wedstrijd uit 
tegen VZOD 2 in Kudelstaart begon 
was de situatie over het lijfsbehoud 
in de KNKV derde reserve klas-
se nog onduidelijk. Duidelijk was 
wel dat ZKC’31 inmiddels met haar 
achtste plaats definitief de lantaarn-
drager was geworden met 4 pun-
ten. Daarboven bivakkeerden Atlan-
tis 2 met zes punten en VZOD 2 met 
acht punten. 
 Na een stroeve wedstrijd kwam 
Atlantis als winnaar uit de bus en 
kon de volle buit meenemen naar 
Mijdrecht : 8-11. De door Pimentel-
Fasteners gesponsorde equipe was 
de laatste weken sowieso al in goe-
de doen. Op 8 maart werd op over-
tuigende wijze afgerekend met KIOS 
2 (12-9), waarna TOP 5 met een vol-
le tank aan vertrouwen op 15 maart 
als de gedoodverfde en ongeslagen 
kampioen uit de poule het vuur na 
aan de schenen werd gelegd: uit-
eindelijk nipt 14-16 verlies.
Coach Edwin Lensen diende voor 
deze laatste zaalwedstrijd de spelers 
niet echt meer te motiveren: thuis 
werd onnodig en ongelukkig verlo-

ren met 9-10 en dat zat veel spelers 
niet lekker. Na de tactische bespre-
king werd begonnen met de vol-
gende spelers: Sandra Gortenmul-
der, Wilma Kranenburg, Peter van 
der Wel en Auke van der Zijden in 
de aanval. De verdediging werd ge-
vormd door Mirjam Gortenmulder, 
Sandra Pronk, Jimmy de Koning en 
Barry van der Waa. De reserves wa-
ren: Inge van Moort en Arjen Mar-
kus. Door kort te verdedigen werd 
het spel van VZOD vanaf de eer-
ste minuut ontregeld. Atlantis kwam 
steeds met 1 doelpunt voor, maar 
was onvoldoende effectief in de af-
ronding, waardoor VZOD enkele ke-
ren langszij wist te komen. De wis-
pelturige wedstrijdleiding deed ook 
een duit in het zakje met veel on-
verklaarbare beslissingen. De beste 
man zag ze even ‘vliegen’  Toppunt 
was een gele kaart voor de tegen-
stander wegens hinderen bij nota 
bene een ordinaire spelhervatting. 
 Na een ruststand van 6-6 wist At-
lantis eindelijk een grotere marge 
op te bouwen door middel van een 
paar zuivere afstandschoten van 
grote afstand. Vervolgens deden 

een een paar slimme korte kansen 
van Atlantis de stand uitkomen op 
7-11. Hiermee kwam het besef bij 
VZOD dat er op deze dag niks viel 
te halen in de tweestrijd met Atlan-
tis. Het scorebord gaf na het laatste 
fluitsignaal 8-11 aan.

 Atlantis 2 heeft met deze winst de 
zesde plaats ingenomen op de rang-
lijst en daarmee stuivertje gewisseld 
met VZOD 2, dat door een minder 
doelsaldo een zevende plaats be-
zet. Tenslotte zal de komende week 
via de KNKV reglementen duidelijk-
heid moeten worden verkregen over 
het feit of de nummer 7 uit de pou-
le toch nog een degradatiewedstrijd 
zal moeten spelen. Een mogelijke 
degradatiewedstrijd (met weder-
om VZOD) zal dan uitsluitsel moe-
ten geven. Het is daarentegen te ho-
pen dat de twee punten, die eerder 
in het seizoen in mindering zijn ge-
bracht (wegens niet op komen da-
gen), niet de molensteen gaat wor-
den voor de jonge ploeg. Op 19 april 
begint vooralsnog de tweede helft 
van de veldcompetitie voor Atlan-
tis 2.

Atlantis 2 sluit binnenseizoen af met mooie overwinning op VZOD uit Kudelstaart

Atlantis B1 ongeslagen 
kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft het door Ruijgrok Makelaars 
gesponsorde team ATLANTIS B1 
de laatste wedstrijd gespeeld in de 
zaalcompetitie. Na een matige eer-
ste wedstrijd van het zaalseizoen 
heeft Atlantis B1 een mooie reeks 
overwinningen in de wacht weten 
te slepen, waardoor het op 8 maart 
in een uitwedstrijd kampioen wist 
te worden.
De eerste zaalwedstrijd begon matig 
voor de ploeg uit Mijdrecht. Bij Per-
nix uit wist Atlantis niet verder te ko-
men dan een gelijk spel. De tweede 
wedstrijd bleek een wedstrijd te zijn 
waar Atlantis de rest van het sei-
zoen vertrouwen uit heeft weten te 
putten. Door goed geconcentreerd 
verdedigen en een hoog speltempo 
van Atlantis werd er met 13-2 ge-
wonnen van Tempo.
Hierna volgde een mooie reeks met 

overwinningen. SDO (H) werd ver-
slagen met 10-7, Kios werd versla-
gen met 11-7 en VZOD met 9-7. 
Hierna kwam  de grootste concur-
rent op bezoek in Mijdrecht. De Vin-
ken hadden op dat moment 1 ver-
liespunt meer dan Atlantis en wa-
ren dus gebrand op een overwin-
ning. Na een spannende wedstrijd, 
die tot de laatste minuut gelijk op 
ging, wisten de Mijdrechtenaren 
in de laatste minuut het winnende 
doelpunt te maken, waardoor er een 
11-10 winst werd behaald.
Op 8 maart stonden er nog 2 wed-
strijden op het programma en had 
Atlantis nog steeds geen wedstrijd 
verloren waardoor er 3 punten voor-
sprong waren behouden op de 
nummer 2. Bij winst op VZOD zou 
het kampioenschap niet meer ont-
nomen kunnen worden. Zenuwen 
overheerste het spel van Atlantis in 

de eerste helft waardoor pas na 12 
min spelen het eerste doelpunt ge-
scoord wist te worden. Door goed 
verdedigend werk en vertrouwen in 
het eigen spel werd er uiteindelijk 
met een grote overwinning 13-5 ge-
wonnen en was het kampioenschap 
een feit. 
Afgelopen zaterdag werd ook de 
laatste wedstrijd tegen De Vinken 
nog gewonnen met 7-5, waardoor 
Atlantis B1 met maar 1 verliespunt 
in 12 wedstrijden verdient kampioen 
is geworden.
Die middag is er in de kantine ge-
huldigd in bijzijn van familie en 
vrienden. Ook de sponsor  Ruijg-
rok Makelaars was hierbij aanwezig. 
We willen iedereen die ons dit zaal-
seizoen gesteund heeft tijdens on-
ze wedstrijden bedanken en hopen 
jullie tijdens het buitenseizoen alle-
maal weer terug te zien.

Atlantis B1 ongeslagen kampioen

155 deelnemers aan Schoolzwemwedstrijden ZDRV

Driehuis & Pijlstaartschool 
winnaars 2008
De Ronde Venen - Op zaterdag 29 
maart 2008 zijn de 7e Schoolzwem-
wedstrijden gehouden door Zwem-
vereniging De Ronde Venen (ZDRV). 
Ruim 155 leerlingen van alle basis-
scholen in De Ronde Venen, in de 
groepen 3 tot en met 8 hebben weer 

hard gezwommen voor de beste tij-
den op de onderdelen schoolslag, 
rugslag en vrije slag. 
Het eerste deel van de middag 
wordt gezwommen door de leerlin-
gen uit groep 3 tot en met 5 voor 
de afstand van 25 meter per onder-
deel. Het tweede deel van de mid-
dag zetten de leerlingen uit groep 6 

tot en met 8 hun beste beentje voor 
op de afstanden van 50 meter per 
onderdeel.
Alle deelnemers deden even en-
thousiast mee en gingen uiteraard 
voor de winst. “Het lijkt wel of de 
deelnemers ieder jaar harder zwem-

men, ze gaan als een speer” aldus 
Rob Strubbe, organisator van de 
ZDRV. “En niet alleen de leerlingen, 
maar ook de organisatie ging als 
een speer,” vertelt Astrid, die de kin-
deren van de Josef school begeleid. 

Nationale Sportweek
De Schoolzwemwedstrijden zijn ge-

organiseerd in samenwerking met 
De Nationale Sportweek. Deze vind 
plaats van 28 maart tot en met 5 
april. 
Het doel van deze week is om sport 
en sporten in een sportvereniging 
onder de aandacht van een zo breed 
mogelijk publiek te brengen. In het 
hele land kunnen bijvoorbeeld wed-
strijden, open dagen en toernooi-
en bij sportverenigingen bezocht 
worden en kan er meegedaan wor-
den. Alle activiteiten zijn per woon-
plaats op te zoeken op www.natio-
nalesportweek.nl

Sponsoring
De Schoolzwemwedstrijden wor-
den geheel door vrijwilligers geor-
ganiseerd en zouden niet mogelijk 
zijn zonder de sponsors. Hiervoor 
dank aan de sponsors: Gemeente 
De Ronde Venen, Rabobank Veen-
stromen, Koopmans’ Verpakkingen, 
Brouwer Transport, Profile Tyrecen-
ter Hogendoorn, Schadenet Kranen-
burg, HEMA Mijdrecht, Van Hilten 
Kantoorinstallaties, Grafisch Cen-
trum De Ronde Venen, Multifill en 
Duo Sport Mijdrecht. 

Volgend jaar wil de ZDRV natuur-
lijk alle leerlingen van de basisscho-
len in De Ronde Venen weer de ge-
legenheid geven om aan dit evene-
ment deel te nemen. Wilt u ook de 
ZDRV ook steunen bij deze activi-
teit? Met uw hulp komen we er wel! 
Neem contact op via   PR@ZDRV.nl 
of 0297-284085.

De Vinken F1 kampioen 
eerste klasse!!!!
Vinkeveen - Op het veld waren ze 
al ongeslagen kampioen gewor-
den , daarom ging de Vinken F1 in 
de zaalcompetitie naar de hoogste 
klasse. Maar ook in deze competitie 
waren ze duidelijk de beste. Zater-
dag 29 maart speelde ze hun laatste 
wedstrijd tegen Groen Geel. Ze wa-
ren al kampioen dus er stond niets 
meer op het spel behalve dan ook 
deze wedstrijd met winst af te slui-
ten. Al na een paar minuten stond er 
3-0 op het scorebord. Met fraai spel, 
snel overspelen, mooie doorloopbal-
len werd de uiteindelijke score 12-
1. Het kampioenschap kon gevierd 
worden. Ze kregen een mooie me-
daille. ‘S middags hebben ze samen 
met de D1 ( ook kampioen) eerst bij 
de Vinken 2 hun coach Heleen aan-
gemoedigd en daarna werden ze 
gehuldigd met een mooi bosje bloe-
men, een medaille en een diploma. 
En daarna mochten ze als teams van 
de week oplopen met de Vinken 1. 
De Vinken F1 van harte gefeliciteerd 
met dit kampioenschap en natuur-
lijk ook de trainsters Heleen en Jes-
sica gefeliciteerd met dit mooie re-
sultaat. We gaan nu weer naar het 
veld ook daar spelen ze in de eer-
ste klasse, en heel misschien weer 
kampioen??

Veenland Turners behalen de 
vierde plaats in de finale!!
De Ronde Venen - Zaterdag 29 
maart werd in Wilnis de finale van 
de mini drie en vierkamp gehouden. 
Middels een voorronde hadden de 
jongens van Veenland zich geplaatst 
voor de finale. Dit was al een  knap-
pe prestatie. De jongens mochten in 
de eerste ronde gelijk van start. Als 
eerste was de mat aan de beurt. Dit 
keer gingen alle koprollen en hand-

standen recht en keurig. Op naar 
de brug. De zwaaien waren keu-
rig hoog helaas waren er een paar 
benen die niet in de spreidzit wil-
den. Maar verder verliep alles keu-
rig. Op naar alweer het laatste toe-
stel het rek. Met keurige oefeningen 
en bij Fin lukte de borstwaarts om 
en bij Brian waren zijn spierballen 
nu sterk genoeg voor een perfecte 

buighang. Ze behaalde hier het een 
na hoogste aantal behaalde pun-
ten. Om kwart voor tien waren we 
alweer klaar en we moesten tot half 
een wachten op de prijsuitreiking. 
Het was heel zuur want het bleek 
dat we op de prachtige maar oh zo 
vervelende vierde plaats waren ge-
eindigd. Jongens wij zijn erg trots op 
jullie met dit fraaie resultaat.


