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GemeentelIjke BekenDmAkInGen

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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Abcoude
Blomswaard 6
Gein-Zuid 17
Kloosterhof 2
Dr. Koomansstraat 4
Waardassackerstraat 42
mijdrecht
Buitenkruier 45
Maansteen 51
Vinkeveen
Demmeriksekade 25
Waverbancken 2
Wilnis
Dorpsstraat 36

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

De hoef
Kromme Mijdrecht 10

mijdrecht
Bonkelaar 11
Dubloen 17
Gouden Reaal 2
Nijverheidsweg 11b
Topaas 19

Plaatsen van een dakkapel
op voordakvlak
Breken van 1000 ton puin
Vervangen van een raam in
openslaande deuren
Plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een dakkapel
op zijdakvlak
Plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde

Bouwen

W-2011-0166

23-3-2011

Werkzaamh.
uitvoeren
Bouwen

W-2011-0175

28-3-2011

Viergang 11

W-2011-0178

29-3-2011

Vinkeveen
Plaswijk 59

Bouwen

W-2011-0168

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0172

25-3-2011

Bouwen

W-2011-0167

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0177

29-3-2011

Bouwen

W-2011-0169

26-3-2011

Bouwen

W-2011-0171

28-3-2011

Slopen

W-2011-0170

24-3-2011

Waverveensepad 25

Slopen van de inrichting
en achtergevel

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VeRleenDe BouWVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

mijdrecht
Constructieweg 15

Vergroten van een bedrijfsruimte

2010/0586

28-3-2011

Wijzigen van verleende bouwvergunning:
veranderen van een woonhuis met kelder en
verplaatsen van de parkeerplaatsen van kelder
naar eigen buitenterrein

2010/0590

28-3-2011

Veranderen en vergroten van twee woningen
met garage/berging

2010/0568

29-3-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Slopen

W-2011-0021

17-3-2011

Plaatsen dakkapel op
voorgeveldakvlak van de woning
Plaatsen van een dakkapel op dak
aan de voorzijde woning
Slopen van een asbest rookkanaal
Aanbrengen van 2 overheaddeuren
en enkele kozijnen
Plaatsen van een dakopbouw
aan de voorzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0054

29-3-2011

Bouwen

W-2011-0086

21-3-2011

Slopen
Bouwen

W-2011-0141
W-2011-0096

22-3-2011
17-3-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0043

21-3-2011

W-2011-0116

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0088

22-3-2011

Slopen

W-2011-0072

29-3-2011

Slopen

W-2011-0103

24-3-2011

Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2010-2079

21-3-2011

W-2010-2085

29-3-2011

Vergroten van een dakkapel
Plaatsen van een zijaanbouw aan
een bestaand vrijstaand huis
Verwijderen van AC golfplaten
van een schuur en garagebox

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 18a Slopen van drie schuren
Wilnis
Herenweg 240a
Herenweg 296

Wijzigen van gevels van een
nieuw te bouwen rundveestal
Uitbouwen/verlengen van
bestaande achterpui

Vervangen van een schuur

Oprichten van een woning
met een berging
Realiseren van een verdieping
op de garage

OV scoort
dikke
voldoen de

Wilnis
Herenweg 23-25

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Rectificatie.
In De Ronde Vener van 23 maart 2011 en de VAR van 24 maart 2011 stond bij verleende bouwvergunningen
in combinatie met ontheffing/wijziging vermeld: Wilgenlaan 47A in Vinkeveen, het oprichten van een bedrijfspand met woonruimte, bouwplannummer: 2010/0390. Dit moet zijn Wilgenlaan 47 in Vinkeveen.

2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 28 april 2011
a. Het vaststellen van een lijst met categorieën van gevallen, waarin een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist (raadsvoorstel Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) spreekt over ‘activiteiten’ als verzamelnaam
voor zaken waarvoor vergunningplicht geldt. Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de mogelijkheden
om medewerking te verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan veranderd. Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van een binnenplanse
ontheffing - één die door het bestemmingsplan zelf geregeld is - of een buitenplanse ontheffing op grond
van een limitatieve lijst met gevallen. Deze lijst is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in
hoofdstuk IV, artikel 4. Voor activiteiten die niet onder één van deze ontheffingsmogelijkheden vallen bestaat
de mogelijkheid om medewerking te verlenen met een uitgebreide procedure. De raad moet in dit geval een
verklaring van geen bedenkingen afgeven.
b. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel nr. 0018/11)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van artikel 2.3.1 tabel inkomen-huur. Deze aanpassing is noodzakelijk in het kader van nieuwe wetgeving welke per 1 januari 2011 van kracht is. Bij behandeling van de harmonisatie van regelgeving in de raadsvergadering van 3 januari 2011 is de toezegging gedaan om de huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 in de raadscommissie Ruimte te bespreken.
c. Routering gevaarlijke stoffen (Raadsvoorstel nr. 0014/11)
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Met dit voorstel wordt vastgelegd via welke routes transport van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden. Zo kunnen gevoelige locaties zoals dorpscentra worden vermeden.
5. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken en mededelingen te doen.
6. Sluiting

Geslaagde missie pabostudenten
naar school in Bosnië
VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Wilnis - De in Wilnis woonachti- om de reis en het verblijf te betalen
ge Marleen Kentrop
is op zondag en om de noodzakelijke middelen
Abcoude
Kerkstraat 32b
Uitbreiden van de woning
Bouwen
W-2011-0047
29-3-2011
27 maart weer veilig
thuisgekomen
en materialen
ter plaatse
te kunnen
met een zorgunit
Afwijken
bestemming
uit Zenica in Bosnië. Met 63 an- kopen om de school op te knapdere medestudenten van het Mar- pen. Marleen wist bij familie, vriennix College in Utrecht heeft zij zich den en bedrijven bijna duizend eueind maart ingezet voor een bete- ro bij elkaar te sprokkelen waardoor
re en nettere huisvesting voor leer- zij een flinke bijdrage kon leveren
lingen van de basisschool Alek- aan het opknappen van de school
sa Santic in de gelijknamige Bosni- en om samen met de leerlingen ook
sche plaats die zo’n 100.000 inwo- nog leuke maar wel educatieve dinners telt. Een dergelijk project staat gen te doen. Immers, dat ligt in lijn
niet op zichzelf, omdat dit geregeld met haar opleiding om straks voor
wordt uitgevoerd door studenten de klas te staan.
van het Marnix College. Een en ander staat onder auspiciën van Out Vijf lokalen opgeknapt
of Area uit Breda die zich inzet voor “Wij zijn op 22 maart met z’n allen
betere school- en leeromstandig- per vliegtuig vanaf Schiphol verheden voor kinderen in Bosnië. Out trokken naar Sarajevo. Eerst zou dat
of Area organiseert en faciliteert dit een busreis zijn naar Duitsland om
soort bezoeken van studenten op daar op het vliegtuig te stappen,
de locatie waar zo’n school zich be- maar dat is uiteindelijk aangepast.
vindt. Kern is dat de studenten zelf Prettig, want dat scheelde een hoop
moeten zorgen voor sponsorgeld tijd”, vertelt Marleen. “De groep bestraatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

De schoollokalen worden opgeknapt. Op de achtergrond links hanteert Marleen Kentrop de witkwast

Het eindresultaat mag er zijn

stond uit zes jongens en de rest allemaal meiden… Ter plaatse werden we in een hotel ondergebracht
en dat is ook van de stichting Out of
Area. Doel was het opknappen van
de schoollokalen. Maar omdat andere studenten ook aardige bedragen bij elkaar hadden weten te krijgen, bleek er een restbedrag van
2.500 euro te zijn. Daarmee hebben we later de vloeren van drie van
de vijf opgeknapte lokalen vervangen door laminaat. Eerst zijn de oude vloeren eruit gesloopt en vervolgens zijn door onszelf de laminaatvloeren erin gelegd. Dat was wel
even passen en meten want daar
hebben wij natuurlijk geen ervaring in. Maar is het is allemaal gelukt en het is een mooie vloer geworden. Binnen drie dagen hebben
we met z’n allen vijf lokalen opgeknapt. Het werk hebben we over vijf
groepen verdeeld en om de beurt
hebben we ons bezig gehouden met
de kinderen op school, terwijl andere groepen de lokalen onder handen namen. Daarvoor hadden we
een speciale dagindeling opgezet
om dit mogelijk te maken. We zijn
begonnen met het uitruimen van de
lokalen. Vervolgens zijn de muren
en plafonds aangepakt. Die moesten eerst geschuurd worden, omdat
er oude verflagen op zaten, vervolgens zijn ze geplamuurd en gestukadoord, gewit en geschilderd. Op
sommige delen hebben kunstzinnige studenten mooie muurschilderingen aangebracht. Tot slot hebben
we het laminaat gelegd en de lokalen weer ingericht. Het geheel ziet
er heel mooi uit.”
Kick
Marleen vertelt ook nog dat zij met
de kinderen is wezen ‘stoepkrijten’
en ‘bellenblazen’. Voor dat laatste
had zij een bellenblaassetje meegenomen waarbij je met zeepsop door
een metalen oogje grote zeepbellen
kan blazen. “Ik heb nog nooit een
17-jarige jongen zo gelukkig gezien met bellen blazen. Stoepkrijten vonden ze ook helemaal geweldig. Ik heb mijn ogen uitgekeken waar die kinderen al gelukkig
mee kunnen zijn. We hadden ook
spelletjes meegenomen, zoals badminton en materiaal om te knutselen. Als bedankje kregen wij van de
kinderen een voorstelling waarin zij
op traditionele wijze voor ons dansten en zongen. Dat was leuk en indrukwekkend. Dat geeft je een kick
te zien hoe dankbaar en blij die kinderen zijn. Van de schooldirectrice

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,9%!!!
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

AlGemeen mAnDAAtBesluIt 2011.2
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 april 2011 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit 2011.2 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het
Algemeen mandaatbesluit 2011.1, vastgesteld op 4 januari 2011. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester
en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het
mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen en nieuwe verordeningen. Het
besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

De Ronde Venen - Ondanks het feit Nieuwe Meerbode wederom beslo- de best gelezen, best bezorgde en
dat het college van burgemeester en ten om de officiële berichtgeving meest gewaardeerde krant in de gewethouders van de gemeente De van de gemeente De Ronde Venen meente De Ronde Venen. Dus horen
Ronde Venen afgelopen week beslo- toch wekelijks te blijven publiceren. de lezers ook in die krant de officiële
VeRleenDe BouWVeRGunnInG In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
ten heeft om hun Ingediend
wekelijkse
De directie van deze krant vindt na- gemeentelijke informatie te kunnen
na 1 juli 2008 publiBurgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:
VeRGADeRInG
RuImtelIjke
zAken
en PuBlIeke
APRIl week
catie van de gemeentepagina
voor- melijk dat zij Bouwnr.
dat aanVerzenddat.
haar trouwe
le- commIssIe
lezen
en dat
blijft
ookWeRken
zo. 12Elke
straatnaam
Aard van het bouwwerk
Vergaderlokatie: raadzaal
vergunning
Aanvang:
19.30 uur
lopig te gunnen aan Holland Com- zers verplicht is. De Nieuwe
Meerbovindt u deze informatie op pagina 2
Voorziter: De heer R. Blans
mijdrecht
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 april 2011.
binatie B.V., heeft de
directie van
demetis,
blijkt uit
diverse
onderzoeken,
van deze krant.
Robijn 17
Vergrotende
van een woning
een dakopbouw
2010/0539
22-3-2011
1. Opening
en uitbouw en veranderen achtergevel

Hypotheken
met vaste
rentepercentages

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Talingenlaan
91, 3645 GL in Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van 6 april 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
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RENTE 10 JAAR VAST

Lees In de provincie

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

Nieuwe Meerbode blijft officiële
berichten gemeente publiceren
Vinkeveen
Herenweg 32a

6 april 2011

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

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

heeft iedereen een oorkonde gekregen als bewijs van dankbaarheid. De laatste dag zijn we op excursie geweest, waarbij we ook nog
de vroegere oorlogsgebieden hebben bezocht, voor zover dat veilig
was want er liggen 15 jaar na dato
nog steeds heel veel niet geruimde
levensgevaarlijke landmijnen. Een
dag later zijn we weer op het vliegtuig gestapt met de gedachte ‘we
gaan volgend jaar weer’, want er is
nog heel veel te doen en ik wil mij
daar graag voor inzetten.”
Aldus Marleen die bij dezen de
sponsors wil bedanken voor hun
bijdragen. Dat zijn behalve familie en talloze vrienden en kennissen, Boreco uit De Meern, Walraven
BIS Mijdrecht, Makelaardij Van der
Helm, Juwelier Nant Hartel en Rijwielzaak De Haan uit Wilnis.
Hartelijk bedankt!

Kunst voor iedereen
www.kunstuitleen-timeless.nl
TE KOOP
WILNIS

Vossestaart 34
Riante uitgebouwde
hoekwoning met gaRage
c.q. multifunctioneel bijgebouw in
kindvriendelijke woonomgeving.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Geen wereldkampioen sledehondenrennen
Mij drecht - Hans van de Hoeve en
zijn partner Femke Broere zijn helaas
niet in de prijzen gevallen tijdens het
wereldkampioenschap sledehonden
rennen, dat in het weekend van 18
tot en met 20 maart in het Noorse
Hamar is gehouden. Hans en Femke
zijn de enige inwoners uit De Ronde Venen die deze sport beoefenen.
Eerder werd in deze krant daar melding van gemaakt (23 februari. red).
Zij hebben wel hun uiterste best ervoor gedaan en ook de trainingen
vooraf vertoonden perspectief op
een hoge klassering. Maar zoals het
bij veel sporten wel eens gaat, zit het
soms tegen en wordt niet aan de verwachtingen beantwoord. “Wij hebben er 1.600 kilometer voor gereisd

om deel te nemen maar sommige
honden kampten tijdens de trainingen met blessures. Ook zij kunnen
die oplopen net zoals bij mensen.
Beperkt
Omdat wij zuinig op onze honden
zijn was hun inzet beperkt en zijn
we in het internationale veld van 33
deelnemers 18e geworden. Scandinavische equipes gingen met de eer
strijken. Nog niet eens zo slecht als
je de omstandigheden in aanmerking neemt”, vertelt Hans ons desgevraagd. “Maar bij alle wedstrijden doe je ervaring op en dat is dan
weer positief. Verder hebben wij nog
een goede en sterkte sledehond erbij kunnen kopen van een collega uit

Narvik. Het seizoen is nu voor ons
over en de honden kunnen herstellen van hun overigens lichte blessures. Wij gaan deze zomer weer trainen met een kar achter het zesspan.
Dat komt goed uit want in november
nemen wij deel aan het EK hondenkar racen, dus geen slee maar een
kar (zoals een sulky bij de drafsport).
Dat wordt net over de grens in Duitsland gehouden. Dicht bij de deur
dus. In januari 2012 is er dan weer
een EK met de slee, nu in Frankrijk.
Dan gaan we opnieuw proberen in
de prijzen te vallen.”
Aldus Hans die wijst op de website
voor degenen die meer willen weten
over deze sport:
www.racingsleddogs.nl.

Hans van de Hoeve uit Mijdrecht viel dit keer niet in de prijzen tijdens het WK sledehonden rennen in Noorwegen

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGen

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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Abcoude
Blomswaard 6
Gein-Zuid 17
Kloosterhof 2
Dr. Koomansstraat 4
Waardassackerstraat 42
mijdrecht
Buitenkruier 45
Maansteen 51
Vinkeveen
Demmeriksekade 25
Waverbancken 2
Wilnis
Dorpsstraat 36

Datum
ontvangst

Plaatsen van een dakkapel
op voordakvlak
Breken van 1000 ton puin

Bouwen

W-2011-0166

23-3-2011

Werkzaamh.
uitvoeren
Bouwen

W-2011-0175

28-3-2011

Viergang 11

W-2011-0178

29-3-2011

Vinkeveen
Plaswijk 59

Bouwen

W-2011-0168

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0172

25-3-2011

Plaatsen van een dakkapel
op zijdakvlak
Plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde

Bouwen

W-2011-0167

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0177

29-3-2011

Wijzigen van gevels van een
nieuw te bouwen rundveestal
Uitbouwen/verlengen van
bestaande achterpui

Bouwen

W-2011-0169

26-3-2011

Bouwen

W-2011-0171

28-3-2011

Slopen van de inrichting
en achtergevel

Slopen

W-2011-0170

24-3-2011

Topaas 19

Vervangen van een raam in
openslaande deuren
Plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning
Plaatsen van een dakkapel

Bouwnr.

mijdrecht
Constructieweg 15

Vergroten van een bedrijfsruimte

2010/0586

28-3-2011

Wijzigen van verleende bouwvergunning:
veranderen van een woonhuis met kelder en
verplaatsen van de parkeerplaatsen van kelder
naar eigen buitenterrein

2010/0590

28-3-2011

Veranderen en vergroten van twee woningen
met garage/berging

2010/0568

Verzenddat.
vergunning

29-3-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe BouWVeRGunnInG In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:
Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vergroten van een woning met een dakopbouw
en uitbouw en veranderen achtergevel

2010/0539

Verzenddat.
vergunning
22-3-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Rectificatie.
In De Ronde Vener van 23 maart 2011 en de VAR van 24 maart 2011 stond bij verleende bouwvergunningen
in combinatie met ontheffing/wijziging vermeld: Wilgenlaan 47A in Vinkeveen, het oprichten van een bedrijfspand met woonruimte, bouwplannummer: 2010/0390. Dit moet zijn Wilgenlaan 47 in Vinkeveen.
VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Abcoude
Kerkstraat 32b

Waverveensepad 25

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Uitbreiden van de woning
met een zorgunit

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0047

29-3-2011

Vervangen van een schuur

Bouwen
Afwijken
bestemming
Slopen

W-2011-0021

17-3-2011

Plaatsen dakkapel op
voorgeveldakvlak van de woning
Plaatsen van een dakkapel op dak
aan de voorzijde woning
Slopen van een asbest rookkanaal
Aanbrengen van 2 overheaddeuren
en enkele kozijnen
Plaatsen van een dakopbouw
aan de voorzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0054

29-3-2011

Bouwen

W-2011-0086

21-3-2011

Slopen
Bouwen

W-2011-0141
W-2011-0096

22-3-2011
17-3-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0043

21-3-2011

W-2011-0116

24-3-2011

Bouwen

W-2011-0088

22-3-2011

Slopen

W-2011-0072

29-3-2011

Slopen

W-2011-0103

24-3-2011

Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2010-2079

21-3-2011

W-2010-2085

29-3-2011

Vergroten van een dakkapel
Plaatsen van een zijaanbouw aan
een bestaand vrijstaand huis
Verwijderen van AC golfplaten
van een schuur en garagebox

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 18a Slopen van drie schuren
Wilnis
Herenweg 240a
Herenweg 296

Aard van het bouwwerk

mijdrecht
Robijn 17

Gouden Reaal 2
Nijverheidsweg 11b

Aanvraagnr.

straatnaam

straatnaam

Dubloen 17

Activiteiten

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Wilnis
Herenweg 23-25

mijdrecht
Bonkelaar 11

Aard van het project

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

Vinkeveen
Herenweg 32a

De hoef
Kromme Mijdrecht 10

Oprichten van een woning
met een berging
Realiseren van een verdieping
op de garage

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
AlGemeen mAnDAAtBesluIt 2011.2
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 april 2011 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit 2011.2 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het
Algemeen mandaatbesluit 2011.1, vastgesteld op 4 januari 2011. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester
en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het
mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen en nieuwe verordeningen. Het
besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Talingenlaan
91, 3645 GL in Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van 6 april 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
VeRGADeRInG commIssIe RuImtelIjke zAken en PuBlIeke WeRken 12 APRIl
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorziter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 april 2011.
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 28 april 2011
a. Het vaststellen van een lijst met categorieën van gevallen, waarin een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist (raadsvoorstel Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) spreekt over ‘activiteiten’ als verzamelnaam
voor zaken waarvoor vergunningplicht geldt. Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de mogelijkheden
om medewerking te verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan veranderd. Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van een binnenplanse
ontheffing - één die door het bestemmingsplan zelf geregeld is - of een buitenplanse ontheffing op grond
van een limitatieve lijst met gevallen. Deze lijst is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in
hoofdstuk IV, artikel 4. Voor activiteiten die niet onder één van deze ontheffingsmogelijkheden vallen bestaat
de mogelijkheid om medewerking te verlenen met een uitgebreide procedure. De raad moet in dit geval een
verklaring van geen bedenkingen afgeven.
b. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel nr. 0018/11)
Het college doet het voorstel tot aanpassing van artikel 2.3.1 tabel inkomen-huur. Deze aanpassing is noodzakelijk in het kader van nieuwe wetgeving welke per 1 januari 2011 van kracht is. Bij behandeling van de harmonisatie van regelgeving in de raadsvergadering van 3 januari 2011 is de toezegging gedaan om de huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 in de raadscommissie Ruimte te bespreken.
c. Routering gevaarlijke stoffen (Raadsvoorstel nr. 0014/11)
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Met dit voorstel wordt vastgelegd via welke routes transport van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden. Zo kunnen gevoelige locaties zoals dorpscentra worden vermeden.
5. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken en mededelingen te doen.
6. Sluiting

20 woningbranden per dag… - 1.153 slachtoffers per jaar

100% meer overlevingskans met een rookmelder
Bestel nu uw rookmelder!
Ga naar de website
of bel 0800 - 1936

www.brandwonden.nl/winkel

24,95
Gegara
ndee
10 jaar rd
levens
duur

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
nr.

28 / week 14 / 6 april 2011

Utrechtse dieren
in kaart gebracht

Het Openbaar Vervoer in de
provincie Utrecht doet het goed!
Reizen met de bus en de tram
wordt door reizigers in deze
provincie hoger beoordeeld dan
het landelijk gemiddelde. In het
busvervoer worden vooral de veiligheid van de rit en gebruiksgemak van de OV-chipkaart hoog

PS

gewaardeerd, met respectievelijk
een 7,9 en 7,2. Het totale Openbaar Vervoer krijgt een 7,4 van
de reiziger. De cijfers gaan over
het afgelopen jaar en komen uit
de landelijke OV-Klantenbarometer 2010 van het Kennisplatform
Verkeer en Vervoer. De cijfers
zeggen onder meer iets over zit-

plaats, netheid, informatie, tarief,
frequentie en sociale veiligheid.
Provincie Utrecht maakt op basis
van dit onderzoek én op basis
van gegevens van de vervoerder
(kwaliteit van het aanbod) een
jaarverslag dat ons meer vertelt
over stiptheid, klachtafhandeling
en reizigerswaardering.

Ursula Blom (PvdA):
“Het is verheugend dat de busreizigers in het streekvervoer
van de provincie Utrecht tevreden zijn. Tegelijkertijd geeft de
OV-barometer over de stedelijke gebieden, waaronder Utrecht,
een minder positief beeld. De PvdA vindt dat, om écht meer
reizigers in het OV te krijgen, vooral in de stedelijke gebieden
een flinke verbetering nodig is.
De frequentie moet hoger (meer treinen en bussen per uur)
en de kwaliteit moet beter. Op korte termijn zetten wij in op
verbetering van hoogwaardig busvervoer en op langere termijn
uitbreiding van tramvervoer en een railverbinding met Almere.
Snelle aanleg van de tramlijn Utrecht CS-De Uithof en verdere
uitbreiding van het Utrechtse regionale tramnet (o.m. de
Uithof/Zeist/Driebergen en Leidsche Rijn) heeft onze prioriteit.
In de OV-barometer blijkt dat de mensen de tarieven veel
te hoog vinden. De PvdA vindt het belangrijk dat het OV
betaalbaar blijft.”

GS

Gedeputeerde Van Lunteren:

“In de verkiezingstijd laaide de stelling weer in alle
hevigheid op: maken we wegen óf werken we aan
Openbaar Vervoer? Ik heb dat altijd een vreemde
patstelling gevonden. Ik ga
met de trein als ik in het
centrum van Amersfoort moet
zijn, maar met de auto als we
met het gezin een weekendje
weg gaan. Je hebt verschillende
vormen van vervoer voor
verschillende doeleinden. Als
bestuurder heb ik de afgelopen
tijd geprobeerd de tegenstelling
te veranderen in een 'en-en'
benadering. Want ik hoef
u niet uit te leggen dat OV

van groot belang is in onze drukbevolkte provincie.
Daarom doet de provincie er alles aan om mensen
te verleiden gebruik te maken van het OV, op een
eigentijdse manier.
Eerst kwam er een
OV chipkaart en
in de toekomst
misschien zelfs
draadloos internet.
Zo houden we de
service op peil.
En dat de klant
dat waardeert,
blijkt ook dit jaar
weer uit de OVklantenbarometer.”

Ton Richter, Faunafotografie (www.faunafotografie.nl)

Dikke voldoende voor
Utrechts Openbaar Vervoer

Ruim 700 vrijwilligers speurden afgelopen zaterdag in drie uur tijd de
provincie af, op zoek naar ganzen, knobbelzwanen en andere dieren die
in Utrecht voorkomen. Voor de zesde keer organiseerde de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) een provinciebrede faunatelling, in samenwerking met een flink aantal partners, waaronder de provincie Utrecht.
Van 9.00 tot 12.00 uur werd er geteld, een unieke gebeurtenis die in
omvang haar gelijke niet kent. Naast de ganzen en de knobbelzwanen
gaat het onder meer om meerkoeten, kraaiachtigen en wildsoorten. Tot
voor kort bestond er geen duidelijk beeld over de exacte verspreiding
en populatieomvang van deze soorten in de provincie Utrecht. De
resultaten van deze telling worden door de Faunabeheereenheid en de
Provincie Utrecht gebruikt voor het natuurbeleid en het faunabeheer.

Nieuw college gepresenteerd
Als eerste van de 12
provincies, heeft Utrecht
een nieuwe coalitie. Met
de pijlers ‘Focus op de
kerntaken, vertrouwen in
de samenleving en een
oplossingsgerichte overheid’
gaat het nieuwe college,
bestaande uit VVD, CDA,
D66 en GroenLinks, de
toekomst in.
Nog geen vijf weken na de
Provinciale Statenverkiezingen
zijn deze vier partijen het
eens geworden over de koers
voor de komende jaren. De
nadruk komt te liggen op
Economische ontwikkeling,
Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur
en landschap, Bereikbaarheid
en Cultuurhistorisch erfgoed.
Taken als podiumkunsten,
welzijn en sport, worden
zorgvuldig afgebouwd. Door te
bezuinigen op niet-kerntaken
voorkomt de nieuwe coalitie
belastingverhoging.
Deze coalitie heeft vertrouwen
in de kracht van mensen en
legt daarom meer nadruk op de

eigen verantwoordelijkheid en op
ruimte voor ondernemerschap.
Om die verantwoordelijkheid
te stimuleren, wil deze coalitie
een cultuur van doelgericht
en oplossingsgericht werken:
meedenken in plaats van
bezwaren en problemen
opwerpen.
Daarnaast snijdt de nieuwe
coalitie ook in eigen vlees.
Ze ziet duidelijk kansen om
naar een kleinere, maar meer
slagvaardige organisatie te gaan.
Dat betekent: minder afdelingen,
flink schrappen in externe inhuur
en ook het aantal gedeputeerden
terugbrengen van zes naar vier.

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
20 april 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor
spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

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

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

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

Scholingsproject Twistvliedschool
Mijdrecht - Vorige week dinsdag 29
maart was de Twistvliedschool welkom in het gebouw van TNT-post op
het industrieterrein. De leerlingen
mochten overal rondlopen en kijken.
Zij hebben tijdens dit bezoek veel

geleerd van postbode Tjeerd, die al
bijna 40 jaar postbode is! De leerlingen van de Twistvliedschool willen
hem nu gaan helpen voor een school
in een ander land! Zij gaan er voor!
www.scholingsprojectbali.nl

Kinderdagverblijf Troetels
bestaat al weer tien jaar
Vinkeveen - Het staat veel ouders
in De Ronde Venen misschien nog
wel vers in het geheugen: de opening van Kinderdagverblijf Troetels in Vinkeveen. Maar die opening is dit jaar al weer tien jaar geleden! De tijd vliegt, zo blijkt maar
weer eens… Het is hoe dan ook reden voor een feestje!
In de afgelopen tien jaar heeft het
kinderdagverblijf vele baby’s en
peuters opgevangen en ‘klaargestoomd’ voor de basisschool. En
vanwege het succes van de opvang
is het oorspronkelijke kleine pandje op Voorbancken ingeruild voor
een groter pand en inmiddels ook al
weer uitgebreid met een kinderdagverblijf én naschoolse opvang ‘buiten’: De Stal in Waverveen. Troetels
mag dan in de loop der jaren groter zijn geworden, nog steeds kenmerkt het kinderdagverblijf zich
door een persoonlijke en kleinschalige insteek. De officiële opening

van Troetels was destijds op 1 mei
2001. De allereerste Troetelkinderen hadden helemaal in het begin
soms zelfs het rijk voor zich alleen!
Iets wat niemand zich nu nog voor
kan stellen…
Het lijkt de leiding én eigenaresse Diana Vredenbregt een geweldig plan om met alle ouders en kinderen van de afgelopen jaren terug
te blikken op het eerst echte jubileum. Dit zal gebeuren door middel
van een feestelijke barbecue op vrijdag 13 mei van 17.00 tot 19.30 uur.
Via de Meerbode wil de leiding oudTroetels (in de breedste zin van het
woord, dus kinderen, ouders, leidsters en stagiaires) oproepen gezellig mee te feesten. In verband met
de voorbereidingen van het feest,
is het wenselijk dat opgave voor 22
april via info@troetels.nl geschiedt.
Laat via de mail weten of en met
hoeveel personen u van plan bent
het Troetelfeest mee te vieren.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Extra verdieping voor
‘onze school’

Exclusieve dagtocht naar
Texel met de ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Het waddeneiland Texel geeft de bezoeker altijd weer een apart gevoel, alsof je
er echt eens helemaal uit bent. Daar
voel je de zee en de wind altijd om je
heen en meestal is het er mooi weer
en de ontluikende lente wordt nergens beter ervaren dan hier.
Men kan dat meebeleven tijdens de
dagtocht met een luxe en comfortabele touringcar volgende week
dinsdag 12 april, georganiseerd
door de Stichting ‘Paraplu’. Voor
snelle beslissers is er nog een aantal plaatsen vrij.
De gastvrouw tijdens deze dagtocht
is Rita Salceda, die heel enthousiast
vertelt: “Er zijn inderdaad nog enkele plaatsen in de tweede bus die
we moeten inzetten. We vertrekken
al vroeg, om 8.30 uur, zodat we veel
tijd op het eiland kunnen doorbrengen. Via de snelweg rijden we naar
Texel en in de bus wordt al koffie of
thee geserveerd met een plak cake,
waarna de veerboot ons naar het eiland Texel vaart. Op de boot voegt
onze reisgids zich al bij ons en die
gaat tijdens de rondrit alles over het
eiland vertellen en laten zien”.
De rondrit gaat via Oude Schild
naar Oosterend, waar tijdens een
korte wandeling de gids alles over
het historische dorp vertelt. In het
plaatsje De Koog wordt gestopt voor
de lunch. Het ‘Rondje eiland’ wordt
vervolgd naar de beroemde vuurtoren, die wordt bezocht en waar van
een prachtig uitzicht over het eiland en de waddenzee genoten kan
worden. Het laatste plaatsje is de

‘hoofdstad’ Den Burg, waar de deelnemers vrij kunnen rondkijken en
nog een consumptie gebruikt wordt.
“Om 16.00 uur vertrekken we weer
naar het vaste land, richting huis
waar we rond 18.00 uur zullen aankomen”, deelt gastvrouw Rita nog
mee en roept iedereen op om mee
te gaan omdat het weer gezellig en
interessant wordt.
De prijs voor de complete dagtocht,
inclusief koffie, thee, consumptie en
lunch bedraagt slechts 40,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via de e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

SOS heeft een nieuw project op zich genomen te weten de bouw van
een tweede verdieping op ‘onze school’ in Nepal. Deze tweede verdieping zal worden gerealiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen. Dat
neemt niet weg dat een groot deel van het benodigde bedrag moet worden opgebracht door SOS De Ronde Venen. Deze tweede verdieping
biedt ruimte aan vijf nieuwe klaslokalen en een toiletblok. Deze vijf klaslokalen zijn nodig omdat de school is opgewaardeerd naar high school
waardoor een grote toeloop van nieuwe leerlingen is ontstaan. Dit is
natuurlijk heel verheugend. De ouders van
de leerlingen leveren
door middel van vrijwillige arbeid een bijdrage aan de bouw van de
extra klaslokalen.
Samen met de afdeling
educatie van de provinciale overheid wordt
gewerkt aan de inhoudelijke en didactische
verbetering van het onderwijs.
Allemaal positieve ontwikkelingen, maar nu
die extra verdieping nog. Daar is wel geld voor nodig. Mensen, help mee
en draag een steentje bij.
Elke euro wordt bijzonder goed besteed!
Nel Bouwhuijzen

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden dieren
en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- P.C. Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Hij heeft een felgeel bandje om met een naamkokertje.
Donder is gecastreerd.
- Drechtdijk De Kwakel, rode, gecastreerde kater met wit vlekje onder
het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd. Haar
naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje. 9 maanden oud, opvallend ronde
ogen.
- Houtzaagmolen in Mijdrecht, 9 maanden oude lapjespoes. Haar rug
is grijs/zwart/rood en haar kopje voornamelijk rood.
- Pimpernel in Mijdrecht, 9 maanden oud katertje. Hij is bruin met witte
bef, wit om zijn neus en witte pootjes. Zwart vlekje op de neus.
- Achterbos in Vinkeveen: Peuk. Peuk is een beige/witte kater met een
rood bandje.
Gevonden
- In de Amstel bij Nessersluis, muskuseend.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, zwart/witte niet-gecastreerde grote kater.
- N201 bij Shellstation in Mijdrecht, forse zwarte kat met witte bef en
pootjes.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, rode kater.
- Achterbos in Vinkeveen, zwart/witte kater. Rug zwart, onder wit. Hij
heeft witte vlek op zijn kopje. Rechterachterpoot is mank.
- Nicolaas Steenstraat in Mijdrecht, witte kat met rode pluimstaart en
rood kopje. Lijkt op een boskat.
- Dorpsstraat in Mijdrecht, witte kat met roestbruine vlekken op de kop.
- Prinses Margrietlaan in Uithoorn, grijze poes met uitpuilend oog.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwarte kat.
- Burgemeester ter Baaklaan in Wilnis, zwarte kat. Fors en gecastreerd. Is
een erg lieve kat.
Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.

www.sosderondevenen.nl
JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Vereniging de Christenvrouw
Mijdrecht - Vereniging ‘De Christenvrouw’ afdeling De Ronde Venen,
hoopt op donderdag 14 april voor de
laatste keer dit seizoen bij elkaar te
komen in gebouw ’t Kruispunt van
de Christelijk Gereformeerde Kerk
in Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22.

Mevrouw M. Bremmer-van Veelen
uit Voorschoten komt deze avond
spreken over het onderwerp: ‘Mag
ik er zijn?’. Over afwijzing/zelfaanvaarding. Komt u gerust eens een
keer een avond meemaken. Aanvang 20.00 uur en de koffie staat om
19.45 uur klaar!
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Heerlijke hapjes op Turkse
braderie

Open brief aan het bestuur van de Emmaüsparochie

Afbreken kerkhof leidt tot nog
meer onrust en onvrede
Uithoorn – “Helaas zijn wij door de
publicatie in de krant op de hoogte
gesteld van uw voornemen het asbest op de begraafplaats aan het
Zijdelveld te ruimen. Dit heeft grote gevolgen voor de betrokken nabestaanden. Door het verwijderen
van alle banden en stenen op de
graven is niemand meer in staat het
graf van zijn of haar familielid te bezoeken.
Het ruimen van het asbest is absoluut niet nodig. Zo lang er niet gegraven wordt, ligt het rustig en gebeurt er niets mee. Niemand snapt
iets van de noodzaak om dit te gaan
doen, behalve enige bestuursleden
van uw parochie. De argumenten
die genoemd zijn in de correspondentie met de nabestaanden en gepubliceerd in het parochieblad, deugen van geen kant. Het is helemaal
niet financieel noodzakelijk om het
kerkhof te laten onderhouden. Er
zijn nog steeds vrijwilligers die ervoor zorgen dat het kerkhof er keurig uitziet. Dat het verwijderen van

asbest en stenen ergens goed voor
is, is niemand duidelijk. Wij moeten
dan ook naar andere redenen gissen om zoveel onrust in de gemeente te veroorzaken”.

Op zijn kop
“Dit is de wereld op zijn kop! Hier
worden doden niet noodzakelijk begraven, maar de graven onnodig
opgegraven. Wie kan voorkomen
dat onbekwame bestuursleden op
dit mooie kerkhof zo’n ravage willen
aanrichten? Het verwijderen van 45
m3 sloopafval zal toch leiden tot het
ruïneren van het hele kerkhof. Wat
wilt u met deze beeldenstorm bereiken? Dit zal alleen leiden tot een
grotere kloof tussen de parochianen
van voorheen Sint Jan de Doper en
het H. Sacrament. Tot op heden is
de samenvoeging grotendeels mislukt. Dit leidt hoogstens tot grotere
verdeeldheid en een langdurige vete. Wilt u dit op uw geweten hebben? Wat vertelt u Petrus als u aan
de hemelpoort komt?

Discoparty bij danscentrum
Colijn een geweldig feest
Regio - Afgelopen zaterdag hadden Axel en Heleen Colijn een 70ies,
80ies en 90ies feest georganiseerd
in het danscentrum. De laatste keer
was al weer twee jaar geleden en

ook dit jaar was het een klinkend
succes.
Natuurlijk mocht de verlichte dansvloer niet ontbreken en Ruud Keizer
van Par-Av had nog wat leuke licht-

Wij verzoeken u daarom met klem
deze werkzaamheden niet uit te laten voeren en het kerkhof ongeschonden te laten. Dit is de wens
van alle betrokkenen en ook voor de
verhoudingen binnen de parochie
verreweg het beste. Niemand is gebaat bij onrust en onvrede. We moeten naar de toekomst kijken en zorgen dat we samen een goede katholieke gemeenschap in Uithoorn
gaan vormen.
De katholieke kerk heeft al voldoende negatieve publiciteit gekregen, daar hoeft ook u niet nog langer aan bij te dragen. Als u niet kunt
opbouwen, maar slechts kunt afbreken, sta uw plaats in het parochiebestuur dan af. Er zijn voldoende goedwillende mensen die op een
andere manier de parochie willen
en kunnen leiden.

Mijdrecht - Stichting Hakyol presenteerde zich afgelopen zaterdag 2 april van 11.00 tot 18.00 uur
met een traditionele (kleine) braderie aan de inwoners van De Ronde Venen. De braderie was opgezet
op het terrein voor het Multiculturele Centrum Hakyol aan de Grutto.
Zowel in een van de ruimten van het
gebouw als buiten op tafels en onder een partytent kon men kennismaken met producten en diensten
zoals die door de Turkse gemeenschap in de locale samenleving onder de aandacht worden gebracht.
Naast handwerk onder andere ook
een keur van heerlijke zoete en hartige hapjes die in eigen beheer door
vooral Turkse vrouwen worden samengesteld en bereid. De lekkernij wordt tegen een geringe vergoeding aan liefhebbers aangeboden.
En dat blijken er niet weinig te zijn.
Het was weliswaar niet overdadig,
maar wel gezellig druk op het plein
tijdens ons bezoek. Het mooie voorjaarsweer droeg duidelijk bij aan de
toeloop. De verkoop van versgemaakte hapjes en diverse gerechtjes verliep vlot en dat levert de nodige inkomsten op voor de stichting
die daarmee weer allerhande activi-

teiten en een stukje onderhoud van
het gebouw financiert. Binnen in het
gebouw was voor die dag een van
de ruimten omgetoverd tot een werkelijke pizzabakkerij, waar zelfs een
heuse pizzaoven in gebruik was. In
die warme omgeving was een vijftiental Turkse vrouwen druk bezig om op een ambachtelijke manier pizza’s te bereiden, ‘Lahmacun’
genoemd. Bestaande uit een krokante dunne bodem met een vulling van gehakt, uien, rode en groene paprika’s en tomatenpuree. Het
geheel met kruiden op smaak gebracht en gebakken levert dat een

Hoogachtend,
Stichting B.O.U.D. Uithoorn
Ans van Muijen – voorzitter
Anja van den Wijngaart - secretaris
effecten buiten gecreëerd. Van ver
was al te zien dat er iets leuks stond
te gebeuren in het danscentrum.
Sommigen hadden zich uitbundig
aangepast aan het thema van die
avond; flowerpower, punk, disco en
ook de gabbers ontbraken niet!

Toneelvereniging De Opregte Amateur in De Hoef

STRAFfeloos genieten

De DJ’s Axel en Ruud maakten er
één groot gekkenhuis van!! Veel
leerlingen, maar ook veel niet-leerlingen, vermaakten zich opperbest.
Aan het einde van de avond was er
nog een climax; Gert vroeg zijn Marion ten huwelijk!
Natuurlijk gingen ze op de schouders, fles champagne erbij en het
feest was compleet!
Volgend jaar gaat Danscentrum Colijn zeker op herhaling!
Aanstaand weekend staat Danscentrum Colijn in het teken van het
afdansen van de jeugd.
De jeugdleerlingen laten hun vorderingen zien aan een jury maar vooral ook aan hun familie en vrienden.
Iedereen is dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Het is altijd een drukte van belang
en een gezellig gebeuren.
Op 16 april is er weer een vrijdansavond voor paren. Deze avond is
toegankelijk voor leerlingen en nietleerlingen. De kaarten kosten 6,50
euro per persoon.

RTL 4 Eigen Huis en Tuin
komt naar de Twistvliedschool
Mijdrecht - RTL 4 komt naar de
Twistvliedschool! Althans, dat dachten alle kinderen en hun ouders/

verzorgers. Via een brief werden
de gezinnen geïnformeerd over het
nieuwe tv seizoen van RTL 4. Voor

het programma Eigen Huis en Tuin
behoorde de school tot de vier genomineerden voor een metamorfose van het schoolplein en de tuin.
Om de prijs te winnen moest de
school zich op een kleurrijke manier presenteren wanneer er vanuit
de lucht een foto gemaakt zou worden, waarschijnlijk met een helikopter. Elke groep moest op een aangegeven dag in een bepaalde kleur
T-shirt naar school komen. Ze zouden dan een bloem op het plein met
elkaar vormen. Iedereen was er vol
van en er werden veel ideeën aangedragen voor het geval ze zouden
winnen. Eindelijk was het zo ver! Die
ochtend kwamen alle kinderen in
hun gekleurde T-shirt naar school
en onder het toeziende oog van vele ouders stelden ze zich op in de
bloem. Na verloop van tijd en na het
speuren in de lucht naar de helikopter verscheen op het dak een spandoek met 1 APRIL!

lekkere en pittig smakende Turkse pizza op. “Het zijn allemaal voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers die
hieraan meewerken. Ze hebben allemaal een eigen en dus verschillende inbreng. Dat resulteert in een
divers aanbod aan typisch Turkse
hapjes en gerechtjes, zoete of hartige, maar ook allerlei Turkse belegde broodjes, waaronder die met spinazie, gehakt en Feta kaas. Wij doen
zo’n braderie elk voorjaar hier in en
bij ons eigen centrum. In mei staan
we dan nog een keer op de grote
braderie in Mijdrecht. De bedoeling
is dat wij de inwoners van De Ronde Venen telkens met een stukje
van onze cultuur kennis willen laten
maken. Dat doen we nu een paar
jaar, onder meer met het geven van
kooklessen. We zien dat daarvoor
de belangstelling groeiende is, maar
ook op de braderie laten zich steeds
meer inwoners zien”, laat Emine weten. Zij behoort tot de groep vrijwilligers die de ‘Hakyol braderie’ meehelpt tot een succes te maken.
Overigens is men een smakelijke
actie gestart. Vanaf april worden op
elke laatste vrijdag van de maand,
dit keer dus op de 29e, de overheerlijke ‘Lahmacun’ pizza’s in het multiculturele centrum Hakyol vanaf 11
uur ’s morgens te koop aangeboden. Ze kosten één euro per stuk,
maar u moet er wel snel bij zijn,
want op is echt op!

De Hoef - Een aantal verhaallijnen
liep naast en door elkaar in het door
Ton Davids bedachte verhaal STRAF,
dat zich afspeelde in een verzorgingstehuis. Op een of andere manier was de bejaarde Anton Velsen
bij alles betrokken, waardoor hij ongewild het spilpunt van de avond
werd. En dat zonder een woord te
zeggen, wat het geheel nog intrigerender maakte. Uiteindelijk blijkt alles met alles te maken te hebben en
trekt de oude man verrassend aan
het langste eind.
De oude kleptomane Gera (Anneke
Hogenboom) klaagt haar nood over
de verzorging bij haar zwijgende en
in de rolstoel zittende buurman Anton Velsen (Winfried Achterberg).
Diens dochter (Bianca van Kempen)
wil dat hij zijn leegstaande huis ter
wille van haar verkoopt, maar vindt
letterlijk en figuurlijk geen gehoor
bij hem. De arts van het tehuis (Annet van der Meer) probeert het zwijgen van Anton met de meest vreemde therapieën te doorgronden of

op te lossen. Afdelingshoofd broeder Brandsma (Harry Bakker) probeert zijn toko dictatoriaal te runnen en zuster Sylvia (Monica Boone) is daarvan het slachtoffer als zij
Anton niet helemaal volgens de regels van het zorgplan verzorgt. Taxichauffeur Bert (Ronald Wieman)
moet als taakstraf, die hij opgelegd
kreeg voor het aanrijden van een
voetganger, meehelpen in het tehuis
en krijgt Anton onder zijn hoede. Hij
wordt begeleid door reclasseringsambtenaar Eric (Peter van Kempen). Dan is er ook nog een bankroof gepleegd, waarbij de buit is opgedoken in de taxi van Bert, die dat
geld zolang versopt in het nachtkastje van Anton. De vriendin Wendy van de gearresteerde overvaller
(Belinda Wahlen) heeft Bert echter getraceerd en komt proberen de
buit op te halen, maar Anton weet
niets en zegt niets. Eric heeft de situatie rond de overval echter doorgrond en heeft zo zijn eigen manieren om zijn salaris wat op te krik-

ken. Als broeder Brandsma door
per ongeluk ingenomen medicijnen
helemaal door het lint gaat en Anton voor de trein wil rijden en Gera wil verwurgen, brengt Bert redding en krijgt dan iets moois met
zuster Sylvia, die om hem te beschermen tegen de gewelddadige Wendy en Eric (maar liefst drie
keer gaat er iemand knock-out) de
buit terugbrengt naar de politie. Als
dat uitkomt druipen Eric en Wendy
af, zorgt broeder Brandsma voor het
ontslag van Sylvia en blijft Bert berooid achter. Dan doorbreekt Anton
zijn zwijgen en helpt Bert zijn Sylvia te vinden. In de slotscene blijven
Anton en Gera alleen over en dan
blijken zij een deel van de buit als
vindersloon achterover te hebben
gedrukt en besluiten daarvan een
cruise te gaan maken. Eind goed, al
goed, zoals een blijspel betaamt.
De regie van dit chaotische lijkende, maar toch goed te volgen verhaal lag strak in de handen van Tiny
Pieterse, zodat de souffleuses Linda Bloemer en Suzan Duivenvoorde
een makkelijke avond hadden. Ook
lof voor de geluids- en lichteffecten van Jerry Koeleman en Patrick
de Graaf, die tot genoegen van het
publiek de slotscene voor de pauze,
waar Bert en Sylvia in elkaars armen
vallen wat extra rekten door het
gordijn tergend langzaam te sluiten…. Broem!

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 15 april is het
weer zover, bingo met originele prijzen. Naast de bekende rondes met
vele prijzen zijn er dit keer ook verrassende elementen waarbij iedereen kans maakt op een leuke prijs.
Van een gratis bitterbal tot een glaasje cola, alles is mogelijk.
Omdat er dit jaar telkens voor een
thema wordt gekozen, zijn de prijzen
daarop afgestemd. Nadat in februari
Valentijnsdag het thema was, was het
in de maand maart tijd voor de lente en de bijbehorende lenteschoonmaak. In april zal tijdens de bingo alvast een beetje Pasen gevierd worden. Themaprijzen zijn deze maand
o.a. chocoladesnoeperij en de hoofdprijs is een rijkelijk gevulde paasmand. De bingo begint om 20.00 uur
en de zaal gaat om 19.15 uur open.
Het eerste kopje koffie is gratis. Oh
ja, kom je verkleed als paashaas, dan
verdien je een leuke attentie.
Tot vrijdag 15 april bij De Lijnkijkers.
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Het Historische hoekje
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Café Ruimzicht, Dorpsstraat/
brug over de Heinoomsvaart Wilnis
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Rotary steunt Stichting 4 Life

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

Regio - Donderdag ontving Linda
Jansen van de Stichting 4 Life uit
Mijdrecht een cheque van 5.000 euro uit handen van Eric ten Hove van
de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.
Ook Ronde Venen valt binnen het
gebied van deze serviceclub.
De Stichting 4 Life steunt vrouwen
en kinderen in Kenia. Dat gebeurt
door middel van vier pijlers. Onderwijs voor (half)weeskinderen die
in sloppenwijken wonen. Het verzorgen van opvang o.a. door onderbrengen van weeskinderen bij
gastfamilies. Werkgelegenheid voor
moeders door bijvoorbeeld het maken van sieraden en het realiseren van de export van die sieraden.
Stichting 4 Life importeert deze sieraden uit Kenia en verkoopt ze in
Nederland via de site
www.sieraden4life.nl .

Tijdens het muziekevenement ‘Amstelland Live’ dat in Mijdrecht werd
georganiseerd door de Rotaryclub,
kregen alle bezoekers een door de
moeders gemaakte armband. Dat
symboliseerde de samenwerking
tussen de serviceclub en de stichting 4Life. Die samenwerking resulteerde donderdag in de overhandiging van de cheque van 5.000 euro.
Het bedrag zal worden besteed aan
schoolmaterialen voor het onderwijs
aan kinderen uit sloppenwijken.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bloklandfeest is in aantocht!
Regio - Op 5 mei viert Nederland onze vrijheid, maar in Nieuwveen duurt dat dit jaar 3 dagen! Het
Bloklandfeest vindt dit jaar namelijk
plaats op 5, 6 en 7 mei. Op Bevrijdingsdag wordt de aftrap gegeven
van een weekend vol feest met een
programma voor elke doelgroep.
Op de donderdagavond is het programma gestuurd op de jeugdige bezoekers met Radio 538. Deze radiozender heeft landelijk vele luisteraars en is met haar drivein show op elke feest of festival een
groot succes. Naast de dj’s van 538

zal ook de Nieuwveense Dirty Dutch DJ The Dirty German zorgen voor
een groot feest. De organisatie van
Bloklandfeest, Penelope Events,
heeft op deze avond ook nog Billy The Klit, waarmee deze dance
avond met top dj’s compleet is.
De vrijdagavond komt dit jaar voor
rekening van Van Velzen en de
Memphis Maniacs. Ashley Maliekhadien, organisator van het Bloklandfeest, is er trots op om het publiek dit programma te kunnen voorschotelen. “Ik was vroeger al fan van
Roel van Velzen, toen hij nog in de

Crazy Pianos speelde. Hij is een ras
entertainer in hart en nieren.” Van
Velzen boekte na zijn doorbraak in
2007 succes na succes. Na hits als
‘Baby get higher’ en ‘When summer
ends’ ontving Van Velzen eerder dit
jaar een Gouden Harp.
De Memphis Maniacs maken het
feest compleet. Eerder waren zij al
te zien op festivals als Paaspop en
Zwarte Cross. In een dynamische
show vol humor en klassiekers van
toen maken ze er een groot feest
van. Na het overweldigende succes van de afgelopen jaren, zijn Pa-

ter Moeskroen en BZB ook dit jaar
weer van de partij. Op de zaterdagavond zullen zij wederom gezamenlijk het podium betreden om iedereen een prachtavond te bezorgen.
Jaarlijks spelen de bands eerst hun
eigen show, waarna ze het weekend afsluiten met een uniek optreden samen wat ze alleen in Nieuwveen doen.
De kaartverkoop voor het Bloklandfeest is inmiddels in volle gang.
Kaarten voor het Bloklandfeest zijn
verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen of bestel je e-tickets via
de website: www.bloklandfeest.nl

Enthousiasme en kwaliteit in het
concert ‘Bach en tijdgenoten’
Mijdr echt - Het is zo langzamerhand een goede traditie geworden,
een concert in het voorjaar en in het
najaar van het Regiokoor de Ronde Venen. Het is knap om tweemaal
per jaar met een dergelijk mooi programma te komen.
Afgelopen zondag lieten koor, solisten en begeleidingsorkest NASKA
o.l.v. dirigent Gert Hans horen dat er
op deze akoestisch prachtige locatie, de R.K. Kerk Johannes de Doper,
een aangrijpend en sprankelend
concert gebracht kan worden met
werken van J.D.Zelenka, J.S.Bach
en A. Vivaldi.
Het koor opende het concert met
een helder en meeslepend gezongen Magnificat van Zelenka, een
tijdgenoot van J.S. Bach, waarin het
warme timbre van de alt Mariëtte

Nollen opviel in het ingetogen gezongen Gloria Patri. Het koor beëindigde dit Magnificat met een evenwichtig gezongen Amen. In de lichtvoetige en helder gezongen cantate
‘Herz und Mund und Tot und Leben’
kwam Bach volledig tot zijn recht.
Wat opviel waren de gelijke inzetten
tussen koor en het weer uitstekend
spelende Nationaal Symfonisch Kamerorkest.

De Cantate BWV 75 ‘Die Elenden
sollen essen’ moet veel studie hebben gekost met de vele halve noten
en moeilijke inzetten.
De sopraan Caroline Stam bevestigde in het prachtig gezongen recitatief en de daaropvolgende aria dat
zij tot de sopranen behoort die met
gemak het register van de hoge tonen beheerst. Pasen kwam indringend binnen met het sprankelend

gezongen ‘Mein Jesu soll mein alles sein’. De uitvoering van het concert voor hobo en viool B.W.V.1060
door het Naska overspoelde het publiek als een verkwikkend lentebriesje en in het adagio beleefde je
met je ogen dicht het uitlopen van
de natuur.
Dit voorjaarsgevoel werd nog versterkt door het door koor en solisten enthousiast gezongen Magnificat van Vivaldi.
Het plezier in het zingen van Zelenka, Bach als wel Vivaldi straalde af
van koor, solisten en orkest.
Dat het publiek even enthousiast
applaudisseerde was een vanzelfsprekendheid en een stimulans voor
het koor om op deze ingeslagen
weg verder te gaan.

L
E
Z
E
R

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.

Open brief
Aan de gemeenteraad en het college
van b&w van De Ronde Venen
Onderwerp:
Herinrichting park en inrichting Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) Ridderschapstraat
en Heemraadsingel
Mijdrecht,
woensdag 6 april 2011
Aan:
De Gemeenteraad en het College van B&W van De Ronde Venen en de heer Marcel
Wolswijk, projectleider wijkgericht wonen
Voorstel: Bewoners van de
Ridderschapstraat en Heemraadsingel en overige direct
omwonenden, sommeren de
gemeenteraad het besluit inzake de herinrichting van het
park en inrichting JOP in beschouwing te nemen en vervolgens B&W (lees: wethouder en projectleider) opdragen
de ingerichte JOP te verwijderen en het park in de originele
staat terug te brengen, daarbij rekening te houden met de
wensen van de bewoners en
omwonenden.
Redenen: Het besluit is in
strijd met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur:
1. De betrokken wethouder en
zijn/haar ambtenaren hebben
het vertrouwen geschonden
door de betrokken bewoners
niet op voorhand te informeren bij wijze van schrift, noch
op enig andere (multi)mediale wijze, over de inrichting van
de JOP.
2. De betrokken wethouder
en zijn/haar ambtenaren hebben gehandeld zonder gedegen vooronderzoek naar de
huidige demografische setting
van de buurt en wenselijke behoefte over de inrichting hiervan, betreffend zowel bereikbaarheid en veiligheid dan wel
ontspanning.

3. De betrokken wethouder en
zijn/haar ambtenaren treden
in overleg met de buurtbewoners na oplevering van en ingebruikname van de JOP, en
hebben tot die tijd het ‘van het
kastje naar de muur’-principe
ten uitvoer gebracht.
4. De betrokken wethouder en
zijn/haar ambtenaren hebben
gehandeld zonder van tevoren de noodzakelijke vergunningen en permissies te organiseren voor het plaatsen van
straatmeubilair en het aanleggen van het toegangspad.
Gevolg van zaken:
Naar aanleiding van dit bestuurlijke en planmatige fiasco
blijkt toch duidelijk dat een gemoedelijk samenwonen in deze gemeente wel degelijk een
resultaat moet zijn van overleg
met en instemming van zijn/
haar bewoners. In zekere zin
zullen velen met ons het principe Not In My Backyard heiligen, maar laten we wel wezen: een buurt/gemeenschap
lost zijn/haar eigen problemen
op en daar waar nodig en gewenst is onze vriend/steun en
toeverlaat ‘de overheid’ er om
doelmatig en doortastend ondersteuning te verlenen.
Naschrift: De juistheid van
het gestelde in deze brief kan
worden gecontroleerd bij de
klankbordgroep
Ridderschapstraat en Heemraadsingel. De meningen in deze
brief worden gedeeld door een
meerderheid van de bewoners.
Desgewenst kan dit worden
onderbouwd met een handtekeningenlijst.
Marcel en
Wencke Bolsius
namens de
Bewonersklankbordgroep
Ridderschapstraat en
Heemraadsingel en
omwonenden

Zo ziet deze hangplek er momenteel uit
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Zaterdag stroopwafelverkoop

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Vinkeveen - De Hervormde Gemeente van Vinkeveen houdt haar
jaarlijkse stroopwafelactie aanstaande zaterdag 9 april. Gemeenteleden komen in de ochtend huis
aan huis langs in Vinkeveen en Waverveen om overheerlijke stroopwafels te verkopen. Deze echte Goudse
Siroopwafels zijn ovenvers en nog

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Popprijs Amstelland en de
Meerlanden in The Mix

De lente klopt
weer op de boom
Het laatste weekend van
maart was het weer eindelijk
vriendelijk genoeg om in de
tuin van ons nieuwe huis te
gaan zitten. Het is vroeg, acht
uur op mijn horloge, maar
dat is nog niet aangepast
aan de zomertijd die afgelopen nacht is ingegaan. Ik doe
de gordijnen open en zie de
zon door de tuin gutsen. Op
de thermometer zie ik dat het
2 graden boven nul is maar
ik móet de zon mijn wintergemoed van mij af laten
spoelen. Met een hete kop
koffie en een dikke peignoir
aan nestel ik mij in de tuin.
Uit de wind en in de zon kijk
ik tevreden naar de narcissen
die al dagen staan te stralen.
Hier en daar ontwaar ik in
de appelboom kleine spikkels groen die testen of de
kust veilig is om verder te
ontbotten. In mijn ooghoek
zie ik een wat grotere vogel
aan komen vliegen in een karakteristieke golvende, nee,
eerder langzaam hippende
vlucht. Het zal toch niet, hier
in deze vrijwel boomloze omgeving? Maar jawel hoor, op
nog geen 3 meter afstand
strijkt een grote bonte specht
neer op de staander van
onze pergola. Met zijn speciaal voor klimmen ontworpen
poten wipt hij omhoog. Overwegend zwart, maar met een
witte buik, grote witte plekken
op zijn vleugels en een vuurrode bips is hij een prachtige,

opvallende verschijning. Het
is een ‘hij’, want hij heeft ook
een vuurrood kruintje. Hij
vliegt weer op en springt over
naar de appelboom. Tot mijn
stomme verbazing wordt zijn
oude plek ingenomen door
zijn vriendin: vrijwel identiek
alleen heeft zij een zwarte
kruin. Hij laat stoer zien dat
hij best in staat is een nest
voor een eventueel nageslacht te maken: hij klopt met
harde klappen op de boom.
Niet de bekende roffel die je
meestal hoort en die vooral
bedoeld is om zijn territorium af te bakenen. Nee, het
zijn welgemikte klappen op
die arme appelboom die er
ook allemaal niks aan kan
doen. Zij komt bewonderend
naderbij om het resultaat te
bekijken maar de patser
vliegt alweer naar de dode
boom aan de rand van de
tuin om het kunstje nog eens
te laten zien. En zo scharrelt
het aanstaand echtpaar nog
een paar minuten door mijn
nieuwe domein alvorens de
vrijersvoeten te nemen. Ik
slaak een diepe zucht, grijns
wat domweg gelukkig voor
me uit, pak mijn inmiddels
lauwe koffie en besluit dat
het mij hier best gaat bevallen met zoveel natuur dicht
bij huis. Het wordt weer een
zalige lente!
Sep Van de Voort,
IVN De Ronde Venen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

lang houdbaar in de vriezer. Het is
ook mogelijk de stroopwafels te kopen bij het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Herenweg 205 op
zaterdagmorgen 9 april tussen 09.00
en 12.00 uur.
De opbrengst komt ten goede aan
Het Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis.

Toneelschrijver Peter Damen
bezoekt uitvoering van W.I.K.
Amstelhoek - Afgelopen zaterdag 2 april speelde toneelvereniging W.I.K uit Mijdrecht op uitnodiging van Buurtvereniging Amstelhoek nog één keer het blijspel ‘Hondenhotel De blaffende hond’ geschreven door Peter Damen, JeCo (toneel) teksten. De schrijver
kwam vanuit Tilburg met zijn vrouw
om het toneelspel van de leden van
W.I.K. met eigen ogen te aanschouwen. Na afloop van de voorstelling
sprak hij met de spelers en dankte
hij hen voor het voortreffelijke spel
dat zij hadden neergezet. En vertelde
dat hij zelden zo’n overtuigende, natuurgetrouwe, vrolijke, zelfs een hi-

larische opvoering had gezien. Ook
gaf hij complimenten voor eenieder
die op enerlei wijze aan dit stuk had
meegewerkt!! ‘We hebben ontzettend genoten van de opvoering’, aldus de schrijver. De leden van W.I.K
zijn erg blij met het commentaar van
de schrijver en gaan een welverdiende vakantie tegemoet om uit te rusten, zodat ze in september weer kunnen gaan repeteren voor een nieuw
stuk dat op 19 en 26 november opgevoerd gaat worden. De vereniging
wenst iedereen een goede zomer toe
en hoopt u te zien bij een van de opvoeringen. Ook kunt u kijken op hun
website www.wiktheater.nl

Katten zoeken buitenplaats
Regio - In het Dierentehuis Amstelveen zitten momenteel zes verwilderde katten, die helaas niet in
een gezin geplaatst kunnen worden. Deze katten zouden het beste af zijn op een buitenplaats, zoals
een boerderij, manege of een kwekerij. Ze kunnen daar weer hun oude vertrouwde buitenleventje oppikken en houden tevens de omgeving muis- en ratvrij. De katten zijn
‘geholpen’ (gecastreerd of gesteriliseerd) en kunnen dus geen kittens meer voortbrengen. Er wordt
geen vergoeding gevraagd voor de-

ze ‘muizenvangers’, maar er wordt
wel van u verwacht dat u ze voert en
de medische kosten verzorgt, mocht
de kat gewond of ziek raken. Wilt
u een of meerdere van deze katten
een nieuw onderdak geven? Mail
dan naar db.aalsmeer@gmail.com
of bel de infolijn van de Dierenbescherming Aalsmeer e.o.: 0297343618 (op werkdagen 09.30-11.30
uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken). U kunt ook bellen naar het Dierentehuis Amstelveen: 020-6431440 (tussen 13.00 en
16.00 uur).

Project Afrika Proostdijschool
afgesloten met djembélessen
Mijdrecht - In het kader van het
project Afrika werd er een aantal
activiteiten georganiseerd voor de
kinderen van de Proostdijschool.
Eén van de successen was de djembé-les die de kinderen kregen van
‘meester Han’.
Han is medewerker van het Fort van
de Verbeelding in Haarzuilens. Dit
is een gezelschap van in Nederland
en daarbuiten werkende Community-musici en andere kunstenaars. Zij
bedenken en organiseren projecten
waarbij muziek en mensen altijd in
het middelpunt staan.
Er waren door Han 32 grote djembétrommels klaargezet waarop de kin-

deren les kregen. De middag van tevoren was het daardoor al erg spannend, want dinsdag zouden de lessen gaan beginnen en iedereen verheugde zich er al op.
Alle groepen van 1 tot en met 8 kregen op dinsdag en woensdag les.
Donderdagmiddag gaven de groepen voor elkaar een optreden met
alles wat zij geleerd hadden. Zij lieten enthousiast zien en vooral horen wat zij hadden geleerd. En goed
dat het klonk... Je waande je echt in
Afrika. De kinderen hebben er heel
veel plezier aan beleefd en het was
een leuke en vrolijke afsluiting van
het Afrika-project.

Regio - Aanstaande zaterdag is de
laatste voorronde van de popprijs
van Amstelland en de Meerlanden
in The Mix aan de J.A. van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.
De andere voorrondes waren in
Ouderkerk a/d Amstel op zaterdag 2 april, en aanstaande vrijdag
8 april in jongerencentrum N201 in
Aalsmeer.
De popprijs is een samenwerking
tussen P60 en Stichting Cardanus.
Het doel van de prijs is het stimuleren van beginnend muzikaal talent.

Optredende bands in The Mix
Polydrone
Captain Orthegon
Translated
Hotchpot
Wolfhunters
De entree is gratis, aan het eind van
de avond worden de finalisten bekendgemaakt. De finale is op vrijdag
6 mei in P60 in Amstelveen.
De winnende band maakt ondermeer kans op een dag studiotijd,
waardebonnen bij een muziekwinkel en een showcase in P60.

Nieuwe richtlijn voor de
motorexamens 2013

Mijdrecht - Met de nieuwe richtlijn gaan we in Nederland van twee
naar drie motorexamens voor de
verkeersdeelname: A1, A2 en A onbeperkt.
Voor wie op wil gaan voor A-onbeperkt zijn er twee mogelijkheden;
1. Wie jonger is dan 24 jaar zal eerst
moeten slagen voor het A1 examen. Minimaal twee jaar na het
behalen van het rijbewijs A1 mag
deze bestuurder opgaan voor de
categorie A2. Eenmaal in het bezit van A2 mag de bestuurder
opgaan voor het examen voor
de categorie onbeperkt. Op deze
manier kan een 18-jarige op zijn
vroegst met 22 jaar rijden op een
motor voor de categorie A onbeperkt.
2. Wie 24 jaar of ouder is kan direct opgaan voor de categorie A
onbeperkt. Wie nog geen 24 is,
zal dus gewoon alle drie de examens moeten afleggen om met A
onbeperkt te mogen rijden.
Het CBR heeft de minister geadviseerd om - net als nu - voor de categorie A1 een volledig examen in
te voeren, bestaand uit een theorie-

examen, een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelname. Voor het rijbewijs A2 en
A onbeperkt legt de bestuurder dan
vervolgens een aanvullend praktijkexamen af.
Bestuurders van 24 jaar en ouder
die direct opgaan voor A onbeperkt
moeten ook een volledig traject afleggen met een theorie-examen,
een examen voertuigbeheersing en
examen verkeersdeelname.
A1:minimum leeftijd 18 jaar, theorie- en praktijkexamen verplicht.
(AVD en AVB)
A2:na twee jaar A1, aanvullend AVD
examen.
A onbeperkt: na twee jaar A2, aanvullend AVD examen, of vanaf 24
jaar direct A onbeperkt
(theorie+AVB+AVD)
Dus begin op tijd, voor je het weet is
het 2013 en moet je alle categorieen doorlopen als je nog geen 24 jaar
bent !!! Haal nu voor de zomer nog je
rijbewijs ‘op de oude stijl’.
Dit is mogelijk bij Het VerkeersCollege in Mijdrecht!!! Zie voor meer informatie www.verkeerscollege.com
of bel 0297-250638.

NME-centrum: ‘Welk kind wil
tijdelijk voor diertje zorgen?’
De Ronde Venen - Tijdens de meivakantie van 23 april t/m 8 mei is
NME-centrum De Woudreus gesloten. De Woudreus is op zoek naar
kinderen die het leuk vinden om tijdens de vakantie voor één of twee
van hun dieren te zorgen. Ze hebben
cavia’s, konijnen, muizen, wandelende takken en woestijnratten.
De bedoeling is dat je eerst aan je
papa of mama vraagt of ze het goed
vinden dat er een dier bij jullie thuis
komt logeren. Mag het, bel dan het
NME-centrum: 0297-273692 om een
afspraak te maken. Je kunt ook op

woensdagmiddag langskomen, tussen 13.30 uur en 16.30 uur, om het
lenen te regelen. Het adres is NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. Je hoeft
alleen maar voor het dier te zorgen
(eten en drinken geven en lekker
knuffelen). De Woudreus geeft alles mee wat het dier nodig heeft (de
kooi, het voer, zaagsel, hooi). Heb je
altijd al een huisdier willen hebben?
Of wil je graag weten hoe het is om
een huisdier te verzorgen? Dan is het
lenen van een dier een goede manier
om te kijken of dat ook echt bevalt.
Dus… grijp je kans.

Landelijke Weidevogelkijkweek
Kids van Driehuisschool
genieten van grapjesdag!
Mijdrecht - Op 1 april kon natuurlijk ook op de Driehuisschool een
grapje niet uitblijven. De kinderen
werden daarom door een compleet
andere juf opgehaald.
En niet alleen dat, ze kregen ook
nog eens les van deze juf. De juffen waren ook nog een beetje van
slag, want ze gaven een les van hun
echte groep... De kleuters kregen in
ene aardrijkskunde (in één groep
zelfs met de landkaart van Neder-

land), groep 7 ging Koekeloere kijken, groep 6 werkte met kralenplanken en gingen hakken en plakken.
En leren we al verhoudingstabellen
in groep 4 en Engels in groep 3?
Na een half uur gingen de juffen
weer terug naar hun eigen groep
en kon de dag verder normaal verlopen. Nou ja normaal? Sommige
leerlingen hadden natuurlijk ook
nog wat grapjes in petto voor de juffen!

De Ronde Venen - Weidevogelskijken onder leiding van ervaren vogelaars met kijkers en telescopen, dat kan in de landelijke weidevogelkijkweek. De IVN Weidevogelwerkgroep en IVN Vogelwerkgroep van de afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn organiseren samen tijdens deze week drie activiteiten: op 16 april worden er vanuit
de IVN infostand op het parkeerterrein van de Waverhoek korte wandelingen de Waverhoek in georganiseerd. Aandacht zal er zijn voor alle vogels, in het bijzonder voor de
aanwezige weidevogels zoals Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur.
Op zaterdag 23 april staat de stand
in de boomgaard van Boerderijcamping Demmerik aan de Demmerik-

se Kade 25 in Vinkeveen bij de familie Van Eck. Ook van hieruit gaat
men in groepjes de tegenoverliggende Houtkade op en worden de
weilanden afgespeurd naar weidevogels. Met name door de aanwezige telescopen is het net alsof de
vogels vlak voor je zitten. Op zondag 8 mei wordt de jaarlijkse weidevogelexcursie in samenwerking
met het Staatsbosbeheer gehouden
in het weidevogelreservaat langs de
Ter Aase Zuwe in polder Demmerik.
Voor de eerste twee activiteiten,
die van 10.00 tot plm. 13.00 uur duren, kun je gewoon zonder opgave langskomen, voor de excursie
van 8 mei moet men zich opgeven.
Voor uitgebreidere informatie zie
www.weidevogelskijken.nl .

2e katern

Drie nieuwe hoofdsponsors voor voetbalclub Argon

Vier-een nederlaag geen goed begin
Mijdrecht - De stichting Topsport Argon
presenteerde afgelopen zondag in de bestuurskamer rond half twee drie nieuwe
hoofdsponsors voor voetbalclub Argon, die
op 13 juni a.s. haar veertigjarig bestaan
viert. Deze nemen de plaats in van voormalig hoofdsponsor Midreth die wegens
faillissement moest afhaken na 22 jaar de
bekende Mijdrechtse topclub te hebben
gesponsord. Het was een van de langstlopende sponsorcontracten in de amateurvoetballerij ooit. Twee bestuursleden van de
stichting Topsport Argon, te weten voorzitter Pieter Koeleman en technisch directeur
van Argon Erik van der Meijde (die voor
het eerst sinds mensenheugenis het clubkostuum van Argon droeg…) tekenden het
contract met de drie hoofdsponsors. Dat
zijn voor de komende tijd Rabobank Rijnen Veenstromen, waarvoor directeur Ruud
van der Vliet zijn handtekening zette, het
Event Station uit Mijdrecht, met directeur
John den Hollander en Bolton Bouw uit
Zegveld, voor welk bedrijf directeur Arjen
Ton aanschoof.
sponsorgeld dat Midreth jaarlijks aan ons overmaakte, in delen
opgesplitst. Dat onderhandelt wat gemakkelijker met nieuwe partijen. Die vonden we overigens in de relationele sfeer. Wat niet
wegneemt dat we er met de sponsorcommissie toch behoorlijk
werk aan hebben gehad om met hen tot een overeenkomst te
komen. Al met al zijn we er zeven weken mee bezig geweest en
aan het einde van de rit heb je nog altijd geen zekerheid. Die is
er nu wel, omdat vandaag de contracten konden worden ondertekend”, beantwoordt Pieter Koeleman onze vraag. “John Schut
van de sponsorcommissie is eigenlijk wel de grootste animator en
ook katalysator geweest om partijen tot elkaar te brengen”, aldus
mede-commissielid Ronald Meijer, iets wat door zijn collega Jan
Faber wordt benadrukt.
Vlak voor het beginsignaal van de competitiewedstrijd tegen Quick
‘20 werd achter het oostelijke doel het bord waarop de nieuwe
sponsors zich presenteren, met vuurwerk en confetti feestelijk
onthuld. Vervolgens kwam het ‘eerste’ opdraven in de kleding
van de nieuwe sponsor, waarbij kennelijk het Event Station de
grootste inbreng heeft omdat die de drager van de shirtreclame

De vraag
De vraag was in hoeverre er zich nieuwe
sponsors spontaan hadden aangemeld of
dat er naarstig naar gezocht moest worden
na het afhaken van Midreth: “Het is zeker
in deze tijd moeilijk om sponsors van een
behoorlijk kaliber en betrokkenheid te vinden. Zeker als het om een aanzienlijk bedrag gaat. Om die reden hebben we het

voor de komende tijd is. De nieuwe
hoofdsponsor(s) smaakte(n) helaas
niet het genoegen dat topklasser
Argon 1 deze zondag de sponsorfeestvreugde extra luister kon bijzetten. Het werd namelijk 1-4 voor
Quick’20. Ondanks deze sportieve
tegenvaller zijn het bestuur van de
stichting Topsport Argon en natuurlijk ook de Sportvereniging bijzonder blij met de inbreng van de
nieuwe sponsors. Argon, het zij je
van harte gegund, maak er op een
goede manier gebruik van. Hoofdsponsors, bedankt!
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Verbouwingsuitverkoop bij
Interschouw sfeerverwarming

Groep 6 van De Pijlstaart plaatst
bordjes tegen hondenpoep
Vinkeveen - De kinderen van de
Pijlstaartschool in Vinkeveen zijn
het zat. Bijna dagelijks staat er wel
weer iemand rondom de school in
de hondenpoep! En wat doe je als
de hondenpoep op de stoep en op

het grasveld voor de school maar
niet verdwijnt? Dan verzin je zelf
een oplossing, zo hadden de leerlingen uit groep 6 bedacht. Tijdens
de knutsellessen hebben zij hun eigen ‘verbodsborden’ gemaakt. De-

ze bordjes zijn donderdag 31 maart
in de grond gezet. Jammer genoeg
kunnen de honden niet lezen maar
hun baasjes wel! De kinderen hopen dat de hondenpoep rondom de
school snel verdwijnt!

Regio - “We gaan van onze mooie
showroom een open uitstraling maken, het wordt overzichtelijker en
minder vol.” Aan het woord is Wil ter
Reehorst, zij staat samen met haar
man Wil vanaf 1978 al aan het roer
van de prachtige openhaardenzaak.
“Ja, al ruim dertig jaar zijn wij het
vertrouwde adres voor openhaarden en kachels, sfeerverwarming
en alles wat daar bij hoort. Naast
de eerste winkel, die nog steeds bestaat in de Zaanstreek, begonnen
we in 1998 op de Oosteinderweg.
Een paar jaar later zijn we verhuisd
schuin naar de overkant. We zitten
al weer sinds 2000 hier op nummer
246 A. Interschouw is een echt familiebedrijf. Onze zoon Arno heeft het
inmiddels officieel overgenomen en
zijn broer Jochem helpt hem waar
hij kan. Zelfs míjn broer draagt zijn
steentje bij. We hebben alles in eigen beheer. Dat is onze kracht. Het
is niet zo dat u bij ons een haard
koopt in de winkel en dat we dan
zeggen ‘veel plezier ermee, tot
ziens’, nee, er komt zoveel meer bij
kijken. Wij kunnen u adviseren over
de plek in uw huis waar hij moet en
kan komen. Uiteraard dragen wij
zorg voor een deugdelijk rookgaskanaal, enzovoort. We kijken of uw
schoorsteen geschikt is of maken
hem geschikt. Hier hebben wij uitsluitend vakkundig personeel voor.
Wij zijn natuurlijk niet voor niets erkend installateur. Arno is continu
bezig met bijscholing en opfriscursussen, want de milieueisen zijn bijzonder streng. In 2015 zullen deze
eisen zelfs opnieuw aangescherpt
worden. Hier bereiden wij ons dan
ook weer op voor.” Interschouw is
tevens lid van het SVG, het ‘sfeerverwarmingsgilde’, wat onder meer
staat voor gegarandeerde kwaliteit. Stukje bij beetje is de zaak in
de loop der jaren groter geworden.
De showroom loopt tot aan de Hoge
Dijk. Er staan maar liefst vijftig opstellingen. De familie ter Reehorst
vindt de tijd rijp om er nu een frisse wind doorheen te laten waaien.
“We gaan het wat moderniseren”, aldus Wil. “De meeste modellen mo-

gen tegen zeer gereduceerde prijzen weg. De kortingen kunnen oplopen tot wel vijftig procent!”
Voor iedere smaak
een andere haard
Wil vervolgt haar verhaal: “Wij voeren een ruime keus aan de mooiste stijlschouwen en schoorsteenmantels. Van nostalgisch tot modern en van klassiek tot design. In
vele kleuren en materialen, dus of
u nu een klassieke smaak heeft of
juist een moderne, voor eenieder is
er wel een geschikte haard te vinden. Waren er vroeger grote plateaus om de open haard, nu wil de
klant er vaak een geschikt meubel voor hun audioapparatuur omheen hebben. Desnoods ontwerpen we voor u een schouw op maat,
de klant is nog echt koning bij ons,
hoor. We verkopen overigens momenteel vooral veel gesloten houtof gashaarden, ook weer met het
oog op de milieueisen. Een gesloten gashaard is makkelijker te installeren in verband met het rookkanaal. Naast binnenhaarden, verkopen wij terrashaarden en verrijdbare barbecues. Een aanbieding die
zeker nu de moeite waard is, is de

Kalibra terrashaard, eigenlijk meer
een soort buitenkeuken, waarin je
na het barbecueën nog een heerlijk
vuurtje kunt stoken, echt een heel
robuust ding. Ook kunt u bij ons terecht voor ovengedroogd haardhout en briketten. En in de winkel zijn genoeg leuke accessoires
te vinden, zoals haardstellen, houtbakken, haardschermen, maar ook
schilderijen en spiegels. Het is zeker
de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. U kunt uw kinderen gerust meenemen, die kunnen neerploffen op een comfortabele bank voor de televisie of plaatsnemen in het speciale kinderhoekje.
Wij kunnen u dan op het gemak wat
modellen laten zien en advies geven
onder het genot van een kopje koffie. U zult merken dat betrokkenheid
en service zeer hoog in het vaandel
staan bij ons.”
Interschouw is te vinden aan de
Oosteinderweg 246A in Aalsmeer,
tel. 0297-361200. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van een tot vijf uur en op zaterdag van tien tot vier. Op de
website staan de scherpe aanbiedingen en overige informatie
www.interschouw.nl

Mannenkoor Con Forza
zingt voor krottenwijken
Wilnis - Donderdag 21 april a.s. om
20.00 uur wordt rondom het thema
Passie en Pasen in de kerk van de
Hervormde Gemeente Wilnis aan de
Koningin Julianastraat 23 een zangavond gehouden. Deze zangavond

wordt georganiseerd door het Chr.
Mannenkoor ‘Con Forza’ uit Woerden. De toegang is vrij. Er wordt
wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor
hulp aan bewoners van de krotten-

wijken in Nairobi in Kenia, het gemeenteproject Umoja = Samen Eén
van de Hervormde Gemeente.
Noteer deze datum in uw agenda.
Allen hartelijk welkom.

Kanjers op de Twistvliedschool
Mijdrecht - Woensdag 16 maart
is op de Twistvliedschool een thema avond gehouden met als thema: ‘Conflictbeheersing’. De aanwezige ouders werden door mevrouw
Annemiek Oudman geïnformeerd
hoe kinderen om kunnen gaan met
conflicten. Als insteek werd daar de
Kanjertraining voor gekozen. Deze
training heeft de vijf uitgangspunten: -we vertrouwen elkaar; - we
helpen elkaar; - niemand speelt de
baas; - niemand lacht uit; - niemand
doet zielig.
Sinds september 2010 is de Twistvliedschool bezig een Kanjerschool
te worden. De Kanjertraining is in
een tweetal groepen, de groepen 6
en 7, inmiddels gegeven. De kinderen van deze 2 groepen zijn in het
bezit van het zogenaamde Kanjerdiploma. In de toekomst zullen alle
groepen de kanjertraining ontvan-

gen, uiteraard voor elk kind op eigen
niveau. Uitgaande van de positieve
eigenheid van het kind, probeert de

Pijlstaartschool verrast
met ‘ koninklijk’ bezoek
Vinkeveen - De laatste maanden is
men druk bezig met het vinden van
een geschikte locatie voor enkele
groepen van de Pijlstaartschool in
Vinkeveen. Verschillende interviews
hebben er plaatsgevonden op radio
en tv en ook in de plaatselijke kran-

Tien centimeter slanker
binnen slechts vier weken
Uithoorn - Maar liefst 146 deelnemers kwamen af op het eerste Slim
Belly onderzoek bij Amstelhof Sport
& Health Club. Een overweldigende
hoeveelheid mensen die langzaam
is uitgegroeid tot zo’n 380 Slim Belly’ers. Sommigen voor 4 weken, anderen Slim Belly’en nog steeds om
het behaalde resultaat te behouden
of verder te verbeteren.
De resultaten zijn namelijk zeer
overtuigend: Gemiddeld verloren
de deelnemers 10 cm in vier weken.

Twistvliedschool een school te zijn,
waar kinderen zich veilig en op hun
plaats voelen.

Het beste resultaat was zelfs een
21,5 cm slankere taille!
Ook goed om te vermelden is dat
er niet alleen centimeters verloren
werden. Ook het gewicht werd aangepakt. Gemiddeld werd er 3,2 kilo
kwijtgeraakt.
Nieuw onderzoek
Per 11 april start er een nieuw onderzoek van 4 weken. Daarin kunnen weer 100 deelnemers aan de
slag om centimeters en kilo’s te verliezen.

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 weken
sport je als deelnemer wekelijks 3
keer 30 tot 40 minuten met de Slim
Belly op een cardiotoestel zoals een
fiets, loopband of crosstrainer. De
gordel draag je op de blote huid. De
kleding gaat er weer overheen. Natuurlijk krijg je vooraf een uitgebreide intake met uitleg van het gebruik
van de Slim Belly en de toestellen.
De onderzoeksbijdrage is 19,90 euro per week en het aantal deelnemers is beperkt. Wie op korte termijn zijn figuur in vorm wil brengen,
kan dus niet te lang wachten.
Meedoen? Meld je aan via het aanmeldformulier op de website:
www.amstelhof.com/slimbelly

ten is dit niet onopgemerkt gebleven. Zo ook bij de pers van de ‘Koninklijke familie’.
Afgelopen vrijdag werden de leerlingen dan ook aangenaam verrast
met een bezoek van Hare Majesteit.
In spanning wachtten de kinderen in

kleurig rood-wit-blauw en/of oranje
buiten op de koningin. Eenmaal gearriveerd was het niet de koningin
maar juf Anneke die het schoolplein
op kwam lopen. Op een enkele teleurgestelde kleuter na, werd deze 1
aprilgrap erg gewaardeerd.
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Fietsvereniging De Merel
houdt zondag Open Dag

Schoolvoetbal team
Driehuis1 (jongens groep 6)

De Ronde Venen - Ieder jaar houdt
TTC De Merel begin april een Open
Dag. Iedereen is dan welkom om
langs te komen voor informatie
en, beter nog, een rit mee te fietsen. Aanstaande zondag, 10 april,
vindt deze jaarlijkse Open Dag weer
plaats. Heb je een racefiets en wil
je opnieuw of misschien wel meer
gaan fietsen?
Kom dan naar de Open Dag.
Iedereen is welkom. Jong en oud,
mannen en vrouwen, hardrijders en
recreatieve fietsers. Voor iedereen is
er wel een geschikte groep om mee
te fietsen. Heb je nog geen helm?
De Merel heeft helmen beschikbaar
om te lenen.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag vond het jaarlijks terugkerende schoolvoetbaltoernooi plaats.
Voor de jongens van groep 5 en 6
was de locatie sportpark Argon in
Mijdrecht. De weergoden waren
lange tijd gunstig gezind. In groep 6
van de Driehuisschool uit Mijdrecht
beschikt met over een groep jongens die graag een balletje trappen.
De helft in clubverband en de andere gewoon omdat ze het leuk vinden.
De school speelt daar op een “sportieve” manier op in door 2 mixed
teams te maken. Geen selectie toestanden maar twee gelijkwaardige
teams. Driehuis1 betstaande uit Luc
van Dijk, Twan Fokker, Sven van Zijl,
Victor van der Most, Maurice Piet,
Lars van Loo en Daniel Breij. Helaas
allemaal spelers en geen keeper
dus kwam het op improviseren aan.
Geen probleem voor deze jongens.
Luc van Dijk (normaal verdediger
bij Argon) trok het keeperstenue
van de Driehuisschool aan. Achterin
stonden Sven van Zijl, Twan Fokker
en Victor van der Most hun mannetje. De aanvallers werden gevormd
door Lars van Loo, Maurice Piet en
Daniel Breij. Een gezellig cluppie
jongens die er zin in hadden. Het
werd geen gemakkelijke opgave om
naar de finale wedstrijden te gaan
omdat vooraf al gezegd kon worden
dat deze jongens in “de poule des
doods” waren ingedeeld. Later zult
u lezen waarom dat zo was....

Bezoekers aan de Open Dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging, ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.
Om 9.00 uur starten drie verschillende groepen fietsers:
- groep 1 rijdt een afstand van 60 kilometer met een snelheid van ongeveer 30 km/uur;
- groep 2 rijdt 50 kilometer en zal
ongeveer 26 km/uur aanhouden;
- groep 3 rijdt 50 kilometer met een
snelheid rond de 23 km/uur.

zondag 10 april en begint om 8.30
uur. Je wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur
de drie fietsgroepen vertrekken.
Ook na afloop van de rit biedt TTC
De Merel wat te drinken aan.
Locatie
De Open Dag vindt plaats bij ons
clubhuis: café De Schans, Uitweg 1,
Vinkeveen.
Informatie
Kijk voor informatie over de fietsvereniging op de website: www.ttcdemerel.nl.
Of neem contact op met Margot
Kompier (tel. 0297-267741 of 0629204925).

OBS De Trekvogel
KAMPIOEN
Mijdrecht - Het jongensteam van
groep 5/6 van OBS De Trekvogel
is op overweldigende wijze kampioen geworden van het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens van
de groepen 5/6 in de gemeente De
Ronde Venen.
In de voorronde lukte het alleen de
Twistvliedschool om een puntje af te
snoepen van het “sterrenteam” van
OBS De Trekvogel. De wedstrijd eindigde in 0-0. De overige drie wedstrijden werden gewonnen met 6-0,
2-0 en 2-0.
In de kwartfinale werd gespeeld tegen de Vlinderbosschool. Met 6-0
werd ook dit zevental verslagen.
In de halve finale was Driehuis de
tegenstander. Het andere team van
OBS De Trekvogel moest in de Driehuisschool nog zijn meerdere er-

Datum en tijd
De Open Dag wordt gehouden op

kennen, maar met een duidelijke
9-0 overwinning werd de finale bereikt.
In de finale wachtte de Beatrixschool. Met een aantal spelers
van CSW in de gelederen van de
Beatrixschool had de finale wat weg
van ARGON tegen CSW. Het werd
een spannende wedstrijd waarin
OBS De Trekvogel aan het langste
eind trok.
Met een 2-0 overwinning was “de
beker met de grote oren” voor het
zevental van OBS De Trekvogel. In
de maand mei zullen de jongens
deel gaan nemen aan de kampioenschappen in de regio West-Utrecht.
Wij wensen ze natuurlijk veel succes! Op de foto staan zowel het eerste team, als het kampioenszevental
van OBS De Trekvogel.

Autopuzzelrit brengt 2.500 euro op

Veel belangstelling voor
Lenterit

Meisjes F2 CSW winnen
alweer
Wilnis - Zaterdag speelden de
meisjes van F2 thuis tegen de jongens uit Maarssen. Het was heel
mooi weer dus iedereen had er heel
veel zin in. Vorige week hadden de
meiden al gewonnen, maar dat was
tegen andere meisjes en nu wilden
ze ook winnen van jongens. En dat
is soms best moeilijk. Er was deze
week dan ook extra hard getraind
om zo goed mogelijk te spelen.
Meteen van het begin begon CSW
goed te spelen en voetbalde ze voor
het doel van de tegenstander. En al
snel konden ze 1-0 scoren en was
iedereen van CSW blij. Maar daarna begon Maarssen steeds beter
te spelen en scoorde 1-1. En daarna scoorde Maarssen nog een keer
en was het 2-1 achter en toen nog

een keer en was de stand 3-1 achter. Dat lieten de meiden niet gebeuren en begonnen nog meer hun
best te doen.
Al snel kon CSW terugkomen en
achter elkaar drie keer scoren. Opeens stonden de meisjes weer voor
met 4-3. En alsof het nog niet spannend genoeg was kon Maarssen
weer scoren en was de stand 4-4.
CSW zou toch niet verliezen vandaag? Maar nee, gelukkig konden
ze nog twee keer scoren en was de
eindstand 6-4 voor CSW.
Een hele spannende wedstrijd en de
eerste keer dat CSW meisjes F2 echt
van een team van alleen jongens
had gewonnen, het was een groot
feest in de kleedkamer na afloop.

De Ronde Venen - De achtste Lenterit, die zondag 3 april jl. plaatsvond, is opnieuw een succesvol evenement geworden. Circa 150 deelnemers, verdeeld over 49 equipes,
verschenen aan de start van deze recreatieve autopuzzeltocht voor
het hele gezin. Na afloop van de rit
konden er niet alleen mooie prijzen
voor de winnaars worden uitgereikt,
maar ook de Stichting Gehandicaptenplatform De Ronde Venen was
een winnaar.
De deelnemers kregen hun aanwijzingen in de vorm van een ‘stripverhaal’ met bolletjes en pijltjes.
Wie dat goed volbracht kreeg een
prachtige route van ca. 100 km via
o.a. Vinkeveen, Woerdense Verlaat,
Harmelen en Kockengen voorgeschoteld met de finish op het Burgemeester Haitsmaplein. De teams
met de minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist verreden, goede tijdrit en een perfect uitgevoerde
behendigheidstest) mochten zich
winnaar noemen en voor hen waren door sponsors fraaie prijzen beschikbaar gesteld.
De eerste prijs ging naar het team
Arie Kranenburg, met 27 strafpunten. De eerste prijs is een weekend
elektrisch rijden in een spectaculaire TESLA sportauto. Bovendien
werd de wisseltrofee toegekend.
De tweede prijs was voor het team
Wim en Harm Bos met 31 strafpun-

ten. Team Offerman (32 strafpunten)
won de derde prijs. De tweede en
derde prijs is een TYRENET “winter
trial” op het circuit in Lelystad.
Concours d’Elegance
De deelnemers met een klassieke
auto dongen mee in een ‘Concours
d’Elegance’ waar de prijzen werden
toegekend aan de kleinste en aan
de grootste deelnemende klassieker. De kleinste deelnemer was een
Fiat 500 (met picknick mand) van
het team Terenze van Leeuwen en
Linda Moen. De grootste klassieker was een Cadillac Sedan de Ville
(1962) van het team Theo van Kouwen. Deze prijswinnaars ontvingen
elk een Rendez-Vous diner cheque.

Windje, mee
Met windje mee (wat erg lekker
voor keeper Luc van Dijk was) trokken de jongens van Driehuis1 met
veel vertrouwen de strijd aan. Het
werd een pittige wedstrijd die lang
een gelijkopgaande wedstrijd leek
te gaan worden. Onze verdedigers
Sven, Twan en Victor gaven geen
centimeter weg! Echter was het
toch weer die Daniel Breij die een
paar minuten voor het laatste fluitsignaal de winst voor Driehuis1 binnenhaalde. Op aangeven van Maurice Piet wist hij de bal langs de keeper te schieten. 1 – 0 was het resultaat voor Driehuis1. Dat ruikt naar
meer. De 3e wedstrijd was tegen de
Trekvogel2 of was het een selectie
team van de E van Argon?
Dat maakt voor de jongens van
Driehuis1 niet uit! 2 gespeeld en 2
gewonnen geeft veel zelfvertrouwen. De mouwen opstropen en aanpakken die hap. Dit gebeurde ook!
Pas na een minuut of 5 wist de Trekvogel met moeite hun eerste doelpunt te scoren. De verdedigers van
Driehuis1waren stugger dan de
Trekvogel had gedacht. Na deze tegenvaller zocht Driehuis1 de aanval
weer op. Kleine kansjes maar net
tekort. Tot er in de 9e minuut bijna
een gelijkmaker aan zat te komen.
De tijd begon te dringen voor de gelijkmaker. De conditie ging parten
spelen en dan zie je dat “de selectie” van de Trekvogel dan toeslaat.
2 minuten voor tijd weten zij de 2 –
0 te scoren. Jammer voor Driehuis1.
De laatste poulewedstrijd tegen
deed er eigenlijk niet meer toe voor
Driehuis1. Ik heb ze wel gevraagd
om een goede 2e in de poule te
worden. Ze hebben alles uit de kast
gehaald. De kaars was in de laatste 3 minuten op. In de 11e en 12e
minuut van de wedstrijd scoorde
Twistvlied1.
Driehuis1 kan met opgeheven hoofd
terugkijken op een voor hun prima
resultaat in deze poule des doods.
4 gespeeld, 2 gewonnen en maar
met 2 – 0 verliezen van de uiteindelijke winnaar van dit toernooi is
geen schande maar een hele knappe prestatie!
Luc, Sven, Victor, Twan, Lars, Maurice en Daniel.... grote klasse!
Zij willen bij deze ook hun klasgenoten van Driehuis2 van harte feliciteren met hun 4e plaats. Top!

Cheque
Na afloop van de Lenterit maakte Henny van Nieuwkerk van de organiserende Lionsclub MijdrechtWilnis bekend dat de Stichting Gehandicaptenplatform De Ronde Venen de positieve opbrengst van euro 2.500 in ontvangst mag nemen.
Symbolisch werd een cheque overhandigd aan de heer Hans Niehe
die een uitleg gaf over het werk van
deze Stichting.
De donatie komt o.a. ten goede aan
familie dagen voor gehandicapten, zoals de druk bezochte zwemdag die onlangs plaats vond in het
Veenweidebad.

Groep 8 Driehuisschool wordt
tweede schoolvoetbaltoernooi
Mijdrecht - Woensdag 30 maart
was het weer zover: het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de meiden van de groepen 7 en 8.
Voor de meiden groep 8 van de
Driehuisschool betekende dit ook
het afscheid van hun glansrijke
schootvoetbaltoernooicarrière.
In

Eerste
De eerste wedstrijd van Driehuis1
was om 13.00 uur. Met een klein
beetje tegenwind trapte men af tegen de Pijlstaart1. Aan het begin
een beetje aftasten maar al gauw
bleek dat Driehuis1 de druk kon opvoeren en regelmatig gevaarlijk kon
zijn. Achterin gaven Sven, Twan en
Victor niets weg. En voorin zorgeden Lars, Daniel en Maurice voor
het nodige gevaar. Het kon ook niet
lang duren voordat er een doelpunt
zou vallen. Lars en Maurice trokken
hun tegenstander mooi mee zodat
Daniel met een mooie solo de ruimte kreeg om in de 7e minuut de score te openen. Prima samenwerking
van deze jongens. Nog geen 3 minuten later was het weer Daniel die
op prima aangeven van Maurice de
2 – 0 kon aantekenen. De ban was
gebroken en zo ook de defensie
van de Pijlstaart. Nog geen minuut
na de 2 – 0 was het wederom Daniel die zijn hatrick van dit toernooi
scoorde! 3 – 0 Vlak voor het laatste
fluitsignaal kwam Lars van Loo nog
dichtbij de 4 -0 maar deze ging net

naast. Een prima opening die gezien
het spel perspectief zou bieden. De
tweede wedstrijd ging tegen de Willespoort2.

CSW machteloos bij VVA’71
Wilnis - In de uitwedstrijd bij VVA
is het CSW niet gelukt om een goed
resultaat mee te nemen naar Wilnis.
Het werd uiteindelijk een verdiende
1-0 overwinning voor de thuisploeg.

groep 5 begonnen deze meiden met
het behalen van de 1e plaats die het
jaar daarop succesvol werd verdedigd. In groep 7 behaalden ze een
mooie 3e plaats en dit jaar eindigde
hun toernooicarrière met een schitterende 2e plaats! Meiden goed gedaan!

CSW begon nog wel aardig aan de
wedstrijd en het eerste dreigende
gevaar kwam na een voorzet van
Mitchell de Zwart die terecht kwam
bij Mauricio Cabeza die de bal in
een keer uit de lucht nam maar helaas naast het doel.

Op bijgaande foto wordt de cheque overhandigd door de heer Henny van
Nieuwkerk namens de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis (links) aan de heer Hans
Niehe van het Gehandicaptenplatform De Ronde Venen (rechts).

Prijs koppel klaverjassen
Mijdrecht - Dinsdag 12 april organiseert klaverjasclub Onder Ons
voor iedere kaart liefhebber een
Paas koppel klaverjas toernooi in
het Meertje, Achterbos 101 in Vinkeveen. De aanvang is 20.00 uur.
Bij de gespeelde competitieavond
van 29 maart had Frans Bierste-

kers de hoofdprijs met 5746 punten,
2e. Rob van Achterbergh met 5676
punten, 3e. An van der Meer met
5250 punten, 4e. Bep Schakenbos
en Ferry Verbraak met beide 4548
punten. De troostprijs ging naar Annie Veenhof met 3506 punten.

Daarna was het VVA dat het heft in
handen nam en veelal gevaar probeerde te stichten door via lange
ballen de bal achter de CSW verdediging te leggen. Dat leverde wel
een aantal dreigende situaties op
maar vooralsnog geen echt grote
kansen. VVA werd ook een aantal
malen gevaarlijk via hoekschoppen
maar het was aan de uitblinkende
doelman Jordi Wens te danken dat
CSW niet op achterstand kwam. Het
enige wat CSW er voor rust nog tegenover kon stellen was een schot
van Michel Zeldenrijk dat voorlangs ging. Vlak voor rust kreeg VVA
een uitgelezen mogelijkheid om op
voorsprong te komen maar de spits

van VVA deponeerde de bal langs
de verkeerde kant van de paal.
Na rust een VVA dat verbeten op
zoek ging naar een voorsprong tegen een CSW dat nauwelijks meer
aan voetballen toe kwam. Er was te
weinig rust in het elftal en de ploeg
was slordig in balbezit. VVA werd
steeds dreigender maar wist zich
vaak ook geen raad met een aantal mogelijkheden of zoals gezegd
stuitten ze vaak op doelman Jordi
Wens. Halverwege de tweede helft
moest de doelman zich echter ook
gewonnen geven. Een voorzet vanaf
de achterlijn werd panklaar gelegd
en er kon zomaar vrij worden ingeschoten. CSW kwam er nog maar
sporadisch uit en de keren dat er
gevaar dreigde was men zeer slordig met de laatste bal. VVA kon aan
de andere kant het karwei ook niet
echt afmaken zodat er nog altijd een
punt voor CSW had ingezeten maar
dat had teveel van het goede geweest.
Een verdiende nederlaag voor de
ploeg uit Wilnis dat nu serieus naar
beneden moet gaan kijken om niet
in de problemen te gaan komen.
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t/m 8 jaar eindigde de groep GVM 2
op de 4de plaats, net naast het podium, maar wel een superprestatie
van deze meisjes!
GVM 5 deed mee in de categorie
driekamp 9 t/m 11 jaar.
Tijdens de voorronde zat er niet
meer in dan een 6de plaats en zij
mochten dan ook nog maar net
door naar deze finale. Tijdens de finale kwamen de dames goed op
stoom en zij eindigden op het podium met een welverdiende 3de
plaats.

GVM recreanten turnsters in
finale mini drie- en vierkamp
ners hadden zich voor deze finale
geplaatst.
Vijf groepen van elk zes turnsters
van GVM mochten ook uitkomen in
deze finale.
In de ochtendwedstrijd was het de
beurt voor de driekampmeisjes. In
de categorie meisjes driekamp 6

Wedstrijden
Tijdens de middagwedstrijden waren er nog 3 groepen in de vierkamp
van GVM’79.
GVM 4 deed mee in de categorie
meisjes 6 t/m 8 jaar en behaalde
daar de 10de plaats.
Bij de meisjes 4 kamp 9 t/m 11 jaar
deed de groep GVM 9 het heel
goed, bijna foutloos turnden zij op
de 4 toestellen en dat werd dan ook
beloond met een 2de plaats!
Dan de oudste groep meisjes 4
kamp, de turnsters van 12 t/m 15
jaar, daar was het de beurt voor
GVM 10, deze turnsters behaalden
in een sterk deelnemers veld een
10de plaats.
Het was een lange, drukke dag
maar aan het eind van de dag kon
de organisatie terug kijken op een
geslaagde finale ! Dat deze dag zo
geslaagd was kon alleen doordat er
weer tal van vrijwilligers de handen
uit de mouwen wilden steken.
BEDANKT VRIJWILLIGERS, namens de verenigingen Atalante en
GVM’79 en natuurlijk namens al de
turnstertjes !!!

Karin Versteeg van AKU op
koers naar alle podiums
Regio - De zesde wedstrijd van het
Zorg en Zekerheidcircuit voerde
langs de boorden van het Braassemermeer. Prachtige loopomstandigheden, bijna geen wind en een aangename 15 graden stonden borg
voor prima tijden. AKU’s top atlete Karin Versteeg deed goede zaken door overal als tweede te finishen op de 21,1 km in een uitstekende 1.33.03. Met nog één wedstrijd te gaan staat ze in het klassement op de derde en dus podium
plaats. In haar 45 plus groep staat ze
uiteraard op plaats één. Bij de heren
loopt Paul Hoogers zich in de schijnwerpers. Met 1.24.01 verzekerde hij
zich, ondanks een opgelopen virusje, van de eerste plek bij de 55 plussers. Deze plaats neemt hij hier ook
in het klassement in, zodat de eindzege hem nauwelijks meer kan ontgaan.
Sjoerd Heemskerk houdt de AKU
kleuren hoog op de 5 km. Bij de jongens tot 16 jaar kwam hij als vierde
binnen in een prachtige 17.41, wat
hem in het klassement op de derde
plaats bracht.
John van Dijk nam de 10 km. voor
zijn rekening en kwam als tweede overall in 34.05 binnen. In zijn
35 plus leeftijdsklasse natuurlijk als
eerste.
Op de 10 km dames nam Mandy
Plasmeijer bij de senioren groep met
een tijd van 46.22 de vijfde plaats
voor haar rekening. Baukje Verbruggen liep bij de 35 plus als zevende in
47.21 binnen. Volgens haas Jos Snel
was ze te voortvarend begonnen
zodat ze tussen de zeven en negen
kilometer een tempo dipje kreeg
wat ze in de laatste kilometer niet
meer kon repareren! Wil Voorn deed
dat toch wat uitgekookter en werd

bij de 55 plus knap vierde in 50.18.
Corrie van Dam sloot hier de rij in
63.19 en moest Maarten Breggeman deze maal voor laten gaan met
zijn eindtijd van 62 minuten precies.
Tiende
Op de 10 km scoorde verder Theo
van Rossum een prima 38.08 waarmee hij tiende werd. Mario Willemse
volgde in een nette 43.21 en Huub
Jansen en Richard Mayenburg deden erg weinig voor elkaar onder
met tijden van 45.28 en 45.30. John
Celie bleef wat achter op zijn verwachtingen met 47.19, terwijl Hans
Mooy en Jan Driessen met respectievelijk 48.42 en 49.07 hieraan wel
voldeden.
Jaap Verhoef legde de afstand naar
tevredenheid af in 50.44 en Maarten
Moraal ondervond flink last van een
verkoudheid waardoor het niet echt
lekker liep en hij 52.16 nodig had.
Bij de overige kanjers van de halve marathon veroverde Theo Rekelhof een tiende positie in 1.28.03 en
kwam Harry Schoordijk ook nog net
onder de ander half uur uit met zijn
1.29.56.
Fred van Rossum kreeg het door een
te explosieve start behoorlijk moeilijk en kwam binnen in 1.38.45. Guido van Vliet moest op zijn beurt ook
afrekenen met een fysiek ongemak,
hij finishte uiteindelijk in 1.40.06.
Arie Ligtvoet kwam net even boven
de twee uur uit met zijn 2.01.33.
Op de 5 km. hadden Thijs Heemskerk bij de jeugd 23.54 en Joke en
Anton Haak bij de senioren 29.39 en
26.23 nodig.
Op zondag 17 april volgt de afsluitende loop van het circuit in Noordwijkerhout.

Dikke verlies voor Argon
ondanks nieuwe sponsor
Mijdrecht - Zaterdag 2 april werd
in de Willisstee in Wilnis de finale
mini drie- en vierkamp geturnd van
District Midwest.

De organisatie was in handen van
de turnverenigingen Atalante uit
Vinkeveen en GVM’79 uit Mijdrecht.
Ruim 500 turnsters en zo’n 40 tur-

Hertha wint moeizaam
van Buitenveldert
Vinkeveen - Hertha heeft afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen Buitenveldert met grote moeite winnend afgesloten. In een matige wedstrijd kwam de thuisploeg op
achterstand, om deze pas vlak voor
tijd in winst om te buigen, 2-1.
Na de goede wedstrijd tegen koploper Nita (0-0) van twee weken geleden had Hertha genoeg vertrouwen
getankt om de competitie goed af te
sluiten en de maximale punten uit
de laatste drie competitiewedstrijden te behalen. Voor Hertha is het
zaak in ieder geval derde te worden
om kans te maken op de nacompetitie, hierin is het afhankelijk van
de prestaties van Nita en Zuid-Oost
United. Hertha mistte in de wedstrijd tegen de nummer zes Wessel Mayer, Albert Haveman, Wouter
Moen en Tim Bendermacher door
blessures en een schorsing.

omzetting van trainer Sjaak ten Den
zorgde ervoor dat Hertha de druk
op de Amsterdammers kon verhogen. Hertha trok in de slotfase van
het duel toch aan het langste eind.
Opnieuw een goede voorzet van Cijs
dwong de keeper van Buitenveldert
tot een overtreding op Wim Mollers.
De doelman ontving voor de overtreding en een vermeende slaande
beweging de rode kaart. De toegekende strafschop werd onberispelijk
binnen geschoten door Lars Overzee (foto). De verdediger bekroonde een sterke wedstrijd met een
doelpunt en bezorgde de Vinkeveners hiermee een iets wat gelukkige overwinning. In de slotfase kreeg
Hertha nog een aantal goede kansen, maar het kon het niet profiteren van de man-meer-situatie. Hiermee eindigde een matige wedstrijd
in een moeizame 2-1 overwinning.

Overeind
Buitenveldert bleef in de eerste helft
makkelijk overeind. De thuisploeg
had grote moeite het spel te maken
en leed veel balverlies. De gastheren hadden zelfs het beste veldspel,
zonder echt grote kansen te creëren. Na een 20 minuten kwam Buitenveldert op voorsprong. De aanvallende middenvelder werd binnen de 16 meter vastgehouden, wat
een terechte strafschop tot gevolg
had. Keeper Jan Baarslag kreeg nog
een hand achter de inzet, maar de
bal verdween toch in het doel, 0-1.
Na de achterstand probeerde Hertha zich te herpakken, maar de ploeg
kon in de combinatie weinig afdwingen en had een spelhervatting nodig om de stand gelijk te trekken.
De geheel vrij staande Dennis van
den Broek kopte fraai de 1-1 binnen
uit een corner.

Hertha 2 won thuis van FC Breukelen met 3-2. Aanstaande zaterdag
speelt Hertha 2 de uitwedstrijd tegen JSV Nieuwegein, de wedstrijd
begint om 12.00 uur.

Iets beter
Na de pauze kwam Hertha iets beter
in de wedstrijd. Jeffrey Cijs, invaller
voor de geblesseerd geraakte Pieter Liesveld, kon op de linkerflank
voor gevaar zorgen. Zijn uitstekende voorzet bereikte bij de tweede paal Jorg Landwaart, zijn volley
spatte uiteen op de paal. Buitenveldert probeerde in de counter gevaarlijk te worden, maar de krachten van de Amsterdammers vloeiden langzaam weg. Een tactische

Hertha speelt zaterdag tegen Diemen SV, de wedstrijd begint om
14.30 uur op Sportpark de Diemen. De laatste competitieronde
staat pas gepland op zaterdag 7
mei. Hertha zal de competitie afsluiten met de uitwedstrijd tegen ZuidOost United. Het seizoen krijgt daarna mogelijk nog een vervolg in de
nacompetitie.

Op de foto: Lars Overzee

Schoolvoetbalfinale voor
jongens van De Kajuit!
Uithoorn - Het avontuur begon op
de Basisschool de Kajuit. Acht jongens besluiten een team in de klas
samen te stellen om te gaan voetballen tegen andere scholen in Uithoorn. Na een lange weg van 7
wedstrijden, waarvan er maar één
wedstrijd gelijk werd gespeeld en
de rest werd gewonnen, is hun doel
bereikt: De Finale!!!!
Laten we de mannen even voor stellen; Boris de keeper, hij vangt elke bal en niet alleen voetballen, hij
schijnt ook hele kleine honkballen
goed kunnen te vangen. Luc onze rechtsachter, groot en sterk in
elk duel gaat hij mee naar voren en
scoort dan vaak met het hoofd.
Julian onze leider en laatste man,
overziet als een echte veldheer elke situatie voordat de tegenstander
dat ziet. Flip onze linksachter, schakelt elke tegenstander uit, gaat vaak
naar voren en zorgt dan voor gevaar.
Jarno is de man met de drie longen. Hij gaat naar voren en achter
en zorgt voor een hoop gevaar voor
het doel van de tegenstander. Jessy,
het loopvermogen en de schaduwspits, komt op de juiste momenten
naar voren en pakt heel vaak zijn
doelpuntjes mee. Mick de goalget-

ter, is de doelpuntenmachine, scoort
uit elke stand en vooral op de juiste
momenten, net wanneer het nodig
is. Bob die kan je werkelijk overal
neerzetten, speelt dan ook gewoon
goed en voert vooral zijn taak uit, is
het mannetje van alles en pakt ook
zijn doelpunten mee.
Finale
Als je van de 7 wedstrijden maar
één wedstrijd gelijk speelt en de rest
gewoon verdiend wint, dan verdien
je ook gewoon een finaleplaats.
Dit gebeurt dan ook door goed
voetbal, maar ook vooral door scorend vermogen en een ijzersterke
verdediging, die maar weinig kansen weggeeft. Maar het is vooral het
collectief.
Deze jongens willen allemaal samen
voetballen, samen winnen, samen
vechten voor elke bal en samen plezier maken. En dat is waar het spelletje om draait!
Dit belooft dus heel wat op vrijdag
8 april, de finale, met louter goede
ploegen die gaan zorgen voor een
hoop spektakel! Dus ouders, broers,
zussen, oma’s, opa’s, juffen en
meesters , leerlingen van de Kajuit,
kom kijken & aanmoedigen!!!

Mijdrecht - Een spetterende presentatie van de nieuwe hoofdsponsoren van Argon heeft de hoofdmacht geen vervolg weten te geven
in de wedstrijd. Bolton, Event Station en Rabobank zijn de nieuwe
partners van Argon en werden voor
de wedstrijd met de daarbij horende
aandacht gepresenteerd.
Het team bleek echter niet geïnspireerd door de nieuwe sponsoren en
zonder enig teken van inzet werd
Argon kansloos aan de kant gezet
door de bezoekers: 1-4. Argon begon nog redelijk aan de wedstrijd
tegen de laagvlieger uit Oldenzaal.
Na een kwartier kreeg Patrick Lokken namens Argon een goede mogelijkheid om de score te openen
toen Joshua Patrick goed doorzette aan de linkerkant en de bal panklaar op het hoofd van de spits legde. De spits faalde echter voor het
open doel en kopte de bal over het
doel van sluitpost Maikel Kampjes.
Na een klein half uur opende
Quick’20 de score toen aanvoerder
en uitblinker Tim Engbers na een
onnodige overtreding van Aziz Ouaourist op een gevaarlijke plek mocht
aanleggen voor een vrije trap. Met
een droge knal wist hij doelman
Maxime Singels te verschalken: 0-1.
Vlak na de treffer wist de goed leidende scheidsrechter D’Onorio de
aandacht op zich te vestigen toen
hij na een onschuldig duel in het
strafschopgebied van Argon naar
de penaltystip wees. Na enig aandringen van de Argonauten en overleg met de assistent scheidsrechter
besloot de leidsman moedig zijn besluit terug te draaien en te hervatten
met een doeltrap voor Argon.

Na 35 minuten spelen werd het zeer
ongeïnspireerd ogende Argon op
grotere achterstand gezet toen een
corner door de defensie niet weggewerkt werd en verdediger Van Zetten het beslissende zetje gaf: 0-2.
Direct na de rust hield Maxime Singels Argon nog enigszins op de
been toen het hele Argon elftal een
Quick aanvaller de vrije doortocht
tot het doel te verleende maar de
doelman goed ingreep en een derde
treffer voorkwam. In de 55ste minuut werd de zwak acterende thuisploeg alsnog op een grotere achterstand gezet toen Tuan Truong Minh
snelheid tekort kwam om een voorzet te voorkomen. Voor het doel van
Singels liep Engbers goed in en wist
de derde treffer te noteren: 0-3.
Blamage Een kwartier voor het eind
van de wedstrijd werd de blamage
nog groter voor Argon toen weer
Engbers vanaf de linkerkant van het
veld door mocht lopen naar Singels
en alleen voor de keeper niet faalde: 0-4. De grote voorsprong voor
de bezoekers, die nog vechten tegen degradatie, kon gezien het grote verschil in inzet niet onverdiend
genoemd worden.
Vijf minuten voor het einde van de
wedstrijd maakte Kevin van Essen
nog een doelpunt voor Argon door
vanaf grote afstand met een hard
schot Quick doelman Kampjes te
verschalken: 1-4. Een eretreffer kon
het gezien het spelbeeld niet eens
genoemd worden. Het is te hopen
dat er in de resterende wedstrijden door Argon meer inzet getoond
wordt zodat het seizoen waardig afgesloten kan worden.

CSW2 ongekend spannend
Wilnis - Het blijft ongekend spannend in de reserve 1e klasse A. Koploper CSW 2 verloor afgelopen zaterdag op bezoek bij Zandvoort 2
met 1-0. Concurrenten Zwaluwen
30, Ajax en DVVA wonnen wel. Hierdoor staan Ajax (43 ptn) en DVVA
(42 ptn) boven CSW (41 ptn) en
staat Zwaluwen op gelijke hoogte.
CSW en Zwaluwen ‘30 hebben nog
wel een wedstrijd tegoed.
Hoe anders was de thuiswedstrijd.
In Wilnis kwam Zandvoort er niet
aan te pas en werd toen met maar
liefst 14-0 terug naar de kust gestuurd. In Zandvoort begon CSW afgelopen zaterdag slap aan de wedstrijd. De Wilnissers verloren de duels en de tweede bal was keer op
keer voor Zandvoort.
Hoewel de thuisploeg feller was,
werden ze niet echt gevaarlijk. CSW
kreeg daarentegen wel wat kansen. De grootste was voor Vincent
van Hellemondt. Hij liep alleen op de
keeper af, maar jammergenoeg lukte het hem niet om de 0-1 te maken. Met een 0-0 stand ging men de
rust in.

Niet beter
De tweede helft kwam CSW niet
veel beter de kleedkamer uit, maar
werd de druk op Zandvoort wel ietsjes opgevoerd. Op het moment dat
CSW al wat mogelijkheden had gekregen en de 0-1 er aan zat te komen, sloeg Zandvoort toe. Een lage
voorzet ging langs alles en iedereen
heen en kon bij de tweede paal ingetikt worden door een speler van
Zandvoort.
Na de goal kreeg CSW nog flink
wat mogelijkheden om de gelijkmaker binnen te schieten. Via corners
en vrije trappen werden de Wilnissers nog wel gevaarlijk en ook werd
de bal een keer van de lijn gehaald,
maar het uiteindelijk lukte het niet
om gelijk te maken.
Een zwaar teleurstellend resultaat.
Gelukkig heeft CSW nog steeds alles in eigen hand. Volgende week
speelt CSW om 11.30 uur uit tegen WV-HEDW. Zwaluwen ‘30 moet
thuis tegen DVVA en Ajax speelt
ook thuis, tegen Geinoord.
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De Paddestoel pakt de
periodetitel in poule A

Heren Atalante 1 winnen
wedstrijd van Vanetie Casting

Mijdrecht - Het volgende biljartteam voor de barrage op zondag 17
april 2011 in Recreatie Centrum De
Kromme Mijdrecht is De Paddestoel
2. Het team van De Paddestoel 2 is
in bloedvorm. Afgelopen week werd
weer een 9-0 overwinning geboekt.
Deze week sluit zich vermoedelijk De Merel/Heerenlux 3 als laatste periodekampioen aan. Dan zijn
de drie teams bekend. Speelweek
32 had Ton Brantsema (zie foto) de
kortste partij met 15 beurten. Bert
Dijkshoorn scoorde de procentueel
hoogste serie met 25 car. = 35,71 %.
Cens 1 verloor met 3-6 van De Merel/Heerenlux 1. John Vrielink had
maar 19 beurten nodig om Joop
Luthart beduusd achter te laten.
John speelde gemiddeld 7,895.
De Schans won nipt met 5-4 van
DIO 1. John Beets was in 20 beurten
geen partij voor de nog kwakkelende Paul Schuurman.

Vinkeveen - Donderdagavond 31
maart speelde de door A-Side Media gesponsorde Heren van Atalante een inhaalwedstrijd tegen Vanetie
Casting uit Amsterdam.
De Atalante mannen begonnen de
wedstrijd zeer rommelig, ze hadden geen antwoord op het goede
en snelle spel van de mannen uit de
hoofdstad. Bij een achterstand van
7-13 kwam Sven Pothuizen in het
veld voor Leonard de Jong, helaas
veranderde er te weinig en kwamen de Vinkeveners op een achterstand van 0-1 (setstand: 19-25) In
de 2e set waren de A-side mannen
een stuk gretiger en op zoek naar
de setwinst. De Amsterdammers lieten het er deze set niet bij zitten en
gaven goede tegenstand. Na lange
rally’s winsten de mannen van Atalante toch de spannende set te pakken met een setstand van 27-25.
Het goede spel bracht de Vinkeveners in de ‘winning mood’ waardoor
leuke en snelle aanvallen ontstonden. De mannen van Vanetie Cas-

Te sterk
De Kuiper/van Wijk was met 8-1 veel
te sterk voor De Springbok 1. Kees
de Zwart speelde een prima partij
tegen Kees de Bruyn. In 18 beurten

had Kees de Zwart de andere Kees
over de knie. Kees de Bruyn scoorde
een moyenne van 8,833 tegen Kees
de Zwart met een 6,111. Hero Janzing in 21 beurten en Martien Heijman in 22 beurten waren veel te
sterk voor hun tegenstanders.
Bob’s Bar zag APK Mijdrecht 1 met
3-6 vertrekken. Verrassend was de
overwinning van Erik Spiering tegen
Cor Ultee.
De Merel/Heerenlux 2 ondervond
met 0-9 de kracht van De Paddestoel 2. Jim van Zwieten, Cock Verver, Pim de Jager en Robert Daalhuizen konden terecht juichen. Na
het algeheel kampioenschap vorig
jaar was nu een periodekampioenschap binnen.
De Paddestoel 3 verloor in een
spannende wedstrijd met 4-5 van
APK Mijdrecht 2.
Michel Bak en Hendrik Versluis
speelden na 21 beurten remise tegen elkaar. Stieva Aalsmeer kon het
met 2-7 niet bolwerken tegen DIO 2.
Ton Brantsema speelde de wedstrijd
van zijn leven door in 15 beurten Wil
Bouweriks het nakijken te geven.

Korfballers De Vinken 1
tevreden met gelijkspel
Vinkeveen - Na het kampioenschap in de zaal werd afgelopen zaterdag 2 april gestart met de tweede helft van de veldcompetitie. De
Vinkeveense korfballers hebben de
punten hard nodig om uit de degradatiezone te komen. Tegen Fiks
1, de nummer twee van de competitie, werd om deze punten een felle strijd gestreden. Dit was niet zonder resultaat, de Fortisformatie behaalde een prima gelijkspel met een
eindstand van 13-13.
De Vinken heeft tijdens de eerste
helft van het veldseizoen drie punten behaald na zeven wedstrijden in
de tweede klasse. Voor de komende zeven wedstrijden moet de Fortisformatie dus flink aan de bak. Tegen Fiks 1 uit Oegstgeest werd eer-

der dit seizoen thuis met 7-10 verloren. Aanvallend begonnen Peter Kooijman, Peter Koeleman, Helene Kroon en Mariska Meulstee. In
het andere vak startten verdedigend
Ronald Mul, Rudy Oussoren, Charita
Hazeleger en Joyce Kroon.
Beide teams hadden geregeld last
van de redelijk harde wind. Toch
wist Fiks al in de eerste aanval van
afstand te scoren. Gelukkig had
Mariska ook maar één schot nodig
om van de nul af te komen. Bij de
hierop volgende Vinkenaanvallen
waren er meerdere plaatsfouten en
was het even zoeken naar de juiste
positie-invulling. Na een tegendoelpunt en een paar levensgrote kansen mocht Charita een strafworp
verzilveren. De eerste helft bleven

Ton Bocxe redde de eer voor Stieva Aalsmeer.
De Kromme Mijdrecht 2 won ruim
met 7-2 van De Springbok 2. Ab Augustin had in 16 beurten Nico de
Boer aan zijn zegekar gebonden.
APK Mijdrecht 3 moest met 0-9 de
eer laten aan een sterk De Merel/
Heerenlux 3.
Jan van der Meer, Hans van Rijn,
Caty Jansen en Wim Berkelaar zijn
onderweg naar de periode-titel.
De Vrijheid/Biljartmakers won op
het nippertje met 5-4 van De Kromme Mijdrecht 1.
Heel sterk won John Oldersma in 19
beurten van Bert Loogman.

De Paddestoel 1 had geen kans met
2-7 tegen De Merel/Heerenlux 4.
Wim Roest speelde in 23 beurten
Alan Knightley van de tafel.
Het komende weekend is de finale
libre 4-sterklasse in Café De Merel
te Vinkeveen.
De wedstrijden beginnen vrijdag 8
april om 19.30, zaterdag 9 april om
11 uur en zondag 12 april ook om
11.00 uur.
Het spelersveld met Kees de Bruyn,
Hans van Eijk, Henny Hoffmans, Ton
Bocxe, Kees de Zwart, Paul Schuurman, Bert Loogman en John Vrielink
staat garant voor prachtige biljartsport.

de ploegen om en om scoren, maar
Fiks kwam net voor rust op een 7-5
voorsprong. Een fraaie doorloopbal
van Ronald en schoten van Mariska
en Helene waren de scores van Vinkeveense komaf. Na rust leek het er
even op dat Fiks, na de 8-5, de voorsprong uit ging bouwen. Maar met
de snelheid en de schotkracht van
de Vinkendames en een sterke rebound van de Vinkenheren werden
gevaarlijke aanvallen geproduceerd.
Een schot van Mariska, een doorloopbal en een kansje van Charita
en een schot van Peter Kooijman, na
een doorloopbal van Helene, maakte de stand 8-9. De felle duels onder
de paal en de gretigheid maakte het
een harde wedstrijd, waar voor elke bal geknokt moest worden. Geregeld werden spelers door de arbitrage tot orde geroepen. Met drie
Fikse doelpunten, waaronder twee
hele simpele doorloopballen had
De Vinken het even op een nakijken. Peter Kooijman gaf het vlag-

genschip weer even moed met een
afstandschot. Fiks bleef in de paalzone erg gevaarlijk en een strafworp
werd deze keer wel benut. Met nog
acht speelminuten kon Rudy na de
dubbele aangeef van Charita zijn
doorloopbal afmaken. En waar Fiks
even niet meer tot scoren wist te komen, zagen Peter Kooijman en Mariska wel hun schoten door het gele plastic vallen. Met een stand van
13-13 kwamen beide teams de laatste minuten nog dicht tot een treffer, maar beide achttallen moesten genoegen nemen met één punt.
Zo nam het team van coach Fred
Straatman één punt mee naar Vinkeveen, waardoor De Vinken nu op
gedeelde laatste plaats staat. Aankomende zaterdag speelt De Vinken tegen Revival 1 uit Terschuur.
Na de slappe vertoning tijdens de
uitwedstrijd heeft De Vinken nu de
kans om dit recht te zetten. De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in
sportpark De Molmhoek.

Trainers Legmeervogels in
de ban van Johan Cruyff
Uithoorn - Legmeervogels voetbal
circuitleiders Raymond Hafkamp en
Henk Caarls hebben de pupillentrainers van voetbalvereniging Legmeervogels afgelopen week in beroering gebracht met een zeer geslaagde 1 aprilgrap.
Vrijdagmorgen zagen alle E en F pupillentrainers een uitnodiging in de
digitale bus liggen voor een speciale
workshop ‘het nieuwe voetbal’ welke woensdag 6 april a.s. gehouden
zou worden op het jeugdopleidingscomplex De Toekomst van Ajax. Deze workshop die onder leiding zou
staan van Dennis Bergkamp en Wim
Jonk zou worden gehouden om nader in te gaan op het plan Cruyff.
Mogelijk dat Johan Cruyff zelf aanwezig zou zijn om beide heren te
ondersteunen werd in het schrijven gesuggereerd. Na een intensieve workshop zou het plan ook informeel bediscussieerd kunnen worden onder het genot van een hapje en een drankje. De E en F trainers
werden van harte uitgenodigd zich
aan te melden voor deze workshop
om op deze manier een steentje bij
te kunnen dragen en achtergronden
van het plan te mogen ontvangen.
Gezien de intensieve en zeer goede samenwerking die Legmeervogels en Ajax al sinds meerdere jaren
hebben werd de uitnodiging door
de pupillentrainers enthousiast en
zonder argwaan ontvangen. Dat het
geheel ondersteund werd met een
brief ondertekend door Legmeervogels voorzitter Bart Top bevestigde
dit alleen maar. Er moest snel gere-

ageerd worden waardoor de positieve reacties al snel binnenstroomden. Vanzelfsprekend riep de uitnodiging ook allerlei vragen op. “Wat
is de dresscode woensdag?”, “Wordt
er door de heren ook een praktijk
training verzorgd?” en “Kan ik een
uurtje later instromen, want ik kan
niet eerder weg van mijn werk” waren enkele opmerkingen die voorbij
kwamen.
Meerdere jeugdbestuursleden lieten zich niet onbetuigd en meldden
zich eveneens aan. Een eigen initiatief voor het regelen van een bus om
als gezamenlijke groep naar de Toekomst af te reizen werd met open
armen ontvangen. Daarnaast was er
een trainer die uiteindelijk vond dat
de jongens voorop moesten blijven
staan en er dus gewoon training zou
worden gegeven. Te lezen viel dat
dit met pijn in zijn hart was, maar
dat zat dan wel op de goede plek.
Legmeervogels voorzitter verrast
Navraag bij de organisatoren van de
grap leert dat Legmeervogels voorzitter Bart Top zelf verrast was door
de brief. “Een technisch bestuurslid belde mij al verontwaardigd op
met de vraag waarom hij hier niets
vanaf wist”. Vanzelfsprekend vatte hij de grap zeer sportief op: “Geweldige grap! Prachtig mooi knip en
plakwerk ook. Leuk!”. Vrijdagavond
werd eenieder al geïnformeerd dat
de workshop een 1 aprilgrap was en
er dus geen vrij genomen hoefde te
worden, de directeur van de school
niet benaderd hoefde te worden om
bij hoge uitzondering een les te la-

ten schieten en dat de circuittrainingen op de woensdag gewoon doorgingen.
Het goede voorbeeld
Circuitleider Raymond reageert:
“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mijn vrouw en voetbalgekke zoontjes mij ‘s ochtends op dezelfde manier te pakken hebben
genomen. Maar uit zo’n mooie assist moest natuurlijk gescoord worden. Samen met Henk vonden wij
dat een beetje humor in de vereniging altijd het beste medicijn is om
met z’n allen eens gezellig te lachen
naast de goede inzet en ambitieuze
plannen die we met z’n allen nastreven. Al onze trainers werken het hele jaar door keihard en vol enthousiasme om onze jongens op een plezierige manier beter te laten worden in het voetbalspelletje. Op zijn
tijd de boel een beetje relativeren en
plezier maken kan dan geen kwaad,

Meiden van het KDO-voetbalteam
genieten bij Nederlands Dames Elftal
De Kwakel - Afgelopen zondag
stond er voor de meiden voetbalteams van sv. KDO weer een activiteit op het programma. Deze middag gingen zij naar ‘hun’ Nederlands Elftal; het Nederlands dames
team. Deze speelde namelijk een
oefeninterland tegen het vrouwen
elftal van Schotland, in het stadion
van FC Volendam. Om 13.00 uur vertrok een bus vol, vanaf het dorpshuis in De Kwakel, naar het beroemde vissersdorp. In totaal gingen er
42 meiden en 15 begeleiders mee,
in Oranje kledij om de wedstrijd te

aanschouwen en hun voorbeelden
aan te moedigen. Na driekwartier
arriveerde de groep bij het stadion
en kon iedereen na de strenge ‘vuvuzela-controle’ naar haar plaatsje
op de tribune, waar in Vak F op rij
4, 5 & 6 de rood-witte meiden van
KDO in oranje uitrusting prima uitzicht hadden over het veld. Na het
volkslied, dat uit volle borst werd
meegezongen, begon de wedstrijd
om 14.30 uur. Onder luide aanmoedigingen van het enthousiaste publiek werd er al vroeg in de wedstrijd gescoord. Het Nederlands

Elftal was zelfs zoveel sterker dat
het binnen 15 minuten 3-0 stond,
waarbij hele mooie doelpunten zaten. Uiteindelijk was de ruststand
4-1 voor Oranje. Hoewel de tweede
helft iets minder spectaculair was
werd het uiteindelijk 6-2, een mooie
en terechte uitslag waarbij de aanmoedigingen en het gillende gejuich van de Kwakelse meiden zeker een positieve bijdrage in hebben gehad. De leiders en trainers
waren helemaal blij en tevreden
met dit geslaagde uitje toen enkele
meiden leermomenten haalde uit de

waarbij we hopen dat onze trainers
ook dit over kunnen brengen naar
onze spelertjes. Lol in het spelletje
is namelijk naast goede trainingen
de belangrijkste basis om de vele
talentjes die we hebben, nog beter
te laten worden.

ting kwamen goed mee maar konden geen voorsprong nemen. Deze
set ging dan ook naar Atalante Heren 1 met 25-21. De 4e set was een
exacte kopie van de 3e, alles ging
bij de A-side mannen net ff wat beter dan bij de Amsterdammers. Na
een grote voorsprong van 21-15
wisten de mannen van Vanetie Casting goed terug te komen naar 2121. Maar wederom waren de Vinkeveners te sterk en wonnen deze set
dan ook met 25-21.
Eindstand 3-1 en weer 4 punten voor
de mannen uit Vinkeveen, zo houden ze momenteel op een gedeelde
3e plek, een mooie aansluiting met
de top 2 in de Promotieklasse. Zaterdag 2 april staat om 17:00 uur een
wedstrijd op het programma tegen
hekkensluiter Gemini H3 uit Hilversum. Op vrijdag 8 april speelt Atalante Heren 1 de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Spaarnestad H3 om 21:00 uur in Sporthal
de Boei in Vinkeveen. Tot dan!

Legmeervogels E6 verslaat
AFC glansrijk
Uithoorn - Toevallig speelt de E6
van Legmeervogels weer tegen de
tegenstanders van afgelopen zaterdag. Ze hebben iets recht te zetten na de 3-2 nederlaag van vorige week. Als de E6 de vorm van
de laatste tien minuten van vorige week kan meenemen naar deze wedstrijd hebben ze goede hoop
dat dit inderdaad zal lukken. Alleen
Jayden ontbreekt. Sanny en Thomas beginnen langs de kant. Vader
Victor neemt de honneurs van de
scheidsrechter waar. De aanvoerdersband valt Ben te beurt. Coach
Peter mag de voetbalschoenen van
de reservespelers strikken. Het begin is veelbelovend. Toch openen de
bezoekers de score. Bij een mooie
aanval van de E6 komt Menno net
niet aan de bal. Legmeervogel’s verdedigers hebben duidelijk moeite
met de snelle spits van AFC die een
prachtig schot in de benen heeft.

Een mooie aanval via het trio Menno, Stijn en Emilio leidt tot de gelijkmaker. Niet lang daarna verrast Luc
de keeper met een vrije trap uit het
boekje: 2-1. Tijdens de rust is Peter niet helemaal tevreden met hun
spel. De E6 moet net iets scherper
zijn. De verdedigers moeten ten allen tijde zicht hebben op de aanvallers. De verdediging, met Ottavio als
laatste man, is inderdaad scherp! In
de tweede helft heeft Fabio weinig
te doen, de keeper van AFC des te
meer.
Maar liefst vier doelpunten krijgt hij
om zijn oren. Ben neemt hiervan het
leeuwendeel voor zijn rekening (een
heuse hattrick). Thomas doet ook
een duit in het zakje. Met 6-1 is de
nederlaag van de vorige week vergeten. In de strafschoppenserie is
de E6 AFC ook de baas: 3-2. Met
een voldaan gevoel hebben ze van
hun weekend genoten.

Veldseizoencompetitie
handbalmeiden geopend

Maar ook voor de wat minder getalenteerde jongens en meisjes is dit
de belangrijkste drijfveer om week
in week uit en vaak meerdere keren
per week de kicksen onder te binden en met hun team het veld op te
gaan. We vinden het geweldig dat
we met deze grap het ‘goede’ voorbeeld hebben kunnen geven.”
Gezien de vele reacties via allerlei
media en op en rond de Legmeervogelse kunstgrasvelden zaterdags
erna was de boodschap overgekomen en werd er uitbundig nagenoten van de zeer geslaagde 1 aprilgrap.
wedstrijd met punten als: “het veld
groot/ breed maken” en “veel overtikken naar elkaar”. Heel De Kwakel
is dus benieuwd naar de komende
wedstrijden van de KDO meiden. Bij
het verlaten van het stadion werden
er ook nog enkele handtekeningen
gescoord van de Oranje speelsters,
die hier uitgebreid hun tijd voor namen. Terug in de bus was de euforie nog volop aanwezig en bracht de
chauffeur van Van der Laan B.V. de
groep weer netjes huiswaarts, waar
zij om 17.45 uur arriveerden.
Het was een geslaagd uitje waarbij
zowel van de meiden als de begeleiders een hoop enthousiaste reacties
klonken. Hoewel het seizoen richting het einde loopt zullen er nog
diverse leuke activiteiten naast het
voetbal zijn.

Uithoorn - Het veldhandbalseizoen is afgelopen zaterdag 2 april
door de leiding van de Handbal Cjeugd in een optimaal gezellige
sfeer geopend. Alle teams van de
C-jeugd van Legmeervogels (C1,
C2, C3) werden zaterdagochtend
door de clubleiding en enkele moeders van de C-jeugd (Petula, Narda, Nellie, Andrea, Saskia, Mariëtte en Joke) om 9.15 uur ontvangen
en getrakteerd op een heerlijk ontbijtje waarin een “vleugje Paas” was
verwerkt. Circa 30 meiden van de
handbal smulden van de broodjes,
croissantjes, beschuitjes en crackers met daarop heerlijk beleg zoals
kaas en worst, maar ook de pindakaas, jam en chocopasta ontbraken
niet. Dit heerlijke ontbijt ging vooraf

aan de eerste competitiewedstrijden
van de meiden die om 11.00, 11.50
en 12.40 uur werden gespeeld. Op
de eerste hele mooie lentedag van
het jaar, werden de wedstrijden met
wisselende resultaten afgesloten.
De C1 startte haar eerste partij met
een overwinning, gevolgd door een
gelijkspel van de C2 en een verlies
van de C3.
Ook zin om lekker met leeftijdsgenoten te handballen in een gezellige, gemoedelijke en ontspannen sfeer. Kom dan eens een keer
met meetrainen, neem contact op
met jeugdhandbal Legmeervogels,
tel. 0297-532751/06-12207271 voor
meer informatie over trainingstijden e.d. Of stuur een e-mail naar:
legmeervogels@handbal.nl.
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werd gelijk bijzonder fel gevoetbald
om de tegenstander onder druk te
zetten.
Vanaf de aftrap was Hertha veel
sterker en Amsvorde kon dan ook
bijna niet van de eigen helft afkomen. Dit mede doordat iedereen
heel vroeg stoorde en Imke de verdediging mee nam op de helft van
Amsvorde.
Het was dan ook na 10 minuten
al raak. Na een prachtige dieptepas van Denise kon Isabelle alleen op de keeper af, en ze schoot
heel overtuigend in. 1-0. Toen begon het voetballen pas echt, want
er werd volop vrijgelopen en getikt,
met af en toe een speldenprik van
Amsvorde, maar die mochten geen
naam hebben.

Zevenklapper voor Hertha MC1
Vinkeveen - Vandaag stond de
thuiswedstrijd tegen Amsvorde
uit Amersfoort op het programma.

Hoewel Amsvorde helemaal onderaan staat en wij in het begin van het
seizoen met 1-4 gewonnen hadden,

werd er toch gewaakt voor overschatting. Dus de meiden vanaf het
begin volop geconcentreerd en er

Trekvogel 2 wint van
schoolvoetbal groepen 5/6
De Ronde Venen - Op woensdag
30 maart vond op de Argon velden
het traditionele schoolvoetbaltoernooi voor de jongens groepen 4 en
5 plaats.
Bijna 40 teams streden om de uiteindelijke finale plaatsen.
Na vele spannende wedstrijden en
finales is het toernooi gewonnen
door de jongens van Trekvogel2.
De spannende finale tegen Beatrix2

werd met 2 – 0 door Trekvogel2gewonnen.
De einduitslag van het toernooi was
dan ook op de eerste plaats Trekvogel2, tweede werd Beatrix2, derde
Hoeksteen2 en op een verdienstelijke vierde plaats eindigde Driehuis2.
Trekvogel2 gaat door naar de volgende ronde om de scholen in de
Ronde Venen te vertegenwoordigen.

Met rust was het 3-0 door doelpunten van Rowan en Amber Riechelman (eindelijk)In de tweede helft gingen de meiden verder waar ze gebleven waren, en Amsvorde had
hier geen enkel antwoord op.
Door doelpunten van Kiana, Sanne (na een prachtige voorzet van
Isra) Danitsja en weer Kiana werd
de eindstand 7-0. Omdat VOP ook
weer heeft gewonnen is volgende week de kraker in Amersfoort
Noord, VOP MC1- Hertha MC1.

Klaverjassen bij SV Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 16 april is
er bij SV. Hertha een KOPPELKLAVERJAS avond.
Er zijn mooie prijzen te winnen en
vergeet ook de lootjes niet.
De kantine is vanaf 19.30 open om
alvast een drankje te bestellen en

om de tactiek van de avond te bedenken. Deze keer heb je de tijd om
SAMEN de tactiek te bespreken!
Het kaarten start om 20.30 uur.De
kosten om mee te doen zijn 5.00.
Voor meer informatie en om in te
schrijven, bel dan Jeroen Berkelaar,
telefoon 06-4459 9305.

De Trekvogel 2 werd de kampioen

ADOS weer te sterk voor
Atlantis 2

Veenland turners turnen
zich naar de eerste plaats
Wilnis - Op zaterdag 2 april werd
in de Willisstee de finale van de mini drie en vierkamp gehouden. Voor
Veenland hadden zich twee jongensploegen geplaatst. Bij de driekamp deden mee Dennis en Mike
Oudshoorn en David en Ismael
Kleintjes. Bij de vierkamp hadden
Jesse en Hidde Goossens zich geplaatst en gelukkig wilde Coen
Brugman en Rafael Veldman de
ploeg compleet maken. In de voorronde mag je dubbeldraaien maar
in de finale mag dat niet. Vandaag
gingen beide ploegen in het nieuwe
turntenue. De jongens hebben nu
dezelfde kleuren als de meisjes. Ze
begonnen op mat. Dit is voor allebei de ploegen het moeilijkste onderdeel. Hier en daar was er een
foutje maar over het algemeen ging
alles boven verwachting. Een goed

begin dus. Op naar d ebrug. Bij alle twee het favoriete onderdeel. Dat
lieten ze ook zien. Met hoge zwaaien boven de legger scoorde ze alle
punten. Op naar het rek. Ook daar
lukte bij iedereen de borstwaartsom
terwijl er in de training hier en daar
nog een handje geholpen moest
worden. Ook hier verliep alles super.
De jongens van de driekamp waren
nu klaar en de jongensploeg van de
vierkamp ging door naar de trampoline. Met hoge sprongen sloten
ze de wedstrijd keurig af. Nu wachten tot de prijsuitreiking. Tot ieders
verbazing werden allebei de groepen 1ste. Super gedaan! Het nieuwe turnpak heeft daar vast aan bij
gedragen. Lijkt jou jongensturnen
ook leuk kom gerust eens kijken op
maandag in de Willistee. Kijk voor
de tijden op www.veenland.nl

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
2 april speelde Atlantis 2, gesponsord door de Rabobank, haar eerste
wedstrijd van het tweede veldseizoen. De tegenstander was het bekende en ervaren ADOS 3 uit Hoorn.
Dit seizoen werd er al drie keer eerder tegen ADOS gespeeld en alle drie de wedstrijden werden verloren. Ook tijdens deze vierde ontmoeting in Hoorn kon Atlantis de
punten niet mee naar Mijdrecht nemen. Na 70 minuten spelen stond er
een stand van 15 - 9 op het scorebord.
Atlantis begon niet in de gebruikelijke opstelling; Alex van Senten en
Lisanne van Doornik versterkte het
eerste team van Atlantis. Zij werden goed vervangen door de junioren Jeroen Korver en Cynthia Sassen. ADOS was de ploeg die scherper begon en zo op een 2-0 voorsprong kwam. Atlantis moest even
inkomen en naar de juiste kansen
zoeken. Beide ploegen gingen gelijk op. Maar ADOS maakte wel de
kansen af en zo werd er gerust met
een stand van 8 - 4 voor de ploeg
uit Hoorn.

Rust
In de rust volgde een peptalk van
coach Petra Taal. Atlantis moest feller worden om goed tegenstand te
bieden tegen ADOS. Dit werd in
de tweede helft goed uitgevoerd.
Er werden betere aanvallen opgezet en veel ballen onderschept in de
verdediging. Sandra Pronk kwam in
het veld voor de moegestreden Cynthia Sassen. Ondanks dat Atlantis in
de tweede helft beter speelde, hield
ADOS steeds de voorsprong van 4
doelpunten. Atlantis gaf niet op en
bleef ervoor knokken. Kim Stolk en
Robin van ‘t Schip kwamen nog in
het veld voor Melissa van der Stap
en Peter van der Wel. Ondanks dat
Atlantis in de tweede helft beter tegenstand bood wisten zij uiteindelijk
niet dichterbij te komen. De wedstrijd werd verloren met 15 - 9.
Volgende week zaterdag 9 april
speelt de Rabobank ploeg thuis tegen ZKV 4.
Dit is ook weer een lastige tegenstander met veel ervaring. Kom allemaal Atlantis 2 aanmoedigen om
14.00 uur aan de Hoofdweg en help
het team zo naar de overwinning.

S.V. Hertha stelt nieuwe
jeugdtrainers aan

Op de foto tekenen Jesse Neuteboom, Nick van Asselen en Leo Clement hun
contract met Hertha voor komend seizoen.
Vinkeveen - Afgelopen week heeft
S.V. Hertha zijn trainersstaf voor volgend seizoen bekend gemaakt. Het
contract met Simon Driehuis is verlengd en Simon is wederom verantwoordelijk voor de A1. Voor de B1,
C1 en D1 zijn drie nieuwe trainers
aangetrokken. Het gaat om Jesse
Neuteboom (B1), Nick van Asselen (C1) en Leo Clement (D1). Alle drie zijn ze afkomstig van Argon
en staan te popelen om het niveau
van Hertha omhoog te brengen. Met
Duncan Hulscher (E1) en Jean Paul
Loman (F1) is de technische invulling rond. Al deze trainers zijn naast
hun rol als trainer/coach ook verantwoordelijk voor de technische
aansturing binnen hun leeftijdscategorie. Dit doen zijn samen met de
coördinatoren per leeftijdscatego-

rie. Het volledige overzicht ziet er als
volgt uit:
Coördinerend trainer:
Coördinator:
F-pupillen:
Jean Paul Loman Gerard van Boksel
E-pupilen:
Duncan Hulcher
vacature
D-pupillen:
Leo Clement
Mitchel Cuiper
C-junioren:
Nick van Asselen
Edwin Hendriks
B-junioren:
Jesse Neuteboom Jesse Neuteboom
A-junioren:
Simon Driehuis
Simon Driehuis

Het bestuur en jeugdcommissie van
S.V. Hertha is zeer verguld met deze
groep mensen en geeft een geweldige impuls aan het jeugdvoetbal bij
S.V. Herta.

De Beatrixschool werd tweede

De derde plaats was voor de Hoeksteen

Clubkampioenschappen
Veenshuttel
Hertha E3 wint overtuigend
van ’s-Graveland E5
Vinkeveen - Na de twee verloren
wedstrijden tegen SDO waren de
jongens erop gebrand om vandaag
van ’s-Graveland te winnen. Ook
omdat er gewonnen moet worden
willen we tweede in de competitie
worden.Er werd dan ook vanaf het
begin druk gezet en geknokt voor
elke bal. Eric stond vandaag rechtsbuiten en Jeffrey wat terug getrokken in de spits, zodat er wat meer
ruimte kwam om een dieptepas te
geven. Dit pakte heel goed uit, want
elke bal over rechts was gevaarlijk,
omdat Eric met zijn snelheid iedereen eruit liep.het duurde dan ook
niet lang dat de bal vanuit een voorzet van Eric werd ingetikt door Wouter.1-0. Na weer een voorzet van Eric
kon Jeffrey vrij inschieten, en doordat de keeper de bal verkeerd beoordeelde werd het 2-0. de volgende was voor Eric zelf, zodat het met

rust 3-0 stond. In de tweede helft
van hetzelfde laken een pak. De verdediging hield de boel prima dicht.
Groot compliment voor Max, Jason
Dani en Calvin, en de voorhoede
bleef lekker scoren. Eric maakte de
4-0 en Jeffrey de 5-0 met een kopbal. Toen kwam het enige slippertje waarbij Jeffrey die terug verdedigde te fel aanviel en een penalty
veroorzaakte. Wesley die een prima
zelfverzekerde partij keepte dook in
de goede hoek en stopte deze prima. Het einde van de wedstrijd was
weer voor Hertha en na nog twee
doelpunten van Jeffrey (6-0) en Eric
(7-0) was de eindstand 7-0.
Een prima resultaat en heel goed
voor het zelfvertrouwen van de jongens.
Volgende week tegen Maarssen E7
de strijd om de tweede plaats.

De Ronde Venen - In maart heeft
badmintonvereniging de Veenshuttle hun jaarlijkse mix clubkampioenschappen gehouden. Deze waren verdeeld over twee avonden en
het waren leuke en vooral spannende wedstrijden.
De eerste en tweede plaatsen van
poule A waren behaald door Melanie + Nico en Iranda + Nos, en van

poule B door Marja + Frans en Manon + Menno. Iedereen die badminton wil spelen is van harte welkom
op de donderdagavond vanaf 20.00
uur in sporthal de Phoenix aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Om 20.30
uur wordt er ook training gegeven.
Een racket kan je bij ons lenen. Je
hebt alleen makkelijke kleding nodig en zaalschoenen. We zien jullie
graag komen. Marja van Roon.

