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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

TUINCENTRUM
DE HUIFKAR

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

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

Verzilver uw goud!

Hotel Mijdrecht
Marickenland

Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht

11 april
10.00 – 17:00 uur

Bel 0186-571366 of kijk op www.goudwisselkantoor.nl/on-tour

Inkoop van goud, zilver en munten

DORPSSTRAAT 21 . MIJDRECHT

2e Paasdag geopend
van 10:00 tot 17:00 uur

Nw. Havenweg 5,  Hilversum, Tel: (035) 628 02 03 

Zonwe r i ng   I   r o l l u i k en   I   l u xa f l e x  r aamdeco ra t i e   I   t e r r a so ve r kapp i ngen

De Ronde Venen - Bezuinigen, be-
zuinigen. Plannen worden af geser-
veerd, in de koelkast gezet of enorm 
versobert. Het kan niet anders, want 
er zijn enorme tekorten geconsta-
teerd. Daar is de laatste maanden al 
heel veel over geschreven en heeft 
al heel wat koppen gekost. Nu ech-
ter is er een nieuwe burgemeester, 
een ( gedeeltelijk) nieuw college en 
er wordt keihard gewerkt om alles 
fi nancieel weer op een rijtje te krij-
gen. Maar dat is niet echt makkelijk.
De raad begrijpt heel goed dat de 
broekriem stevig moet worden aan-
getrokken en dat de tijd van ‘ alles 
kan en alles lukt’ voorbij is, maar 
toch.... op bepaalde onderdelen 
hebben ze het moeilijk. Bijvoorbeeld 
wat bijna iedere partij, iedere ver-
kiezing weer beloofd aan hun aan-
hang: ‘wij gaan betaalbare wonin-
gen bouwen’. Niets komt er van te-
recht.

Idee
Toch zijn het ( vaak de nieuwe) 

raadsleden die het toch probe-
ren om hun belofte waar te maken. 
Jammer dat de ‘oude’ rotten’ in hun 
fracties daar dan even mee mee-
gaan en ze daarna laten vallen. Dat 
gebeurde afgelopen donderdag-
avond weer. Bij het agendapunt no-
ta reserve en voorzieningen. Rein 
Kroon (CDA) had, samen de frac-
tie PvdA/GroenLinks/Sociaal Lokaal 
een amendement opgesteld waar-
in de raad het college de opdracht 
geeft om ruim 1,3 miljoen van de 
door het college voorgestelde be-
stemmingsreserve betaalbare wo-
ningen over te hevelen maar de sal-
direserve en dat het de ambitie van 
het college moet zijn om betaalba-
re woningen voor starters mogelijk 
te maken. Rein Kroon had een goed 
amendement opgesteld en ook 
Ronde Venen Belang, SVAB, en lijst 
8 zagen er wel wat in, dus de meer-
derheid van de raad was zo en zo 
voor. Het amendement zou, als het 
in stemming zou worden gebracht, 
worden aangenomen. Maar nee 

hoor, VVD wethouder Palm hoefde 
maar even aan het lijntje te trekken 
en met name de coalitie partijen 
CDA en PvdA hielden op met blaf-
fen en kroppen terug in hun hok. 
(Vervolg elders in deze krant)

Rein Kroon CDA: Kreeg maar heel 
even steun van zijn fractie

VVD wethouder geeft  rukje aan het lijntje en CDA is stil

CDA fractie blaft maar bijt niet

De Ronde Venen - In opdracht van 
de raad heeft het college de afgelo-
pen maanden gewerkt aan een op-
lossing voor het huisvestingspro-
bleem van het Museum De Ron-
de Venen. De meest kansrijke optie 
voor herhuisvesting van het muse-
um is uitgewerkt door de drie be-
trokken partijen: De Boei, de bibli-
otheek en het Museum De Ronde 
Venen, en is voorgelegd aan het col-
lege. Het college was bereid onder 
voorwaarden deze plannen tot een 
maximumbedrag te fi nancieren. Het 
museum ziet echter geen moge-
lijkheden aan de voorwaarden vol-
doen. Het college heeft daarop aan-
gegeven open te staan voor sug-
gesties en ideeën, maar laat het ini-
tiatief bij de drie partijen.

Nieuwe locaties
Het college heeft verschillende mo-
gelijke nieuwe locaties voor het mu-
seum onderzocht en de bijbehoren-
de fi nanciën in kaart gebracht. De 
onderzochte locaties zijn: Fort Am-
stelhoek, de Klinkhamerlocatie aan 
de Baambrugse Zuwe en De Boei/

bibliotheek in Vinkeveen. De loca-
tie De Boei/bibliotheek is volgens 
het college de meest kansrijke op-
tie. Deze optie is daarop uitgewerkt 
door de drie betrokken partijen: De 
Boei, de bibliotheek en het Museum 
De Ronde Venen. Zij stellen voor het 
museum te huisvesten in de biblio-
theek, en de bibliotheek in een mo-
derne en compactere versie te ver-
huizen naar De Boei. De Boei laat 
de schietbaan verbouwen, zodat 
nieuwe huurders hun intrek kunnen 
nemen in De Boei. De Veensteek-
machine krijgt in dit voorstel een 
plek naast de bibliotheek, zodat de 
collectie en de Veensteekmachine 
bij elkaar blijven. Deze plannen zijn 
op een bijeenkomst op 15 februari 
jl. besproken en verheugd over het 
goede resultaat heeft het college de 
partijen gevraagd dit voorstel fi nan-
cieel uit te werken.

Oplossingen
In alle voorgelegde fi nanciële oplos-
singen zal de gemeente minimaal 
150.000 euro moeten bijspringen 
bovenop de kosten voor de verhui-

zing van het museum van 230.000 
euro. In de optie dat De Boei de bi-
bliotheek koopt en de ruimte ver-
huurt aan het Museum De Ron-
de Venen is dat om de huurkosten 
voor het museum laag te houden en 
het gemakkelijker te maken voor De 
Boei om het pand aan te kopen. De-
ze optie vindt het college de meest 
reële en heeft aangegeven bereid te 
zijn deze 380.000 euro investeren. 
Het museum houdt hierbij wel een 
jaarlijks exploitatietekort van 12.000 
tot 24.000 euro en een tekort op de 
verhuisbegroting van 110.000 euro. 
Het college kan gezien de fi nancië-
le situatie van de gemeente hier niet 
verder in tegemoet komen en stelt 
als voorwaarden voor de investe-
ring van 380.000 euro dat het muse-
um een sluitende meerjarenexploi-
tatie en een sluitende verhuisbegro-
ting heeft, en de komende jaren re-
kening houdt met een eventuele te-
rugloop van de subsidie. Het Mu-
seum De Ronde Venen heeft hier-
op richting het college aangege-
ven geen mogelijkheden te zien om 
door middel van bezuinigingen de 

Gemeente en partijen komen niet tot overeenstemming

Nog geen oplossing herhuisvesting 
Museum De Ronde Venen 

begrotingen sluitend te krijgen. Ook 
gaf het museum aan niet in staat te 
zijn de bezoekersaantallen omhoog 
te krijgen en zo de zaak fi nancieel 
rond te krijgen. Het museum ver-
wacht tot 2015 ongeveer 7000 be-
zoekers te trekken.

Motie
Het college heeft het museum per-
soonlijk van dit besluit op de hoog-
te gesteld. Daarbij heeft ze aange-
geven uiteraard open te staan voor 
andere suggesties en ideeën, maar 
laat het initiatief hiervoor bij de drie 
partijen.
Tijdens de begrotingsraad van no-
vember 2011 heeft de gemeente-
raad een motie aangenomen, waar-
in staat beschreven dat het college 
samen met het Museum De Ronde 
Venen moet zoeken naar een oplos-
sing voor het museum. Het museum 
herbergt cultureel erfgoed, dat vol-
gens de motie moet worden behou-
den en uitgebreid. Het college heeft 
de raad door middel van een memo 
laten weten dat de uitwerking van 
deze motie over de herhuisvesting 
van het museum voor alle partijen 
strandt op fi nanciën. 

Controle 
oversteekplaats
Vinkeveen – Naar aanleiding van 
klachten uit de wijk over gevaarlij-
ke situaties bij de voetgangersover-
steekplaats, heeft de politie diverse 
keren gecontroleerd op de Heren-
weg. Politieagenten constateerden 
in drie gevallen dat automobilisten 
geen voorrang verleenden aan voet-
gangers die over wilden steken. De-
ze automobilisten hebben een be-
keuring gekregen van 340 euro.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

De Ronde Venen - Het CDA en Pv-
dA/Groenlinks/LokaalSociaal heb-
ben besloten hun motie “Beheers-
verordening” niet meer voor te leg-
gen aan de gemeenteraad. De motie 
is nu al succesvol, aldus Jonathan 
van Diemen en Ernst Schreurs. 

Begin dit jaar hebben het CDA en 
PvdA/Groenlinks/LokaalSociaal een 
motie opgesteld met als doel geld 
te besparen bij het actualiseren van 

bestemmingsplannen. Naar aanlei-
ding van de motie heeft het college 
besloten voor twee bestemmings-
plannen de beheersverordening toe 
te passen. Reden voor onze fracties 
om de motie niet meer aan de raad 
voor te leggen. Het doel is inmiddels 
bereikt. De besparing die wij voor 
ogen hebben wordt gerealiseerd.
De gemeente is verplicht om be-
stemmingsplannen elke 10 jaar te 
actualiseren. Het vaststellen van 

een beheersverordening op basis 
van een bestaand bestemmingplan, 
is een goedkoper alternatief hier-
voor. De besparing kan oplopen tot 
15.000 euro per bestemmingsplan. 
De komende jaren moeten er 12 
bestemmingsplannen herzien wor-
den. Het leek onze fracties verstan-
dig om er bij het college op aan te 
dringen, om daar waar het kan, het 
instrument van de beheersverorde-
ning toe te passen. 

Een inventarisatie door het colle-
ge heeft geleidt tot twee bestem-
mingsplannen waarbij een be-
heersverordening zeker mogelijk 
is en vier gevallen waarbij het mis-
schien mogelijk is. Het college stelt 
nu voor om voor het actualiseren 
van de twee bestemmingsplannen 
de beheersverordening toe te pas-
sen. Precies wat het CDA en PvdA/
GL/LokaalSociaal met de motie wil-
den bereiken.

Motie levert mogelijk al 30.000 euro op

Eenzijdig 
verkeersongeval 
Vinkeveen - Een 23-jarige man uit 
Vinkeveen raakte zaterdagmorgen 
31 maart gewond toen hij met zijn 
motorfi ets op de Provinciale weg 
201 ten val kwam. De politie kreeg 
die morgen rond 10.30 uur een mel-
ding over een gevallen motorrijder 
op de N201. Agenten troffen het 
slachtoffer aan met een vermoede-
lijk gebroken sleutelbeen. Hij had 
bij het van rijstrook wisselen ge-
remd en was vermoedelijk over de 
belijning van het wegdek geslipt en 
vervolgens gevallen. Een ambulan-
ce bracht hem naar het ziekenhuis.

GARANTIE TOT EN MET

PASEN 2019!

Aalsmeer: Oosteinderweg 110, T 0297-32 99 11
Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15, T 020-56 50 380

www.vankouwen.nl

www.amstelhof.com/sport-en-win 

SPORT & WIN
Kijk snel voor 
mooie prijzen!



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 bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
afvalbrengstation 
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Bovenkamp 4 Slopen van een deel van de gevel  Slopen W-2012-0160 23-3-2012
 en plaatsen van 2 overheaddeuren Bouwen 
Zuster Claassenhof 6 Bouwen van een aanbouw aan  Bouwen W-2012-0163 22-3-2012
 de linker zijgevel 
Zuster Claassenhof 43 Vergroten en wijzigen van de  Bouwen W-2012-0173 28-3-2012
 woning 
Rijksstraatweg 12/14 Bouwen van een kippenren Bouwen W-2012-0164 26-3-2012
Piet van  Realiseren van een aanbouw Bouwen W-2012-0175 29-3-2012
Wijngaerdtlaan 20 aan de achtergevel 

Baambrugge
Kleiweg 15 Bouwen van een aanbouw aan  Bouwen W-2012-0172 28-3-2012
 de achtergevel 

mijdrecht
Dubloen 42 Uitbreiden van de woning aan  Bouwen W-2012-0174 29-3-2012
 de achterzijde 
Mijdrechtse Zuwe 22 Aanleggen van een uitrit Uitrit W-2012-0161 22-3-2012

vinkeveen
Herenweg 108 Bouwen van een nieuwe woning Bouwen W-2012-0171 28-3-2012

waverveen
Cliffordweg 13 Bouwen van een woning met  Bouwen W-2012-0170 28-3-2012
 bijgebouwen Slopen 

wilnis
Wethouder Vergroten van een woning met  Bouwen W-2012-0166 26-3-2012
van Damlaan 7 een aanbouw aan de achtergevel 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 
 GeweiGerde OmGevinGsverGunninGen

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

mijdrecht
Genieweg 52 Wijzigen van het (RO) Afwijken  W-2011-0667 28-3-2012
 bestemmingsplan bestemming 

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Blomswaard 16 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2012-0007 27-3-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 
Molenweg 5 Vernieuwen van een dakkapel Bouwen W-2012-0121 29-3-2012

de hoef
De Hoef Westzijde 12,  Verwijderen van asbest golfplaten Slopen W-2012-0155 29-3-2012
13a, 20a, 21, 22b, 37a, 
49a, 49b, 49c 

mijdrecht
Heemraadsingel 36 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2012-0075 15-3-2012
 de voorzijde van de woning 

vinkeveen
Vinkenkade 7L Vervangen van een schuur,  Bouwen W-2011-0620 29-3-2012
 uitbreiden van terras en plaatsen  Afwijken
 van afdak bestemming 

wilnis
Rietvoorn 16 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2012-0098 15-3-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 

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

 verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.
    vergunning

mijdrecht
Bozenhoven 36-44 Wijzigen van de voorschriften  Milieu -- 20-3-2012
 tankstation voor het wegverkeer 
 inclusief LPG annex motor-
 herstelinrichting en showroom 

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 be-
roepschrift 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.

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

datum evenement locatie activiteit

Rectificatie
21 mei t/m 24 mei Avondvierdaagse Start Hollandse Kade, Gebruik van wegen, afsluiting par-
van 18.30-22.00 uur Abcoude 1391 JD te Abcoude keerterrein nabij hockeyvereniging  
   Abcoude, Hollandse Kade te Abcoude

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 

‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen met 
telefoonnummer 0297 29 16 71 of 0297 29 18 35.

 drank- en hOrecawet
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 5 april tot en met 17 mei 2012 bij balie Omgevingszaken; op 
de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes 
weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de verenigingsruimte van zwem- en polovereniging de Amstel, 

gevestigd Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. 
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en monde-
linge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

 de verOrdeninG afstemminG en handhavinG 2012 Gemeente de rOnde venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 maart 2012 
heeft besloten de Verordening afstemming en handhaving 2012 gemeente De Ronde Venen vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening afstemming en handhaving inkomensvoorzieningen 2010 
gemeente De Ronde Venen, de Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente De Ronde 
Venen 2010 en artikel III van het Raadsbesluit tijdelijke regels  Aanscherping Wet werk en bijstand 2012.
Een nieuwe verordening was nodig omdat met de inwerkingtreding van de wetswijzigingen Wet werk en bij-
stand (Wwb) per 1 januari 2012, deze wet is aangescherpt en daarmee benadrukt wordt dat de bijstand écht 
het laatste vangnet is. Ten opzichte van de vorige verordening zijn onder meer vier gedragingen waarvoor een 
verlaging kan worden toegepast  toegevoegd en  behoren omdat de Wwb en de  Wet investeren in jongeren 
(Wij) zijn samengevoegd, jongeren tot 27 jaar nu ook tot de doelgroep van de Wwb. Dit betekent dat dus ook 
het maatregelenbeleid voor jongeren is ondergebracht in deze verordening. Ook voor zelfstandigen geldt het 
maatregelregime van de Wwb en als gevolg van recente jurisprudentie zijn enkele inhoudelijke aanpassingen 
opgenomen.De Verordening afstemming en handhaving 2012 gemeente De Ronde Venen treedt in werking 
met ingang van 1 juli 2012.

ter inzagelegging
Genoemde verordening 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 verOrdeninG tOeslaGen en verlaGinGen wwb 2012 de rOnde venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 maart 2012 
heeft besloten de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012  De Ronde Venen vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 29 januari 2004, de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren  (Wij)gemeente de Ronde Venen 
2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2009 en artikel II van het Raadsbesluit tijdelijke regels 
Aanscherping Wet werk en bijstand 2012. Een nieuwe verordening was nodig omdat met de inwerkingtreding 
van de wetswijzigingen Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2012, deze wet is aangescherpt en daarmee 
benadrukt wordt dat de bijstand écht het laatste vangnet is. In deze verordening is onder meer geregeld voor 
welke categorieën de landelijk vastgestelde norm verhoogd of verlaagd moet worden en op grond van welke 
criteria dit geschiedt. Het grote verschil met de vorige verordening zit in de benamingen. Waar voorheen werd 
gesproken over alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden, wordt nu gesproken over alleenstaande, 
alleenstaande ouder en gezin. De Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 De Ronde Venen treedt 
in werking met ingang van 1 juli 2012.

ter inzagelegging
Genoemde verordening 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.

  
 verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen drie verkeersbesluiten hebben geno-
men. De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van drossaard-

straat 4, 3641 ht mijdrecht.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van theodorus 

de leeuwlaan 2 (tegenover), 1391 cb abcoude.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats nabij cornelis beerninck-

straat 48, 3641 dc mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van woensdag 4 april 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

bezwaar
Tegen een 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 recht-
bank 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.

 tijdelijke plaatsinG cOntainer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 april 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Mevr. Prins vergun ning 
hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude. Dit in 
verband met het afvoeren van tuinafval, tuintegels, etc. aan de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude. De vergun-
ning geldt voor de periode 30 maart 2012 tot en met 17 april 2012. Het werkadres en het adres van de tijdelijke 
plaatsing van de container is piet van wijngaerdtlaan 40, 1391 aw abcoude. 
bezwaar
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 tOepassen spOedbestuursdwanG
Op 27 maart 2012 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen, naar aanleiding van een ver-
zoek van de politie, geconstateerd dat er al een zeer lange tijd een auto (wrak) met Duits kenteken geparkeerd 
staat op een openbare parkeerplaats op het Kloosterplein, in de blauwe zone nabij de brandweer kazerne, in 
Vinkeveen. Gezien de staat van de auto, waarvan de deuren open waren en enkele banden leeg, hebben wij 
besloten tot het toepassen van spoedbestuursdwang door de auto van de parkeerplaats te verwijderen, dit op 
kosten van de eigenaar. De eigenaar handelt hiermee in strijd met artikel 5.5 van de Algemene plaatselijke 
verordening (Apv). In artikel 5.5 van de Apv staat: het is verboden een voertuig dat in onvoldoende staat van 
onderhoud en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren.

contact opnemen
Omdat er geen naam en adres van de eigenaar bekend is hebben wij deze auto op woensdag 28 maart op 
verzoek van de politie, met spoed bestuurdwang weggehaald en naar de bewaarplaats in Wilnis laten brengen 
door een bergingsbedrijf. Wij verzoeken de rechthebbende eigenaar van deze auto met een duits kenteken 
k id 1750 contact op te nemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 0297-
291869. Gezien er geen adres van de rechthebbende van deze auto bekend is zullen wij deze auto, gezien 
het bepaalde in artikelen 5.29 en 5.30 van de Algemene wet bestuurrecht, na dertien weken overgaan tot het 
vernietiging van deze auto.

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 het bezwaar.

verzoek om voorlopige voorziening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat de 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 voorzieningkan 
allen 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 de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507LA Utrecht. 
U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde web-
site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn 
kosten(griffierecht) verbonden. 



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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 10 APRIL 2012
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffi er 
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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 14 februari 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012 
a. Vaststelling bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV, raadsvoorstel /12.
 Geadviseerd wordt het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd vast te stellen en daarmee 

de realisatie van een centraal technische ruimte ten behoeve van de duurzame energievoorziening voor Wes-
terheul IV mogelijk te maken op de groenstrook naast het gasontvangststation op de hoek Mijdrechtsedwars-
weg/Voorbancken in Vinkeveen. 

b. Eigendom, zeggenschap en beheer Duurzame energievoorziening Westerheul IV, raadsvoorstel /12.
 In de nieuwbouwwijk Westerheul IV wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd in de vorm van een 

warmte/koude opslag. De gemeente De Ronde Venen heeft als eigenaar de realisatie en technische instand-
houding van deze duurzame energievoorziening aan Kropman aanbesteed. Onderzoek heeft plaatsgevonden 
naar het eigendom, de exploitatie en het beheer van de energievoorziening. Hiertoe zijn drie varianten onder-
zocht te weten verkoop, regie op afstand en strategisch partnerschap, met een voorkeur voor verkoop. Via 
dit voorstel worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht en wordt de raad geadviseerd er mee in te 
stemmen, dat de gemeente tijdens de aanlegfase eigenaar blijft van de duurzame energievoorziening Wes-
terheul IV, maar dat verkoop onmiddellijk na realisatie en aansluiting van de woningen mogelijk is. De duur-
zame energievoorziening wordt daarom zo ingericht dat deze zo goed mogelijk is te verkopen met een maxi-
male opbrengst. Tevens wordt de raad via dit voorstel gevraagd te besluiten over het beschikbaar stellen van 
de noodzakelijke budgetten.

6. Overige punten 
a. 1e bestuursrapportage 2012
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

b. Memo conceptontwerp provinciale ruimtelijke structuurvisie
 In de memo zijn de eerdere reacties van de gemeente en de verwerking daarvan door de provincie op een 

rij gezet. Aan de hand van de memo zal een bespreking plaatsvinden, waarbij desgewenst ook ambtelijk een 
toelichting worden gegeven op vragen.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 11 APRIL 2012
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffi er 
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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 13 maart 2012 
5. Punten voor de raad van 26 april 2012 
a. Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12.
 De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met  een inten-

tievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 inge-
stemd. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegd-
heid van het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en onderte-
kening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd.

b. Kapbeleid (aanpassing APV), raadsvoorstel  0014/12.
 Het beleid met betrekking tot het kappen van bomen in de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Ab-

coude is geëvalueerd en geanalyseerd, waarna er voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen nieuwe regel-
geving wordt voorgesteld.

c. Papiercontainers, raadsvoorstel /12.
 Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van pa-

piercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De 
Ronde Venen nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het 
hergebruik van oud papier geoptimaliseerd. 

6. Overige punten 
a. 1e bestuursrapportage 2012
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

b. Evaluatie uitvoering motie groenbeleid
 Het college wordt verzocht om naar aanleiding van de ingediende motie van de fractie D66 de huidige stand 

van zaken aan te geven.
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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De Ronde Venen - Met me-
vrouw Melinda van Haren als do-
cente organiseert Stichting ‘Para-
plu’ op zaterdag 21 april a.s. van 
10.00 tot 15.00 uur een heel bijzon-
dere en unieke workshop “Werken 
met transparante klei”. “Deze klei 
is doorzichtig, flexibel en zelfhar-
dend. De klei kan gekleurd worden 
met acrylverf. Met deze klei kunnen 
we kralen, hangers en tafeldecora-
ties maken. Eigen ideeën zijn altijd 
welkom, zegt Melinda, die voorne-
mens is om met de cursisten een 
aanzet te geven tot het maken van 
mooie, creatieve en bruikbare voor-
werpen, die in elk interieur passen. 
Voor de deelnemers is het van be-

lang dat zij een deegroller, teken-
materiaal, acrylverf en een lunch-
pakket meenemen. De materiaal-
kosten bedragen 20,00 euro, aan de 
docent te voldoen. De cursuskosten 
bedragen 17,00.
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.nl 
. Voor aanmelding kan men online 
inschrijven of 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.
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

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

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

Mijmeringen

Autisme

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
 lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
 gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte  
 voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
 onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.

Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
 parkiet.
- Wilnis, Veenweg: cyperse poes; grijs-zwart; witte nek en snui;.  
 rechtervoorpoot wit en staartpunt zwart.
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: cypers katertje. Niet gecastreerd.
- Mijdrecht. Molenwiek: Konijn. Wit-zwart-bruin.
- Vinkeveen, Botsholkade: zwart-witte kat; rug zwart en buik wit.
- Vinkeveen, Botsholkade: zwarte kat met witte pootjes.
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en
 witte bef.
- Uithoorn, Amstelkade: Amerikaanse Bull Terriër; wit met een  
 paar donkere vlekjes op het oor; hij draagt een halsband met
 buldog er op en heeft een korte staart.
 Het is een ongecastreerde reu.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Door Flavoring

Maandag 2 april was het Wereld Autisme Dag en om aandacht te 
geven aan deze dag, organiseren de Nederlandse vereniging voor 
Autisme en het Autismefonds deze week de Autismeweek 2012 van 
31 maart tot en met 6 april. De meeste mensen zullen wel eens ge-
hoord hebben van autisme, maar ik denk dat velen niet precies we-
ten wat het is. 
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. 
Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, 
sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak 
onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle 
levensfasen. Ruim één procent van de Nederlanders kampt met een 
vorm van autisme. (www.autismeweek.nl)
Als een procent van de Nederlanders een vorm van autisme heeft, 
betekent het dat er ruim 190.000 kinderen en volwassenen zijn met 
deze beperking. En een beperking is het als je problemen hebt met 
communicatie, sociale contacten, taal en het voorstellingsvermogen. 
Onbegrip van de omgeving is dan helaas vaak een logisch gevolg. 
Het thema van de autismeweek is dan ook “Laat ze meedoen”. In het 
hele land worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen 
voor autisme.
Nog even iets over autisme, eigenlijk is het een groot containerbegrip 
waar meerdere stoornissen ondervallen. Men spreekt over een spec-
trum van autistische stoornissen of van een aan autisme verwante 
stoornis. De meest bekende binnen dit spectrum zijn het klassiek au-
tisme en het syndroom van Asperger. Het meest belangrijk om je te 
realiseren is dat diegene met autisme de wereld anders waarneemt 
dan jij en ik. Alle prikkels en informatie worden anders verwerkt en 
anders geplaatst. De wereld is al zo chaotisch en druk, maar voor ie-
mand met autisme moet dat nog vele malen erger zijn. Daarom is er 
zeer veel behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid en controle. 
Laat ze meedoen is een mooi streven en misschien helemaal niet zo 
moeilijk als we kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de 
verschillen. Zeg nou zelf, wie heeft er nou niet behoefte aan structuur 
en duidelijkheid? Een klein iets uit het scala, maar wellicht een mooi 
startpunt. Laten we eens kijken naar de “autist” binnen ons zelf. Ieder 
van ons heeft zo zijn eigen structuurtjes waar je je goed bij voelt en 
waardoor je dag goed begint. 
Bij mij werd het me duidelijk op een doordeweekse ochtend, ik stond 
op en liep naar de badkamer. Daar ging ik mijn tanden poetsen, ik 
keek in de spiegel en ineens zag ik dat er iets helemaal niet klopte. 
Al mijn flesjes op het badkamerplankje stonden omgekeerd en in de 
verkeerde volgorde. De boosdoener was mijn toenmalige vriend die 
het een grote grap vond. Mijn eerste reactie was er een van irrita-
tie “Waarom?” en daarna moest ik er hartelijk om lachen. Had ik een 
vorm van autisme gehad dan had dit voorval me flink kunnen raken 
en stel ik me zo voor dat ik de hele dag of langer van slag zou zijn ge-
weest. En voor de moeders (ouders) onder ons, wie herkent de cha-
os niet in de ochtend, als je de dag van te voren geen kleding hebt 
klaargelegd, de ontbijttafel niet is gedekt en je ineens nog van alles 
moet opzoeken wat mee moet naar school? Voorbereiden, in struc-
tuur zetten maakt dat je enigszins controle kunt uitoefenen op de da-
gelijke drukte en dat is nou precies wat mensen met autisme ook no-
dig hebben. 

Dus de volgende keer dat je iemand tegenkomt, waarvan je denkt 
‘doe niet zo moeilijk’ of ‘wat is die sociaal onhandig’. Bedenk dat ieder 
van ons zijn eigen redenen heeft, aangeboren of niet, om op bepaal-
de manieren te reageren. Laat ze meedoen!

matrassen

boxsprings

lattenbodems 
slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

Hilversum • Vaartweg 4 • 035 - 6247194

Utrecht • Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven • Julianalaan 43 • 030 - 2287451

Mijdrecht • Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Vrijdag koopavond

Wakker Worden!

De Eendracht brengt Nieuw 
Avondlicht in paassfeer
Mijdrecht - Op dinsdagmorgen 27 maart brachten de kinderen van groep 
6 van basisschool De Eendracht een bezoekje aan de bewoners van woon-
zorgcentrum Nieuw Avondlicht. Ze zongen een aantal gezellige paasliedjes 
en hielpen de ouderen om alles op zijn ‘paasbest’ te versieren!

Wederom workshop Creatief 
met Zeep bij ‘Paraplu’
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ organi-
seert - vanwege het grote succes 
- voor de tweede keer dit seizoen 
een aantrekkelijke en verrassende 
workshop ‘Creatief met Zeep’. 

“Tijdens deze workshop gaan de 
deelnemers van gietzeep een eigen 
zeep maken in allerlei prachtige vor-
men en maten. Het is heel eenvou-
dig, maar het resultaat mag er zeker 
zijn. Zij zullen kennismaken met ver-
schillende technieken. Leuk voor op 
het toilet of in de badkamer, maar 
ook leuk om als cadeau te geven.” 
Dit zegt docente mevrouw Marian 
Philip, die deze workshop bij Stich-
ting ‘Paraplu’ verzorgt op woensdag 

18 april a.s. van 19.30 tot 22.00 uur.
De cursusprijs van 20,00 is inclusief 
alle benodigde materialen.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.
nl .Voor aanmelding kan men on-
line inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28. Via e-
mail kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Zimbabwaans bezoek 
aan wereldwinkel
Mijdrecht - Onder veel belangstel-
ling hebben afgelopen vrijdagmid-
dag twee Zimbabwaanse kunste-
naars, Aaron Kampembeza en Char-
les Nkomo, een bezoek gebracht 
aan de wereldwinkel van Mijdrecht. 
Zij vertelden hun toehoorders hoe 
zij hun kunstwerken maken en ge-

noten duidelijk van de aandacht die 
zij kregen.
Wethouder Erica Spil kreeg een 
beeld van een ‘Proud Lady’ (trotse 
vrouw) overhandigd door Ria Waal, 
voorzitster van de wereldwinkel. Dit 
beeld zal een ereplaats krijgen in 
het gemeentehuis.

Workshop Werken met transparante klei
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VVD wethouder geeft een ruk aan het lijntje en stil

CDA fractie blaft maar bijt niet
vervolg van de voorpagina

Rein Kroon bracht het goed: “voor 
ons ligt een raadsvoorstel dat dui-
delijk geschreven is en op helde-
re wijze een goed overzicht geeft. 
Het gaat om serieuze zaken en in-
grijpende voorstellen. Het CDA kan 
zich echter niet aan de indruk ont-
trekken dat er heel indringend is ge-
keken naar de bestaande bestem-
mingsreserves van de gemeente. In 
een groot aantal gevallen is dat te-
recht. Het lijkt alsof er sprake is van 
een grote ‘voorjaarsschoonmaak’.
Het college - en in het bijzonder de 
wethouder financiën - heeft geke-
ken of er in de voorraadkast geen 
reserves ‘dubbel aanwezig zijn’, of 
dat er nog reserves zijn, die we - bij-
na zeker - niet zullen gebruiken. En 
als je dan zo’n schoonmaakbui hebt, 
dan bestaat het risico dat je in het 
enthousiasme de neiging hebt om 
teveel op te ruimen. Dat merk je dan 
pas later, als je misgrijpt”, aldus Rein 
Kroon. “En dat staat ons ook te ge-
beuren in het raadsvoorstel dat nu 
voor ons ligt”, zo vervolgde Kroon.

Betaalbaar
“De wethouder is namelijk van me-
ning dat de ‘bestemmingsreserve 
betaalbare woningen’ terug moet 
vloeien naar de algemene reser-
ve. In de commissie heeft deze ge-
zegd dat het beleid inzake ‘betaal-
bare woningen’ niet stop wordt ge-
zet. Maar de bestemmingsreserve 
daarvoor heffen we wel op, als we 
de tekst van het raadsvoorstel goed 
lezen. De CDA fractie vindt dat niet 
logisch en ook niet wenselijk. 
Wel zeggen dat je iets voor starters 
wilt doen, maar er geen geld be-
schikbaar voor stellen. Ze noemen 
dat wel eens ‘iemand blij maken met 
een dode mus’. Het CDA dient daar-
om een amendement in inzake het 
handhaven van de bestemmings-
reserve van de bestemmingsreser-
ve ‘betaalbare woningen’. Dit be-
tekent van het financiële jaar 2011 
dat de algemene reserve 1,3 miljoen 

lager zal eindigen. Hiertegenover 
staat dat het geld niet is verdwenen 
maar in de bestemmingsreserve zit. 
Ik vind het belangrijk om duidelijk 
te melden dat dit amendement me-
de is ondertekend door de fracties 
van PvdA-GroenLinks-Lokaal Soci-
aal, Lijst 8, Ronde Venen Belang en 
SVAB”, aldus Rein Kroon.

Geen goed idee
Alle ondersteunende fracties ston-
den achter hetgeen Rein Kroon had 
verteld. De VVD echter vond het 
amendement geen goed idee. De 
fractie van D66 kon zich niet vin-
den in dit amendement. Zij diende 
een motie in, waarin zij de bestem-
mingsreserve betaalbare woningen 
te laten bestaan van 0 euro en die 
dan later aan te vullen. Rob Blans: 
“Om twee redenen lijkt ons dit geen 
goed idee. Ten eerste openen we 
daarmee ook de discussie of er niet 
ook andere bestemmingsreserves in 
welke vorm dan ook moeten blijven 
bestaan. Daarmee wordt de basis 
onder de herschikking van de reser-
ves weggehaald. De tweede reden 
is de vraag waar het geld vandaan 
moet komen. Volgens de nota is de 
omvang van de algemene reserves 
eind 2012, 400.000 in plaats van de 
gewenste 10 miljoen. Hier kan naar 
onze mening geen 1,4 miljoen meer 
af”, aldus Blans.

Lege dozen
“D66 stelt voor om een bestem-
mingsreserve betaalbare wonin-
gen te laten bestaan van 0 euro en 
die later aan te vullen”, zo vervolgde 
Blans. “ een soort reservering lege 
dozen. Weer volgens de nota is de 
omvang van de algemene reserves 
eind 2015, 6,9 miljoen, nog steeds 
3,1 miljoen tekort. De lege doos kan 
dus voor het eerst in 2016 mogelijk 
worden gevuld. 
Zo ver vooruitkijken lijkt ons op dit 
moment niet opportuun. Er kunnen 
in die periode ook nog heel ande-
re prioriteiten ontstaan. Een sym-
pathieke motie, maar laten we eerst 

weer voldoende sparen voordat we 
dergelijke beslissingen nemen. We 
hebben een slag gewonnen maar 
nog niet de final battle zoals dat te-
genwoordig heet”, aldus Blans

Somber beeld
Ook de CU/SGP kon zich niet vin-
den in het amendement van het 
CDA en ook niet in de motie van 
D66: “Het college geeft een som-
ber, maar wel helder beeld. Het col-
lege zet duidelijk de tering naar de 
nering. Wij hebben onze twijfels bij 
het amendement van het CDA. We 
wachten even de wethouder af”, al-
dus de CU/SGP. Wethouder Palm 
was duidelijk: “Het amendement 
van het CDA is niet verstandig. Als 
we dit doen geeft dat ons de ko-
mende drie jaar extra tekorten. We 
staan al onder preventief toezicht 
van de provincie. Onze begroting 
van 2012 is namelijk niet sluitend en 
niet goedgekeurd. We zijn momen-
teel bezig om vertrouwen en credits 
op te bouwen bij onze toezichthou-
ders door deugdelijk financieel be-
heer. Met dit amendement werkt dat 
niet. De motie van D66 getuigt van 
realiteitszin. De vraag is echter al-
leen moet je je nu al zo vastleggen. 
Mijn voorstel aan D66 is, neem dit 
idee mee en laten we later met el-
kaar de keuzes maken, bijvoorbeeld 
bij de voorjaarsnota en de begroting 
2013”, aldus Palm.

Een blaf en...
Er volgde een schorsing. Wat er 
tijdens de schorsing is bespro-
ken zal wel altijd een raadsel blij-
ven, maar Rein Kroon van het CDA 
zweeg, De PvdA verklaarde ook na-
mens het CDA dat ze het Amende-
ment introkken en de andere frac-
ties die het in eerste instantie steun-
den zwegen ook alle stil. Houmes 
van D66 begreep het niet meer en 
noemde de reden van intrekken 
van het amendement ‘een kletsver-
haal’. Het amendement was van ta-
fel en wethouder Palm had zijn eer-
ste overwinning binnengehaald. 

Rein Kroon (CDA): Had een goed 
plan, maar zijn fractie liet hem in de 
kou staan

Blans (VVD): “Motie D66 is lege 
doos”

Wethouder Palm VVD: Trok even aan 
het lijntje en CDA en PvdA zwegen

Grote Paasshow bij Van Kouwen 
met 1000 euro extra voordeel
Mijdrecht – Vanaf morgen, donder-
dag 5 april, tot en met tweede paas-
dag 9 april (zondag gesloten) orga-
niseren de Van Kouwen bedrijven 
een spectaculaire paasshow. In alle 
vestigingen ligt er 1000,- euro extra 
voordeel klaar bovenop de bestaan-
de aanbiedingen. Bij Chevrolet kan 
er nog gekocht worden zonder 19% 
btw te betalen, bij Opel zijn er veel 
leuke modellen op voorraad die met 
hoge kortingen worden verkocht en 

bij Fiat worden er inruilbonussen tot 
2000,- euro gegeven. Met de 1000,- 
euro extra dus dubbel voordeel.
Alle vestigingen in De Ronde Venen, 
Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp, 
Uithoorn en Amsterdam zijn ge-
opend op tweede paasdag. Alle kin-
deren gaan naar huis met een leuk 
cadeautje. 
Voor meer informatie en openings-
tijden kunt u terecht op www.van-
kouwen.nl.

In Tuincentrum De Huifkar
Jetske’s natuurlijke 
aromakruidentherapie
Mijdrecht - Voor het voorjaar kan 
men op zaterdag 7 april van 11.00 
uur tot 16.00 uur weer bij tuincen-
trum De Huifkar aan de Oosterland-
weg 32 te Mijdrecht terecht bij Jets-
ke met haar natuurlijke aroma krui-
dentherapie. Jetske maakt eigen-
handig op ambachtelijke wijze 100% 
natuurlijke producten van kruiden, 
bloemen en planten. Crèmes en 
heilzame oliën, helend voor huid, li-
chaam en geest, onder andere an-
tiverouderingscrème , hand-/voet-
crème, lippenbalsem en parfum/
deocrème. 
Tevens maakt zij een psoriasis -en 
eczeemcrème die echt werkt, ook 
voor baby’s en kinderen. Verder 
maakt Jetske producten voor pijn-
lijke spieren en gewrichten zoals 

bij reuma, artrose en fibromyalgie, 
maar ook voor hoofdpijn en migrai-
ne. Haar aromatherapie helpt o.a. bij 
slapeloosheid, stress, depressie en 
overgangsklachten. Jetske’s krui-
dentherapie helpt tevens bij diabe-
tes en te hoog cholesterol, de stoel-
gang en het overgewicht. Ontgif uw 
lichaam en voel u beter. 
Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. Jetske is ook hel-
dervoelend en magnetiseur-healer 
met goede resultaten. 
Men kan bij Jetske terecht voor 
goede resultaten, maar ook gratis 
advies. Geïnteresseerd? Kom dan 
langs. Voor vragen bel: Jetske, tel. 
0642364491.

Tentoonstellingen in 
Museum Jan Makkes
Regio - ‘Mijn opdracht als kun-
stenaar in deze wereld heb ik vol-
bracht. Maar mijn talent neem ik 
mee in eeuwigheid, terug naar mijn 
schepper… Want Hij is het, die mij 
beoordeelt.’ Het zijn woorden van de 
bekende en gepassioneerde kun-
stenaar Jan Makkes, overleden in 
1999. Hij liet een veelzijdige en een 
omvangrijke collectie na. Bloeien-
de boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haventjes, 
stadsgezichten en de door hem zo 
geliefde bloemen. Een deel van de-
ze indrukwekkende collectie zal tij-
dens een drietal tentoonstellingen 
te zien zijn in de Museumboerde-
rij Jan Makkes. Die museumboer-
derij ademt nog steeds de sfeer 
van Makkes. Aan de muren hangen 
schilderijen en foto’s van zijn ont-
moetingen met de groten der aarde. 
Makkes was ver buiten onze gren-
zen bijzonder geliefd en werd alom 
gerespecteerd. Zo ging hij in zijn 
bewogen en bevlogen leven op au-
diëntie bij de Paus en had hij een 
indringende ontmoeting met onder 
andere de voormalige president van 
de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov 
en ook met John F. Kennedy. Mak-
kes hield van reizen en haalde hier 
ook zijn inspiratie uit. Hoewel hij ook 
vaak schilderde in zijn geliefde ha-
ven van IJmuiden. Hij vloog naar 
de mooiste streken in de wereld 
om deze vast te leggen op het witte 
doek. Befaamd zijn ook de bloem-
stillevens die Dries van Agt ‘fontei-
nen van kleur’ noemde.

‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ heet 
dan ook de tijdens de tentoonstel-
lingen vertoonde video-presentatie 
over Makkes zijn leven en werken. 
Tevens is het boek ‘Jan Makkes… 
een gedreven kunstenaar’ te koop 
in de Museumboerderij Jan Makkes 
aan de Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek, telefoon 023-5376227.
Ga genieten van het werk vol pas-
sie en mystiek van deze kunstenaar! 
De paastentoonstelling is vanaf nu 
tot en met zondag 15 april van 11.00 
tot 18.00 uur te zien in de Museum-
boerderij Jan Makkes aan de Hof-
geesterweg 22a in Velservroek (bui-
ten exposities alleen op afspraak). 
Zie ook www.museumboerderij- 
janmakkes.nl

Jozefschool en Careyn Maria-Oord 
bereiden zich voor op Pasen
Aalsmeer - Vinkeveen - In het ka-
der van de jaarlijks terugkerende 
actie van de Riki-stichting hebben 
de leerlingen van groep 8 van de Jo-
zefschool op donderdagochtend 29 
maart paaspakketjes en –manden 
uitgedeeld in Careyn Maria-Oord. 
Nadat ze dit gedaan hadden, nam 
elke leerling een bewoner mee te-
rug naar het restaurant waar ze ge-

zamenlijk een paasstukje maakten. 
Het was duidelijk te zien dat zowel 
de bewoners als leerlingen genoten 
van het samen bezig zijn en er ont-
stond vaak leuk contact. 
De medewerkers van sector welzijn 
vragen vaker de hulp van leerlingen 
bij het organiseren van grote activi-
teiten en dit bevalt van beide kan-
ten heel goed.

Kinderen Sint Jozefschool 
brengen palmpasenstokken
Vinkeveen – De groep 4-kids van 
de Sint Jozefschool hebben afgelo-
pen donderdag in de klassen palm-
pasenstokken gemaakt en deze 
daarna gebracht naar de bewoners 

van Kleinschalig Wonen van Zorg-
centrum Zuwe Maria-Oord. De be-
woners waren blij verrast en geno-
ten van de aandacht en de gezellig-
heid van de kinderen.

De Eendracht deelt paaspakketten 
uit in Nieuw Avondlicht!
Mijdrecht - Op dinsdagmorgen 27 
maart bezocht groep 6 van obs De 
Eendracht de bewoners van Nieuw 
Avondlicht. Er werden leuke paas-
decoraties gemaakt en de kinde-
ren zongen gezellige paasliedjes die 

ze op school hadden ingestudeerd. 
Tot slot deelden de kinderen paas-
pakketten uit en dat werd natuurlijk 
zeer op prijs gesteld. Een mooie tra-
ditie waar jong en oud van hebben 
genoten!

Met het IVN vogels kijken 
op het Landje van Geijsel
Regio - Sinds februari staat het 
‘Landje van Geijsel’ weer onder wa-
ter. Het is voor vogelaars een ge-
liefde plek in deze tijd van het jaar. 
Boer Geijsel, die deze weilanden be-
zit, laat ze ieder voorjaar onder wa-
ter lopen, zodat er een plas/drasge-
biedje ontstaat dat erg aantrekke-
lijk is voor rustende en foerageren-
de steltlopers en watervogels.
Veel vogels, die terugkomen uit 
Zuid-Europa en Afrika strijken daar 
neer om bij te tanken ter voorberei-
ding op het broedseizoen of als tus-
senstop naar IJsland, Scandinavië 
of Rusland. Naast Grutto, Tureluur, 
Wulp, Kemphaan, Scholekster en 
Smient kunnen ook Lepelaar, Wa-
tersnip, Bonte strandloper, Bontbek-
plevier, Pijlstaart, Zomer- en Winter-
taling en nog meer soorten worden 
gezien. Een speciale attractie vormt 
de altijd aanwezige Halsbandpar-

kiet in een boom bij het uitkijkpunt. 
De Vogelwerkgroep van het IVN or-
ganiseert komende zaterdag 7 april 
een korte excursie naar dit unieke 
gebiedje ten zuiden van de Ouder-
kerkerplas, gescheiden door de A9. 
Met eigen auto’s wordt vertrokken 
om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Ir. Enschedeweg in Wilnis. Neem 
kijker, brood en koffie mee. Kleed 
je zonodig warm aan. Aanmelden 
is niet nodig. Autokosten worden 
hoofdelijk omgeslagen. Als bij erg 
slecht weer de excursie wordt afge-
last staat dat die dag om ca. 7.30 uur 
op de website van IVN: www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn. Rond 
12.00 uur bent u/ben jij weer terug.
Op zaterdag 5 mei is een lange 
excursie gepland naar het Gooi. 
Voor meer Info: Bert Verweij, tel. 
(0297)565104/06-44282479.

Danspaar in finale Nationaal 
Kampioenschap Stijldansen
Mijdrecht - Het was weer vreugde 
voor het Mijdrechtse danspaar Bart 
Aben en Petra van Niel. In Almere 
werden op zondag 18 maart jl. het 
Nationaal Kampioenschap Stijldan-
sen gehouden. Bart en Petra dans-
ten in de Debutanten 3 Latin disci-
pline. Er was een enorme opkomst 
en vele paren deelden met elkaar de 

dansvloer. De competitie was span-
nend en de concurrentie groot. Me-
de dankzij de trainingen en coa-
ching van Chantal Bogaart werd 
het succes beloond en stond het 
danspaar in de finale.
Uiteindelijk behaalde het paar de 
zevende plaats en promoveerde 
naar de klasse Debutanten 2.



Amstelhoek - Het blijft hommeles 
op de Amstelkade. En het wordt vol-
gens de omwonenden met de week 
gekker. Was er al onbegrip over het 
feit dat Kool Grondverzet aan de 
Amstelkade kennelijk zonder ver-
gunning op en over de kade alles 
maar mag doen in de uitvoering van 
laad- en loswerk, nu zijn er ook al 
diverse verkeersmaatregelen getrof-
fen. Door wie dat is aangekaart en 
of de gemeente hieraan goedkeu-
ring heeft gegeven, is bij velen nog 
duister. De geplaatste verkeersbor-
den zijn volgens omwonenden vol-
strekte onzin en overbodig. Bor-
den die snelheidsbeperking aange-
ven (30 km/u) en een inhaalverbod 
hoef je op de bochtige Amstelkade 

niet te plaatsen. Die is zo smal dat 
elkaar passeren soms al onmoge-
lijk is, laat staan inhaalmanoeuvres 
uitvoeren. Bovendien kan je er beter 
eerder 20 km/uur rijden dan dertig. 
En het mooiste is dat er ter hoog-
te van de ‘overslagplaats’ van Kool 
Grondverzet verkeerslichten zijn ge-
plaatst (...) die meer op rood staan 
dan op groen.
Ook in het weekend als er dus niet 
gewerkt wordt staan ze er roodge-
kleurd op. Verkeer rijdt dan voortdu-
rend door rood licht…Wie hier dus 
langsrijdt overtreedt dan formeel 
gezien steeds de verkeersregels.

‘APV, wat doe je ermee?’
Bewoners wijzen op de huidige Al-

gemene Plaatselijke Verordening 
(APV) De Ronde Venen 2012 die 
door de gemeenteraad is bekrach-
tigd. Dat is een officieel document 
met regelgeving voor het handha-
ven van de openbare orde en vei-
ligheid. In paragraaf 2, lid 10 staat 
o.a. duidelijk aangegeven (...) dat 
het verboden is de weg of een weg-
gedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie 
daarvan, als het beoogde gebruik 
schade toebrengt aan de weg, ge-
vaar oplevert voor de bruikbaarheid 
van de weg of voor het doelmatig 
en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor 
het doelmatig beheer en onderhoud 
van de weg (...). Dat doen de werk-
zaamheden duidelijk want door af-
gevallen brokken klei en grond 
wordt de weg smerig en bij nat weer 
glad. Daarnaast draait er ook regel-
matig een giek met een bak vol klei 
eraan over de weg en kalft de oever 
af. Voorts zijn scheuren ontstaan in 
het asfalt van het wegdek. Ook ar-
tikel 5 van de Wegenverkeerswet 
1994 laat een en ander duidelijk 
weten (...). Het is eenieder verboden 
zich zodanig te gedragen dat gevaar 
op de weg wordt veroorzaakt of kan 
worden veroorzaakt of dat het ver-
keer op de weg wordt gehinderd 
of kan worden gehinderd (...). Door 
de overslag met graafwerktuigen 
van klei c.q. grond in grote bakken 
over de weg dat nog steeds gewoon 
doorgang vindt, is volgens de be-
woners sprake van een (potentieel) 
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Hoezo naleving van APV?

Deel Amstelkade hard op weg 
‘industriedijk’ te worden

gevaarlijke situatie. De gemeente 
kan ontheffing van een APV verle-
nen of een vergunning verstrekken. 
Maar als dat niet zo is in dit geval, 
moet er handhavend worden opge-
treden. Waarvoor heb je anders een 
APV in het leven geroepen? Desge-
vraagd laat de gemeente weten dat 
‘op grond van artikel 2.10 APV geen 
ontheffing nodig is voor het trans-
port van dijkenklei vanaf het per-
ceel Amstelkade 118 naar de Am-
stel. Dit is in december 2011 gemeld 
aan Kool. Daarbij is tevens gemeld, 
dat hij er voor moet zorgen dat de 
weg veilig gebruikt kan worden 
door overige weggebruikers (alge-
mene zorgplicht op grond van ar-
tikel 5 van de Wegenverkeerswet 
1994). In dat kader kan het nood-
zakelijk zijn waarschuwingsborden 
te plaatsen. Namens Kool is door 
de kraanmachinist aan onze hand-
haver meegedeeld, dat de verkeers-
borden en verkeerslichten zijn ge-
plaatst op last van Waternet’. Aldus 
het antwoord van de gemeente.
Dit wetende krijgt de Amstelkade 
plaatselijk dus steeds meer de sta-
tus van ‘industriële laad- en los-
plaats’ en wordt die stilaan bij de 
bedrijfsvoering betrokken. Dat be-
tekent dus blijven hinken op meer-
dere gedachten.

Soap
Zal het dan niet beter zijn – en de-
ze krant memoreerde dat al eerder – 
toch maar te zorgen voor de (snelle) 
aanleg van een officieel bedrijven-

terrein met een laad- en losplaats 
aan de oevers van de Amstel? Dat 
zou een hoop gedonder schelen 
voor het bedrijf/c.q. plaatselijke be-
drijven, de bewoners, de gemeen-
te, de provincie en Waternet. Niet in 
de laatste plaats zal ook de Amstel-
kade er wel bij varen. Helemaal als 
Waternet die een stevige opknap-

beurt/versteviging zou willen ge-
ven. Dat is hard nodig op bepaal-
de plaatsen. Als het dijklichaam en 
de kade weer op orde zijn kunnen 
de overbodige verkeersborden weer 
worden weggehaald en opgebor-
gen. Zoals het nu gaat blijft het een 
soap en wordt de ergernis van be-
trokken partijen alleen maar groter.

Burgemeester en wethouder door Ronde Venen 
Belang wegwijs gemaakt op de Vinkeveense Plassen
De Ronde Venen - Vrijdag 23 
maart heeft de fractie van Ron-
de Venen Belang burgemeester Di-
vendal en wethouder Moolenburgh 
kennis laten maken met de Vinke-
veense Plassen. Op en rond de plas-
sen spelen namelijk heel veel zaken 
door elkaar heen, zoals recreatie, 
wonen, handhaving, cultuurhisto-
rie, werken en natuur. Zaken die in 
de Provinciale structuurvisie dit jaar 
voor een periode van 20 jaar worden 
vastgelegd. De gemeente mag deze 
zomer een zienswijze geven op de 
voorstellen van de provincie, waar-
door het bezoek aan de Plassen op 
het juiste moment kwam. 

Om een goede indruk te krijgen zijn 
diverse plaatsen per boot bezocht. 
Vanaf de waterkant ziet het er heel 

anders uit dan vanaf de weg of van 
achter het bureau. 
Iedereen aan boord was het er over 
eens. De Plassen betekenen heel 
veel voor de gemeente, zowel voor 
de recreatie, de natuur, maar ook 
cultuurhistorie, maar levert ook 
knelpunten op. En vanaf het water 
worden die knelpunten heel duide-
lijk.

Legakkers 
Tijdens het varen kwam de proble-
matiek van de legakkers aan de or-
de. Veel legakkers dreigen te ver-
dwijnen, door gebrek aan goede 
beschoeiing. Daar tegenover staan 
particuliere eigenaren, die hun ei-
land willen opknappen, maar er dan 
ook voorzieningen op willen aan-
brengen, om zo maximaal van hun 

investering te kunnen genieten. Dit 
leidt er dan weer toe dat er allerlei 
wildgroei in bouwwerken ontstaat 
, dat de Plassen ontsiert, maar ook 
niet is toegestaan. Een typisch voor-
beeld waar samenwerking tot op-
lossingen moet leiden. 

Natuur
Een ander voorbeeld is de Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). De-
ze EHS is bedoeld om natuurgebie-
den in Nederland te verbinden van 
Zeeland tot de Waddenzee. Hier-
door wordt de diversiteit van plan-
ten, maar ook dieren bevorderd. 
Ook de Plassen maken deel uit van 
de EHS, ook grote delen van de oe-
vers, waar wordt gewoond en ge-
werkt. Met de provincie zou gewerkt 
moeten worden om de EHS zo neer 
te leggen dat de diversiteit van de 
natuur wordt bevorderd, maar ook 
geen beperkingen oplegt aan wer-
ken, wonen en recreatie. Een ur-
gent probleem, dat alleen door sa-
menwerking tussen alle betrokke-
nen kan worden opgelost. 
De natuur in optima forma is na-
tuurlijk te vinden in Botshol, het eni-
ge stuk echte natuur in de gemeen-
te. 

Recreatie / museum / 
toegang tot de pla ssen
De gemeente wil de recreatie bevor-
deren, een goede zaak. Ter hoogte 
van het kermisterrein werd daarom 
uitgebreid stilgestaan bij de nood-
zaak om de doorvaart De Heul te re-
aliseren. In de vorige raadsperiode 
werd dit afgewezen, maar nu zijn er 
ondernemers, die de doorvaart zelf 
willen realiseren en ook nog ruimte 
zien om het museum aan een plaats 

te helpen. Terug in de boot kwam 
de beperkte toegang tot de plas-
sen aan de orde. Vrijwel nergens is 
er een vrije toegang, wat de recre-
atiemogelijkheden wel erg beperkt. 

Verrommelin g
Tijdens de boottocht is aandacht 
gevraagd voor de verrommeling van 
de plassen. Burgemeester en wet-
houder kregen hier voorbeelden 
van te zien. Niet alleen zijn er plaat-

sen waar private bouwplannen niet 
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 
Belle Rive), maar ook op de plas-
sen en eilanden dreigt verromme-
ling, zoals zwerfafval dat in ruime 
mate voorkomt, maar ook een boot, 
die al ruim 20 jaar in vervallen toe-
stand het aanzicht van de plassen 
ontsiert. 
Op de boot ontstond een leuke en 
geanimeerde discussie, over de 
hierboven genoemde onderwerpen, 

maar ook over recreatiewoningen, 
handhaving en wonen rond en op 
de plassen.
De fractie van Ronde Venen Belang 
kijkt zeer tevreden terug op deze 
excursie. Mooi weer, een goed ge-
sprek, maar belangrijker is dat de 
burgemeester en wethouder een 
goed beeld hebben gekregen van 
de plassen, de waarde daarvan, 
maar ook de problemen die er spe-
len.

Leerlingen De Schakel delen paaspakketjes
uit in zorgcentrum Zuiderhof

Vinkeveen - Vorige week heb-
ben de leerlingen van groep 6 en 
7a van basisschool De Schakel 
een bezoek gebracht aan zorg-
centrum Zuiderhof. Zij mochten 
daar namens de Riki Stichting 
paaspakketten overhandigen aan 
de bewoners. Maar het uitdelen 
van lekkernijen was niet het eni-
ge doel van het bezoek. De Riki 
Stichting wil jong en oud bij el-
kaar brengen en de eenzaam-
heid onder ouderen verminde-
ren. Daarom werd er, door jong 
en oud samen, een paasraam-
hanger gemaakt. Onder het ge-
not van een kopje koffie of een 
glaasje limonade werd er flink 
gekleurd, geknipt en geplakt. Er 
ontstonden leuke gesprekken. En 
men hielp elkaar waar nodig. Na-
dat de paashangers in elkaar ge-

zet waren kregen de 
bewoners hun paas-
pakketje uitgereikt. 
Een klein groep-
je leerlingen bracht 
de pakketjes naar 
de bewoners die niet 
bij de bijeenkomst 
aanwezig konden 
zijn. Naast het uit-
delen van pakketten 
in Zuiderhof kregen 
de leerlingen ook 
een pakket mee om 
uit te reiken aan een 
oudere in hun direc-
te omgeving. 
In Nederland krijgen 
deze week 15.000 
ouderen een paas-
pakketje namens de 
Riki Stichting.
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Bewoners Gerardus Majella 
doen aan recycling!
Mijdrecht – Vorige week vrijdag-
ochtend hebben de bewoners van 
zorgcentrum Gerardus Majella uit 
niet meer te gebruiken binnenban-
den van een fiets hartjes, bloeme-
tjes, rondjes enz. geknipt. Vervol-
gens werden er gaatjes in gemaakt, 
waarna de uitgeknipte figuurtjes, 

afgewisseld met kralen, aan el-
kaar geregen werden. Toen de ket-
ting klaar was knoopten de bewo-
ners deze om een bloempotje van 
de kringkoopwinkel.
Als dat geen recyclen is? Volgende 
week gaan de bewoners er bloem-
bollen in poten.

Lancering van Kouwen 
Magazine & Experience
Regio - Donderdag 29 maart vond 
de lancering van de ‘Van Kouwen 
Experience’ én het Van Kouwen ma-
gazine plaats in de geheel gereno-
veerde vestiging van autobedrijf Van 
Kouwen aan de Kuiperbergweg 17 
in Amsterdam Zuidoost. Genodig-
den werden ondergedompeld in de 
Van Kouwen Experience. Bij bin-
nenkomst over de rode loper be-
reik je allereerst de bijzonder sfeer-
volle rood met antraciet gekleurde 
receptie. Wat direct opvalt is dat er 
dan nog geen auto te bekennen is; 
in plaats daarvan word je meegeno-
men naar een exclusieve ambiance, 
met aan de wanden levensgrote his-
torische Italiaanse sfeer beelden van 
mensen en auto’s. Onder het genot 
van passende Italiaanse hapjes en 
drankjes, begeleid door live muziek 
belanden zij in de sfeervolle koffie-
corner met de lekkerste Italiaanse 
koffie en de historie van Van Kou-
wen in een tijdslijn geschilderd op 
de muur. De Van Kouwen experien-
ce omarmde het publiek bij binnen-
komst al om hen vervolgens te ver-
rassen in een geheel nieuwe show-
room. De eerste uitgave van het Van 
Kouwen magazine werd op specta-
culaire wijze onthuld door Formule 
1-coureur Robert Doornbos.

Geracet
Doornbos kwam het pand binnen 
geracet in een gelimiteerde Abarth 
595 Ferrari  en klom vervolgens het 
podium op om het exclusieve Van 
Kouwen magazine samen met ei-
genaren Theo van Kouwen en Frank 
Vaneman te onthullen. Het maga-
zine informeert over auto’s, life-
style en mode en biedt ook een kijk-
je achter de schermen bij dit bijzon-
dere autobedrijf. Theo van Kouwen, 
Frank Vaneman en hun medewer-
kers komen aan het woord in het 
Van Kouwen Magazine. 
Uniek in deze nieuwe vestiging van 
Van Kouwen is de Van Kouwen Epe-
rience. In de Italiaans getinte vesti-
ging vindt men de Italiaanse mer-
ken Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Bij 
de Van Kouwen Eperience draait al-
les om service van het hoogste ni-
veau. Van een welkom in de sfeer-
volle receptie met volledig ingerich-
te espressobar en verkopers in strak 
gesneden Italiaans pak, tot aan het 
afleveren van uw nieuwe auto in de 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte 
onder de showroom. Het zorgt ge-
garandeerd voor het wauw! effect. 
De Van Kouwen Eperience is ware 
beleving die zijn gelijke in de auto-
wereld niet kent.

Musicaltalent uit De Ronde Venen en 
Uithoorn gaat weer de planken op

Regio - Voor de derde maal pre-
senteert Dancestudio Shanna El-
leswijk een musicalproductie voor 
de hele familie. Na het succes van 
‘Annie’ in 2010 en ‘Oliver!’ in 2011 is 
het dit jaar de beurt aan ‘The Magi-
cal Nanny’, een musical gebaseerd 
op het beroemde verhaal van Ma-
ry Poppins.

Een cast van 40 volwassenen en 
kinderen staat alweer te popelen 
om het toneel op te gaan. Bekende 
gezichten uit vorige producties aan-
gevuld met nieuw talent zorgen voor 
een mooie cast die al maandenlang 
keihard aan het werk is om de mu-
sical ook dit jaar weer tot een groot 
succes te maken!

Op zaterdag 14 en zondag 15 april 
aanstaande is Theater de Griffioen 
in Amstelveen de locatie om ie-
dereen te laten genieten van deze 
grappige, ontroerende en spannen-
de musical.
Hoofdrollen in ‘The Magical Nan-
ny’ worden gespeeld door Neal Jan-
sen, Chris van Dijk, Joëlle Elleswijk, 

Maartje Sparnaaij, Rob van Wester-
op, Linda Bartels, Kevin de Leeuw, 
Ingrid van Houwelingen, Bart v/d 
Meer en Mark van Dam. Zij worden 
aangevuld door een geweldig en-
semble van zeer enthousiaste kin-
deren en jongeren. 
De regie van ‘The Magical Nan-
ny’ is in handen van Paul Vaes. Paul 
speelde in grote musicalproducties 
als Miss Saigon, Elisabeth, Rem-
brandt de Musical en Mary Poppins. 
Tineke Blok, musicalartieste (o.a. 
Dirty Dancing, Mamma Mia) en 
zangpedagoge, heeft de zang met 
de enthousiaste cast ingestudeerd. 
De algehele leiding en choreografie 
zijn net als voorgaande jaren weer 
in handen van Shanna Elleswijk.
Het belooft weer een leuk musical-
weekend te worden! Wilt u ook ko-
men kijken naar deze talenten?

Er zijn nog kaarten te koop voor de 
ochtendvoorstelling op zondag 15 
april (aanvang 11.30 uur)! Kaarten 
zijn te koop in de dancestudio aan de 
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar  
shanna.elleswijk@gmail.com om 
online kaarten te bestellen.

Nieuwe watersportzaak in Nieuwkoop
Regio - In Nieuwkoop is een nieuwe 
watersportzaak geopend: Maas Wa-
tersport. Bij Maas Watersport wor-
den onderhoudsvriendelijke, over-
naadse sloepen aangeboden voor 
een scherpe prijs. De kleinste sloep 
is de Wiedesloep 431, welke 4.20 

m lang is. Een speelse sloep wel-
ke geschikt is voor vier personen. 
Hiermee vaar je gemakkelijk onder 
de meeste bruggetjes door. In de 
Wiedesloep 450 en de Wiedesloep 
475 is het comfortabel zitten door 
de zeer diepe kuip. De grootste ty-

pes, de Wiedesloep 530 en de Wie-
desloep 560 hebben de motor in de 
bun. Door de bun is de motor uit het 
zicht en nog stiller. Alle Wiedesloe-
pen worden standaard heel com-
pleet geleverd, inclusief een zonne-
dek, kussenset en kabelaring. Ook 

voor een trailer kunt u bij Maas Wa-
tersport terecht. Maas Watersport 
is dealer van Marlin trailers. Dit zijn 
kwalitatief goede trailers standaard 
voorzien van een lichtbalk, neuswiel 
en lier. En bovendien zeer betaal-
baar. Een nieuwe watersportzaak, in 
tijden van crisis? Joyce Maas geeft 
aan: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de 
prijs/kwaliteitverhouding van ons 
aanbod zo goed is dat hier interesse 
voor is. Als je een boot koopt heb je 
daar jaren plezier van. Je koopt iets 
tastbaars. Bovendien kun je gemak-
kelijk het ultieme vakantiegevoel 
creëren als je een dagje gaat varen’.  
Nieuwsgierig geworden? De show-
room is gevestigd op het binnenter-
rein van ‘de nieuwe OLM’:
Industrieweg 17M in Nieuwkoop
Openingstijden:
Donderdag:  10.00 – 18.00 uur
Vrijdagavond: 18.30 – 20.30 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Voor meer informatie: www.maas-
watersport.nl of telefonisch via 06 
-11306360.

Domenica Trio in Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU presenteert 
het laatste concert van dit seizoen 
op zondag 15 april om 14.30 uur 
in de Thamerkerk. Op dit concert 
speelt het Domenica Trio bestaan-
de uit Antonin Rous-viool, Fred Ede-
len-cello en Christina Scott Edelen-
piano.
Antonin Rous, is eerste violist bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij won zijn eerste wedstrijd toen 
hij 14 jaar was in Usti. Hij studeerde 
aan de conservatoria van Brno en 
Praag en tenslotte in Brussel. Van-
af 1976 speelt hij bin het Concertge-
bouworkest, daarnaast speelt hij in 
verschillende strijkkwartetten klas-
sieke en romantische kamermuziek 
op historische instrumenten.
Fred Edelen speelt zowel op de mo-
derne als barokcello. Hij was drie 
jaar solocellist bij het San Antonio 
Symfonieorkest en tot 2003 lid van 
het Houston Symfonieorkest. Ver-
volgens werd hij lid van het Konink-

lijk Concertgebouworkest, sinds 
2007 als plaatsvervangend solocel-
list. Hij heeft gestudeerd aan het In-
stituut voor Oude Muziek van de In-
diana University en daarna aan het 
Haags Conservatorium.
Christina Scott Edelen is bekend als 
een veelzijdig klaveciniste, fortepi-
aniste en organiste. Zij studeerde 
aan de Indiana University Early Mu-
sic Institute en het conservatorium 
in Den Haag. Zowel in de Verenig-
de Staten als Europa is zij opgetre-
den als solist en in tal van ensem-
bles en festivals. Zij is een veelge-
vraagd lerares en docent. Zij is ge-
promoveerd in de 17e-eeuwse En-
gelse Filosofie en publiceerde daar-
over artikelen. Als orgelspeelster en 
koordirigent is zij verbonden aan de 
Anglicaanse Kerk in Den Haag.
Het programma van het trio bevat 
werk van de Tsjechische componist 
Pavel Vranicky en diens collega en 
vriend Josef Haydn. Ook wordt uit-

gevoerd een stuk voor viool en cello 
van de Russische componist Rein-
holt Gliére, die in zijn werk gebruik-
maakt van Russische volksmuziek. 
Na de pauze is het programma ge-
wijd aan Dvorak met een polonaise 
voor piano en cello en een pianotrio.
Tijdens dit concert zal het program-
ma voor het nieuwe seizoen, met 

verrassende artiesten worden uit-
gereikt. U vindt dat eerdaags ook op 
de website www.SCAU.nl.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.

Diverse teams van Argon 
Basketbal kampioen

Mijdrecht - Afgelopen weekeinde 
speelde het team U14-2 uit tegen 
de Woodpeckers in Houten. Met 
veel overtuiging werd deze wed-
strijd gewonnen met 62-48 en daar-
mee werd dit team kampioen! Jon-
gens, van harte gefeliciteerd.
Ook het team U12 speelde dit week-
einde uit tegen de Crakerjacks uit 
Amersfoort. En ook dit team won 
overtuigend met 62-38 en werd 
kampioen. Gefeliciteerd!De jongste 
basketballertjes U10 speelden dit 
weekeinde thuis tegen Jump IJssel-
stein in een zeer spannende wed-
strijd. Het team kwam een beetje 
langzaam op gang en hikte voort-
durend tegen een achterstand aan. 
In de laatste periode werd de vecht-
lust beloond en sloten ze de wed-
strijd met winst af met 21-16. Petje 
af voor zoveel strijdlust!
Het Heren1 team, het U18 team en 
het team U16-1 maken ook nog 
kans om kampioen in hun klasse te 
worden. Het laatste speelweekein-
de op 21 april belooft dus nog span-
nend te worden. Omdat 10 van de 
12 teams thuis spelen, worden al-

le wedstrijden voor deze keer in De 
Phoenix gespeeld. Deze voor Ar-
gon bijzondere locatie maakt dat dit 
weekeinde een speciaal tintje krijgt 
en zeker als zoveel van hun teams 
dit jaar kampioen zijn geworden. Wil 
je eens kijken of basketbal een sport 
voor jou is, kom dan eens kijken!
Naast een aantal jongens en heren 
teams heeft de vereniging ook twee 
damesteams en een meisjes 20- en 
meisjes 16-team. De damesteams 
hebben voor volgend jaar het ver-
zoek gedaan om in een ander ray-
on te spelen omdat ze de andere te-
genstanders vaak zo goed kennen 
dat ze soms de uitslag al kunnen 
voorspellen.
Daarom zou het leuk zijn als er meer 
meisjes/dames bij Argon Basket-
bal komen spelen. Meisjes jonger 
dan 16 spelen in een mixteam met 
de jongens, maar het zou natuur-
lijk leuker zijn als ze ook een echt 
jong meisjesteam hebben. Ben je 
een meisje en wil je eens kijken of 
basketbal een sport van je is, kom 
dan eens trainen op maandag vanaf 
16.00 uur in Sporthal de Eendracht.



Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28
Abcoude: Kerkgaarde 5

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

De Baat is de welzijnsorganisatie van 

De Ronde Venen. De Baat is er voor 

iedereen, jong en oud. De organisatie 

bevordert zelfredzaamheid, sociale 

samenhang en verhoogt de inzet voor 

en deelname aan de samenleving.

VacaTuRESVRijwilligERSwERK 

Zoekt u leuk of boeiend vrijwilligerswerk in De Ronde Ve-
nen? Hieronder krijgt u een indruk van ons aanbod. Voor 
meer informatie over de onderstaande vacatures kunt u 
kijken op de website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
U vindt hier tevens zo’n 60 andere vacatures voor vrijwilli-
gerswerk bij u in de buurt.
- Mentorschap Midden Nederland zoekt een mentor, die 

zelf zijn / haar eigen tijd bepaald. Zie vacature nummer 
1373

- Zideris Mijdrecht zoekt maatjes voor mannen en vrouwen 
met een verstandelijke beperking. Zie vacature nummer 
5880

- Gilde Noordwest Utrecht zoekt coaches voor het project 
Coach4you (begeleiden van leerling tijdens de overstap 
naar het voortgezet onderwijs). Zie vacature nummer 
6130

- Tennisvereniging Mijdrecht zoekt een sociale en flexibele 
conciërge / beheerder. Zie vacature nummer 6061.

- De Zonnebloem afdeling Vinkeveen en waveveen zoekt 
een secretaresse / secretaris. Zie vacature nummer6022.

- Stichting Spel en Sport De Ronde Venen zoekt een vrijwil-
liger om te helpen met de PR van de stichting. Zie vaca-
ture nummer 4804

- Watersportvereniging Vinkeveen zoekt een beheerder 
voor de activiteiten op het clubschip. Zie vacature num-
mer 4039.

- SV Argon zoekt een kantinemedewerker voor de avonden 
en/ of weekenden. Zie vacature nummer 429.

- Stichting De Baat zoekt een vrijwilliger voor de Bankbus 
op dinsdag. Zie vacaturenummer 4580.

- Het Rode Kruis zoekt een medewerker voor de telefoon-
cirkel. Zie vacature nummer 258. 

U kunt deze vacatures en zo’n 70 andere, bekijken via onze 
website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor vragen 
of opmerkingen over vrijwilligers, vrijwilligerswerk, vrijwil-
ligersverzekering, deskundigheidsbevordering voor vrijwil-
ligers of maatschappelijke stages, kunt u contact opnemen 
met Dyanne van Tessel van Stichting De Baat via telefoon-
nummer (0297) 230 280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

ma 16 april
Oudhollandse middag
14.30 u.
di 17 april
Creatief (Koninginnedag) 
14.30 u.
quiz 19.00 u.
ma 23 april
Oudhollandse middag
di 24 april
Beauty 14.30 u.
Bingo 19.00 u.
wo 25 april
Bijbelkring 14.30 u.
do 26 april
Zingen met Shalom 
10.00 u.
Open tafel
Kaasfondue 17.00 u.

VaSTE acTiViTEiTEn
Elke ma
10.30 u. Zingen rond de 
piano
14.30 u. Spel middag in 
de koepelzaal  
14.30 u. Aromatherapie in 
de huiskamer
Elke di
19.00 u. Activiteit in de 
koepelzaal
Elke do
14.30 u. Naar de markt
19.00 u. Muziekavond
Elke vr
10.45 u. Bewegen
Eerste vr v/d maand 
Eucharistieviering
Overige vr 15.00 u. 
Weeksluiting

ZuiDERhof
ma 2 april
Quizmiddag lente week 
14.30 u.
di 3 april
Themamaaltijd Optreden 
Joppe de Ree 12.30 u
wo 4 april
Zingen/ beauty 10.30 u.
Bewegen 14.30 u.
do 5 april
Zingen rond het orgel 
14.30 u.
vr 6 april
creatief 10.30 u.
za 7 april
filmavond 19.00 u.
ma 9 april
Paasbrunch 12.30 u.
di 10 april
Spel 14.30 u.
wo 11 april
schilderen 10.30 u.
bewegen 14.30 u.
do 12 april
koersbal 14.30 u.
Kaasfondue avond 
19.00 u.
vr 13 april
creatief 10.30 u.
za 14 april
filmavond 19.00 u. 
ma 16 april
quizmiddag 14.30 u.
di 17 april
Bingo 14.30 u.
wo 18 april
Zingen /beauty 10.30 u.
bewegen 14.30 u.
do 19 april
koersbal 14.30 uur
vr 20 april
Eucharistieviering 19.00 u.
ma 23 april
Spel/quizmiddag 14.30 u.
di 24 april
Spel 14.30 u.
wo 25 april
schilderen 10.30 u.
bewegen 14.30 u.
do 26 april
koersbal 14.30 u.
za 28 april
spelmiddag 14.30 u.
filmavond 19.00 u.

VaSTE acTiViTEiTEn:
Elke di
10.30 u. knikkerbaan, 
sjoelen en rummicub
Elke wo
14.30 u creatief bewegen
Elke do
10.30 u. spel
19.00 u. zingen  in 
Zuiderhof
Elke vr
15.00 u. bibliotheek
16.15 u. weeksluiting

MaRia-ooRD 
di 3 april 
14.00 u. Start van de 
Hollandse themaweken 
met een film over het 
koningshuis
do 5 april 
14.30 u. Film Planeth 
Earth
do 12 april 
14.00-16.00 u. de heer 
Schouten komt spelen op 
de borrelmiddag
wo 18 april 
18.30 u. Bingoavond
wo 25 april 
14.00-16.00 u. 
Oudhollandse spelletjes 
met muziek
do 26 april 
14.00-16.00 u. Muzikaal 
duo “2Gether” treedt op
ma 30 april 
Koninginnedag met 
braderie op het terrein

gERaRDuS 
MajElla
zo 1 april
inloopzondag 10.00-
11.45 u.
ma 2 april
Kaarten 14.00-16.00 u.
di 3 april
Sjoelen 15.00 u.
do 5 april
Witte donderdag 
Eucharistieviering 10.00 u.
Optreden Joppe de Ree 
19.00 u.
vr 6 april
Goede vrijdag Mis in 
kapel 15.00 u.
zo 8 april
Paasbrunch 12.30 u.
di 10 april
Rabobank servicebus 
10.45-12.00 u.
Bingo 15.00 u.
wo 11 april
Zingen o.l.v. Dhr. Regeling 
10.30 u.
Bloemschikken 15.00 u.
vr 13 april
Creatief 10.30 u.
ma 16 april
Kaarten 14.00-16.00 u.
di 17 april
Sjoelen 15.00 u.
do 19 april
filmmiddag 15.00 u.
di 24 april
Decibel Hoortoestellen 
10.00 u.
Rabobank  Servicebus 
10.45-12.00 u. 
Sjoelen 15.00 u.
wo 25 april
Zingen o.l.v. dhr. Regeling 
10.30 u.
vr 27 april 
Hans Café 15.30 u.

VaSTE acTiViTEiTEn
Elke ma 
zingen om 19.45  u. Ma. 
30 april geen zingen i.v.m. 
Koninginnedagviering 
Elke di  
stoelgym om 10.30 u.
Elke wo 
Handwerken met het 
rode kruis om  9.30 u. 
Elke do
Rozenkransgebed om  
9.45 u.

niEuw 
aVonDlichT 
ma 2 april
Oudhollandse middag
14.30 u. 
di 3 april
Beauty 14.30 u
Optreden Joppe de Ree 
19.00 u.
zo 8 april
Paasbrunch 12.30 u.
ma 9 april
Oudhollandse middag
14.30 u.
di 10 april
bloemschikken 14.30 u.
Bingo 19.00 u.
vr 13 april
Modeshow Meijssen 
10.00-12.00 u. 

RaBoBanKBuS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef  Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur 
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

acTiViTEiTEn VooR SEnioREn 
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TafElEn in hET 
BuuRhuiS
vr op de oneven weken
vr 13 en 27 april 
17.00-20.00 u
Vossestaart 2,Wilnis

REPaiR café
do 12 en 26 april 
Elke 2e en 4e donderdag 
v/d maand kunt u met uw 
kapotte spullen tussen 
14.00-16.00 uur.
De Buurtkamer Mijdrecht, 
G. van Aemstelstr. 5.

veiligheidsaspecten met 
betrekking tot wandelen, 
fietsen en scootmobielen 
gecheckt: o.a. opfriscur-
sus verkeersregels, fiets 
en controle scootmobiel, 
ogen en oren check. En 
natuurlijk gaan we naar 
buiten voor een tochtje. 
Want: buiten bewegen 
is gezond en je ziet nog 
eens wat onderweg!

ManTElZoRg-
Salon
Zeepketting maken op 
maandag 23 april in De 
Buurtkamer Mijdrecht 
I.v.m. Koninginnedag 
op maandag 30 april 
is de mantelzorgsalon 
een week eerder. Bent u 
mantelzorger en woont u 
in De Ronde Venen, dan 
bent u van harte welkom 
bij de mantelzorgsalon 
van 13.30 tot 15.30 uur 
in De Buurtkamer aan de 
G. van Aemstelstraat 5 in 
Mijdrecht. Om enigszins 
in te schatten hoeveel 
mensen er komen, kunt 
u zich vooraf opgeven 
bij Stichting de Baat, 
tel 0297-230280, of 
per e-mail e.smit@
stichtingdebaat.nl. 
Uiteraard wordt er voor 
koffie/thee en wat lekkers 
gezorgd.

PluSBuS uiTjES 
En/of winKElEn
wo 4 april 
Televisieopname 
bijwonen van Tijd voor 
Max 10 euro
do 5 april 
Boodschappen doen 
3 euro
Film Planet Earth 7 euro
vr 6 april 
Tuincentrum Overvecht 
8 euro
di 10 april 
Vislunch in Scheveningen 
10 euro
wo 11 april 
Rit met de strandrups 
23 euro
do 12 april 
boodschappen doen 
3 euro
vr 13 april 
Winkeluitje in de Aarhof 
5 euro
Tafelen in het Buurhuis 
10 euro
wo 18 april 
Varen van Marken naar 
Volendam 20 euro
do 19 april 
boodschappen doen 
3 euro
vr 20 april 
Historische moestuin in 
Doorn 9 euro
ma 23 april 
Eten in de Fabriek 10 euro
di 24 april 
Vis-/vleeslunch in 
IJmuiden 10 euro
wo 25 april 
Keukenhof 25 euro
do 26 april 
Boodschappen doen 
3 euro
Hersteluitje naar Repair 
Café 3 euro
vr 27 april 
Theehuis Rhijnauwen 
8 euro
Tafelen in het Buurhuis 
10 euro
Voor info en aanmelden: 
Servicepunt De Ronde 
Venen tel. 0297-587600.

RollaToR-
SPREEKuuR
Elke 2e do v/d maand
do 12 april 10.00-11.00 u. 
in Zuiderhof

cinEMa 55+
do 5 april
(aanvang 14.30 u).
4 euro of 5x voor 15 euro.
in Maria-Oord

KooKPunT!
ma op de oneven weken
ma 23 april (9 april ver-
valt = 2e paasdag) 17.00-
20.00 u in De Fabriek, 
Rondweg 1a, Mijdrecht

SaMEn-
wERKingEn
alzheimer café 
wo 11 april
Het thema: ‘iedere keer 
een beetje afscheid’. 
Gastspreekster is 
zorgcoördinator Janny 
van Oudenaarden van 
Maria Oord. Adres: 
Zorgcentrum Zuiderhof, 
Futenlaan 50 te 
Vinkeveen. Tijd: 19.30 u. 
Het programma begint 
om 20.00 u. en eindigt om 
21.30 u. Toegang is gratis, 
voor consumpties wordt 
een bijdrage gevraagd. 
Aanmelden niet nodig. 
Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met: Esther Smit, 
coördinator Steunpunt 
Mantelzorg van 
Stichting De Baat. Mail: 
e.smit@stichtingdebaat.nl 
of tel: (0297) 230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
ma 2 en 16 april
Op de even weken, v/a 
16.00 u in De Fabriek
open Tafel
do 26 april
12.30-14.30 u In Gerardus 
Majella

oVERigE
Passage Mijdrecht
Locatie: Gebouw Irene 
Kerkstraat
do 26 april
Mevr. N. v.d. Tak vertelt 
over “Belle van Zuylen” en 
het Museum Slot Zuylen.
Passage, afd, Vinkeveen 
en waverveen
Locatie: Herv. Ver.gebouw 
Vinkeveen
di. 24 april
19.30 u. Mevr. F. van 
Overbeke-Rippen vertelt 
over overeenkomsten 
tussen Christendom, 
Jodendom en Islam.
ouderenmiddagen 
Locatie: Gebouw 
De Roeping
do 12 april 
Spelmiddag
do 26 april 
De heer W. Kroon vertelt 
over Koningin Wilhelmina, 
een persoonlijkheid
onze contactmorgen
Locatie Gebouw Irene, 
Kerkstraat
wo 18 april 
De heer Scheffers 
anekdotes over kerken en 
wetenswaardigheden van 
predikanten
Seniorenweb DRV
Internet café, Energieweg 
107, Mijdrecht
di + do van 10.00-12.00 u
anBo-leden soos 
in de Meijert
elke wo om 13.30 u
Spel en Sport DRV
Lekker naar buiten!
Afgelopen weekend 
was het dan zover; de 
klok werd verzet en 
de avonden worden 
daarmee langer. Hopelijk 
stijgen daarmee ook 
de temperaturen. Dit is 
voor Spel en Sport het 
startsein om weer op pad 
te gaan met de avond 
Sportief Wandelgroep. 
Vanaf het verzamelpunt, 
de parkeerplaats van de 
Willisstee in Wilnis, wordt 
er iedere dinsdagavond 
een uur gewerkt aan 
wandeltechniek, conditie 
en spierkracht. Eens 
per maand stapt men 
in de auto en rijdt naar 
een mooie locatie voor 
een stevige wandeling. 
Natuurlijk kan men ook 
overdag bij Spel en Sport 
wandelen. Dat gebeurt 
op maandagochtend in 
Wilnis en momenteel 
wordt er over gedacht bij 
voldoende belangstel-
ling in Mijdrecht ook een 
groep op te starten. Op 
18 en 25 april wordt er 
in samenwerking met 
De Baat en de Gemeente 
DRV een lentecheck ge-
organiseerd. Op deze bij-
eenkomsten worden alle 
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BRunchEn in DE KwEEKTuin
Zondag 1 april organiseert De Baat samen met De Kweek-
tuin een Brunch van 11.30 tot 14.00 uur. Bent u 65+, dan 
bent u van harte welkom. Kosten: 5 euro. Als u niet de mo-
gelijkheid hebt om zelf naar De Kweektuin te komen, dan 
kunt u gebruik maken van onze vervoersdienst. De kosten 
voor vervoer bedragen 3 euro. Er kunnen maximaal 20 per-
sonen deelnemen dus meld u snel aan want vol is vol. Aan-
melden kan tot vrijdag 30 maart 12:00 uur. Voor informatie 
en/of aanmelden kan contact worden opgenomen met een 
van de Servicepunten: 0297-587600.

 

Buurtkamer Vinkeveen
Open inloop: 
di en do 10.00-12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek 
(achter dorpshuis De Boei) 
Tuinderslaantje 4
3645 EX Vinkeveen

Buurtkamer Mijdrecht
Open inloop: di, wo en do 
10.00-12.00 uur. 
Mee-eten kan op di en do 
van 12.00 tot ca. 13.15 uur
G. van Aemstelstr. 5, 
3641 AP Mijdrecht, 0297-288466 
(tijdens openingstijden)

 

STEunPunT VooR VRijwilligERS En 
MaaTSchaPPElijKE oRganiSaTiES (Mo’S)
Vrijwilligers zijn van groot belang voor de samenleving. 
Meer dan de helft van de volwassen inwoners doet mini-
maal eens per jaar aan vrijwilligerswerk of informele zorg. 
Vrijwilligerswerk is leuk en hard nodig! Maar ook bij vrijwil-
ligerswerk komt vaak heel wat kijken. Het Steunpunt Vrij-
willigerswerk is er om al die vrijwilligers en de organisaties 
waar ze voor ‘werken’ te ondersteunen. Door ze bij elkaar te 
brengen, ze te adviseren over onderlinge afspraken, vergoe-
dingen, scholing en door zelf veel te organiseren: cursussen, 
workshops en de vrijwilligersdag.
waarvoor kunt u bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk terecht?
- Zoeken naar vrijwilligerswerk
- Zoeken naar vrijwilligers (indien u een vrijwilligers- of 

maatschappelijke organisaties vertegenwoordigt)
- Informatie over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
- Informatie over rechten en plichten van vrijwilligers 
 en -organisaties
- Informatie en overleg over wijzigingen die op uw 

organisatie van toepassing zijn (bv. kanteling)
- Zoeken naar samenwerking en netwerken met 
 collega-organisaties
- Informatie over maatschappelijke stages (inclusief 

bemiddeling)
- Informatie over maatschappelijk betrokken ondernemen 

en kansen voor maatschappelijke organisaties (MO’s)
- Afstemming van activiteiten en cursussen voor MO’s
- Informatie over activiteiten en cursussen voor 

vrijwilligers en MO’s
- De vrijwilligersdag
- De vrijwilligersprijzen
- NLDoet (lokale ondersteuning)
- Beursvloer (ondersteuning van MO’s)
Hebt u een vraag op het gebied van vrijwilligerswerk, die 
u niet in bovenstaande lijst kan plaatsen? Ook dan kunt u 
contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, dan 
zoeken we samen naar de juiste oplossing. Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk is geopend op dinsdag en donderdag en 
bereikbaar op maandag tot en met donderdag. U kunt con-
tact opnemen met (of vragen naar) Dyanne van Tessel (0297 
230 280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl).

BuRgERiniTiaTiEVEn lEiDEn ToT 
oPEningSfEESTjES Van TwEE 
SPEElTuinEn
Achter de flat van Schepenenstraat, op de Marijkelaan in 
Mijdrecht, is op verzoek van omwonenden het speelterrein 
gedraineerd en zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst. Zo 
is in het Ridderschapspark een heus avonturenpad gerea-
liseerd en heeft De Borsaliastraat ook een fijne speelplek 
met eigen spelregels gekregen. Zaterdag 14 april zijn er 
feestelijke momenten voor de Marijkelaan en de speeltuin 
De Meijert. Opbouwwerkster Quinta van Ansem vertelt:“Ik 
mag dit doen ter vervanging van mijn collega Annelies de 
hoop, die met zwangerschapsverlof is. Zij heeft dit proces 
van de bewoners begeleid en samen met de bewoners van 
de Marijkelaan, De Borsaliastraat en de bewoners bij het Rid-
derschapspark de prachtige speelplekken gerealiseerd. Echt 
een voorbeeld van hoe bewoners in actie kunnen komen als 
ze maar een kans krijgen”. “De financiële ondersteuning voor 
de noodzakelijke kosten komt van het wijkcomité Proostdij-
land”, vertelt Quinta. Wethouder Schouten is gevraagd bij de 
openingsfeestjes langs te komen om het openingsmoment 
een officieel tintje mee te geven. De feestjes zullen op zater-
dag 14 april tussen 15:00 tot 17:00 uur plaatsvinden. Wilt u 
komen of wilt u meehelpen, neem dan contact op met een 
van de onderstaande organisatoren zodat zij daar rekening 
mee kunnen houden. Organisatoren van de Marijkelaan zijn: 
Erica Nouwt - e.nouwt@kpnmail.nl en Paulien van der Veen 
van Kinderen helpen Kinderen – kinderenhelpenkinderen@
casema.nl. Organisatoren van speeltuin De Meijert zijn: Do-
rine Renting – dedruktemakerij@gmail.com en Laura Zitvast 
– laurazitvast@hotmail.com.

wijKTEaM VinKEVEEn houDT 
oP DonDERDag 29 MaaRT EEn 
inlooPSPREEKuuR 
Heeft u vragen over bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, 
groen- en speelvoorzieningen of wilt u iets anders bespre-
ken met betrekking tot het wonen en leven in Vinkeveen? 
Kom dan naar het maandelijkse inloopspreekuur van wijk-
team Vinkeveen. Dit wijkteam bestaat uit wijkagent Raoul 
Vrijhoef, woonconsulent Fianca Euverman (GroenWest), 
opbouwwerker Henk Rikveld (Stichting De Baat) en project-
leider wijkgericht werken Marcel Wolswijk (gemeente De 
Ronde Venen). De eerst volgende keer is op donderdag 29 
maart van 18.30 tot 20.00 uur in het Servicepunt, Futenlaan 
52 te Vinkeveen. Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart stak het 
personeel van De Baat de handen uit de mouwen voor NL-
DOET. De vestiging van Midpoint FM en tv kreeg een mooi 
likje witte verf. De vrijwilligers van Midpoint waren erg te-
vreden over het resultaat.
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Je eigen diavoorstelling maken
De Ronde Venen - “Met je digita-
le foto-camera maak je mooie fo-
to’s van je vakantie, je natuurwan-
delingen, verjaardagen, kleinkin-
deren. Maar wat doe je er mee? 
Zou het niet fantastisch zijn er een 
mooie diashow van te maken? In je 
eigen volgorde, met je eigen teksten 
en zelf gekozen muziek er onder”, 
vraagt Ans van Ieperenburg zich-
zelf hardop af. Zij verzorgt bij Stich-
ting ‘Paraplu’ een korte workshop 
waarin deelnemers in twee midda-
gen leren zo’n diavoorstelling hele-
maal zelf te maken en daardoor hun 
mooie foto’s beter te kunnen benut-
ten. “Microsoft Photostory3 is een 
programma waarmee je diavoorstel-
lingen kan maken van je digitale fo-
to’s. Je verplaatst simpelweg je fo-
to’s van de camera naar de compu-
ter en je kunt gemakkelijk een foto-
verhaal maken, rode ogen verwijde-
ren, verlichting corrigeren en kleu-
ren bewerken”, vult Ans nog aan, en 
vertelt verder: “Je kunt foto’s roteren 
en croppen om deze aan te passen. 
Met een paar klikken op de muis 
kun je de foto’s verbeteren. Micro-
soft Photostory3 brengt je digita-
le foto’s tot leven. Het laat je spe-

cial effects, muziek en je eigen stem 
als ‘verteller’ gebruiken bij het foto-
verhaal; het laat je de foto’s verper-
soonlijken met titels en onderschrif-
ten; je kunt je fotoverhaal delen met 
vrienden en familie via e-mail en be-
kijken op tv, computer of een Win-
dows draagbaar apparaat.” Voor de-
ze workshop is een goede basisken-
nis van het werken met computers 
wel vereist, evenals een usb-stick 
(met voldoende geheugen) met 
daarop een aantal foto’s en mis-
schien een mooi muziekbestand dat 
bij de diavoorstelling gehoord kan 
worden. De workshop vindt plaats 
in een van de zalen van Stichting 
‘Paraplu’ in Wilnis op de woensda-
gen 18 en 25 april a.s. van 19.30 tot 
21.30 uur. De kosten zijn 20,00.

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28. Via e-
mail kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl. Ook is het mo-
gelijk om on-line in te schrijven via 
de website.

Vrijdag 20 april bij Venen Literair
Wie is Thomas Verbogt?
Vinkeveen - Venen Literair heeft 
voor haar laatste avond dit seizoen 
een veelzijdig schrijver van romans, 
verhalen, columns, toneelstukken 
en cabaretteksten uitgenodigd. Zijn 
naam is Thomas Verbogt.
Thomas Verbogt (Nijmegen 1952) 
studeerde Nederlands en debuteer-
de in 1981 met de verhalenbundel 
‘De feestavond’.
Sindsdien verschenen er met gro-
te regelmaat publicaties van zijn 
hand, die door critici geprezen wor-
den om de melancholieke en lich-
te toon en zijn fi lmische manier van 
vertellen. Hij is een meester van de 
dialoog. Daarnaast is hij een kenner 
van moderne muziek, ook begeleidt 
hij beginnende schrijvers. De laatste 
jaren verschenen van zijn hand de 
romans ‘Verdwenen tijd’ en ‘Einde-
lijk de zee’. Deze laatste roman gaat 
over passie en de vraag wat er van 
liefde en vriendschap overblijft als 

een groot deel van het leven achter 
je ligt. ‘Verdwenen tijd’ is een me-
lancholieke roman over de vraag 
in hoeverre je jezelf kent. Vorig jaar 
verscheen ‘Perfecte stilte’ waarin de 
hoofdpersoon in een gevaarlijke si-
tuatie belandt en waarin hij ontdekt 
dat hij eigenlijk geen idee heeft hoe 
moedig hij is.
Voor informatie over Venen Literair 
kunt u contact zoeken met Anneke 
van Gessel, tel. 0297-261382 of met 
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.
De avond wordt gehouden op vrij-
dag 20 april in De Boei aan de 
Kerklaan 32 en begint om 20.00 uur.
De alleen in voorverkoop verkrijgba-
re toegangskaarten kosten 7,50 en 
zijn vanaf komende vrijdag 6 april te 
koop bij de Openbare Bibliotheken 
in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht, 
alsmede bij Boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en The Readshop in Vin-
keveen.

Toneelvereniging De Opregte Amateur
Succesvolle uitvoering 
‘De Rose Pyj ama’
De Ronde Venen - In het laat-
ste weekend van maart speelde to-
neelvereniging De Opregte Amateur 
het stuk ‘Bibbertje & Beef B.V.’, ge-
baseerd op de klassieker ‘De Rose 
Pyjama’ van Arie van der Lugt in de 
bewerking van Maurits Keyzer. De 
groep speelt in de grote zaal van de 
Springbok in De Hoef, die beide da-
gen weer helemaal was volgeboekt.

Het was een stuk met een prach-
tig verhaal, dat ingenieus in elkaar 
stak. Het oorspronkelijke werk van 
Van Der Lugt (uit 1950) bevat een 
aantal klassieke elementen zoals 
een karikaturale schoonmoeder, die 
rechtstreeks uit de beruchte mop-
pen lijkt te komen, maar de heden-
daagse bewerking van Keyzer voor-
komt dat het oubollig gaat worden. 
Het draaide allemaal om de lotge-
vallen van Joost Bramzaaier, die het 
aan de stok heeft met zijn schoon-
moeder en gechanteerd wordt door 
een stel kleine criminelen met een 
roze pyjama. Hij roept de hulp in van 
de eigenaressen van modehuis Bib-
bertje en Beef, die echter geen roze 
pyjama kunnen leveren; daarente-
gen krijgt hij ongevraagd ’hulp’ van 
meester kluns – pardon, detective – 
Fingerprint en een op promotie be-
luste agent, maar gelukkig staat ook 
zijn werkster aan zijn zijde. En te-
genover zijn echtgenote probeert hij 
zo goed en zo kwaad als dat gaat 
de schone schijn op te houden, dat 
er niets aan de hand is. Kortom, alle 
ingrediënten om de toeschouwers 
met een lach geboeid te laten ge-
nieten tot aan het verrassende slot.
Het zal duidelijk zijn, dat buiten het 
bewuste kledingstuk er in dit stuk 

een zware hoofdrol was wegge-
legd voor de fi guur Joost Bramzaai-
er. Die was niet alleen continu op 
het toneel, maar had ook een enor-
me hoeveelheid tekst en wissel-
de om de paar seconden van stem-
ming tussen kwaad, bang, vervuld 
van trots, paniek, liefdevol bejege-
nend, terneergeslagen, hoopvol, en 
meer. Het was de taak voor Ronald 
Wieman hieraan gestalte te geven 
en dat lukte hem bovenmatig goed. 
Dat hij een komisch talent heeft, 
wisten we wel, maar om een zo gro-
te rol geloofwaardig neer te kunnen 
zetten, dat is toch weer een tweede. 
We vroegen hem na afl oop hoe hij 
zich hierop voorbereid had, waar-
op met schouderophalen werd ge-
antwoord: “Nou gewoon. Je krijgt 
een rol en je doet je best”. Maar in-
siders weten, dat hij al vanaf janua-
ri met een walkman op liep, waar-
op hij het hele stuk had ingespro-
ken en die hij afl uisterde en waar-
mee hij oefende tijdens het melken 
en rietdekken. Want we mogen im-
mers niet vergeten, dat de kwali-
teit van het Hoefse toneel geleverd 
wordt door amateurs. En dat dat 
wordt gewaardeerd, blijkt wel weer 
uit de grote toeloop van toeschou-
wers (dat de voorstellingen aldoor 
uitverkocht zijn begint al gewoon-
te te worden) en de enthousiaste 
reacties uit de zaal. Buiten Ronald 
Wieman bestond de cast van dit to-
neelstuk verder uit Anneke Hogen-
boom, Suzan Duivenvoorden, Belin-
da Wahlen, Annet van der Meer, Ida 
Sietsma, Bianca van Kempen, Rem-
co Hoogervorst, Harry Bakker en To-
ni van Bemmelen. De regie was in 
handen van Tiny Pieterse.

Inschrijving begonnen…
Rap & Ruig Race gaat 
weer van start
Vinkeveen - Beste ondernemer, 
vereniging, stichting, bewoner etc. 
uit De Ronde Venen, dit jaar vindt 
de Rap & Ruig Race weer plaats en 
wel op zaterdag 30 juni en zondag 1 
juli aanstaande. De locatie waar ‘ge-
racet’ gaat worden is Zandeiland 1 
in Vinkeveen. Voor de mensen on-
der ons die nog niet weten wat de 
Rabobank Rap & Ruig race inhoudt 
een kleine omschrijving. U dient een 
bouwteam te hebben bestaande uit 
acht personen die op zaterdag 30 
juni in 12 uur een vaartuig dienen 
te bouwen. Snel of origineel. Deze 
boot wordt gemaakt uit een vast-
staand pakket met materialen. Aan-
gezien het pakket ieder jaar anders 
is zult u creatief moeten nadenken 
over het ontwerp. Op zaterdag 30 
juni kunt u bouwen vanaf 10.00 uur 
’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. 
Tijdens de bouwactiviteiten zullen 

controleurs langskomen om te kij-
ken of u zich aan de regels houdt. 
Een regel waar zeer streng op ge-
controleerd gaat worden is dat er 
geen materialen worden gebruikt 
buiten het bouwpakket. Deelnemers 
die hier wel voor kiezen kunnen niet 
meedingen voor de snelheidsprijs. 
Alle extra materialen die gebruikt 
worden ter verfraaiing van de boot 
zijn wel toegestaan. Op zondag 1 
juli dient u ervoor te zorgen dat de 
boot op Zandeiland 1 komt. Een ju-
ry zal de boten beoordelen en daar-
na wordt er ‘geracet’ tegen elkaar. 
U dient zich in te schrijven via de 
website: www.rapenruig.nl. Zorg dat 
u op tijd bent want er is maar een 
beperkt aantal deelnemers moge-
lijk.
Uw inschrijving is pas defi nitief na 
betaling van de 250 euro inschrijf-
kosten.

Dubbele opbrengst collecte 
voor ZOA-vluchtelingenzorg
Mijdrecht – Een relatief klein aan-
tal collectanten is afgelopen week 
voor ZOA in Mijdrecht en Amstel-
hoek langs de deuren geweest. De 
opbrengst dit jaar bedraagt daar 
2.141,43 euro. Dat is meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van vorig 
jaar toen dat onder de duizend euro 
bleef steken.

In Amstelhoek telt de lokale orga-
nisatie maar één collectant. Daar-
om zoekt mevrouw C. van der Wilt 
die de collecte dit jaar coördineer-
de naar anderen die willen helpen. 
Ook voor allerlei straten in diverse 
wijken in Mijdrecht zoekt ze vrijwilli-
gers om volgend jaar mee te collec-
teren, vooral in Molenland en Hof-
land. Wie meer wil weten, kan con-
tact opnemen met mevrouw C. van 
der Wilt, tel. (0297)283986, of mail 
naar info@zoa.nl Als tijdelijke coör-
dinator wil ze alle collectanten die 

dit jaar hebben meegeholpen, be-
danken voor hun inzet en zij allen 
bedanken op hun beurt weer ieder-
een die een gift heeft gegeven.
ZOA is een Nederlandse organisa-
tie met tot doel mensen in de ont-
wikkelingsgebieden helpen na een 
ramp of gewapend confl ict. Van-
uit partnerorganisaties in landen in 
Afrika en Azië biedt ZOA hulp aan 
mensen die getroffen zijn door een 
natuurramp of geweld. Via de (loka-
le) medewerkers draagt ZOA bij aan 
vooruitgang en tekenen van hoop 
waarbij mensen samenwerken aan 
hun toekomst. Samen met de ge-
meenschappen werken de helpers 
aan herstel totdat zij weer in hun 
eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Kijk op www.zoa.nl voor meer infor-
matie over deze ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling: aange-
merkt door de belastingdienst, dus 
giften zijn aftrekbaar).

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

 Goed geschoten...

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

Erin gestonken

“Hallo meneer, kunt u even helpen”... riep een meisje naar mij toen ik bij 
het parkeerterrein liep bij de hockeyvelden. Het meisje had een doosje 
met papier/karton op de arm en vroeg me de container te openen want 
ze kreeg het deurtje niet open. “Ja hoor”, riep ik “ik kom eraan.” Ik dacht 
nog: ‘ze trekt vast aan een deurtje dat is vastgelast of iets dergelijks’. Ik pak 
het deurtje beet en voel tot mijn verbazing dat het makkelijk opengaat; ik 
opende het slechts een paar centimeter en zei tegen het meisje “Nou, vol-
gens mij moet jij dat toch ook zelf kunnen, ik kan het zelfs met mijn pink.”
Het meisje vroeg opnieuw: “Wilt u het even openhouden, dan doe ik de 
doos er in.” Ik trek de deur open … en toen… WAHHHHHHHHHHH, drie 
gillende koppies die uit de container staken. Was ik er toch maar mooi 
ingestonken, ha ha ha! U bent dus gewaarschuwd!
 

William Pijl uit Mijdrecht

Springende koeien in
de wei

Waverveen - De koeien gaan weer de wei in. Dit gaat gepaard met grote 
sprongen en hard geloei. Wil je dit meemaken? Kom dan kijken, je bent 
van harte welkom op vrijdag 6 april op boerderij De Groene Einder. De 
deur zal door Maarten Divendal om 11.00 uur worden opengetrokken, 
waardoor ruim 200 koeien de wei in hollen. Dit alles bij Nico en Elvira de 
Dood aan de Tweede Velddwarsweg 2 in Waverveen.

Johannes Hospitium 
houdt zaterdag open huis
Wilnis - Op zaterdag 7 april a.s. van 
11.00 – 13.00 uur opent het Johan-
nes Hospitium haar deuren voor be-
langstellenden.
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het 
Johannes Hospitium aan de Vos-
sestaart 2 zijn medewerkers en vrij-
willigers aanwezig om informatie te 
geven over de organisatie, de opna-
mecriteria, de zorg aan bewoners en 
het vrijwilligerswerk. Er is ook fol-
dermateriaal aanwezig. Indien ge-

wenst is een rondleiding in het Hos-
pitium mogelijk. Medewerkers en 
vrijwilligers nodigen eenieder van 
harte uit eens een kijkje te komen 
nemen in dit huis in het hart van De 
Ronde Venen. En mocht u er al lan-
ger over denken zich aan te melden 
als vrijwilliger is dit de kans u vrij-
blijvend te oriënteren over de moge-
lijkheden.
Kijk ook op de website www.johan-
neshospitium.nl .

Papierinzameling met containers 
voor betere afvalscheiding
De Ronde Venen - Om de afval-
scheiding te verbeteren gaat de ge-
meente De Ronde Venen containers 
invoeren voor de inzameling van 
oud papier in de hele gemeente. De 
tweewekelijkse inzameling van los 
oud papier binnen de kernen komt 
daarmee te vervallen. Het college 
van B en W besloot hiertoe in de 
vergadering van dinsdag 27 maart 
en stelt de gemeenteraad voor een 
investeringsbudget van 465.620,- 
euro beschikbaar te stellen.
Door de papiercontainers in de he-
le gemeente in te voeren, wordt 
20% meer oud papier ingezameld. 
Dit papier verdwijnt daardoor niet 
in het restafval en wordt niet ver-
brand, maar hergebruikt. Als ge-
volg hiervan wordt minder CO2 uit-
gestoten en is er meer grondstof 
om weer nieuw papier van te ma-
ken. Met de invoering van papier-
containers wordt een bijdrage gele-
verd aan het realiseren van een kli-
maatneutrale gemeente. Bovendien 
ontvangt de gemeente een vergoe-
ding voor het papier dat wordt aan-
geboden. Afhankelijk van de (fl uc-
tuerende) papierprijs en de extra 
hoeveelheid ingezameld papier, ver-
wacht de gemeente een opbrengst 
van circa 13.000,- euro per jaar voor 
het oud papier. 

Verbetering
Het invoeren van papiercontai-

ners zorgt ook voor verbetering 
van de dienstverlening. Alle huis-
houdens ontvangen een container 
die ze kunnen vullen met oud pa-
pier en maandelijks wordt geleegd. 
Het papier hoeft niet meer los aan 
de straat gezet te worden, maar kan 
net als restafval eenvoudig via een 
container worden aangeboden.

De inzameling met containers voor-
komt ook dat het papier weg waait 
wat nu met de losse inzameling ge-
beurt. Bovendien hoeft papier niet 
meer handmatig opgeladen te wor-
den wat lichamelijk zwaar werk is. 
De tweewekelijkse inzameling aan 
huis van los oud papier in de ker-
nen komt daarmee te vervallen. Wel 
blijft het mogelijk om het papier in 
te leveren bij scholen, kerken, ver-
enigingen of de afvalbrengstations. 
In de buitengebieden van de ge-
meente wordt het oud papier al ja-
ren door middel van containers op-
gehaald (sinds 2005 in voormalig 
gemeente De Ronde Venen en 2008 
in gemeente Abcoude). De contai-
ners van 180 liter zijn net zo hoog 
maar smaller dan de container voor 
het restafval. 

Naar verwachting vergadert de ge-
meenteraad hierover in de vergade-
ring van april. Bij instemming wordt 
de inzameling met papiercontainers 
per 1 oktober ingevoerd.

Hopelijk zullen de verenigingen en kerken er niet fi nancieel onder leiden
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Regio. ‘Het Masterplen N201, zoals de omlegging van de provinciale weg N201 offi  cieel wordt genoemd, is volgend voorjaar 
goeddeels beschikbaar voor het verkeer. De omlegging is in haar totaliteit dan wellicht nog niet helemaal gereed omdat niet 
alle gronden waarover de aanleg plaatsvindt, momenteel beschikbaar zijn. In dat geval wordt plaatselijk gebruik gemaakt 
van de bestaande infrastructuur om toch de doorstroming van het verkeer te bevorderen. In elk geval zijn dan wel gereed de 
aansluitingen bij de rijksweg A4, de aansluiting op de A9 vanaf de Waterwolftunnel via de nu met 2 x 2 rijstroken uitgevoerde 
Fokkerweg bij Schiphol-Oost en de omlegging Aalsmeer-Uithoorn, inclusief de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij 
Schiphol-Rijk tot aan de Zijdelweg in Uithoorn. Bij de laatste zijn dan wel de op- en afritten aan de Uithoornse kant beschikbaar, 
maar aan de noordelijke (Amstelveense) kant nog niet. Dat zal naar verwachting in het najaar 2013 zijn beslag krijgen als de 
grond ook daar in eigendom van de provincie komt.’ Dat zei gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland, 
Elisabeth Post, tijdens de offi  ciële starthandeling van het laatste stuk N201. Dat wordt aangelegd tussen de Aalsmeerderweg 
in Rijsenhout en via Schiphol-Rijk richting de Waterwolftunnel.

In mei dit jaar wordt met de bouw van het viaduct over de Zijdelweg begonnen. Dan wordt tevens de hoofdrijbaan richting 
Amsterdamse weg (voorlopig) tot aan het aquaduct afgebouwd. Overigens is de nieuwe planning voor oplevering van het 
aquaduct in Amstelhoek gesteld op augustus 2013! In overleg met de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer kan voorjaar 2013 dan 
worden bekeken in hoeverre er al een stuk N201 kan worden opengesteld. Langs de nieuwe N201 wordt tevens in de aanleg 
van nieuwe bedrijventerreinen voorzien, waaronder het Greenpark in Aalsmeer.

De laatste loodjes
De starthandeling vond woensdag 29 maart jl. 
plaats op het parkeerterrein De Overloop aan de 
Beechavenue in Schiphol-Rijk en bestond uit het 
inpassen van een ingelijst stuk tracékaart in een 
overzichtskaart van de totale omlegging. Nabij de 
grote kruising N201/Fokkerweg is het tracé van de 
nieuwe weg al duidelijk zichtbaar in het weiland 
dat bestemd is om te worden omgevormd tot be-
drijventerrein Schiphol Logistics Park. Het wordt 
aangelegd door de aannemerscombinatie Van 
Gelder-Zublin. 
Vanuit die richting gaat de nieuwe N201 met een 
viaduct van ongeveer 330 meter lang over de 
(nog aan te leggen) HOV-busbaan, de Kruisweg, 
de parallelweg, het parkeerterrein De Overloop 
en de Beechavenue. De weg wordt vervolgens op 
maaiveldhoogte aangelegd over het grondgebied 
van de luchthaven Schiphol, waar ooit de Tweede 
Kaagbaan stond gepland en loopt achter de be-
bouwing langs parallel aan de Fokkerweg. Dit is 
wat bekend staat als de ‘Boerenlandvariant’ waarbij 
de provincie nog niet kan beschikken over een cru-
ciaal stuk grond. Volgens een woordvoerder van de 
provincie zijn er gesprekken gaande met het doel 
een ‘minnelijke’ schikking met de grondeigenaar te 
treff en. De gedeputeerde gaf aan toch uitvoering 
aan de wegwerkzaamheden te zullen geven om 
vertraging in de oplevering te voorkomen, waarbij 
het ontbrekende deel in de eindfase zal worden 
afgebouwd zodra de grond beschikbaar is. In de 
weg komen twee aansluitingen, een naar de Tupo-
levlaan en een bij de Koolhovenlaan voor afslaand 
verkeer naar Schiphol-Rijk en Schiphol-Zuidoost 
(Cargo Entrance). De nieuwe N201 sluit ter hoogte 
van de Anchoragelaan (Oude Meer) met een bocht 
aan naar de in-/uitgang van de Waterwolftunnel. 
Verkeer van en naar de regio kan zonder belemme-
ring via de N201 rechtstreeks van en naar de A4 en 
de A9 rijden.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel begint bij de Fokkerweg 
(Oude Meer) en loopt onder de Ringvaart en de Bo-
venlanden door. Hierna komt de tunnel ter hoogte 
van de Aalsmeerderweg (gemeente Aalsmeer) 
weer boven de grond. De totale lengte van de tun-
nel is 1.425 meter, bestaande uit een gesloten deel 
van 810 meter, een open baktunnel van 275 meter 
en toeritten van 340 meter. De doorrijhoogte be-
draagt 4.70 meter en het diepste punt in de tun-
nel ligt op ruim 10 meter beneden maaiveldniveau. 
De tunnel heeft twee van elkaar gescheiden tun-
nelbuizen voor 2 x 2 rijstroken. Tussen de beide 

buizen ligt een middentunnelkanaal dat bij calami-
teiten dient als vluchtroute. De tunnel is voorzien 
van een bedieningsruimte boven de grond aan 
de Aalsmeerderdijk waar de tunnel – in geval van 
nood – 24/7 per week kan worden bediend en ge-
controleerd. Bij de dagelijkse gang van zaken wordt 
het verkeer in de tunnel echter gemonitord via een 
provinciale verkeerscentrale in Hoofddorp, die dat 
ook doet voor het aquaduct in Amstelhoek. De tun-
nel is gebouwd van gewapend beton en damwan-
den die zowel als grond- en waterkering dienen. De 
Waterwolftunnel is aangelegd onder een waarde-
vol natuurgebied, de Bovenlanden, waar wettelijk 
beschermde rugstreeppadden leven. Tijdens de 
bouw van de tunnel was een eindje verderop een 
apart leefgebied voor hen gecreëerd. Inmiddels is 
de bouw voltooid en is boven op het tunneldak 
wederom, maar nu een permanent, op de padden 
afgestemd leefgebied ingericht. Overigens wordt 
in de Bovenkerkerpolder aan weerszijden van de 
N201 ook een natuurgebied aangelegd ter com-
pensatie van de aanleg van de nieuwe weg. Er ko-
men gras- en rietlanden en het heeft eveneens een 
waterbergingsfunctie. Tevens komen er wandel- en 
fi etspaden, steigers en observatiepunten en zelfs 
picknicktafels. Bij de omlegging van de weg is veel 
aandacht besteed aan de veiligheid voor fi etsers. 
Die kunnen op veel plaatsen de nieuwe N201 on-
gelijkvloers oversteken. Daarvoor worden in de re-
gio onder andere mooie fi etsbruggen gemaakt en 
geplaatst.

Tunnelwetgeving
In tegenstelling tot het aquaduct bij Amstelhoek 
(130 m) is op de Waterwolftunnel de Nederlandse 
tunnelwetgeving wel van toepassing omdat het 
gesloten deel langer is dan 250 meter. Er worden 
52 tunneltechnische installaties aangebracht en 
geïnstalleerd op het gebied van o.a. ventilatie, ver-
lichting, brandbestrijding, communicatie, monito-
ring, bediening en bewaking etc. Dat alles moet 
nog op de juiste werking getest worden en daar 
gaan nog enkele maanden overheen. Het specia-
listenteam dat dit uitvoert wil voorkomen dat de 
tunnel telkens dicht moet omdat bepaalde zaken 
niet functioneren of niet aan de gesteld eisen vol-
doen, zoals bij de Leidsche Rijntunnel in de A2 en 
de Swalmentunnel in de A73 bij Roermond het 
geval is geweest. Vervolgens moet de gemeente 
Aalsmeer toestemming geven voor openstelling. 
Dat zullen we dan voorjaar 2013 meemaken.

(Met dank aan het Projectbureau N201 voor de
totstandkoming van dit artikel)

Starthandeling door Elisabeth Post voor de N201-omlegging Schiphol-Rijk

Het verlengde van het viaduct over de Parallelweg,
het parkeerterrein De Overloop en de Beechavenue

richting Schiphol-Oost (artistieke impressie)

Toegang tot de tunnel met 
daglichtdempende constructie

De werkzaamheden aan het tracé richting 
Kruisweg zijn inmiddels in volle gang

Het vervolg met een viaduct over de Kruisweg bij Schiphol-Rijk (artistieke impressie)

Het tracé van de N201 vanaf de A4 (bovenaan de foto) 
in de richting van Schiphol-Rijk

De onderdoorgang bij de Aalsmeerseweg 
gezien in de richting van Uithoorn

Rechter tunnelbuis van de Waterwolftunnel
met een van de ventilatiesystemen

Rijrichting naar de ingang van de 
Waterwoftunnel bij de Oosteinderweg

Rijden op de nieuwe N201 van Uithoorn naar 
Aalsmeer ter hoogte van de Middenweg

Kaart van het stuk de nog om te leggen N201 
(blauw aangegeven)

OMGELEGDE N201 IN VOORJAAR 2013
DEELS OPEN VOOR VERKEER
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Renovatie schoolplein 
Twistvliedschool
Mijdrecht - Vorig weekend is een 
start gemaakt met het opknap-
pen van het schoolplein van de 
Twistvliedschool. De kinderen heb-
ben aangegeven dat ze graag wat 
meer ruimte krijgen op het school-
plein om te spelen. Een aantal en-
thousiaste ouders is aan de slag ge-
gaan om voldoende geld bij elkaar 
te verzamelen. De eerste stap is ge-

zet, de struiken rond de school zijn 
met behulp van de fi rma van Schie 
uit Mijdrecht weggehaald. Hiervoor 
was groot materieel nodig. Dit ge-
deelte naast de school zal bestraat 
gaan worden, en de fi etsen kun-
nen daar dan neergezet worden. Op 
de vrijgekomen ruimte op het plein 
zal een leuk zitje geplaatst worden 
waar kinderen, leerkrachten en ou-

ders kunnen genieten van de lente/
zomerzon. Ook gaat er een speel-
toestel geplaatst worden, waar nog 
steeds geld voor nodig is. De kin-
deren zijn nog druk bezig met het 
verzamelen van lege fl essen om de 
kosten te dekken. 

De komende maanden gaat er hard 
gewerkt worden op het schoolplein!

Kleuters Twistvliedschool 
vieren Palmpasen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag klon-
ken er vrolijke palmpaasliedjes in de 
wijk waar de Twistvliedschool staat. 
De kleuters van deze school trokken 
in een vrolijke optocht door de stra-

ten. Daarbij zongen ze het bekende 
liedje: Palm-palm-pasen, Hei koerei, 
Over enen zondag, hebben wij een 
ei. Een ei is geen ei, Twee ei is een 
half ei en Drie ei is een paasei.

Op Palmzondag kwamen de kleu-
ters naar de kerk voor de Palmpa-
senviering. Ook daar lieten ze hun 
mooi versierde palmpasenstokken 
aan iedereen zien.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 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 bijeen-
komst 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.

Museum De Ronde Venen wil 
zoektocht met college niet opgeven 
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 28 maart heeft 
het college van De Ronde Venen in een persver-
klaring naar buiten gebracht dat gemeente en 
partijen geen overeenstemming hebben weten te 
bereiken over een oplossing voor het huisvesting-
probleem van Museum De Ronde Venen. Evenals 
het college is ook 
het museumbestuur erg teleurgesteld over deze 
uitkomst. Samen met de partijen De Boei en Bi-
bliotheek Angstel, Vecht en Venen is hard gewerkt 
aan een oplossing voor de huisvesting van het Mu-
seum. Het college heeft in de personen van wet-
houders Kees Schouten en Erika Spil die zoektocht 
constructief gevolgd en begeleid. Helaas blijkt een 
oplossing binnen de omgeving van De Boei en de 
Bibliotheek voor het Museum fi nancieel niet reali-
seerbaar. De jaarlijkse exploitatie en de huizenho-
ge investeringsrekening, onder meer om de Veen-
steekmachine naar het dorpshuis van Vinkeveen 
te brengen en daar een dok te maken, gaat de 
draagkracht van het Museum te boven. 
Het bestuur en de directie gaan zich daarom in de 
komende periode, samen met de ondernemer van 
wie de huidige museumpanden worden gehuurd, 
bezinnen op een wijze waarop de raadsmotie als-
nog constructief ingevuld kan worden. Er is in dit 
stadium nog een aantal alternatieve locaties welke 
onvoldoende zijn onderzocht en zeker kansrijk zijn 
voor herhuisvesting van het museum. Wij 
roepen hierbij de gemeenteraad dan ook op om 
de inhoud van de motie overeind te houden en het 
college te vragen samen met het museum deze ul-
tieme zoektocht naar geschikte huisvesting te vol-

tooien. 
De locaties die wij nog verder tegen het licht wil-
len houden zijn in eerste instantie de locatie De 
Heul en de locatie Winkelpolder Noord in Vinke-
veen. Gedurende de afgelopen maanden hebben 
ondernemers zich bij het museum gemeld met ini-
tiatieven en plannen, waar het museum aan ge-
koppeld zou kunnen worden. Hierdoor kan een 
kansrijke publiek-private alliantie ontstaan, welke 
zeer goed past in deze tijden van fi nanciële krimp 
waarin meer (cultureel) ondernemerschap wordt 
verwacht. Deze locaties zijn in een eerder stadi-
um niet verder onderzocht, aangezien het museum 
haar vertrouwen en de intentie heeft uitgesproken 
om met het college tot een oplossing te komen. 
Museum De Ronde Venen beheert een unie-
ke erfgoedcollectie van De Ronde Venen en ver-
telt daarmee het verhaal van het veenlandschap 
waar wij dagelijks in en mee leven. In het museum 
werken twee parttime professionals en een grote 
groep vrijwilligers dag in dag uit om dit stukje ge-
schiedenis levend te houden. Het topstuk van het 
museum is de laatste Veensteekmachine van 
Nederland. Deze enorme baggermachine is de 
laatste representant van de 800 jaar durende turf-
tijd in De Ronde Venen, waarin nog steeds me-
nig inwoner zijn roots heeft liggen. In het museum 
worden de herinneringen bewaard en de verhalen 
weer tot leven gebracht van de mensen die eeu-
wenlang leefden en ploeterden in dit veenmoeras-
gebied. 

Bestuur van het Veenmuseum

Stichting B.O.U.D. Uithoorn is verbaasd over de 
onderzoeksopdracht van gemeente en parochie. 
Logisch dat een gebouw niet zonder schade ver-
zwaard kan worden door er één of twee verdiepin-
gen in te maken.

Het persbericht dat maandag 26 maart jl. door ge-
meente en parochiebestuur is uitgegeven, vraagt 
om de nodige kanttekeningen. Eind 2007 heeft het 
parochiebestuur niet de opdracht gekregen de 
kerk te sluiten van de verzekeraar. Verzekeringen 
sluiten geen kerken, maar betalen niet uit als er 
schade wordt geleden. Dit is ons schriftelijk be-
vestigd door Donatus. Dat ook de gemeente dit 
durft te schrijven, stelt ons teleur. Ook zij weten 
dat het parochiebestuur heeft geprobeerd de kerk 
voor de Kerst in 2007 door de gemeente te laten 
sluiten met het argument van onveiligheid. Hier 
zijn zij gelukkig niet op ingegaan door de oplos-
sing van de aanwezigheid van brandwachten voor 
te stellen.

Het is niet verwonderlijk dat de uitkomst van de 
bodemonderzoeken tegenvallen als er door de 
gemeente en parochiebestuur gesteld wordt dat 
er onderzocht moet worden in hoeverre het ge-
bouw verbouwd kan worden. Delfgou heeft als op-
dracht gekregen te onderzoeken of er extra vloe-
ren in de kerk aangebracht kunnen worden en de 
fundering daarvoor voldoende draagkracht heeft. 
Het gebouw is als kerk bedoeld en de andere rap-
porten op de website van de gemeente geven dat 
ook aan. Het toevoegen van extra verdiepingsvloe-
ren in de kerk geeft teveel druk op de huidige fun-
dering.

In de conclusie van het eerdere IFCO funderings-
onderzoek van 13 juli 2004 staat letterlijk:
‘Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een 
gebrek aan de fundering. Derhalve is er dan ook 
geen reden om te veronderstellen dat er zich in de 
komende 25 jaar problemen met de fundering zul-
len voordoen. Betreffende de geplande restaura-
tie van het kerkgebouw wordt er geen verande-
ring in de belasting op de funderingsconstructie 
verwacht. Hierdoor is het niet noodzakelijk herstel 
te laten uitvoeren op de fundering van het pand.’ 
Het is duidelijk dat de restauratiekosten veel min-

der zullen zijn dan uit het rapport van Delfgou 
blijkt, als het gebruik als kerk wordt voortgezet. 
Ook multifunctioneel gebruik is mogelijk zonder 
de fundering te vervangen.

Indien het Schansgebied opnieuw wordt heront-
wikkeld, zal er altijd rekening moeten worden ge-
houden met de bestaande bebouwing, of dit nu 
de kerk is of andere oude gebouwen in of aan de 
Schans.

Het parochiebestuur en daarmee het bisdom heb-
ben als eigenaar van het gebouw te streven naar 
behoud. Nu de aandacht voor cultureel erfgoed en 
met name religieus cultureel erfgoed, toeneemt, 
verwachten wij van hun kant inzet op behoud van 
het gebouw. Het is jammer dat zij daar vijf jaar over 
moeten doen om deze conclusie met de inwoners 
van Uithoorn te delen.

In deze vijf jaar is de toestand van de kerk onno-
dig hard achteruit gegaan. Het opslaan van zwaar 
bouwmateriaal op het kerkplein en tegen de kerk, 
het niet leegmaken van de dakgoten, etc. hebben 
tot onnodig verval geleid. De parochie hoeft niet 
een geweldig bedrag op te brengen als het ge-
bouw als gebouw blijft bestaan. Dan is slechts het 
achterstallig onderhoud wegwerken voldoende 
om de komende 25 jaar de kerk in stand te hou-
den. Hiervoor kreeg de vorige parochie geen toe-
stemming van het bisdom. De gelden die daarvoor 
toen reeds aanwezig waren, moeten nog aanwezig 
zijn. Wij delen de conclusie dat er geen fi nanciële 
mogelijkheden zijn, dus niet.
Uit diverse enquêtes en peilingen is gebleken dat 
bijna alle inwoners van Uithoorn kiezen voor het 
behoud van het kerkgebouw. Het is beeldbepalend 
voor heel Uithoorn. Uit de enquête die door onze 
Stichting B.O.U.D. Uithoorn in 2007 is gehouden, is 
naar voren gekomen dat 97% van de responden-
ten voor behoud van het kerkgebouw is. Aanstu-
ren op sloop van de kerk zal de kern van Uithoorn 
onherstelbaar veranderen. Wij mogen toch aanne-
men dat, zowel de eigenaar van de kerk, als de ge-
meente die mede bepaalt hoe het centrum eruit 
komt te zien, zich laten leiden door de wensen van 
de inwoners. Met goede wil en inzet moet het ge-
bouw gemakkelijk te behouden zijn.

Stichting B.O.U.D. Uithoorn wil meedenken over 
het gebruik van de kerk. Het was vanzelfsprekend 
dat voor elke Nederlander een kerk met een to-
ren in een centrum van een dorp stond. Wij moe-
ten ervoor zorgdragen dat de Nederlandse kerken 
dus met toren en al blijven staan. Ons is bovendien 
door parochiebestuur en pastores beloofd dat de 
parochianen van de Schans een eigen kerkplek 
(terug) zouden krijgen. Dan kan ook het bijzon-
dere Maarschalkerweerd-orgel behouden blijven. 
Op www.kerkdeschans.nl kunnen geïnteresseer-
den op de hoogte blijven van de laatste ontwik-
kelingen.

De plannen rond de ontwikkeling van het Schans-
gebied moeten niet losgekoppeld worden van de 
toekomst van de kerk. Het centrum van Uithoorn 
zal onherroepelijk verschralen als een beeldbepa-
lend gemeentelijk monument als de Sint Jan de 
Doper, gesloopt wordt.
Samenvattend: Voor het aanzien van Uithoorn is 
de Schanskerk dus van fundamenteel belang. Slo-
pen is geen optie en onomkeerbaar. Hiervoor is 
voldoende draagvlak in de gemeenschap. Wij ver-
wachten nu van de parochie dat gesprekken over 
de toekomst van de kerk mogelijk zijn.

Namens Stichting Bout, Ans van Muijen

Waar een wil is, is een kerk (weg)

Rotaryclub steunt kinderboerderij
Uithoorn - De kinderboerderij 
‘Boerenvreugd’ is druk bezig met 
de aanleg van nieuwe speelvoorzie-
ningen met zand en water. Belang-
rijk onderdeel daarvan is de ‘wok-
kel’ waardoor water van bak naar 
bak kan stromen. De Rotaryclub 
Aalsmeer-Uithoorn overhandigde 
zaterdag een cheque van 4.200 eu-
ro voor de aanschaf van dit spelat-
tribuut. 

Deze serviceclub stelt zich met na-
me dienstbaar op ten behoeve van 
de locale samenleving in het gebied 
van Aalsmeer tot en met Mijdrecht. 
“Wij realiseerden al een voorziening 
voor slecht ter been zijnde senioren 
uit (onder andere) Aalsmeer in de 
vorm van twee Bosmobielen waar-
mee zij plezier kunnen beleven aan 
een ‘elektrische boswandeling’ in 
het Amsterdamse Bos. En naadloos 

daarop aan sluit een voorziening 
waar de prilste junioren in Aalsmeer 
plezier mee kunnen maken.”

Dat zei Jan Willem de Wijn van de 
Rotaryclub bij de overhandiging van 
de cheque aan bestuurslid Cees 
Hageman van de kinderboerderij. 
De planning is dat de nieuwe speel-
hoek al met Pasen in gebruik wordt 
genomen.

Bij de ‘wokkel’ na de overhandiging van de cheque van 4.200 euro. Vooraan staan v.l.n.r. René Kroon, Huub van Schaik, 
Bart Zwartendijk, Ron Breider en Bob Zwartendijk. Achter: Jan van de Berg, Cees Noordhoek en Cees Hageman (al-
len van de stichting Kinderboerderij Boerenvreugd) en Robert van Loo en Jan Willem de Wijn van de Rotary Club Aals-
meer-Uithoorn. Foto: Gert-Jan Stoop
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

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

NU

toen
Deze week: Vinkeveen, Heulweg, kleuterschool

Filosoferen over tulpen
en wiskunde

Ik werd van de week getrof-
fen door de schoonheid van 
een tulp. Waarom spreekt die 
bloem mij eigenlijk zo aan? 
Waarom vinden we de ene 
bloem eigenlijk mooier dan de 
andere? Dat heeft volgens mij 
niet alleen met kleur of grootte 
te maken. 

Ik bekeek de tulp eens nauw-
keuriger. Als je midden in de 
bloem kijkt, zie je dat alles drie-
tallig is. Een stamper met drie 
stempels bovenop, zes (twee 
keer drie) meeldraden en twee 
keer drie bloemdekbladen.
Het getal drie heeft voor men-
sen altijd een bijzondere bete-
kenis gehad. Je vindt het getal 
drie terug in allerlei godsdien-
sten. Voor de Grieken was drie 
het teken van volmaaktheid. 
In sprookjes gebeurt alles drie 
keer. En bovendien: driemaal 
is scheepsrecht. Ik vind per-
soonlijk een drietallige bloem 
mooier dan een viertallige 
bloem zoals koolzaad. Maar 
waarom eigenlijk???

Op dingen die wij mooi vinden, 
kunnen we vaak wiskunde 
loslaten. Denk maar aan de 
gulden snede, gulden hoek, 
reeks van Fibonacci … In de 
natuur zijn die bijvoorbeeld 
terug te vinden in het patroon 
van de zaden van een zonne-
bloem maar ook in het men-
selijk lichaam. Het getal drie 
komt voor in de reeks van Fibo-
nacci, het getal vier niet. Vind ik 
daarom een tulp mooier dan 
koolzaad???
Verder heb je nog de sym-
metrie. Die wordt vaak ge-
associeerd met schoonheid. 
Mensen, veel diersoorten en 

bepaalde plantenfamilies zijn 
tweezijdig symmetrisch. Dat 
wil zeggen dat ze op slechts 
één manier in twee min of 
meer gelijke delen te verdelen 
zijn. Ook wel spiegelsymme-
trie genoemd, want de helften 
zijn elkaars spiegelbeeld. Een 
symmetrisch gezicht vinden 
we mooier dan een asym-
metrisch gezicht. Er zijn ook 
dieren en bloemen die meer-
zijdig symmetrisch zijn: je kan 
ze op meerdere manieren in 
twee gelijke delen verdelen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor 
een kwal. Maar ook voor de 
tulp én het koolzaad. Sponsen, 
hele primitieve levensvormen, 
zijn asymmetrisch. Asymme-
trische bloemen komen bijna 
niet voor.

Evolutionair gezien zal er wel 
een verklaring voor zijn dat 
wiskundige vormen, reeksen, 
getallen en symmetrie te vin-
den zijn in de natuur. Spreekt 
ons dat aan omdat we zelf 
deel uitmaken van de natuur? 
Houden we meer van orde en 
regelmaat, ook in de natuur, 
dan van chaos?

Allemaal gedachtes naar 
aanleiding van één tulp. Het 
is voorjaar en er komen nog 
heel veel bloemen en bloem-
vormen aan. Dus nog genoeg 
te genieten én te fi losoferen. 
Doet u mee?

Ineke Bams, IVN-natuurgids

Wilt u ook IVN-natuurgids wor-
den? In 2013 start er weer een 
IVN-natuurgidsencursus. Zie 
de website voor meer infor-
matie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Eerste ledenvergadering BVVL
Vinkeveen - De Vereniging Vinke-
veense Legakkers bestaat sinds mei 
2011 en hield donderdagavond 15 
maart jl. haar eerste ledenvergade-
ring. Met een opkomst van onge-
veer 100 leden was de vergadering 
goed bezocht. Het bestuur heeft de 
resultaten van het eerste vereni-
gingsjaar gepresenteerd. Op de drie 
gekozen jaardoelen was er in 2011 
veel succes. Ten eerste overtrof de 
ledenwerving de verwachtingen, 
meer dan 300 recreanten meldden 
zich aan. Ten tweede heeft de ver-
eniging een positie aan de (onder-
handelings-)tafel bij de gemeente 
en de provincie weten te verwerven. 
Mede door het hoge aantal leden 
wordt de BVVL alom als belangrij-
ke gesprekspartner gezien. Ten der-
de is het uitdragen van de visie ge-
slaagd. De visie werd per websi-
te, in meerdere plaatselijke nieuws-
bladen, in een landelijk dagblad, op 
internet en zelfs op televisie uitge-

dragen. De plannen die de vereni-
ging voor 2012 heeft, werden door 
de vergadering goedgekeurd. De 
BVVL zal in nauwe samenwerking 
met de werkgroep van de gemeente 
mede vorm geven aan het toekom-
stige beleid om uiteindelijk het be-
houd van de legakkers en het toe-
staan van recreatie in het gebied 
te bereiken. Tijdens de vergadering 
werden de resultaten van het leden-
onderzoek gepresenteerd. Dit ver-
schafte duidelijkheid over de staat 
van onderhoud van de legakkers, 
de intensiteit van de recreatie en de 
bereidheid van de recreanten tot re-
gulering. De uitkomsten waren zeer 
overtuigend. De leden van de BV-
VL liggen zeer goed in lijn als het 
gaat om behoeften, wensen en ei-
sen. Mede daarom werd de avond 
ook een gezellig moment waarop 
contacten werden gelegd en ideeën 
werden uitgewisseld. Een goed be-
gin van het seizoen.

Prinses Beatrixschool in 
lentesfeer voor paasviering
Wilnis - Op vier vrijdagen in februa-
ri en maart zijn de leerlingen van de 
Prinses Beatrixschool creatief be-
zig geweest onder begeleiding van 
leerkrachten en ouders. In de och-
tend de kinderen uit de onderbouw 
en in de middag de bovenbouw. Er 
waren verschillende activiteiten zo-
als verven, kleien, techniek, weven, 
literatuur en dansen. Voor de bo-
venbouw waren er ook wat moeilij-
kere activiteiten bijvoorbeeld fi guur-
zagen en een PowerPoint-presen-
tatie maken. Ook erg leuk was het 

koken, de school rook heerlijk naar 
pizza en pannenkoeken. 
De groepjes met leerlingen uit ver-
schillende klassen waren twee vrij-
dagen met dezelfde activiteit bezig 
en daarna werd er gewisseld. Het 
thema van de crea was Lente. 
Het eindresultaat ziet er erg leuk uit 
en brengt de school in een gezellige 
lentesfeer voor de paasviering mor-
gen, donderdag 5 april. Eerst mogen 
de kinderen thuis nog creatief bezig 
zijn en een lekker hapje maken voor 
het paasbuffet.

Donderdag 19 april:
Informatieavond gezonde 
voeding en cellulitis
Mijdrecht - Door misleidende re-
clame op tv en in de supermarkt, 
verschillende uiteenlopende menin-
gen over voeding, bestaan er he-
laas veel fabels en onduidelijkhe-
den over gezonde voeding. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u meer dui-
delijkheid over alle ins en outs over 
gezonde voeding? Kom dan naar 
de voorlichtingsavond op 19 april 
a.s. om 19.00 van diëtistenpraktijk 
Equilibrio en Instituut Périne, Total 
Skin Improvement & Advice, beide 
uit Mijdrecht. Tijdens deze avond 
krijgt u van diëtiste Inge Cantato-
re nuttige achtergrondinformatie, 
praktische tips en bruikbare advie-
zen over gezonde voeding die voor 
iedereen toepasbaar zijn. De speci-
alisten van Instituut Périne gaan u 
deze avond informatie geven over 
‘cellulitis’ en de mogelijkheden om 
dit te verminderen.

Diëtist Inge Cantatore
Sinds september 2010 is Inge Can-
tatore met haar Diëtistenpraktijk 
‘Equilibrio’ gevestigd in gezond-
heidscentrum Croonstadtlaan in 
Mijdrecht. Behalve individueel voe-
ding- en dieetadvies aan jongeren 
en volwassenen, geeft ze ook re-
gelmatig rondleidingen door de su-
permarkt en organiseert ze groeps-
voorlichtingen over voeding. Tijdens 
haar begeleiding heeft Inge aan-
dacht en respect voor uw persoon-
lijke situatie, wensen en behoeften. 
Ze gaat op zoek naar de oorzaak van 
uw vraag of probleem en zorgt voor 
een bewustwordingsproces. ‘Pas als 
je bewust bent van de oorzaak, kun 
je veranderingen gaan aanbrengen,’ 
is haar uitgangspunt. In gezamenlijk 
overleg maakt ze met u een plan van 
aanpak. Stap voor stap begeleidt zij 
u naar een gezonde(re) leefstijl, zo-
dat u zich beter in balans, fi tter en 
energieker gaat voelen. Advies van 
Inge betekent kwaliteit en maat-
werk. Standaard dieetlijsten geeft 
ze dan ook niet mee.

Instituut Périne
Ook bij Instituut Périne, specialist in 
Huidverbetering en natuurlijke an-
ti-ageing, staat de persoonlijke be-

nadering en begeleiding voorop. Er 
wordt o.a. gewerkt vanuit de Beau-
ty Triangle. Eén deel van de Triangle 
wil zeggen dat het innerlijk, de zoge-
noemde Inside Out Beauty (Schoon-
heid van binnen naar buiten), altijd 
wordt meegenomen in het advies. 
Met een gezonde voeding, en indien 
nodig aangevuld met natuurzuivere 
voedingssupplementen, de Nutri-
ceuticals (voedingssupplementen 
van natuurzuivere kwaliteit), wordt 
het best mogelijk resultaat bereikt. 
Een samenwerking van Inge en Pé-
rine is dan ook een mooie aanvul-
ling op het geheel. Tijdens de infor-
matieavond vertellen de specialis-
tes van ‘Périne’ u in een korte doch 
duidelijke lezing van alles over cel-
lulitis. De masseuse heeft recent de 
nieuwste technieken geleerd voor 
een speciale anti cellulitis massage 
en zal deze dan ook (deels) aan u 
laten zien. Tevens krijgt u uitleg over 
de mogelijkheden die er zijn om cel-
lulitis te verminderen.

Schrijf u snel in!
De avond begint om 19.00 uur en is 
rond 21.30 uur afgelopen. De entree 
bedraagt 7,50. Voor dit bedrag krijgt 
u naast een zeer leerzame avond 
een kortingsbon voor het intake-
gesprek bij diëtistenpraktijk Equi-
librio en een speciale anti celluli-
tis actie bij Instituut Périne. U kunt 
reserveren via info@perine.nl, in-
fo@dietistenpraktijkequilibrio.nl of 
langs gaan bij Instituut Périne, Ge-
nieweg 8 (naast Den Ouden Binnen) 
in Mijdrecht. Tel. (0297)273121

Op de koffi e bij Jos en Diana 
van den Berg van Albert Heijn
Uithoorn – In verband met het vijf-
jarig bestaan van ‘hun’ AH Jos van 
den Berg in Uithoorn, hebben Jos 
en Diana van den Berg afgelopen 
vrijdag en zaterdag de hele dag hun 
klanten in hun winkel ontvangen 
met een overheerlijk kopje koffi e of 
thee met wat lekkers. Beiden wa-
ren deze twee dagen aanwezig van 
10.00 tot 17.00 uur om voor iedereen 
alle tijd te nemen voor een gezellig 
praatje. En… ook de stroopwafel-
bakker ontbrak niet om de hele dag 
verse wafels te bakken. 
“Wij vinden het gezellig en onze 
klanten verdienen het. Zonder hen 
was er geen AH Jos van den Berg. 
Zij zijn heel belangrijk voor ons. Wij 
willen alle klanten heel hartelijk be-
danken voor hun trouwe bezoeken 
en zullen met ons team ook de vol-
gende jaren ons best blijven doen 
om de sfeer en de service in ons be-
drijf nog meer te optimaliseren.” 

Prijsuitreiking
Komende zaterdag is er weer spek-
takel bij AH Jos van den Berg. Dan 
is de prijsuitreiking van het grote 
kassabonnen-prijzenfestival, waar-
bij u geweldige prijzen kunt winnen 
zoals: twee hoofdprijzen van een 
jaar lang elke week 100 euro bood-
schappen doen, reischeques van 
1000 en 500 euro, iPhones, iPads, E 
– readers en cadeaubonnen.
Tot komende vrijdag 6 april kunt u 
uw kassabonnen nog inleveren en 
kans maken op een van de vele prij-
zen. Ook moet u zorgen dat u er za-
terdag vanaf 14.30 uur persoon-
lijk bij bent, want bent u er niet en 
wordt uw enveloppe met kassabon-
nen getrokken… gaat de prijs aan 
u voorbij. 

Wilt u meer weten over deze gezel-
lige zaterdag, zie advertentie in het 
hart van deze krant.

Het rook de hele dag heerlijk naar versgebakken stroopwafels

ROM-koor trakteert op 
een zonnig voorproefje
De Ronde Venen - Het Regio-
naal Operette- en Musicalkoor uit 
Mijdrecht (ROM-koor) heeft de 
zondagsopening van 1 april goed 
benut om, met een behoorlijke af-
vaardiging van het 50 leden tellende 
koor, het publiek alvast kennis te la-
ten maken met hun nieuwe uitvoe-
ring van: ‘Night of the ROM’s’ die op 
21 en 22 april aanstaande in De Me-
ijert in Mijdrecht wordt uitgevoerd. 
Heerlijk in de zon trakteerde het 
ROM-koor het wandelend publiek 
op een verrassend leuk stukje zang 
en muziek. “The Night of the ROM’s” 
wordt een fl itsende show waaraan, 
naast het ROM-koor, wordt deelge-
nomen door Jazzballetschool Nico-
le en een groot aantal amateurmu-
sici uit De Ronde Venen. Het pro-
gramma is daardoor veelomvattend 
met een groot aantal verrassende 
elementen er in. Heeft u vorig jaar 
hun geweldige jubileumuitvoering 
gezien van de operette ‘Im Weis-
sen Rössl’? Welnu, dit lijkt er niet 
op! Deze show is totaal anders en 
laat u kennis maken met de veelzij-

digheid van het ROM-koor, dat on-
der leiding staat van dirigent Ferdi-
nand Beuse. Het ROM-koor brengt 
u in extase met niet alleen de zang 
van het ROM-koor in de vele gen-
res die het koor op haar repertoi-
re heeft staan, maar ook laat zij u 
kennismaken met de smaakmaak-
sters van het showballet van Nico-
le en met instrumentaal verrassende 
hoogstandjes van een groot aantal 
instrumenten. Tijdens het korte op-
treden in het centrum van Mijdrecht 
lieten zij onder meer uit de musi-
cal ‘Mary Poppins’ het lied ‘Super-
califragilisticexpialidocious’ horen. 
Als de hele show net zo knap wordt 
gezongen als dit geweldige lied, zit 
u bij het ROM-koor goed op zater-
dagavond 21 en zondagmiddag 22 
april. 
Kaarten à 15 euro zijn reeds in de 
voorverkoop bij Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en bij Slijterij Vree-
land in Vinkeveen. Ook kunt u kaar-
ten rechtstreeks per e-mail reser-
veren bij het ROM-koor via: info@
romkoor.nl
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Regio - De met prijzen overladen Broadway-
topper Next to Normal is vanaf 2 januari in de 
Nederlandse theaters te zien. Met in de hoofd-
rollen René van Kooten, Wim Van Den Dries-
sche, de jonge talenten Michelle van de Ven 
en Jonathan Demoor én Simone Kleinsma en 
Freek Bartels.

Simone Kleinsma: “De voorstelling heeft een ge-
heim en dat maakt het heel spannend. We kun-
nen het wel verklappen, maar dat is eigenlijk jam-
mer. Ik hoop dat we het geheim kunnen houden 
tot de première.”

Freek Bartels: “Wat we wel kunnen vertellen: je 
treedt een gezin binnen en in dat gezin gaat het 
alle kanten op. Zowel qua gebeurtenissen als qua 
emoties.”
Next to Normal ging in 2009 op Broadway in New 
York in première. De recensenten noemden het 
stuk een ‘belangwekkende musical’, ‘die amu-
seert, maar ook raakt’, het werd gezien als een 
‘voorbode van een nieuwe generatie musical’ 
en geroemd als ‘feel everything musical’. Next to 
Normal kreeg drie Tony Awards, waaronder een 
voor hoofdrolspeelster Alice Ripley. Ook opmer-
kelijk: in 2010 werd aan Next to Normal de pres-
tigieuze Pulitzer Prize for Drama toegekend, een 
eer die niet vaak naar musicals gaat. In Nederland 
is straks een geheel eigen versie te zien van deze 
bijzondere voorstelling.

DOODGEWOON GEZIN

De musical is in Nederland misschien nog niet zo 
bekend, vertel!

Freek Bartels: “Next To Normal gaat over een 
doodgewoon gezin dat naar buiten toe er alles 
aan doet om dat beeld in stand te houden. In de-
ze musical liggen, net als in het echte leven, hu-
mor en verdriet heel dicht bij elkaar.”

Simone Kleinsma: “Het is een heel bijzondere 
musical, vind ik. Mensen die van musical houden, 
krijgen alles waar ze voor komen: meeslepende 
muziek, prachtige liedteksten en scherpe humor 
die wrang aanvoelt. Maar het gaat nog een stapje 
verder dan dat. Het is verrassend, confronterend 
en zeer herkenbaar.
Freek: “Ja, het is een zeer ongewone, maar fan-
tastische musical. Een sterk verhaal met prach-
tige muziek; mooie melodieën afgewisseld met 
rauwe nummers alsof stemmingswisselingen 
van de personages muzikaal invoelbaar worden 
gemaakt. In de voorstelling ga je dingen gelo-
ven die er niet zijn en vice versa. Je weet met an-
dere woorden niet wie of wat je moet geloven. 
Aan het einde kom je tot het juiste inzicht, als het 
goed is. Wat dat inzicht is, verklappen we dus nog 
niet.”

VERNIEUWEND

Next to Normal wordt ook vernieuwend ge-
noemd. 
Freek: “Dat is het ook. Het werd klein gebracht, 
zeker voor New Yorkse begrippen. Er komt 
heel veel zang in voor – pop en rock met na-
me – maar er wordt bijvoorbeeld niet in ge-
danst. Daar leent het verhaal zich niet voor.”

Simone: “Het is wat dat betreft misschien meer 
een toneelstuk met ongeloofl ijk goede songs.”

Freek: “Wat ik er zo goed aan vind, is dat het heel 
herkenbaar is. Soms zijn in een musical karakters 
enorm uitvergroot of dik aangezet, hier niet. Ie-
dereen is heel menselijk gebleven, dat maakt dat 
je heel erg meegaat met de karakters die je ziet 
op het toneel. Je leeft zo mee dat je in plaats van 
te kijken er als het ware in stapt. Een intense er-
varing.”

Simone, jij speelt de moeder, Diana, in het gezin. 

Wat is zij voor een vrouw?

Simone: “Het is een heel leuk, gewoon gezin. 
Maar Diana worstelt met een probleem; ze heeft 
een psychische stoornis. En er is een gebeurte-
nis uit hun aller leven die nog steeds zijn weer-
slag heeft op dat gezin. Ik heb de musical zelf 
op Broadway in New York gezien. Meteen werd 
duidelijk: ik wil geen kopie maken van die Ame-
rikaanse versie, ik moet er mijn eigen draai aan 
geven. Ter voorbereiding heb ik me ingelezen 
en onderzoek gedaan naar het thema. Zo pro-
beer ik tot de kern te komen van wat Diana be-
weegt. Waarom ze de keuzes maakt die ze maakt 
en waarom ze voor dit leven heeft gekozen. Door 
haar te begrijpen kan ik me straks helemaal ge-
ven. Ze moet namelijk wel een vrouw van vlees 
en bloed worden.” 

ERVARING

Wat maakt jou geschikt voor deze rol?

Simone: “Allereerst heb ik de leeftijd voor de rol. 
Daarnaast beschik ik, denk ik, over de ervaring die 
nodig is voor het spelen van dit complexe perso-
nage. Ik moet de meest uiteenlopende emoties 
naar voren kunnen brengen en ik hoop dat alle 
rollen die ik hiervoor gespeeld heb me genoeg 
bagage geven om dit geloofwaardig te doen. Dat 
vind ik er ook zo leuk aan, het is weer iets heel an-
ders dan ik hiervoor heb gedaan.”

Freek, hoe is de zoon, Gabe?

Freek: “Hij is de perfecte zoon, alles wat een 
moeder zich wensen kan. Knap, slim, wilskrach-
tig, maar ook geheimzinnig. Hij heeft een enor-
me bewijsdrang en een onvoorwaardelijke liefde 
voor zijn moeder. Alleen er ontbreekt iets essen-
tieels aan hun relatie. Weet je wat ik zo leuk vind? 
Dat ik weer mag werken met regisseur Paul Een-
ens. Hij geeft mij, ons allemaal eigenlijk, de ruim-

te om de rol op mijn eigen, unieke wijze in te vul-
len en toch de regie te behouden. Hij doet veel 
research, komt met voorstellen en geeft ons net 
die aanwijzingen die ons nog scherper maken. 
Bovendien is hij iemand die heel goed kijkt naar 
de kernboodschap van het verhaal: wat willen we 
gaan vertellen, duidelijk maken en belangrijker: 
hoe bereiken we dat? Dat is ook een enorme uit-
daging voor mij en daar kan ik nog veel van leren.”

En de rest van de cast?

Simone: “Heerlijk dat Wim Van Den Driessche 
meedoet, hij speelt mijn man. René van Kooten 
als psychiater is een schot in de roos en dan nog 
de twee jonge, talentvolle mensen... En voor het 
eerst is Freek niet de jongste, hoe snel kan het 
gaan?!”

Freek (lachend): “Ja, ik ben nu al de oude rot.”

En dat allemaal in een relatief kleine musical.

Simone: Ja, het is klein geproduceerd. Het de-
cor is heel mooi en ingenieus, maar in principe 
ook heel simpel. Het licht doet het werk. Daarom 
werkt het zo goed, denk ik. Niks leidt af en daar-
om komt het verhaal zo binnen. Je bent als toe-
schouwer alleen maar met de mensen op het to-
neel bezig. Zo heb ik het althans ervaren. Ik hoop 
dat we met onze eigen, Nederlandse versie het-
zelfde eff ect kunnen bereiken.”

Freek: “Ja, ik ook. Ik ging blanco kijken en was 
stomverbaasd. Het is een compleet nieuwe er-
varing. Iets dat je nog niet eerder gezien hebt in 
het theater. Mensen zullen nog lang nadenken 
en praten over de show, dat weet ik zeker. Het 
doet echt iets met je en het verandert je kijk op 
het leven. Tegelijkertijd is de muziek fantastisch, 
aanstekelijk en met een heerlijke popsound. Wat 
wil je nog meer?” Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
Schouwbaar in Amstelveen.

NEXT TO NORMAL: 
7 EN 10 APRIL 
in de Schouwburg

in Amstelveen
Simone Kleinsma en Freek Bartels: 

“ Het is een bijzondere musical”
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Atalante H4 mannen sluiten 
het seizoen in stijl af
Vinkeveen - De mannen van Ata-
lante H4 mochten afgelopen vrij-
dag in de Boei aantreden voor hun 
laatste wedstrijd van dit seizoen. 
De Vinkeveense equipe, gespon-
sord door Electroworld Bunscho-
ten te Abcoude, wilde uiteraard ook 
de laatste wedstrijd in winst omzet-
ten. De tegenstander poogde voor-
af nog Atalante om te kopen om er 
een vijfsetter van te maken, maar 
daar werd natuurlijk niet aan mee 
gewerkt. Vanaf het begin af aan 
was Atalante duidelijk een stuk be-
ter dan de tegenstander Heemstede 
H4. Ondanks veel inzet en ijver van 

Heemstede was het klasseverschil 
tussen de twee teams veel te groot. 
Met overtuigende setstanden (25-7, 
25-12, 25-10 en 25-10) werd de te-
genstander met 4-0 weer naar huis 
gestuurd. Dit betekende dat Atalan-
te van de 18 wedstrijden er 16 met 
4-0 had gewonnen. De blik zal nu 
gericht moeten worden op het nieu-
we seizoen waarin een klasse ho-
ger zal worden gespeeld. Daar kan 
uiteraard meer tegenstand worden 
verwacht, maar het vertoonde spel 
en het klasseverschil van afgelopen 
seizoen biedt een mooi perspectief 
voor het nieuwe seizoen!

Vinkeveen - Afzien, bikkelen en 
veel lachen dat was het afgelopen 

zaterdag, 31 maart, tijdens de Dam 
tot Dam loop. Veertien tieners, in de 

leeftijd van 14 tot 16 jaar, en drie lei-
ding liepen die morgen met oran-

Dam tot dam loop groot succes!

je petjes van De Dam in Amster-
dam naar ‘de dam’ van de Hervorm-
de Kerk in Vinkeveen. Een tocht van 
ruim 22 kilometer. 
Zaterdagmorgen om 6:00 zijn ze 
per auto naar Abcoude vertrokken 
en hebben om 6:36 de trein naar 
Amsterdam genomen. Op de Dam 
werden ze opgewacht door jeug-
douderling Jaap van der Velde die 
het ‘startschot’ gaf. Dat niet ieder-
een ‘wandelbenen’ heeft, werd ge-
durende de tocht wel duidelijk. Bla-
ren kwamen spontaan opzetten en 
spieren waarvan het bestaan on-
bekend was, meldden zich opeens. 
Met nog 7 kilometer te gaan wer-
den er zelfs schoenen gewisseld. 
Alles om de tocht te kunnen vol-
brengen. Eenmaal aangekomen in 
Abcoude steeg het moraal, ze wa-
ren weer in de Ronde Venen. Dat ze 
nog ruim 10 kilometer te gaan had-
den, drong pas later goed door. In 
Abcoude was er een pitstop waar 
iedereen voorzien werd van drin-
ken en de nodige calorieën om het 
resterende gedeelte te lopen. Pre-
cies 5 uur later was de finish onder 
luid gejuich van bezoekers van de 
bazaar die ook voor hetzelfde pro-
ject gehouden werd. De tieners die 
het het zwaarst hadden lieten al wel 
weten dit nooit meer te doen, maar 
trots te zijn dat ze het allemaal ge-
haald hebben. De wandelhelden 
zijn: Remco, Martin, Corelisa, Mir-
jam, Berry, Gideon, Patrick, Thara, 
Mathilde, Simon, Nico-Jan, Gert-
Jan, Sandra en Dieuwertje. Bedankt 
voor jullie inzet! Met deze (sponsor)
loop is er een bedrag van ongeveer 
1200,- opgehaald voor het project 
Alles over Hoop. 
Het geld gaat naar christenen in Pa-
kistan die geen godsdienstvrijheid 
hebben en het minder hebben dan 
wij, daar deden ze het voor! Dubbele cijfers voor matig 

spelende hockeyers HVM
Mijdrecht - Zondag troffen de 
Mijdrechtse hockeyers hekkenslui-
ter IJburg. De Amsterdammers had-
den weinig in te brengen en wer-
den met 10-1 overlopen. IJburg kon 
geen volwaardig team afvaardigen, 
er stonden slechts acht spelers in 
het veld. Mijdrecht kwam al na veer-
tig seconden op voorsprong, Thom 
Günther verzilverde de eerste straf-
corner. HVM speelde daarna non-
chalant, er werd te weinig gecom-
bineerd en ook te weinig geswitcht 
van de linker- naar de rechterkant 
van het veld. Toch werd de voor-
sprong uitgebreid naar 4-0 bij rust, 
onder andere door een doelpunt van 
invaller Alexander Govers, die hard 
via de onderkant van de lat scoorde. 

Na rust zette HVM meer druk. Bij 
een stand van 6-0 konden de Am-
sterdammers de eer redden. Ze wa-
ren al enkele keren gevaarlijk uitge-
broken, omdat de Mijdrechtse ver-
dedigers tegen deze tegenstander 
steeds ver naar voren konden op-
rukken. Via een paar slidings buiten 
zijn cirkel wist doelman Stienstra te-
gengoals te voorkomen. Uitendelijk 
werden de dubbele cijfers bereikt, 
onder andere door drie doelpunten 
van Tom Günther en twee van Thom 
Fokker, die ook nog vier assists gaf.
Op het oog een mooie uitslag, maar 
de score had hoger kunnen en moe-
ten uitvallen. ver twee weken gaat 
de competitie verder met de Ronde-
veense derby HVM-Abcoude.

Finale mini drie en vierkamp
Mijdrecht - Op zaterdag 31 maart 
2012 was de finale mini 3-4 kamp 
te Wilnis eindelijk een feit. GVM’79 
had de eer om deze wedstrijd te or-
ganiseren. Deze dag kon natuurlijk 
niet door gaan zonder hulpouders, 
vrijwilligers en na een tijdje stroom-
de de eerste aanmeldingen binnen. 
Met wel vijf groepjes had GVM’79 
zich geplaatst voor de finale en daar 
waren we als GVM al erg blij mee! 
Dit was natuurlijk al een presta-

tie op zich en nu mochten ze hun 
kunsten nog een keer vertonen! El-
ke woensdag trainden we trouw de 
oefenstof, zetten de puntjes op de 
i en op zaterdag 31 maart waren 
we er meer dan klaar voor! Met het 
GVM gympakje en de haren hele-
maal netjes stonden de eerste mei-
den al vroeg in de kleedkamer! Het 
ijs werd gebroken door de meisjes 3 
kamp 6 t/m 8 jaar. GVM 3 (Renske 
Zuiker, Karlijn Hoornweg, Phae Ho-

gendoorn, Merel Koek, Melanie de 
Graaf en Lisa Nieuwkoop) was als 
eerste aan de beurt. Met een pun-
tentotaal van 131,44 behaalde zij 
met een verschil van maar 0,05 net 
de 4e plaats. GVM 4 (Anne Brug-
gink, Sanne Polman, Ivetta Wartan-
jan, Marit Zwemer, Britt de Zwart 
en Grace Victoria) begonnen op de 
brug en zette een score neer van 
128,27 punten. De 13e plaats in de 
categorie 6 t/m 8 jaar was gevuld. 

De brug had bij deze meiden de 
meeste score opgeleverd. 

Twee bekers
Daarna was het de beurt aan de 
meisjes 3 kamp 9 t/m 11 jaar waar 
we maar liefst twee bekers hebben 
gewonnen! GVM 8 ( Lilian Sam-
som, Tharinta van Beest, Marijn 
Zuiker, Indy Jacobs, Megan Bakker 
en Daniëlle Roest) behaalde met 
een puntentotaal van 129,99 de 3e 
plaats!  De beker voor de 1e plaats 
mocht GVM 7 (Yuli van den Bosch, 
Marijn Cardol, Quincy van der Lin-
den, Merel ten Haaf, Lincy Bun-
schoten en Sita van Schaik) in ont-
vangst nemen. 
De haren van deze meiden wa-
ren allemaal hetzelfde gevloch-
ten met mooie lintjes in de kleuren 
van GVM. In deze categorie wer-
den de meeste punten behaald op 
de vloer!  In de middag was het tot 
slot de beurt aan de meiden 4 kamp 
12 t/m 15 jaar. GVM 10 ( Mariël-
le Kentrop, Claudia van Avezaath, 
Linsey van Wijngaarden, Britt van 
Wijngaarden, Lorraine Blok en Kay-
lee van Beest) hadden de trampo-
line als extra onderdeel. Zij zette 
een verbluffend resultaat neer op 
de brug! Super netjes en met 45,60 
de hoogste score van iedereen! Met 
176,20 behaalde GVM 10 een vierde 
plaats. Na het afmarcheren was het 
feest en iedereen kon met trots te-
rug kijken op hun geweldige pres-
taties! Ook de organisatie was te-
vreden, de dag had niet beter kun-
nen lopen. Hulpouders en vrijwilli-
gers ontzettend bedankt! Door jul-
lie is deze dag een succes gewor-
den! Turnsters, toppie! Op naar de 
volgende wedstrijd! 

Open dagen in april bij Zeil-
school de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - “Plezier in zeilen” is het 
motto van Zeilschool de Vinkeveen-
se Plassen. Al meer dan 35 jaar biedt 
Zeilschool Vinkeveen de mogelijk-
heid om met plezier het water op te 
gaan en te leren zeilen. Zowel begin-
nende als gevorderde zeilers bele-
ven veel plezier tijdens de lessen die 
gegeven worden door het enthousi-
aste instructeursteam. Door het gro-
te aanbod in type boten is er voor el-
ke zeiler wat wils. De jeugd tot en 
met 12 jaar kan leren zeilen in laag-
drempelige boten zoals de Optimist, 
de Askeladden of zelfs in een Cata-
maran. Voor degene die al wat ver-
der zijn biedt de Laerling of 2-mans-
zwaardboot een uitkomst. Kun je al 
een beetje zeilen en/of ben je ouder 
dan 12 jaar en ben je op zoek naar 
wat uitdaging en spektakel dan is 
een Zwaardboot of een Catamaran 
een goede optie. Wil je in direct con-
tact staan met het water, dan is leren 
surfen een mooi alternatief!

Maar het zou natuurlijk ook zo kun-
nen zijn dat jij helemaal niet weet 
of je zeilen wel leuk vindt. Daarom 
heeft de zeilschool ook het komen-
de voorjaar weer de mogelijkheid 

om tijdens de zondagen in april ge-
woon bij ze langs te komen, de bo-
ten te bekijken, een rondje door de 
haven te lopen, en alle vragen te 
stellen die jij maar kunt bedenken. 
Elke zondag zijn er tussen 10.00 en 
16.00 uur instructeurs aanwezig die 
alles kunnen vertellen over de acti-
viteiten die de zeilschool aanbiedt. 
Denk je al te weten dat zeilen leuk 
is of zou je het graag een keer wil-
len proberen dan kan dat ook ! Hier-
voor hebben ze de introductiedagen 
op 28 en 29 april en op 12 mei. Tij-
dens deze dagen kun je tegen beta-
ling van 25,- de gehele dag het wa-
ter op om kennis te maken met de 
zeilsport. Ben je tussen de 7 & 12 
jaar, dan kun je kiezen uit een dag-
je zeilen in de optimist, de askelad-
de of een combinatie van beide. Ben 
je 12 jaar of ouder dan kun je zeilen 
in de valk. De dag begint om 09.30 
uur met een ontvangst op het erras 
Het Voordek waarbij je kennis maakt 
met de instructeurs en andere deel-
nemers. Om 10.00 uur ga je het wa-
ter op om lekker onder begeleiding 
van instructeurs te gaan zeilen. Tus-
sen 12.30 en 13.30 uur zal er worden 
geluncht, met mooi weer op een ei-

land en anders op de zeilschool. Ie-
dereen neemt zijn eigen lunchpak-
ketje mee. Tussen 13.30 en 16.30 uur 
wordt er weer lekker gevaren en ver-
volgens zal tussen 16.30 en 17.00 uur 
de dag afgesloten worden.
Naast het plezier in zeilen biedt Zeil-
school Vinkeveen ook kwalitatief 
goede lessen en is aangesloten bij 
de Commissie Watersport Opleidin-
gen en de Hiswa. De CWO waar-
borgt de kwaliteit van vaarscholen 
en heeft een diplomasysteem voor 
vaaropleidingen. Voor Zeilschool 
Vinkeveen betekent dit dat alle les-
sen gegeven worden door gecertifi-
ceerde en zeer enthousiaste instruc-
teurs. Voordat iemand instructeur is 
wordt een eigenvaardigheidsoplei-
ding doorlopen met als doel om zeer 
vaardige zeilers af te leveren. Daar-
naast doorlopen nieuwe instruc-
teurs een lesgeefstage waarbij ze 
door een ervaren instructeur gehol-
pen worden bij het goed geven van 
zeilles. Uiteindelijk moet een aantal 
examens behaald worden voordat 
iemand het diploma van zeilinstruc-
teur krijgt. Naast dat de CWO eisen 
stelt aan de zeilinstructeurs biedt zij 
ook een diploma leerlijn voor cursis-

ten. Er zijn verschillende niveaus te 
behalen in verschillende type boten. 
Tijdens de zeillessen wordt gewerkt 
aan het eisenlijstje dat hoort bij een 
diploma. Dit zorgt ervoor dat er zeer 
gestructureerd lesgegeven wordt. 
Maar bovenal blijft plezier in zeilen 
het belangrijkste! Niet alles staat in 
het teken van het halen van een di-
ploma en er is voldoende ruimte 
voor ontspanning en plezier!

Dit alles klinkt veelbelovend, maar 
hoe ziet een zeilweek voor kinde-
ren er nu uit? Zeilschool Vinkeveen 
biedt 4 programma’s aan. Bij het in-
terne programma blijven de kinde-
ren de hele week slapen en doen 
dus mee aan alle activiteiten die ge-
organiseerd worden. Bij een extern 
+ programma blijven de kinderen 
na het zeilen ook eten en doen ze 
mee met het avondprogramma dat 
tot 20.30 uur duurt, daarna gaan ze 

naar huis. Het avondprogramma is 
een op leeftijd afgestemd program-
ma. Denk hierbij aan kanoën, spel-
letjes op een eiland of vlotten bou-
wen. Verder wordt ook een extern 
programma aangeboden. Bij dit 
programma gaan de kinderen na 
het zeilen om 17.00 uur weer naar 
huis. Alleen op dinsdagavond en 
vrijdagavond blijven deze kinderen 
tot 20.30 uur omdat Zeilschool Vin-
keveen dan een theorieprogamma 
en een Bonte Avond aanbiedt. Als 
laatste is er nog een dagprogram-
ma welke hetzelfde is als het exter-
ne programma, enkel worden hier 
geen avondprogramma’s geboden.
Ongeacht welk programma geko-
zen is, er wordt elke dag gevaren! 
Schijnt het zonnetje en is het erg 
warm, dan wordt er zeker gezwom-
men. Komt de regen met bakken uit 
de hemel, dan wordt er iets eerder 
gestopt met zeilen om op te warmen 

met een kopje thee. Elke dag begint 
om 9.30 uur met het optuigen van 
de boten, om 12.30 uur wordt er 
met het hele kamp gezamenlijk ge-
luncht en een balletje getrapt op het 
grasveld. Om 13.30 uur beginnen de 
zeillessen weer en wordt er gevaren 
tot 17.00 uur. Blijf je eten, dan staat 
er om 17.30 uur een heerlijke warme 
maaltijd op je te wachten. Na het 
eten is er tijd voor wat vrije tijd en 
ontspanning. Om 19.00 uur staat de 
volgende activiteit weer op het pro-
gramma en duurt tot 20.30 uur. Blijf 
je ook nog slapen dan gaan de kin-
deren tot en met 12 jaar rond 21.00 
uur naar hun slaapkamer en wordt 
er nog even gekletst met de kamer-
papa of -mama. Voor de kinderen 
ouder dan 12 wordt er nog een acti-
viteit georganiseerd zoals een dans-
avond of een nachtspel op een ei-
land. De oudste kinderen zoeken 
om 23.00 uur hun bed op.
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De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL

AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT: 

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN

SPINNINGMARATHON!

Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

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

Het gedreven ‘Team de Ronde Venen’ wil ter voorbereiding op de grote
beklimming op 6 & 7 juni graag met u de uitdaging aangaan!

Huur een � ets voor € 12.50 per uur, of 4 uur voor € 45.00.
Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

Argon laat langs HFC EDO
Mijdrecht - Na een uur spelen kon 
Argon eindelijk het veldoverwicht 
omzetten in een doelpunt, daarna 
had Argon de smaak te pakken en 
liep het uit naar 3-0. Diep in de toe-
gevoegde tijd maakte EDO de te-
gentreffer waardoor er een eind-
stand van 3-1 op het scorebord 
stond. Ook deze zaterdag wonnen 
de concurrenten zodat er boven-
in de ranglijst niets in stand veran-
derde.
Al na zeven minuten had Argon de 
openingstreffer kunnen maken, een 
goede actie van René Legters zet-
te Rik Schalkwijk op rand zestien in 
schietpositie, echter het harde en la-
ge schot ging naast. Even later had 
ook Vincent van Hellemondt een 
pracht kans, Alan Doorson bedien-
de hem op maat maar van dicht-
bij mikte hij over. EDO zette daar in 
aanvallend opzicht weinig tegen-
over, er waren twee vrije trappen 
voor de Haarlemmers, de eerste van 
Fabian Willemze werd geblokt en 
enkele minuten later kopte dezelfde 
Willemze na een vrije trap over. Ar-
gon kreeg voor rust nog twee goe-
de mogelijkheden op aangeven van 

Wouter Winters kopte Stefan Tiche-
laar over en na goed doorgaan van 
Christiaan Winkel werd de inzet van 
Tichelaar door de goed keepende 
Ronald van der Giezen met de voet 
gekeerd.

Vervangen
Na de thee werd Rik Schalkwijk 
(had geel) vervangen door Kevin 
Blom en het duurde tot de zestig-
ste minuut eer Argon weer van zich 
deed spreken. Maar eerst was er 
EDO dat met deze stand nog steeds 
mogelijkheden zag. Een schot van 
Tom Jacob ranselde van Moort met 
enig geluk via de paal uit zijn hei-
ligdom en een schot van Ferry van 
Schaik van dichtbij werd tijdig ge-
blokt. Vervolgens was het de beurt 
aan Argon eerste zagen we een in-
zet van Legters opnieuw door de 
doelman met de voet gekeerd, maar 
even daarna had de sluitpost geen 
kans toen Vincent van Hellemondt 
na een hoekschop de 1-0 bin-
nen kopte. In deze fase werd Rudi 
Zaal vervangen door Adil Kamil en 
schoof Wouter Winters een positie 
naar voren. Nadat Nathan van Aken 

naast had gekopt en Willemze na-
mens EDO een vrije trap naast had 
geschoten werd René Legters ver-
vangen door de watervlugge Lesley 
Groenen die gelijk op aangeven van 
Doorson alleen voor doelman Van 
der Giezen verscheen en het vervol-
gens wel afmaakte 2-0. In deze fase 
werd de wedstrijd wat onvriendelij-
ker en was scheidsrechter Meinen 
gul met geel. 

Mogelijkheden
Argon kreeg in de slotfase veel mo-
gelijkheden voor het verder uitbou-
wen van voorsprong. Tichelaar en 
Van Hellemondt kwamen van dicht-
bij niet langs de EDO doelman, Van 
Aken kopte over maar dan kwam 
Wouter Winters, in eerste instantie 
werd zijn schot door Van der Giezen 
gekeerd maar in de rebound schoot 
hij onhoudbaar binnen 3-0. Diep in 
blessuretijd kon de lange Fabian 
Willemze, vrijstaand bij de tweede 
paal, koppend de 3-1 eindstand op 
het bord zetten.
Komende zaterdag speelt thuis de 
inhaalwedstrijd tegen Jong Hercu-
les uit Beverwijk.

CSW E3 wint ruimschoots in derby
Wilnis - Twee weken na een moei-
zaam gelijkspel mocht CSW E3 we-
derom aantreden tegen Argon E4. 
Nu werden de gasten uit Mijdrecht 
ontvangen in Wilnis. 
CSW was erg goed bij de les en 
slechts enkele seconden na het be-
ginsignaal werd de score al open-
gebroken: 1-0. Ook daarna was 
CSW de bovenliggende partij. Veel 
duels werden gewonnen, er werd 
heel goed samengespeeld wat re-
sulteerde in vele kansen. Door de 
overmacht en de drang naar voren 
van CSW kreeg Argon wel af toe 
de kans om via de counter te laten 
zien dat toch wel een beetje kunnen 
voetballen. CSW domineerde ech-
ter de eerste helft volop en halver-
wege stond er een 5-2 voorsprong 
op het scorebord. In de tweede helft 
werden de ruimtes voor beide par-
tijen wat groter. CSW profiteerde 
daar het meeste van en wist de sco-
re verder op te voeren. Verdedigend 

werden niet veel kansen weggege-
ven, Argon kon in de tweede helft 1 
doelpunt aan het totaal toevoegen. 
Vlak voor tijd kon CSW deze gewel-
dige wedstrijd afsluiten met de dub-
bele cijfers. Eindstand 10-3 in de-
ze derby voor CSW E3. Door dit uit-

stekende resultaat draait de E3 pri-
ma mee in de kop van de competi-
tie. Komende wedstrijd staat de top-
per tegen Victoria op het program-
ma. Als CSW deze wedstrijd in winst 
kan omzetten, kan het nog een leu-
ke maand gaan worden in Wilnis.

Openingstoernooi TVM
Mijdrecht - Op zondag 25 maart 
is het inmiddels traditionele ope-
ningstoernooi bij Tennis Vereniging 
Mijdrecht gespeeld.

Daarbij wordt gestreden tussen vas-
te koppels van een junior met een 

senior, ieder op hun eigen niveau. 
Maar liefst 35 koppels hadden zich 
aangemeld voor deze ochtend. 
We zagen bijzondere combinaties 
zoals opa met kleindochter, neef 
en neefje of ouders met hun zoon 
of dochter. Het weer werkte geluk-

kig mee: het was een prachtige len-
tedag. Er zijn door iedereen leuke 
partijen gespeeld hoewel het de-
ze dag natuurlijk vooral om de ge-
zelligheid ging. We hopen dat ieder-
een een gezellig en sportief tennis-
seizoen tegemoet gaat.

Goud , zilver en brons voor 
Veenland turners en turnsters!
Wilnis - Zaterdag 31-3 werd in de 
Willisstee de finale van de mini drie 
en vierkamp gehouden. Door mid-
del van de voorronde in het rayon 
hadden zich vier ploegen van Veen-
land zich geplaatst.
We hebben de ploegen een beet-
je moeten husselen omdat er op 
de voorronde wel met drie turners 
geturnd mag worden en nu er een 
complete ploeg van 4 turners moest 
deelnemen. Maar met dank aan de 
invallers is het goed gekomen.
Veenland 1 bestaande uit Jelle van 
Amerongen , Teije Goossens, Mike 
en Dennis Oudshoorn turnde in de 
driekamp 7 t/m 11 jaar. Ze deden dit 
uitstekend met mooie oefeningen 
op brug, rek en vloer. Ze eindigde 

op een mooie 5de plaats.
Veenland 2 turnde in de vierkamp 
7 t/m 11 jaar. Deze ploeg bestond 
uit David en Ismael Kleintjes, Julian 
Wilkes en Quincy Donkervoort. Hier 
en daar werden er oefeningen ver-
geten en waren er erg kromme be-
nen maar over het algemeen werd 
er netjes geturnd. De jongens had-
den eigenlijk niet verwacht dat ze in 
de prijzen zouden vallen maar tot 
hun verrassing hadden de andere 
ploegen ook steekjes laten vallen en 
werden ze toch nog mooi 2e .Veen-
land 3 turnde de vierkamp 12 t/m 15 
jaar. Helaas vandaag waren ze ook 
weer de enige ploeg. Maar we had-
den ons als doel gesteld zoveel mo-
gelijk punten te verzamelen en dan 

vooral voor de presentatie. Dat luk-
te met drie keer de maximale sco-
re en met hele mooie en strakke oe-
feningen mochten ze de beker voor 
de eerste plaats weer in ontvangst 
nemen. Ook geplaatst voor de fina-
le Veenland 4 meisjes driekamp 12 
t/m 15. Veenland 4 had ook twee in-
vallers namelijk Daphne Post en Isa-
beau Andree en verder turnde Tes-
sa Groenenwegen , Tessa Worm-
goor, Nina Pols, en Lisette vd Lee-
den. Ook hier niet veel deelneem-
sters. De turnsters turnde een bete-
re finale dan met de voorronde en 
ze mochten de beker voor de derde 
plaats in ontvangst nemen. We be-
danken Rob en Mariska weer voor 
het jureren.

Hertha D1 wint na prima 
wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen donder-
dag was de training erg slap en trai-
ner Leo besloot de training 20 minu-
ten eerder te stoppen vanwege de 
instelling van de spelers van Hert-
ha. Voor de wedstrijd dus afgelopen 
donderdag nog even geëvalueerd, 
er moest vandaag voor elke meter 
gestreden worden tegen NVC. Nou 
de mannen van Hertha schoten uit 

de startblokken, ieder was scherp 
begonnen aan de wedstrijd en we 
kregen kans op kans om de score te 
openen, het was Ferdi na een mooie 
actie van Joost die de verdiende 1-0 
maakte. Hertha bleef de opbouw 
van NVC steeds te verstoren door 
veel druk te geven. De 2-0 kon niet 
uit uitblijven, Joost maakte dan ook 
de 2-0. Na een kwartier werd NVC 

ook wat gevaarlijker door hun snel-
le rechtsbuiten maar achterin stond 
het ook prima, ruststand 2-0. NA 
rust moesten we lekker doorgaan 
waarmee we bezig waren. Met pri-
ma voetbal en mooie aanvallen kre-
gen we kans op kans maar de kee-
per van NVC hield een monster-
score tegen. Alleen Dennis scoorde 
nog wel de verdiende 3-0. De man-
nen hadden in ieder geval goed be-
grepen dat het na afgelopen week 
beter moest en vandaag hebben ze 
het prima gedaan. Zaterdag een In-
ternationaal toernooi bij DHSC en 
daarna lekker paaseieren eten!!!!

Bijzonder voetbalteam tijdens 
schoolvoetbal van Twistvliedschool
Mijdrecht - Groep 6 van de Twist-
vliedschool had dit jaar een bijzon-
der team afgevaardigd op de eerste 
woensdag van het schoolvoetbal. 
Omdat er niet zoveel jongens in de 

groep zitten, hadden ze versterking 
gezocht bij de meisjes uit de klas. 
Samen vormden ze een heel goed 
samenwerkend team. Dat ze geen 
van hun wedstrijden winnend kon-

den afsluiten, vonden ze niet eens 
heel erg. Met elkaar hadden ze een 
superzonnige, gezellige en sportie-
ve middag. Argon, bedankt voor de 
organisatie. 
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Dat AH Jos van den Berg zijn eerste lustrum viert deze weken, 
kan toch bijna niemand zijn ontgaan. De ene festiviteit na 
de andere. Afgelopen zaterdag organiseerde Jos een gratis 
paasontbijt. Van half negen tot elf uur kon iedereen, jong en oud, 
aanschuiven aan de gezellig gedekte tafel op het Amstelplein. 
Een team vrijwillige medewerkers van Jos organiseerde dit 
ontbijt en eerlijk is eerlijk, onze complimenten. Het was perfect 
georganiseerd. Iedereen kon eten en drinken wat hij of zij wilde. 
Vele soorten boordjes, warme eieren, diverse soorten beleg, 
koffi e, thee, melk, chocolademelk, Yogi drink, fruit, je kon het 
zo gek niet verzinnen of het was er. En het werd gewaardeerd. 
Ruim 280 mensen hebben een ontbijtje genuttigd en velen 
bleven gezellig napraten. Het was reuzegezellig.
Jos van den Berg zou Jos van den Berg niet zijn, als hij niet 
ook een leuke wedstrijd had verbonden aan dit ontbijtfestijn. 
Voor de origineelst verklede persoon was er een reischeque 
te winnen van maar liefst 250 euro. Wel, deze verkleedpartij 
viel wat tegen. Van de bijna driehonderd deelnemers waren er 
uiteindelijk slechts een tiental dat de moeite had genomen (of 
moeten we zeggen: die het durfden) om verkleed te verschijnen 
aan het ontbijt.
Het was natuurlijk de bedoeling dat je slaperig, nog in je pyjama 
of in je ochtendjas, zou verschijnen. Een vader en dochter 
hadden het begrepen. Beiden verschenen in ochtendjas met 
nog een haarnetje op aan de ontbijttafel. Zij wonnen dan ook 
de prijs.
Voor de kinderen waren er driemaal twee kaartjes voor een 
pretpark te winnen. Ook bij de kids viel de verkleedpartij wat 
tegen. Er waren er precies drie en de prijs uitdelen was dus 
niet zo moeilijk. Maar het ontbijt... het was drukbezocht, goed 
georganiseerd, erg lekker en zeker voor herhaling vatbaar!
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Vinkeveens Tennisverening
Open dag groot succes
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
hield De Vinkeveense Tennis Vereni-
ging voor het eerst in haar bestaan 
een Open Dag. Allerlei vormen van 
publiciteit gingen er aan vooraf, van 
de onontbeerlijke steun van de lo-
cale media tot aan zelfs een uitvoe-
rige huis aan huis brochure, waar-
mee de vereniging zich presenteer-
de. De belangstelling van met name 
volwassenen, die op de kennisma-
king clinic afkwamen was verras-
send groot en velen meldden zich 
spontaan als lid aan. De middag 
was geresterveerd voor de jeugd.

Maarliefst 45 kinderen, die mede 
dankzij een subsidie van De Ge-
meente aan een 4 weekse tennis-
clinic deelnamen sloten deze af met 
de uitreiking van een tennisdiploma.
Op het bomvolle terras zagen vele 
ouders en opa’s en oma’s hun trot-
se kroost nog even nagenieten met 
een glas kinderchampagne in de 
hand. Geïnteresseerden in de VLTV 
zijn natuurlijk niet afhankelijk van 
een Open Dag.
Voor informatie kunt u altijd contact 
opnemen met minouchehegt@pla-
net.nl

De Vinken 1 te laat op schot
Vinkeveen - Het is De Vinken niet 
gelukt om in de eerste veldwedstrijd 
na de zaalcompetitie de volle winst 
te pakken. Op het veld staat De Vin-
ken met één schamel punt onder-
aan in de tweede klasse E. Afgelo-
pen zaterdag was de eerste return-
wedstrijd tegen Woudenberg. Uit in 
Woudenberg werd destijds in sep-
tember met 11-8 verloren. De Vin-
ken waren dus belust op revanche.
Helene Kroon
Coach Fred Straatman moest op-
nieuw een beroep doen op de 
nestrix van de ABN-AMRO ploeg. 
Helene Kroon begon in de verdedi-
ging naast Joyce Kroon, Ruud Ous-
soren en Kelvin Hoogeboom.
Vinken’s aanval bestond uit Mela-
nie Kroon, Mariska Meulstee, Peter 
Koeleman en Peter Kooijman.
De thuisploeg begon niet sterk. Snel 
balverlies leverde Woudenberg al 
meteen de aanval op. Het eerste 
schot in de eerste minuut was ook 
direct raak: 0-1. Pas na zeven minu-
ten deed Vinkeveen iets terug: Ma-
riska Meulstee maakte van afstand 
gelijk. Vervolgens kwamen de be-
zoekers simpel op voorsprong en na 
een gemiste strafworp aan Vinken-
kant zelfs op 1-3.
Een fraaie score van Melanie Kroon 
vlak onder de korf werd weer di-
rect te niet gedaan en ook de be-
nutte vrije bal van Rudy Oussoren 
kreeg al snel een Woudenbergs ant-
woord: 3-5. De Vinken speelde met 
weinig overtuiging en onvoldoen-
de schwung om een antwoord te 
hebben op het meer gedurfde spel 
van de bezoekers. Een eenvoudi-
ge doorloopbal en een benut kans-

je onder de korf deed de thuisploeg 
knakken. Nog voor rust werd het 
3-8 voor Woudenberg.
Tien minuten
Ook na de theepauze duurde het 
veel te lang vooraleer De Vinken de 
smaak te pakken kreeg. Een straf-
worp en een uitwijkbal lieten Wou-
denberg verder uitlopen: 3-10. Het 
leek een ernstige afstraffing te wor-
den. Maar een doorloopbal van Me-
lanie Kroon gaf toch wat lucht. 
Halverwege de tweede helft kwam 
Woudenberg op 4-11. Rudy Ousso-
ren scoorde uit een vrije bal, maar 
de bezoekers kwamen opnieuw op 
zeven punten: 5-12 een kwartier 
voor tijd. Het zou het laatste wapen-
feit zijn van Woudenberg. Vrij snel 
hierna kon ook Mariska Meulstee 
een vrije worp verzilveren en nadat 
Kelvin Hoogeboom eerst uit de re-
bound en kort hierna van afstand 
De Vinken op 8-12 bracht was er 
met nog tien minuten te gaan nog 
best iets mogelijk. Helemaal nadat 
ook Mariska Meulstee kort hierop 
een meegekregen vrije bal benutte. 
Helaas viel de productie de laatste 
tien minuten ook aan Vinkeveense 
zijde stil, zodat uiteindelijk toch de 
conclusie was dat dit verlies niet he-
lemaal onafwendbaar was…. Eind-
stand 9-12.

De komende weken moeten de Vin-
keveners alle zeilen bijzetten om de 
dreigende degradatie te ontlopen. 
A.s. zaterdag lijkt dit schier onmo-
gelijk tegen de ongeslagen kop-
loper DES uit Delft, maar een kat 
in het nauw maakt soms vreemde 
sprongen.

De Vinken F1 neemt 
punten mee
Vinkeveen - Het door Jumbo ge-
sponsorde F1 team van De Vinken 
moest het in de eerste wedstrijd van 
de voorjaarscompetitie opnemen te-
gen ESDO F1 in Kockengen. Een 
nog onbekende tegenstander van 
stevig formaat. Tijdens het inschie-
ten konden de zeven dames en he-
ren van de F1 nog de jas aanhou-
den maar tijdens de wedstrijd moest 
die weer uit, want er moest volop en 
vrijuit bewogen worden. Het groen-
witte team van ESDO was sterk en 
dat bleek al heel snel in het spel. In 
het eerste kwart van de wedstrijd 
hadden de Jumbopupillen het moei-
lijk. Tessa Fokker, Nieko Dankel-
man, Ellen de Rooij en Sanne Fok-
ker hadden hun handen vol om de 
tegenstanders in bedwang te hou-
den en moesten hard lopen om hun 
tegenstanders bij te houden. ESDO 
schoot in het begin met scherp te-
gen het Vinken F1 viertal. Al snel 
stonden ze met 1-0 achter na een 
snelle uitbraak en vervolgens met 
2-0 door een heer die vlak voor de 
korf vrij stond en raak schoot.

Wisselen
Het tweede kwart pakten De Vinken 

het anders aan. Na de wissel speel-
den Tessa en Sanne, Sifra Kroon en 
Joas Leeflang. Door de enthousias-
te aanmoedigingen, een perfecte in-
zet en veel loopwerk kwam de Vin-
kenjeugd langzamerhand terug in 
de wedstrijd. Nog voor de limonade 
pauze maakten ze de aansluitings-
treffer. Joas wist een doorloopbal te 
benutten, waardoor het 2-1 werd.
Tactische zetten in de tweede helft 
om het groen-witte gevaar in de 
hand te houden. Na de pauze had-
den de blauw-witten de tegen-
stander goed onder controle. Snel-
le uitbraken waren niet meer mo-
gelijk. De Vinken ging lekker schie-
ten. Eerst was het Joas die via een 
afstandschot achter de korf raak 
schoot. En er was in de tweede 
helft een prima bijdrage van Loe-
na van Dasler. Ze liep telkens prima 
vrij. Met nog slechts een paar minu-
ten voor het einde van de wedstrijd 
was het Sifra, die vrijgespeeld werd 
en via een afstandschot haar schot 
door de gele mand liet vallen.
Met een eindstand van 2-3 werden 
de eerste punten binnengehaald en 
kon het Jumbo Vinken F1 zevental 
tevreden terug naar Vinkeveen.

Atalante D1 komt 
langzaam op gang
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag, 
30 maart, moesten de dames van 
Haaxman/Verbruggen & Zn. een 
uitwedstrijd spelen tegen Neder-
horst D1. Tegen dit team, dat op 
de 10e plek in de competitie staat, 
moest winst toch weer eens moge-
lijk zijn. Het Vinkeveense team be-
gon niet lekker aan de wedstrijd. De 
pass kwam niet lekker bij set-up-
ster Xuee Lont. Die moest alle zei-
len bijzetten om vanuit de beroerde 
pass toch nog de bal netjes naar het 
net te brengen. Menigmaal werd ze 
door de scheidsrechter afgefloten 
op een technische fout, terecht ove-
rigens. In aanvallend opzicht kon er 
onvoldoende druk worden gege-
ven op de verdediging van Neder-
horst. En ondanks dat het team uit 
Nederhorst geen spectaculair spel 
liet zien konden ze toch vrij eenvou-
dig op voorsprong komen. Met na-
me door de fouten die aan Atalante 
zijde werden gemaakt. De eerste set 
ging met 19-25 naar de thuisspe-
lende ploeg. In de tweede set bracht 
coach Erik Raket slechts een kleine 
wijziging aan in de opstelling. Maar 
helaas gaf dit niet het gewenste re-
sultaat. De Atalante dames hadden 
het geluk ook niet aan hun zijde in 
deze fase van de wedstrijd. Tacti-
sche ballen bleven hangen op de 
netrand. Smashes in het achterveld 
gingen net uit en ze bleven moei-
te houden om de pass goed onder 
controle te krijgen. Ook de tweede 
set ging met 20-25 naar Nederhorst.

Derde set
In de derde set werd Mirjam van 
der Strate erin gebracht als set-up-
ster. Het spel ging eindelijk wat be-
ter lopen bij Atalante. Verdedigend 
haalden de meiden veel ballen van 
de grond en ook aanvallend kon-
den ze nu eindelijk vernietigend 
uithalen. Het team uit Nederhorst 
werd vooral onder druk gezet met 
een lastige service van Nancy Lij-
ten. Met een grote variatie in de ser-
vice bracht ze het team tot wanhoop 
waarbij de libero speelster, de per-
soon die vooral voor de goede pass 
in het veld staat, uit de pass werd 
gezet. Nederhorst kon ook op aan-

vallend gebied niet meer scoren. De 
lange middenaanvalster was de eni-
ge speelster uit het team die nog 
tot scoren wist te komen. De der-
de set werd door Atalante verdiend 
gewonnen met 25-19. In de vierde 
set bleef Atalante goed spelen. Bui-
tenaanvalster Loes Kuijper had van 
positie gewisseld met Nancy Lijten 
waardoor zij de middenaanvalster 
van Nederhorst samen met mid-
denaanvalster Jana Chatrnuchova 
kon afblokken. De dames van Ne-
derhorst moesten knokken voor elk 
punt. Met name voor dit team is het 
belangrijk om nog zoveel mogelijk 
punten te vergaren om de degrada-
tiezone te kunnen ontstijgen. Zeker 
in deze fase van de wedstrijd waren 
de teams aan elkaar gewaagd. Aan 
beide zijden werden soms suffe fou-
ten gemaakt maar lieten de teams 
ook fantastisch mooi aanvalswerk 
zien. Uiteindelijk kon Atalante met 
25-23 de setwinst naar zich toe trek-
ken en daarmee een beslissende 5e 
set forceren.

Vijfde set 
En in de 5e set was de diesel van 
het Vinkeveense Atalante pas echt 
goed op stoom gekomen. Met veel 
servicedruk werd het Nederhorst 
erg lastig gemaakt. En wanneer zij 
toch de bal over het net konden 
spelen maakten de Haaxman dames 
het met een harde aanval of tactisch 
gespeelde bal mooi af. Jammer dat 
de dames nu pas dit briljante spel 
lieten zien. Indien ze van meet af 
aan zo hadden gespeeld was een 
4-0 winst zeker mogelijk geweest. 
Overtuigend wisten ze de 5e set met 
15-7 te winnen, 3-2 winst voor Ata-
lante. Voor Atalante zullen de winst-
punten geen verschil meer uitma-
ken voor de stand in de competitie. 
Degradatie naar de 1e klasse is een 
feit. Maar voor Nederhorst waren dit 
dure verliespunten.
Zij zullen nog degradatiewedstrij-
den moeten spelen om behoud in 
de promotieklasse te kunnen garan-
deren. Vrijdag 13 april spelen de da-
mes van Atalante hun laatste thuis-
wedstrijd, om 21.00 uur in De Boei 
in Vinkeveen.

Atalante D2 pakt punten 
van de nummer twee
Vinkeveen - Vrijdag speelde de 
tweede dames equipe thuis tegen 
de nummer 2 VCH D1 uit Hoofd-
dorp. Net als bij de eerste man-
nen deed de lage notering van de 
dames (10e) vooraf een overmacht 
aan de andere kant van het net ver-
moeden, echter twee weken tevo-
ren had de Haaxman ploeg al bal-
len laten zien door fiks tegenstand 
te bieden. Geen afwachtend of 
voorzichtig op gang komen deze 
keer en zonder bier of bitterballen 
in het vooruitzicht werd er bijzon-
der geconcentreerd, slim en vooral 
efficiënt gebald. Niks te veel ener-
gie verspild maar bedacht en soli-
de werden de vele harde recht toe 
recht aan aanvallen en serveerbal-
len getrotseerd.  Precies goed was 
de training van trainer Erik Raket de 
dinsdag tevoren geweest en met dat 
zelfvertrouwen bleef de ploeg sterk 
spelen. Service pass en rallypass 
draaiden goed en VCH had moeite 
de thuisploeg van zich af te schud-
den. Op 16-16 namen de 2 coa-
ches van de liefst 12-koppige for-
matie uit Hoofddorp zelfs een eer-
ste time-out, maar tevergeefs, met 
ruim verschil werd de zilveren kan-
didaat verslagen met 25-18. Op een 
kleine wijziging na bleef de groen-
gele ploeg staan en ging het zelfde 
spel voort. Annemarieke Wijnands 
scoorde veelvuldig op de buiten-
kant maar moest aan het einde van 
de set helaas geblesseerd naar de 
kant, haar plek werd opgevuld door 
rising star en helemaal terug van 
een knieblessure: Annike van Kou-

wen. Het scheelde echt niks, helaas 
werden verschillende service pas-
ses niet strak genoeg bij de verde-
ler gebracht en ging set 2 naar VCH 
met miniem verschil van 24-26.

Winst
De dames van twee roken echter 
winst en zagen dat de dames uit 
Hoofddorp te pakken waren. Natalie 
van Scheppingen en Annike kwa-
men terug in het veld op hun eigen 
positie en de koers van set 1 werd 
weer op de GPS gezet. Heel bereke-
nend startte de set met mooie servi-
cereeksen van Inge Bakker en Tine-
ke Vellekoop  en wederom wist het 
thuisteam VCH op afstand te hou-
den: 25-16 winst. In de vierde set 
moest een tandje bij gezet wor-
den, dat kwam van ver ondanks dat 
het aanvalswerk van de tegenstan-
ders afzakte was de veldverdediging 
goed bemand en wisten de Vinke-
veense dames moeilijk te scoren. 
Time-outs en wissels konden niet 
voorkomen dat VCH de vierde set 
pakte. Niet zo zeer door slim te bal-
len, eerder door beginnende winst-
kriebels aan de geelgroene kant: 
21-25. De beslissende set werden 
te veel fouten gemaakt en ging ruim 
naar VCH met 8-15.

Afijn, wel mooi twee punten van 
die nummer twee en ook D2 speelt 
vrijdag 13 april haar een na laat-
ste wedstrijd om 19:30 in De Boei. 
Insteek is om 2 punten in te halen 
op de nummer 9, dat wél net buiten 
P/D zone verkeert. 

Unitas H1 “al met een 
been” kampioen!
Mijdrecht - . Met nog twee wed-
strijden te gaan kan het niet meer 
mis gaan. De wedstrijd op 29 maart 
tegen V.V. Ouderkerk was op zich 
niet cruciaalvoor het kampioen kun-
nen worden, omdat er nog twee 
wedstrijden volgen, maar wel. be-
langrijk om het besluit te nemen 
wel of niet een tree hoger te gaan 
spelen. Traditioneel in elke wed-
strijd is dat de warming-up vooraf-
gaande aan de wedstrijd niet vol-
doende is om gelijk strijdvaardig 
van start te gaan. Men moet zoe-
ken naar de juiste pass en aanval 
en dat geeft dat de eerste sets vaak 
een spannende aangelegenheid is. 
Met soms lange ralley’s, waarbij de 
spanning er vanaf drop en verder 
keihard werken voor elk punt, kwam 
het einde van de set in zicht. Met 
soms het angstzweet op de gezich-
ten en aanwijzigen vanuit het aan-
wezige publiek werd de eerste set 
met de hakken over de sloot gewon-
nen met 26-24.

Verrassend
Een verrassend sterk spelend Ou-
derkerk maakte het ook in de twee-
de set het Unitas erg lastig. Ouder-
kerk maakte door de gehele wed-
strijd heel veel punten via het blok 
en met een hoofdaanvaller die de 
bal keihard dwars door het niet 
goed sluitend blok sloeg. Nog al-
tijd moest alles uit de kast worden 
gehaald om de voorsprong in de 
set vast te houden. Ook het sterke 
spel van Ouderkerk bracht Unitas 
in verwarring, want de heen wed-
strijd was de tegenstand aanmer-
kelijk minder. Toch werd ook deze 
set met nipte winst naar zich toe ge-
trokken (25-23).

Setverlies
In de derde set bleek dat de spe-

lers van Ouderkerk door twee nip-
te setverliezen de kopjes iets lieten 
hangen. Unitas ging beter draaien, 
doordat ook de zoneverdediging 
goed werd opgepakt. In deze set liet 
men zien de terechte kampioen van 
dit seizoen te zijn (25-16). De laatste 
set van deze wedstrijd gaf in het be-
gin weer een wisselend beeld op. De 
Ouderkerkers wilden toch voor een 
setwinst gaan, en herpakten zich-
zelf. In het begin liep de stand nog 
gelijk op, maar halverwege kantelde 
het in het voordeel van Unitas. De 
rust was in het team en in de weten-
schap de nodige punten al in de tas 
te hebben werd de ook nu weer de 
volle winst binnen gehaald (25-19). 
Een compliment moet zeker worden 
gegeven aan John, die de taak als 
spelverdeler op zich moest nemen. 
Hij heeft een puike wedstrijd ge-
speeld. Na deze wedstrijd moest de 
knoop worden doorgehakt wat men 
volgende seizoen wil. 
Door het kampioenschap promo-
veert men rechtstreeks naar de eer-
ste klasse. Maar doordat er een be-
langrijke aanvaller stopt, wat een 
aderlating voor het team is, en mo-
gelijk nog een tweede speler af-
haakt, was het dubben wat te doen. 
Toch is besloten de uitdaging van 
de eerste klasse aan te gaan. Men 
zoekt nog naar enthousiaste spelers 
die ook dit niveau aan kunnen. In-
dien u zich aangesproken voelt om 
dit team te versterken en een erva-
ren volleyballer bent, meldt u zich 
dan in de sporthal op de maandag. 
Het team traint vanaf 20.00 – 21.30 
uur.

De volgende wedstrijd staat voor de 
13e april gepland in Beverwijk. Dan 
is Phoenix de tegenstander. Tijdens 
deze wedstrijd kan het kampioen-
schap een feit worden.

Unitas H1 boekt 
“dubbele zege”
De Ronde Venen - Het eerste 
team van volleybal vereniging Uni-
tas speelde maandag 19 maart te-
gen Amstelveen. In deze wedstrijd 
was Unitas twee maatjes te groot. 
Het werd het een eenvoudige over-
winning met de setstanden 25-20, 
25-14, 25-11 en 25-20. Toch was 
ook hier de spanning om te moe-
ten blijven winnen aanwezig daar, 
na de eerste set een speler uitte 
dat het team in ieder geval na deze 
wedstrijd nog altijd boven aan zou 
staan. Deze opmerking werd geuit 
met in het achterhoofd dat SAS’70 
ook die avond moest spelen en mo-
gelijk met een 4-0 overwinning als 
grootste concurrent voor het kampi-
oenschap in de race bleef.

Maar de realiteit bij SAS’70 werd an-
ders dan verwacht. Men verloor met 
3-1, waardoor de voorsprong nu ne-
gen punten is, met nog drie wed-
strijden te gaan. Hierdoor boekte 
Unitas mentaal een dubbele zegen. 
Door dit verlies is de naaste concur-
rent nu Oradi/Omnia uit Aalsmeer.
Om SAS’70 en Oradi/Omnia tot aan 
de eindstreep voor te blijven moet 
Unitas H1 nog tien punten sco-
ren. Vijf daarvan kunnen bij een 4-0 
overwinning gehaald worden. Dat 
moet dan a.s. woensdag, 28 maart, 
in de Phoenixhal gebeuren. 

Mijdrecht kan zich langzaam maar 
zeker gaan opmaken voor een kam-
pioensfeestje.
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Veensteker volleybal-
toernooi vrijdag 27 april
Vinkeveen - Op de laatste volley-
bal vrijdagavond van het seizoen or-
ganiseert Atalante het jaarlijkse be-
drijventoernooi in De Boei, gespon-
sord door Café Restaurant De Veen-
steker. Maximaal 16 bedrijventeams 
kunnen inschrijven voor een leuk 
toernooi in de ‘sportieve’ of ‘fana-
tieke’ poule. In de fanatieke pou-
le spelen voornamelijk volleyballers 
of handige sporters. In de sportie-

ve poule de gelegenheidssporters. 
Zoals ieder jaar zijn er mega ludieke 
prijzen te verdienen, daarvoor ren 
je graag de sloffen uit je lijf, maak 
je een fotogenieke duik of spring je 
een gat in de lucht.

Aanmelden via mail naar Annema-
rie Bakker (pr@vv-atalante.nl) of 
dmv het formulier dat via www.vv-
atalante.nl te vinden is.

BMX-ers UWTC rijden 
eerste TopCompetitie
Regio - Zondag 1 april werd de 1e 
TopCompetitie verreden op de baan 
in Valkenswaard. 32 rijders van 
UWTC waren aanwezig om mee te 
strijden voor de finale plaatsen. In 
totaal hadden 687 rijders zich inge-
schreven. Dit resulteerde in 71 ritten 
in het 1e blok en 35 ritten in het 2e 
blok. 8 deelnemers bij de cruisers, 
waarvan Danny de Jong de finale 
behaalde. 16 deelnemers in het 1e 
blok, dat zijn de allerjongste rijders 
tot de leeftijd van 14 jaar. Max de 
Beij had vorig jaar al eens meege-
reden, voor Sem Knook en Yiri Plas 
was het de 1e keer. Ze waren na de 
manches helaas al uitgereden. Voor 
Jeffrey Zwart verliep de 3e rit niet 
zoals het hoorde. Hij ging op de 1e 
bult lelijk onderuit. Maarten van der 
Mast, Joey Nap, Arjan van Bodegra-
ven waren na de kwart finales uit-
geschakeld. Brian Boomkens, Izar 
van Vliet Garcia en Bart van Bem-
melen reden een finale. Wel pas 
nadat ze zich via de manches, een 
kwart finale en een halve finale ge-

plaatst hadden. Dat betekend dat er 
veel deelnemers waren in hun leef-
tijdsklasse. Ook in het 2e blok had 
UWTC nog 9 rijders ingeschreven 
voor de wedstrijd. Bij de nieuwe-
lingen waren er zoveel deelnemers 
dat er zelfs een 8e finale verreden 
moest worden. Ook hadden zij za-
terdag via de Time Trial zelf bepaald 
in welke volgorde ze gingen starten 
vandaag. Helaas voor Roberto Blom, 
Tom Brouwer, Mats de Bruin en Wil-
jan Brouwer kwamen ze niet verder 
dan de manches. Bij de deelnemers 
aan de Sportklasse was er deze keer 
geen finale rijder. Arno van Vliet was 
na de kwart finale uitgereden. Mi-
chael Schekkerman kwam in de hal-
ve finale net te kort.
Danny de Jong was 8e in de fina-
le, Brian Boomkes 6e, Izar van Vliet 
Garcia 8e en Bart van Bemmelen 
behaalde de 3e plaats. Volgende 
week word de 1e NoordHollandCup 
verreden in Bussum.
Kijk voor de volledige uitslagen en 
de foto’s op de website uwtc.nl/bmx

Jeugdwielrenners UWTC rijden 
plaatsingswedstrijd voor NK
Regio - Zondag 1 april is er in Hoorn 
een jeugdwedstrijd gehouden die 
tevens een plaatsingswedstrijd voor 
het NK jeugd is. De broertjes Owen 
en Tristan Geleijn deden hier goe-
de zaken om kans te maken zich te 
plaatsen voor het NK. 
Uitslagen: cat 1: Britt Buijs 10e 
plaats, cat 3: Tristan Geleijn 4e 
plaats, cat 4: Owen Geleijn 3e plaats 
en Eric Looij 20e plaats, categorie 6: 
Leon Buijs 30e plaats.

Nieuwelingen
Zondag 1 april is het kampioen-
schap van Kennemerland verreden 
op de heuvelachtige baan in Bever-
wijk. Aan de start elf nieuwelingen 
en nog enkele junior dames. Na on-
geveer 35 minuten koersen moest 
Bart de Veer de kopgroep van vijf 
renners laten gaan. Later loste er 
nog een renner uit de kopgroep. 
De vier koplopers dubbelde enke-
le rondes voor het einde de overi-
ge renners. Winst voor Danny Voogd 
(DTS), 2e Mitchell Cornelisse (Ba-
taaf), 3e Douwe Daatselaar (Ulys-
ses). In de eindsprint wist Bart de 5e 
plaats te behalen.

Clubcompetitie
Elke dinsdagavond is er om 19.00 
uur een clubcompetitie voor licen-
tiehouders op het parcours aan de 
Randhoorn.
Deelname voor alle rijders, uitge-
zonderd de jeugd. Er wordt één uur 
gereden in een 40- en een 40+ klas-
se. Op 8 april is er om 10.30 uur een 
lange afstandskampioenschap op 
het sportpark Randhoorn, voor al-
le licentiehouders uitgezonderd de 
jeugd.

Jeugdtraining
Op dinsdag traint de jeugd op het 
clubparcours van sportpark Rand-
hoorn. De jongste jeugd van 17.00-
18.00 uur en de oudste jeugd van 
17.45-18.45 uur. Je kan meedoen 
vanaf de leeftijd van 8 jaar. Er zijn 
een beperkt aantal leenfietsen en 
helmen beschikbaar voor als je eens 
wil kennismaken met deze leuke 
sport. De eerste drie trainingen mag 
je vrijblijvend meedoen.
Informatie is te verkrijgen via 
jeugd@uwtc.nl of op de website 
www.uwtc.nl/wielren/jeugdwielren-
nen.

Welpenochtend bij 
korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Zaterdag 28 april or-
ganiseert Korfbalvereniging Atlantis 
een welpenochtend voor de jeugd 
van 4 tot en met 7 jaar. Deze och-
tend begint om 10.00 uur en zal om 
ongeveer 11.30 uur zijn afgelopen. 
Met veel verschillende spelonder-
delen krijgen de kinderen een in-
druk hoe het er bij deze vereniging 
aan toe gaat. Voor de jongste jeugd 
staan plezier en beweging bij ons 
voorop. De welpen, leeftijd 4 tot en 
met 7, trainen iedere zaterdagoch-
tend om 10 uur. Vanaf 8 jaar train 
je op een doordeweekse avond en 
word je bij één van onze teams in-

gedeeld.  Korfbalvereniging Atlan-
tis is meer dan korfbal alleen. Voor 
de jeugd worden het hele seizoen 
door nevenactiviteiten georgani-
seerd. Zoals droppings, sinterklaas-
feest, talentenjacht, disco, strand-
feest etc. Het seizoen wordt tradi-
tioneel afgesloten met een groots 
eindfeest per leeftijdscategorie. In 
de zomervakantie gaan veel kinde-
ren mee op het korfbalkamp. Geef 
je op per e-mail bij aanmelden@
kvatlantis.nl. Tot zaterdag 28 april 
10 uur op het terrein van korfbalver-
eniging Atlantis aan de hoofdweg in 
Mijdrecht!

Kees de Bruin libre-kampioen 
na zinderende ontknoping

De Ronde Venen - Recreatiecen-
trum De Kromme Mijdrecht was het 
afgelopen weekend het biljartwal-
halla voor de hoogste klasse van 
het libre in de Ronde Venen. De fi-
nale bestond uit een aantal totaal 
verschillende biljarters. Er speelden 
echte libristen zoals Kees de Bruijn, 

John Vrielink en Ton Bocxe. Maar er 
viel ook te genieten van een paar 
“ruimere” spelers zoals Hans van 
Eijk, Bert Loogman en Theo Valen-
tijn. Bepalend voor het hele toernooi 
waren de eerste partij tussen Hans 
van Eijk en Kees de Bruijn en de 
laatste partij tussen Hans van Eijk 

en Theo Valentijn. De eerste partij 
won Hans van Eijk verrassend van 
Kees de Bruijn die slechts 5 caram-
boles tekort kwam. De laatste par-
tij bracht de beslissing na de winst 
van Theo Valentijn op Hans van Eijk.
Na de eerste dag, waarin alle spe-
lers drie partijen hadden gespeeld, 
was de stand als volgt.
Hans van Eijk 6 punten 
Kees de Bruijn 4 punten 
Theo Valentijn 2 punten 
Bert Loogman 2 punten 
John Vrielink  2 punten 
Ton Bocxe 2 punten 

Maar zoals vaak met biljarten is de 
ene dag de andere niet. Hans van 
Eijk weet hier alles van en onder-
vond het zondag aan den lijve. Oud-
kampioen Bert Loogman bracht met 
winst op Hans van Eijk de span-
ning weer terug in het toernooi. In 
de laatste wedstrijd liet hij de eind-
overwinning glippen in een thriller 
tegen Theo Valentijn. Hans kwam 
slechts zes caramboles tekort voor 
het kampioenschap. Langs de zij-
lijn volgde Kees de Bruijn de gunsti-
ge ontwikkeling met grote belang-
stelling. Op zo’n moment is biljar-
ten een sarcastische sport. Je moet 
rustig op je stoel afwachten hoe je 

concurrenten het doen. De laatste 
concurrent van Kees de Bruijn was 
ploeggenoot en vriend Hans Van 
Eijk die het voor Kees perfect deed. 
Direct na de laatste partij werd 
Kees door alle spelers en het talrij-
ke publiek van harte gefeliciteerd. 
De Ronde Venen mag trots zijn op 
zo’n kampioen. Federatie-voorzit-
ter Toine Doezé wist met een ko-
mische speech de lachers weer op 
zijn hand te krijgen. Het slotwoord 
sloot aan op het sportieve en ont-
spannen verloop van dit kampioen-
schap. De organisatie was perfect in 
handen van Aria Dolmans en Mar-
tin Hoegee. De crew van De Krom-
me Mijdrecht zorgde weer voor het 
natje en droogje. Met name de soe-
pen, die gezamenlijk genuttigd wer-
den, vielen in goede aarde. Ook de 
tellers en schrijvers werden bedankt 
voor hun inzet. Aria en Lucia deel-
den tot slot de prijzen uit aan de 
spelers. De bloemen, verzorgd door 
Tuincentrum Rijdes, de bekers en de 
waardebon van Bocxe Biljarts wer-
den in dank aanvaard.

Eindstand na 5 wedstrijden: 
Kees de Bruin 8 punten
Hans van Eijk 6 punten
Theo Valentijn 6 punten
Bert Loogman 4 punten
Ton Bocxe 4 punten
John Vrielink 2 punten
De kortste partij was in 15 beur-
ten van Kees de Bruijn en de hoog-
ste serie van 52 caramboles kwam 
ook op naam van Kees. Een waar-
dig kampioen. 

HSV E junioren in het nieuw gestoken
De Hoef - Zaterdag 31 maart speel-
den de beide E-junioren teams van 
HSV’69 thuis in hun nieuwe tenues. 
Deze zijn aangeboden door sponsor 
Rabobank. Blijkbaar geven de nieu-
we kleding de jongens vleugels. De 
eerste wedstrijd van HSV’69 E1 te-
gen Wasmeer E4 werd dan ook ge-
wonnen met 8-1. Na het penalty-
schieten op de foto met het colle-
ga team. Bij de presentatie van de 
beide elftallen was ook de sponsor 
aanwezig. Op de foto ziet u de spe-
lers van het E2 en het E1 team in het 
stralende wit van HSV’69, samen 
met hun teamleiders en de locatie 
directeur van de Rabobank Ronald 
Meijer. Op na een titel dit jaar jon-
gens, we hebben er alle vertrouwen 
in. Voor opgave van nieuwe jeugdle-
den graag voor 1 mei opgeven. Voor 
informatie kunt u terecht op de site 
www.hsv69.nl of bel: 0297 287 118.

Geen punten voor 
korfballers van Atlantis 1
Mijdrecht - Agelopen zaterdag was 
het alweer tijd voor de eerste com-
petitiewedstrijd van de tweede helft 
van het veldseizoen. Het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 1 reis-
de af naar Den Haag. Daar stond de 
uitwedstrijd tegen Achilles op het 
programma. Tijdens de thuiswed-
strijd tegen Achilles, begin septem-
ber, bleek de ploeg uit Den Haag 
een maatje te groot voor de Atlan-
tis selectie. Destijds werd er ver-
loren met 7-14. Het was voor de 
Mijdrechtenaren dus een mooi mo-
ment om zich opnieuw te meten aan 
deze goede ploeg. Er werd helaas 
verloren met 13-9, maar waar Atlan-
tis de vorige wedstrijd vrijwel kans-
loos was, kon het team nu toch veel 
tegenstand bieden tegen de Hage-
nezen.
Voor de wedstrijd was bekend dat 
het een zware wedstrijd zou wor-
den. Waar Atlantis in de zaal is ge-
degradeerd van de derde klasse 
naar de vierde klasse, werd Achil-
les kampioen in de derde klasse 
en promoveert dus naar de tweede 
klasse. Ook moest er flink rekening 
worden gehouden met wind.
In de aanval startten Alex van Sen-
ten, Peter van der Wel, Lisanne van 
Doornik en Janneke van Ginkel. De 
verdediging werd ingevuld door Jel-
mer Steen, Mark Goverse, Sandra 
Gortenmulder en Melissa van der 
Stap. Onder toeziend oog van coach 
Frits Bruijntjes ging de wedstrijd van 
start en Atlantis begon scherp. In de 
eerste minuut van de tekende de 
aanval voor 0-1 en ook de 0-2 lag 
er snel in. Deze scherpe start kon 
helaas niet lang volgehouden wor-
den, want na de vakwissel tekende 
Achilles vrijwel direct voor de 1-2. 
De tien minuten die hierop volgden 

waren voor Achilles. De Hagenezen 
konden uitlopen naar een 6-2 voor-
sprong. Hierna kon Atlantis weer 
wat terug doen en konden de teams 
gaan rusten met een stand van 8-5 
in het voordeel van Achilles.

Rust
Tijdens de rust werd benadrukt 
dat Achilles vandaag waarschijn-
lijk geen sterke wedstrijd speel-
de. Bij de thuiswedstrijd werden de 
Mijdrechtenaren overklast door de 
Hagenezen, maar vandaag was dit 
zeker niet het geval. Alles was dus 
mogelijk, maar het vizier moest wel 
op scherp gaan. Er werden in de 
eerste helft veel 100%-kansen ge-
mist. Deze moesten erin gaan om de 
strijd om de punten voort te zetten.
 De eerste tien minuten van de 
tweede helft waren weer voor Atlan-
tis. De ploeg kwam scherp de kleed-
kamers uit en konden terugkomen 
tot 8-7. Er ontstond weer hoop, maar 
helaas was dit van korte duur. Net 
als in de eerste helft zette Achilles 
na deze tien minuten weer flink aan 
en konden met vier doelpunten uit-
lopen naar een 11-7 voorsprong. De 
junioren Sharon Moen en Jeroen 
Korver uit de A1 werden nog in het 
veld gebracht en ze maakten allebei 
een prima invalbeurt. Helaas lukte 
het Atlantis niet om nogmaals terug 
te komen in de wedstrijd. De match 
eindigde met een stand van 13-9 en 
Atlantis moest zonder punten weer 
terug naar Mijdrecht.

Volgende week speelt Atlantis 1 te-
gen een welbekende tegenstander, 
namelijk DKV uit IJmuiden. De wed-
strijd zal plaatsvinden om 15.30 uur 
op het Atlantisterrein aan de Hoofd-
weg te Mijdrecht.
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Indrukwekkende overwinning 
voor korfballers Atlantis A1
Mijdrecht - Het vizier van de korf-
ballers van Atlantis/ Van Dam A 1 is 
weer volledig gericht op de hervat-
ting van de veldcompetitie. Er resten 
nog 7 wedstrijden en daarin zal de 
A 1  proberen om de plek in de mid-
denmoot in de landelijke 1e klasse 
A-jeugd te behouden. Dat moet ge-
zien de tussenstand halverwege de 
competitie een haalbaar doel zijn.  
Zaterdag 30 maart ging de reis naar 
Alphen aan de Rijn alwaar Tem-
po A1 de te bestrijden tegenstan-
der was. Tempo had net als Atlantis 
evenveel wedstrijdpunten behaald 
en het was dus voor beide ploegen 
een belangrijke wedstrijd. Bij winst 
sluit je aan bij de subtop van het 
klassement en bij verlies voel je de 
adem van de ploegen in de onder-
ste regionen. Atlantis A1/Van Dam 
startte met een wijziging in de ba-
sisopstelling. De van de A3 afkom-
stige Jesper Zaal verving de afwezi-
ge Maarten Helsloot. Onder leiding 
van de goed leidende scheidsrech-
ter Spittje werd er door beide ploe-
gen aftastend gezocht naar de mo-
gelijkheden om tot scoren te ko-
men. Atlantis was de sterkere ploeg 
in de beginfase en dat werd onder-
streept door  doelpunten van Je-
roen Korver(2x) , Megan van Aken 
en Goof van Straaten waardoor At-
lantis al vrij vroeg een gat sloeg van 
4 doelpunten. Reden voor de coach 
van Tempo om in te grijpen en al di-
rect een wissel toe te passen. De 
voorsprong bleef gehandhaafd tot 
aan 4-8  met doelpunten van Je-
roen (2x), Goof en Sharon Moen.  
Als Ciska Taal de 4-9 door de mand 
laat glijden grijpt de coach van Tem-
po opnieuw in en plaatst zijn twee-
de wissel. Atlantis A1 bouwde de 
voorsprong gestaag uit; Jeroen en 
Goof bepaalden de ruststand op 
4-11. Een ongekende luxe maar de 
ploeg moest op zijn hoede blijven 
er moest nog eens 35 minuten wor-
den gespeeld en je kon er op wach-
ten dat Tempo alles in de strijd zou 

gooien om voor eigen publiek een 
goed resultaat neer te willen zet-
ten. Opnieuw twee verse krachten 
aan de kant van Tempo en dat had 
effect: het kwam op 7-11. Tegen-
slag voor Atlantis want de uitste-
kend spelende Jesper moest nood-
gedwongen met een enkelblessu-
re het veld verlaten. B1 speler Lars 
Kuijlenburg nam zijn plek in. Tem-
po maakte gebruik van de nieuwe 
situatie en scoorde de 8-11 en het 
liet Atlantis niet meer in zijn spel ko-
men. Het werd meer en meer een fy-
sieke strijd waar Atlantis geen ant-
woord op had zodat de score opliep 
tot  9-11 en zelfs 10-11. In een tijds-
bestek van 22 minuten scoorde At-
lantis geen enkel doelpunt en liep 
het wat verloren rond. Aanvoerder 
Jeroen nam zijn ploeg op sleeptouw 
en scoorde de bevrijdende 10-12 en 
als Sharon de haar toegekende vrije 
bal omzet in een doelpunt is het ver-
zet van Tempo gebroken. De 11-13 
van Tempo is voor de statistieken 
waarna Ciska het feestje van Atlan-
tis compleet maakt door haar direc-
te tegenstandster tot twee keer toe 
weet te verschalken bij de korf en 
de eindstand op 11-15 brengt. Com-
plimenten aan Sophia van der Horst 
die de gevaarlijkste dame van Tem-
po aan banden legde. Een knappe 
overwinning die Atlantis weer doet 
meedraaien in de subtop van het 
klassement.
Dank is het team verschuldigd aan 
de invallers en de reserves Eva Has-
pels, Stef en Britt Vermolen die be-
reid waren mee te gaan.
Volgende week zaterdag speelt At-
lantis A1 thuis en zal het streek-
genoot SDO (Kamerik) ontvangen. 
Aanvang is 12.30 uur op het sport-
park aan de Hoofdweg.

Stand 1e klasse A-Jeugd:
1. Victum A1       8-14
2. EKVA A1          8-11
3. SDO A1             8-10
4. Atlantis A1      8-8

Meer lessen bij Horangi 
Taekwondo Mijdrecht
Mijdrecht - Horangi Taekwondo 
Mijdrecht breidt uit met de lessen. 
Bas Bokkes en Remko van Gerven 
geven nu niet alleen les op maan-
dag en woensdag in de Willisstee, 
maar zullen ook de taekwondoles-
sen van PK Sport in Vinkeveen ver-
zorgen. 

Voor de leden van zowel PK Sport 
als Horangi Taekwondo Mijdrecht 
biedt dit meer mogelijkheden. Er 
zijn meer trainingsmogelijkheden 
en er kan meer deelgenomen wor-

den aan wedstrijden. De leden van 
PK Sport kunnen op donderdag blij-
ven trainen en op maandag in Wil-
nis aansluiten. 
Uiteraard blijft Horangi taekwon-
do op het hoogste niveau aanbie-
den. De Mijdrechtse taekwondover-
eniging organiseert examens, wed-
strijdtrainingen, shows, clinics op 
scholen en bedrijven en vooral heel 
veel taekwondoplezier. Kom ge-
rust een keer langs voor een gratis 
proefles: in De Willisstee in Wilnis of 
bij PK Sport in Vinkeveen.

Argon onderuit bij WKE
Mijdrecht - Argon heeft in Em-
men met 2-1 verloren van WKE. In 
de eerste helft kwam WKE op een 
1-0 voorsprong door een doelpunt 
van Jan Hooiveld. Net na rust ver-
dubbelde WKE de score dankzij Will 
Koops. Argon kon de gehele wed-
strijd geen vuist maken tegen de 
huidige nummer drie van zondag 
topklasse. De ploeg van Alain Hij-
man mocht nog kort hopen op een 
puntje toen Patrick Lokken een pe-
nalty mocht nemen en de 2-1 maak-
te. De gelijkmaker bleef uit waar-
door Argon weer verloor.
De eerste kans van de wedstrijd 
was voor WKE. In de vijfde minuut 
schoot Erik Eleveld op het doel van 
Argon, maar deze bal was een mak-
kelijke prooi voor doelman Singels. 
Nog geen minuut later ging Vincent 
Verheul namens Argon erg slordig 
met een goede mogelijkheid om. Hij 
werd door Kevin van Essen de diep-
te ingestuurd. Hij koos ervoor om 
een voorzet te geven, daar waar hij 
beter de kortste weg naar het doel 
had kunnen nemen en voor eigen 
succes had moeten gaan. 

Schietkans
Niet veel later kreeg Joshua Pa-
trick een vrije schietkans in de zes-
tien. Ferdi Vrede kopte de bal terug 
na een corner, maar Joshua Patrick 
raakte de bal helemaal verkeerd. Na 
een voorzet van dezelfde Joshua Pa-
trick kon Patrick Lokken net niet bij 
de bal. Zo kreeg Argon het eerste 
kwartier de meeste mogelijkheden. 
Er ontstond een soort middenveld-
spelvoetbal waarbij de middenvel-
ders van Argon steeds een stap te 
laat kwamen. WKE nam meer het 
initiatief en liet de bal goed rond-
gaan. Buurmeijer en Hooiveld scho-
ten van afstand op het Argon doel, 
maar waren niet overtuigend ge-
noeg. WKE kreeg veel ruimte van 
Argon en de opkomende backs 
maakten hier goed gebruik van. In 
de 34e minuut gaf Samir Jebbar de 
bal voor op Patrick Lokken. De spits 
van Argon wipte de bal net over. 
Nog geen minuut later kwam WKE 
wel op een voorsprong. De bal werd 
vanaf links voorgegeven en Argon 
verdediger Jocelino de Sa stond aan 
de buitenkant te dekken zodat het 
Jan Hooiveld makkelijk kon binnen-
koppen: 1-0 voor WKE. 

Voorsprong
Met een 1-0 voorsprong op het sco-
rebord ging WKE beter voetbal-
len en won gemakkelijk de slag op 
het middenveld. Argon middenvel-
ders Verheul en Gerritsen speel-
den erg zwak. Koops, Hooiveld en 
Grot kregen namens WKE moge-
lijkheden om te scoren. Argon kon 
hier alleen wat lange ballen tegen-
over zetten. Het centrale verdedi-
gingsduo van WKE bestaande uit 
Doldersum en de Vries won al hun 
kopduels. Laatstgenoemde gebruik-

te daarbij elke keer een elleboog, 
maar de scheidsrechter durfde hier 
niet tegen op te treden. Op slag van 
rust kreeg Argon nog een vrije trap 
op de rand van het zestienmeter 
gebied. Kevin van Essen schoot de 
bal hard en strak in de rechterhoek, 
maar WKE keeper Bangma redde 
knap op zijn inzet. 
Argon trainer Alain Hijman wissel-
de in de rust Brayton Biekman voor 
Freek van Driel. De tweede helft 
ging Argon achterin één op één 
spelen om zo voorin iets te probe-
ren forceren. Hierdoor kreeg WKE 
meer ruimte om de bal rond te spe-
len. Erik Eleveld mistte de eerste 
kans nog, maar in de 6e minuut na 
rust schoot Wil Koops wel raak: 2-0 
voor WKE. 
WKE kreeg alle ruimte van Argon 
om de bal rond te spelen, maar de 
thuisploeg ging hier erg onzorgvul-
dig mee om. De mandekking bij Ar-
gon was niet op orde en WKE leek 
het allemaal wel prima te vinden. 

Spanning
Totdat Patrick Lokken in de 55e het 
strafschopgebied inging en onregle-
mentair werd getackeld door Guus 
de Vries. Lokken scoorde de penal-
ty: 2-1 en zo bracht hij de spanning 
weer terug in de wedstrijd. Het leek 
alsof deze aansluitingstreffer ervoor 
zorgde dat de Argonauten er weer 
even in geloofden. Argon probeer-
de de gelijkmaker te maken, maar 
kon niet echt een vuist maken. WKE 
leek het wel best te vinden en liet 
Argon komen. Argon verloor de slag 
op het middenveld en kwam over-
al een stap te laat. Hijman wissel-
de Vijlbrief voor Verheul om hier iets 
aan te veranderen, maar Argon was 
niet in staat om het WKE echt moei-
lijk te maken. 
De laatste tien minuten van de wed-
strijd schoot Argon een aantal ke-
ren van afstand. Voetballend kwam 
Argon er niet uit en doordat de 
Mijdrechtenaren aanvallender gin-
gen spelen kreeg WKE nog meer 
ruimte. Zo was de grootste en laat-
ste kans van de wedstrijd voor Erik 
Eleveld. Na een voorzet vanaf rechts 
kon hij helemaal vrij inschieten 
maar hij schoot huizenhoog over. 
In de laatste minuut kreeg de Vries 
nog zijn tweede gele kaart na een 
schandalige overtreding langs de 
zijlijn die eigenlijk direct rood had 
moeten zijn. De man-meer-situa-
tie kwam voor Argon te laat om hier 
nog gebruik van te kunnen maken. 
Zo verloor Argon redelijk kansloos 
met 2-1 van WKE in Emmen. 
De eerstvolgende wedstrijd speelt 
Argon op tweede paasdag uit bij 
EVV. Argon zal dan uit een an-
der vaatje moeten tappen om drie 
punten mee naar Mijdrecht te ne-
men. Als het vanaf de zijlijn lijkt ‘als-
of spelers niet willen winnen’ maak 
je het jezelf heel erg moeilijk in de 
strijd om degradatie. 

Bier of bitterballen voor 
Atalante heren 1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
31 maart hadden de A-side man-
nen van Atalante heren 1 een zware 
wedstrijd op het programma staan 
tegen de nr 2 Forza Hoogland uit 
Amersfoort. De prognose van de 
Nevobo was, vanwege de 12e posi-
tie van Atalante, een makkelijke 4-0 
winst voor Forza, hoe anders zou ‘t 
lopen.
Met 5 aanvallers en 2 spelverde-
lers werd de 1e set begonnen met 
Jeroen Molenaar als coach op de 
bank en Frans Roos als spelverdeler. 
Tot 5-5 ging het voorspoedig maar 
een tussensprint van Forza naar 11-
5 werd niet meer ingelopen, 1-0 
achterstand. De 2e set kwam Jeroen 
in het veld en Frans zou het coachen 
op zich nemen, waarbij hij het team 
gratis bier beloofde als zij deze 2e 
set zouden binnenslepen. De gre-
tigheid nam meteen aanzienlijk toe 
door dit vooruitzicht, maar met 25-
22 was toch de winst weer voor For-
za. Andere coachtechniek: bij winst 
van de 3e set een gratis portie bit-
terballen! Vooral Bas van der Lub-
be had honger, verdeler Jeroen wist 
deze verse bruidegom steeds mak-
kelijker te vinden en alsof er geen 
huwelijksnacht was geweest scoor-

de hij nagenoeg 100%. Het mid-
den werd hun wapen en ook Robert 
Hardeman volgde Bas op de voet 
met zijn scores. Met 25-23 werden 
de bitterballen binnen gesleept. 
De 4e set werd dezelfde tactiek aan-
gehouden, veel door het midden en 
op de juiste momenten de buiten-
kanten opzoeken, het geloof in een 
stuntje kwam boven en met een ou-
derwets felle strijd werd ook de 4e 
set met 25-21 veroverd. 
Een 2-2 tussenstand beloofde een 
spannende 5e set. Helaas begon 
Forza wat slimmer te spelen en liep 
na de 8-7 wissel uit tot een eind-
stand van 15-11. De 2 punten voel-
den echter als een overwinning, 
waarbij de tegenstander hen tijdens 
het verplichte handen schudden 
zelfs feliciteerde met deze “winst”. 
Groot was dan ook de teleurstel-
ling van de A-side mannen toen er 
na de wedstrijd een portie bitterbal-
len stond te wachten van slechts 7 
stuks. Nee, de mannen zijn niet snel 
tevreden en dat is maar goed ook. 
Nog 2 wedstrijden te gaan en nog 3 
punten inlopen op de nr 11. Ze blij-
ven erin geloven. De volgende wed-
strijd is in De Boei op vrijdag 13 april 
om 21.00 uur tegen Amsterdam.

Gijs van der Vliet schittert 
op het groene laken
De Ronde Venen - In speelweek 
30 heeft Bob’s Bar goede zaken 
gedaan voor de 2e periode-titel in 
poule B. Het team van kopman Ri-
chard van de Kolck won met 7-2 en 
zag naaste concurrent De Merel/
Heerenlux 3 met 0-9 van De Schans 
verliezen. In poule A is het weer 
spannend tussen DIO en De Padde-
stoel 2. Gijs van der Vliet speelde de 
wedstrijd van zijn leven door in 12 
beurten zijn partij op het groene la-
ken te leggen. Paul Schuurman was 
de man met de hoogste serie van de 
week. Paul maakte 48 caramboles 
= 34,29% van zijn te maken punten.

Poule A
DIO bond met 7-2 De Merel/Hee-
renlux 2 aan zijn zegekar. Paul 
Schuurman was veel te sterk voor 

een ver onder zijn kunnen preste-
rende Dorus van der Meer. Herman 
Turkenburg finishte sterk tegen Gijs 
Rijneveld. Bert Dijkshoorn won nipt 
van Frank Witzand. Evert Oudhof 
had geen kind aan Eric Brandsteder 
en haalde de enige punten voor De 
Merel/Heerenlux 2. De Springbok 2 
verloor nipt met 4-5 van De Padde-
stoel 2. Pim de Jager had maar 20 
beurten nodig tegen Nico de Boer. 
Robert Daalhuizen was veel te 
sterk voor Herman Sassen. Jan van 
Veen en Piet Slingerland zorgden 
voor de Hoefse punten. De Krom-
me Mijdrecht 1 was met 2-7 kans-
loos tegen APK Mijdrecht 4. Willem 
van der Graaf, Jan Lindhout en Lau-
ra van der Graaf namen de punten 
mee naar Nieuwer ter Aa. Lanette 
Engel zorgde voor de enige winst-

partij van De Kromme Mijdrecht 1.
Cens 2 kwam met 4-5 net iets tekort 
tegen De Vrijheid/Biljartmakers. 
Zweder van Dalen verraste Bert 

Loogman. Leen Cornelissen was net 
iets eerder uit als Nico van Soeren. 
Paul Huzemeijer en Bart Dirks won-
nen voor de Vrijheid/Biljartmakers. 

APK Mijdrecht 1 verloor verrassend 
met 2-7 van De Merel/Heerenlux 
1. Kees Griffioen, Arie van Vliet en 
Walter van Kouwen wonnen voor 
De Merel/Heerenlux 1. Jacques 
de Leeuw redde de eer voor APK 
Mijdrecht 1.

Poule B
De Kromme Mijdrecht 2 had met 
0-9 niets in te brengen tegen APK 
Mijdrecht 3. Roy Leemreize, Roy van 
Lith, Ramon Alblas en Ron Schoon-
hoven zorgden voor de volle winst 
van hun team. APK Mijdrecht 2 zag 
met 2-7 De Merel/Heerenlux 4 ver-
trekken. Een superieure Gijs van 
der Vliet won van een goed spelen-
de Hendrik Versluis. Bobby de Boer 
haalde de enige punten voor APK 
Mijdrecht. De Paddestoel 3 won 
met 5-4 van Stieva Aalsmeer. Mi-
chel Bak speelde in 17 beurten Ton 
Bocxe van de tafel. Hans Bak won 
van Derk Bunders. Bernard Entho-
ven en Aria Dolmans zorgden voor 
de punten van Stieva Aalsmeer.

Bob’s Bar had met 7-2 geen kind 
aan Cens 1. Richard Schreurs en Ri-
chard van de Kolck wonnen beiden 
in 18 beurten van Evert Driehuis en 
Joris van Putten. Jeroen Schijf was 
te sterk voor Cor van de Kraats. 
Donny Beets redde in een spannen-
de partij de eer voor Cens 1 tegen 
Bob Hubenet. De Merel/Heerenlux 
3 verprutste zijn kansen door een 
0-9 tegen De Schans. John Beets, 
Henk Doornekamp, Dirk van Yperen 
en Pieter Stokhof dompelde De Me-
rel/Heerenlux 3 in diepe droefenis. 

Stand Poule A
Dio: 38 pnt (6 wedstrijden)
De Paddestoel 2: 37 pnt 
(8 wedstrijden)
APK Mijdrecht 1: 34 pnt 
(7 wedstrijden)

Stand poule B
Bob’s Bar: 44 pnt (7 wedstrijden)
De Schans: 36 pnt (7 wedstrijden)
APK Mijdrecht 3: 34 pnt 
(6 wedstrijden)

Schaatsers Sven Prins en Lotte 
Elfferich clubkampioenen
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag is het schaatsseizoen van IJs-
club Nooit Gedacht feestelijk afge-
sloten, Zoals inmiddels al traditie 
begint te worden is er na afloop van 
het schaatsseizoen een bijeenkomst 
in de voor dit doel speciaal inge-
richte feestzaal aan de Schatteker-
kerweg. Tijdens deze bijeenkomst 
worden de clubkampioenen van het 
schaatsseizoen gehuldigd en wordt 
het schaatsseizoen kort geëvalu-
eerd en worden sprekers uitgeno-
digd om de leden van de ijsclub iets 
te leren. Op 18 februari 2011 zijn on-
der barre omstandigheden de club-
kampioenschappen seizoen 2011–
2012 gereden. Veel wind  en regen, 
volgens de ijsmeesters had tussen-
door dweilen geen zin, waardoor het 

ijs ook niet meer optimaal was! De 
late starters op de 1500 meter had-
den er ook duidelijk moeite mee, 
glijden werd er geroepen door de 
coaches, maar was er wel te glij-
den? Gezelligheid was er wel, sterke 
verhalen wie wint van wie! En veel 
supporters. Zie de foto’s die binnen-
kort op de site worden geplaatst.
Het begon dit jaar anders dan an-
ders, zowel de G-schaatsers als 
de pupillen die net voor het 3de of 
4de seizoen op schaatsles zitten, 
schaatsten 2x een 100 meter, wat 
een strijd, en onder heftige aan-
moedigingen van vaders en moe-
ders werd de strijd gestreden. Wat 
is het leuk om al die kinderen zo 
enthousiast te zien schaatsen, alle 
jeugdtrainers en G-schaatstrainers 

veel dank voor dit resultaat! En al-
le ouders onder de regenparaplu’s 
dank voor jullie aanmoediging. On-
danks de regen werden er toch vele 
PR’s gereden (kwam dat nu omdat 
ze voor de wind hadden?).

Best
Lotte Elfferich en Sven Prins heb-
ben deze avond het best gepres-
teerd en zijn clubkampioen gewor-
den. Sven is inmiddels neo senior 
en neemt zijn rol als voorman van 
de TOP groep serieus. Naast dat 
hij zelf hard traint en nog de nodi-
ge pr’s binnenhaalt traint hij ook de 
junioren van de IJsclub. Lotte Elffe-
rich is nog C-junior en is opgeno-
men in de C-selectie van Amster-
dam. Zij hoopt de komende jaren 
nog progressie te maken en clubre-
cords binnen te gaan halen.
Op de feestelijke afsluitavond wa-
ren veel jeugdige wedstrijdschaat-
sers samen met hun ouders aan-
wezig. Het is fijn om te zien dat er 

zoveel jeugd enthousiast is voor 
het wedstrijdschaatsen. Ook op 
de baan in Amsterdam komen de-
ze schaatsers goed voor de dag en 
hebben op het kampioenschap van 
Amsterdam ook verschillende me-
dailles mee naar huis genomen. 
Bij de pupillen zijn op deze avond 
bij de uitreiking van de prijzen ve-
le bekers uitgedeeld. Dit jaar was 
een lid van de familie van der Hoorn 
uit Ter Aar aanwezig op de afsluit-
avond om ons iets te vertellen over 
het skeelermateriaal en het onder-
houd van de skeelers. Nu met het 
zomerseizoen weer voor de boeg 
was dit voor velen van de schaat-
sers een nuttig onderwerp. Later op 
de avond gaf Robert da Costa een 
presentatie over Zweden. Een van 
de leden van de ijsclub is vorig jaar 
naar Zweden geëmigreerd en gaat 
daar winterevenementen organise-
ren. Leuk voor allen om te zien hoe 
het hen daar vergaat in het hoge 
noorden. 
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40 jaar geboeid door film!
Videoclub De Ronde Venen is 40 jaar geleden be-
gonnen als vereniging van smalfilmenthousiasten. 
Anno 2012 is de techniek zo ver gevorderd dat met  
digitale camera’s en geavanceerde computertech-
niek semi-professionele resultaten bereikt worden.
Zelfs met de smartphone kan tegenwoordig in 
HD worden gefilmd, kijk maar op internet sites als 
Youtube en Vimeo.
Maar... hoe mooi de techniek ook is en wat je 
met technische hulpmiddelen ook kunt bereiken,  
het maken van een goede en boeiende film hangt 
af van degene die de camera vasthoudt en de  
creativiteit van de maker.

Zondag 15 april a.s. organiseren wij de ‘VideoMarktdag’
De Boei in Vinkeveen is dan ingericht als markt en studio

Geopend van 10.00-16.00 uur. Toegang is gratis.
Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Tel: 0297-261734

Wat we bieden, in een doorlopend interactief programma:
* Cameraregie Hoe breng ik emotie over? Hoe houd ik de kijker geboeid? (Doen, zelf filmen).
* Monteren  Keuzes maken; volgorde, wat gebruik ik en wat niet. (Kill your darlings).
* Animatie  Hoe maak je zelf een 3D animatie met ‘open software’ (zelf doen).
* Stop motion We maken ter plekke een film d.m.v.  aaneengesloten gemaakte foto’s.
* Videoconversie Hoe maak ik van mijn oude smalfilms een DVD?
* Scene maken Spelen van een korte scène o.l.v. een regisseur. (zelf acteren)
* Auditietraining Screentest met tips voor een auditie.
* Videodoctor Beantwoorden van technische vragen op het gebied van apparatuur en software.
* Demonstratie Diverse montagepakketten o.a. van Magix, Apple en Adobe.
* Open podium Breng je eigen film mee voor feed-back. (aanmelden via de website)
* Cinema  Vertoning films van onze leden met adviezen en tips.

Op onze ‘Videomarkt’ zijn diverse vakbladen beschikbaar over Film/Video.  
 Ben je hierin geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar  peterb@stiaanse.nl
 (We reserveren er dan een voor je, zolang de voorraad strekt)

Videoclub De Ronde Venen is een vereniging met ongeveer 60 leden.
We hebben in 40 jaar een enorme know how opgebouwd en we waren de 
eerste vereniging in Nederland met een eigen, landelijk filmfestival  
(zie website).
Wij maken vakantiefilms, documentaires en speelfilms.
Donderdagavond om de 14 dagen is er een clubavond In Cultureel Centrum 
De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.

Informatie:  
Frits van den Broek -  0297 - 26 15 99 - fritsvdbroek@planet.nl
www.videoclub-derondevenen.nl

40 JAAR
VIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUBVIDEOCLUB

Dat we in deze moderne tijd nog als videoclub 
bestaan is eigenlijk een hele prestatie. Overal 
zie je dat alle soorten verenigingen het moei-
lijk hebben. Moeilijk met het vinden van leden 
en mensen die de kar willen trekken. En nog 
moeilijker om centjes te vinden om alles mo-
gelijk te maken.

Subsidies, wat is dat? Gelukkig dat onze gemeen-
te ons wel een warm hart toedraagt. En dan zijn 
er nog de Rabobank, Prins Bernhard fonds, Schip-
holfonds, VSB fonds en onze donateurs. Daarnaast 
hebben we ook onze externe projecten waar we 
een centje mee verdienen. Maar met geld alleen 
ben je er niet. Het gaat ook over visie. Hoe ga je 
om met een veranderende maatschappij en hoe 
speel je daarop in? Vooruitkijken en je  aanpassen!
Bij een jubileum mag je ook terugkijken. 40 jaar ge-
leden was het fi lmleven nog eenvoudig. Je stopte 
een super 8, of 16mm spoel in de camera en ging 
fi lmen. Appeltje, eitje. Dat moet je natuurlijk niet 
tegen de oprichters van onze club zeggen. Want 
als alles zo makkelijk was, zou er geen behoefte 
zijn geweest om een fi lmclub op te richten. Het 
materiaal was erg duur en moest dagen wachten 
tot je het terug kreeg. Dat vroeg wel, om precies 
van te voren bepalen wat je op wilde nemen. Je 
kon je niet veel takes veroorloven. En dat appeltje 
kwam later pas. Knippen en plakken ging nog in 
het echt, met de schaar en lijm. De tijdlijn was een 
waslijn met afgeknipte stukjes fi lm. Je liet het zien 

met een projector. Die met een beetje pech een 
gat brandde in de mooiste shots. Toen kwam de 
videocamera. Een cultuurschok. Nu kon je ongeli-
miteerd opnemen wat je wilde. Gelijk terugkijken 
wat je opgenomen had. In de montage regelde 
je het wel. Een hele nieuwe manier van werken. 
De waslijn werd vervangen door een videomixer. 
Wel nog analoog in VHS en SVHS voor de men-
sen met kwaliteit in het vaandel. Voor sommige 
fi lmers van het eerste uur was deze manier van 
werken een reden om af te haken. Maar je kreeg 
er ook iets voor terug. Meters tape met stoepte-
gels. Het bleef niet bij deze ene verandering. Al-
les kwam in een stroomversnelling met de komst 
van de PC/Mac. Via Hi8 analoog en later digitaal 
op tapes in SD 4:3 (FireWire) nemen we nu op met 
HDV tapes en op kaartjes in AVCHD 16:9 full HD. 
En hebben we te maken met veel fi lmformaten 
en codex waar je bijna niet uit komt. Om gek van 
te worden. Daarmee zijn we in 2012 beland. Door 
alle technische ontwikkelingen zie je ook dat er 
bij de club(s) veel aandacht voor techniek is. Dat 
is ook logisch met zoveel techniek die er tegen-
woordig beschikbaar is. Wat jammer is, dat er het 
fi lmische daardoor op de achtergrond dreigt te 
raken. Waar gaat je fi lm over? Hoe breng ik het in 
beeld? Welke emotie wil ik oproepen? Zeg maar 
het artistieke deel van het fi lmen. De techniek kan 
wel met sprongen vooruit zijn gegaan, maar als je 
geen goed verhaal hebt? Dan zie je een matige 
fi lm in full HD. Wel scherp natuurlijk. Elke veran-

dering biedt ook nieuwe mogelijkheden. Door 
internet kun je makkelijk acteurs vinden, of een 
antwoord zoeken op een vraag. En door de nieu-
we technieken kun je nu wel die shots maken om 
de juiste sfeer neer te zetten die je bedacht hebt. 
Wat ik zo goed vindt bij onze club is, dat we open-
staan staan voor veranderingen. Sterker nog, dat 
we daarop in weten te spelen. Daardoor weten 
we in amateur videoland vaak een trend te zetten. 
Denk daarbij aan onze WEB site en het initiatief 
van videomailers. Een plek waar videograven el-
kaar kunnen ontmoeten. Die was er eerder dan de 
socialmedia. Ons festival “De Ronde Venen Open” 
waar we als eerste in 16:9 en HD projecteerde. En 
onze speelfi lmprojecten met mensen die geen lid 
zijn van onze club. Gevonden via internet. Dat kan 
alleen met leden die hun grenzen willen opzoe-
ken en verleggen. Van vakantiefi lm, familiefi lm, 
tot clubfi lms of “semi” professionele fi lms maken. 
We hebben alles in huis en de wil, om elkaar naar 
een hoger plan te brengen. Als we de kennis zelf 
niet in huis hebben, bieden we cursussen, work-
shops en presentaties op clubavonden aan met 
externe deskundige. 

In deze tijd kijk je vaak over de rand van je club 
heen. Hoe gaat het verder? De technische ontwik-
kelingen zullen vast door blijven gaan. Wat je in 
je fi lm stopt blijft mensenwerk. Er over praten en 
een fi lm maken doe je samen. Dat doe je in het 
echt, net als 40 jaar geleden.
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Vinkeveen - Afgelopen maan-
dag 26 maart was het weer zover. 
Het jaarlijkse Rabo jeugdschaak-
toernooi in Loenen, georganiseerd 
door SV Vecht en Ommelanden. On-
ze jeugdspelers hebben in het ver-
leden al menig prijs in de wacht ge-
sleept dus aan zelfvertrouwen geen 
gebrek. Met een opkomst van 31 
jeugdspelers waarvan 17 deelne-

mers van Denk en Zet beloofde het 
een leuke en spannende avond te 
worden. De jeugd werd op speel-
sterkte ingedeeld in acht verschil-
lende groepen. Zeven groepen van 
vier spelers en een groep met drie 
spelers. In de hoogste groep was 
het aan Bodhi Zonneveld om de eer 
namens Denk en Zet hoog te hou-
den. Helaas was het niet de avond 

van Bodhi (grieperig), hij kon het 
niet bolwerken tegen de sterke spe-
lers van Vecht en Ommelanden. Er 
zat niets anders op dan genoegen te 
nemen met een vierde plaats in de 
bovenste groep. In de tweede groep 
was er wel succes voor Denk en Zet. 
De eerste prijs werd gewonnen door 
Mike van Yperen en de tweede prijs 
was voor Martin Meijer. Een zeer 
goede prestatie van deze talentvol-
le schakers.

Verloren
In groep drie waren het Jeroen 
Croonen en Erik van Oosbree die op 
een gedeelde tweede plaats eindig-
den. Beide verloren een wedstrijd en 
aangezien het onderlinge resultaat 
in remise was geëindigd, is dit het 
logische gevolg. Nog een speciale 
vermelding voor Annerieke Roelof-
sen , zij was de beste jongedame en 
eindigde op een derde plaats in de-
ze groep. In de vierde groep was het 
Sawan Jansen die de tweede prijs in 
ontvangst mocht nemen. Hij kwam 
net een puntje tekort voor de eerste 
plaats, maar desondanks een mooie 
prestatie. En David van Eck eindigde 
op de derde plaats. In groep vijf ging 
Joey de Hondt er met de eerste prijs 
vandoor. Met een maximale score 
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Jeugd schaakvereniging Denk en 
Zet-Advisor in de prijzen!

van drie punten was daar geen twij-
fel over. Keurig gedaan. Geert-Jan 
Dierickx greep net naast de prij-
zen en werd derde. Ook in groep 
zes waren er weer prijzen te verde-
len. Lennart van der Veen mocht de 
tweede prijs in ontvangst nemen, 
net voor Matthijs Dijkstra en Niels 
van den End.

Knappe
In groep zeven was het Jemeko 
Donkervoort die Denk en Zet verte-
genwoordigde. Ondanks een knap-
pe overwinning in de laatste ron-
de net geen prijs. Volgend jaar be-
ter. In de laatste groep was het 
Denk en Zet dat de ereplaatsen in 
mocht nemen. Eerste werd Marijn 
Vree, tweede Erik Rydfors en derde 
Björn de Hondt. Voor Björn was dit 
een hele uitdaging, de jongste spe-
ler (7 jaar) van Denk en Zet en nog 
maar net een maand lid van de ver-
eniging, dat beloofd nog wat. Alle 
prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd 
met de behaalde prijzen. Ook wil ik 
SV Vecht en Ommelanden bedan-
ken voor de organisatie en de Ra-
bobank voor de sponsoring van de 
mooie prijzen. Het was ook dit jaar 
weer een groot succes. Hopelijk tot 
volgend jaar.

De Vinken A1 loopt twee 
punten in

Vinkeveen - De A1 junioren van 
De Vinken speelden afgelopen za-
terdag aan het eind van de middag, 
nadat zij daarvoor diverse senioren-
ploegen hadden zien sneuvelen. De 
wind was erg lastig te noemen en 
het voelde zeer fris aan. De voor-
bespreking betrof dan ook de wind, 
die kwam vol over het kunstgras-
veld heen en goed korfbal zou bijna 
niet mogelijk zijn. Die middag was 

het Kudelstaartse VZOD A1 de te-
genstander van het door makelaar-
dij Witte gesponsorde Vinkenteam. 
De openingsfase was duidelijk voor 
VZOD A1. De Vinken kwam met 0-2 
achter. De Vinkeveense jeugd deed 
erg zijn best, maar de doelpunten 
wilden niet vallen. Toch kwam Vin-
keveen langzaam in de wedstrijd en 
Emese Kroon was als eerste doel-
treffend: 1-2. De Vinkenaanval daar-

na was ook succesvol, Johan Hui-
zinga schoot van achter de korf 2-2 
binnen. 
VZOD liet zich niet afbluffen en 
kwam op 2-4. Weer moest De Vin-
ken tegen wind in proberen dit goed 
te maken, en dat kost heel wat ener-
gie. Na een prima onderschepping 
kon Jelle Mul een doorloopbal sco-
ren: 3-4.
Stapje voor stapje kwamen de Wit-

te junioren dichterbij de tegenstan-
der. Opnieuw stond Jelle Mul aan 
de basis van een doelpunt. Hij werd 
onreglementair afgestopt en Emese 
Kroon rondde de strafworp af en het 
was weer gelijk: 4-4. Nog voor rust 
kwam de thuisploeg op voorsprong 
door een afstandsschot van Mark 
de Haan: 5-4.
Na rust kwam VZOD weer op gelij-
ke hoogte: 5-5. De Vinken probeer-
de van alles maar het ging door de 
lastige weersomstandigheden niet 
makkelijk. Emese Kroon miste in 
de volle wind een strafworp, maar 
benutte wel het kansje, dat hieruit 
voortkwam: 6-5. 
De slotfase was bijzonder span-
nend. Zeker omdat Kudelstaart nog 
eens op voorsprong kwam: 6-7. De 
Vinken zette alles op alles om de 
achterstand weg te werken. Eva He-
melaar kwam in het veld om wat 
meer snelheid en diepgang te bren-
gen. Een afstandsschot van Pascal 
Hoogeboom leverde enige opluch-
ting (7-7). De Vinken bleef aandrin-
gen. 
In de slotfase kreeg de thuisploeg 
nog eens een strafworp mee en ook 
deze werd benut (Emese Kroon: 
8-7). De resterende minuten wer-
den keurig uitgespeeld en dus kon-
den de Vinkeveense junioren twee 
punten bijschrijven, twee punten die 
extra veel waard zijn. Want..... kop-
loper Viking verloor in Huizen van 
de plaatselijke A1 aldaar met 11-9 
en hierdoor nadert De Vinken tot op 
twee punten. Volgende week speelt 
De Vinken A1 in Almere tegen hek-
kensluiter EKVA A2. 

Dames 1 bij Hertha een feit
Vinkeveen - Eind vorig jaar werd 
het plan gesmeed om het dames-
voetbal van Hertha een nieuwe im-
puls te geven. Een Dames 1 seni-
oren veldvoetbalteam. En wij kun-
nen u nu mededelen: “dit is gelukt”. 
Vanaf het seizoen 2012/2013 gaat 
dit damesteam meedraaien in de 
competitie. Momenteel bestaat dit 
team uit 15 dames, maar die kun-
nen nog wel wat versterking gebrui-
ken. Dus als je een dame bent vanaf 
18 jaar en je wilt op zaterdag voet-
ballen, dan ben je van harte welkom 
bij Hertha. Op woensdagavond 09 
mei 2012, vanaf 20.00 uur komen de 

dames bij elkaar in de kantine van 
Hertha. Allereerst om kennis met el-
kaar te maken en onder het genot 
van een hapje en een drankje, wordt 
er informatie verstrekt over onder 
andere de trainingentijden, sponso-
ring en het deelnemen aan de com-
petitie.
Heb jij ook interesse om bij Dames 1 
te komen voetballen dan ben je van 
harte welkom op deze informatie-
avond. Dus schrijf hem in je agen-
da: 09/05/2012 om 20.00 uur, SV 
Hertha, sportpark de Molmhoek, 
Mijdrechtsedwarsweg 4 te Vinke-
veen.

AKU Uithoorn lopers 
genieten van het weer
Regio - Afgelopen zondag was het 
al weer de 7e loop in het Zorg en 
Zekerheidscircuit van dit jaar. To-
taal 1045 lopers waagde zich over 
het leuke en wisselende parcours 
van vandaag. Na de start ging het 
direct rechtsaf en tegen de wind in. 
Na een kilometer of 2 richting het 
water kwam de wind in de rug. De 
temperatuur was prima, windje on-
geveer kracht 3 gemiddeld en vooral 
in de rug. Richting het Braasemer-
meer liepen alle lopers in een pri-
ma tempo. De bijna 300 lopers van 
de 5 kilometer mochten voor het 
grote meer alweer rechtsaf. Sjoe-
rd Heemskerk, Theo van Rossum 
en Lotte Kraus snelde naar een tijd 
ruim onder de 20 minuten. John Ce-
lie en Mario Willemse hadden een 
wedstrijd in een wedstrijd. Uiteinde-

lijk was John iets sneller, maar Ma-
rio blijft met zijn 10e plaats overall 
net boven John staan. Ook bij de 
grote groep lopers op 10 kilometer 
was het in het klassement te mer-
ken, dat men nu gaat rekenen met 
het aantal deelnames. Om in het 
klassement mee te doen moet je 
minimaal 5 van de 8 lopen meege-
daan hebben en een aantal AKU lo-
pers viel dus uit het klassement. Ka-
rin Versteeg deed het goed met haar 
4e plaats, waardoor zij zich prima 
handhaaft in het klassement. Bauk-
je Verbruggen zag veel dames uit 
het klassement wegvallen en steeg 
naar de 8e plaats. Ondanks de wel-
licht wat tegenvallende tijd van net 
boven de 47 minuten. Bij de heren 
voldeden Jos Snel (als haas voor 
één van de dames) en Jan Driessen 

prima aan de verwachtingen. Hans 
Mooij liep voor het eerst dit jaar on-
der de 50 minuten en kwam bijna 
juichend over de finish. Kennelijk zit 
er voor Hans nog meer in. Trainer 
Jaap Bouwmeester en Irma van Bal-
ken zijn na een ruime tropische va-
kantie op de weg terug en zullen de 
prestatie van vandaag zien als sti-
mulans voor de wedstrijd over 3 we-
ken. Joke Haak liep op haar gemak 
naar een uitstekende plaats in haar 
categorie en doet goed mee in het 
klassement. Bij de bijna 250 deel-
nemers op de halve marathon viel 
vooral de prestatie van Jolanda ten 
Brinke op. Nog een beetje zenuw-
achtig bij het inlopen had zij het 
vooral over de goede verwachting 
voor John van Dijk. Maar tijdens de 
loop hield Jolanda vooral haar con-
currentie goed in de gaten en sloeg 
met een 1e plaats bij de dames ge-
nadeloos toe. John werd overigens 
netjes 4e en houdt zicht op het po-
dium met zijn 3e plaats overall. In 
het kielzog van John leverde Bram 

van Schagen weer een prima pres-
tatie. Zijn trouwste supporters za-
gen Bram in 1 uur 24 en een beet-
je over de finish snellen. Ongelofe-
lijk snel. Ik geloofde mijn oren niet.
Aku loper Theo Rekelhof liep in zijn 
categorie een uitstekende tijd met 
1 uur 33 en finishte zo fris als een 
hoentje nog net voor een zichtbaar 
vermoeide Harry Schoordijk. Achter 
Harry probeerde Huub Jansen we-
derom om Richard Mayenburg naar 
een persoonlijk record te loodsen, 
maar Richard lukte het niet om de 
laatste kilometers te versnellen. Vlak 
achter Richard finishte Leo Spooren 
en een superfitte Atie van Oostveen. 
Atie liep voor het eerst in jaren weer 
een halve marathon en wist niet in 
te schatten wat voor tijd ze kon lo-
pen. Haar 1 uur en 48 minuten ver-
raste echter iedereen en niet in het 
minste Atie zelf. Atie staat 2e in het 
klassement en met haar vorm is de 
eerste plaats zeker niet uitgesloten. 
Over 3 weken volgt de afsluiting van 
het Zorg en Zekerheids Circuit.

PK Sport ‘Goede doelen 
Judotoernooi’
Vinkeveen - 31 maart jongstle-
den was het weer zo ver, Judoën 
voor Villa Joep. Elke vorm van kin-
derkanker is verschrikkelijk. Neu-
roblastoom kanker komt alleen bij 
heel jonge kinderen voor en is nog 
steeds zeer dodelijk. Slechts 20% 
van de kinderen geneest! De stich-
ting Villa Joep zet zich met hart en 
ziel in voor de strijd tegen neuro-
blastoom kanker. Er is veel geld no-
dig voor onderzoek naar de ziek-
te en de manier waarop deze be-
streden kan worden. De sportcen-
tra – aangesloten bij de VES – hel-
pen mee om de strijd uiteindelijk te 
winnen. De judoka”s die mee deden 
konden zich laten sponsoren door 
ouders, grootouders, familie het 
maakte niet uit door wie. Er werd in 
totaal ruim 1500,- opgehaald, veel 

meer als vorig jaar. Om 9.00 uur be-
gon het toernooi. De spanning was 
goed van de gezichten af te lezen. 
Er deden ruim 50 kinderen mee aan 
het Judotoernooi. Het Goede Doe-
len Toernooi is bedoeld om de kin-
deren kennis te laten maken met 
wedstrijd judo. Voor veel kinderen 
was het ook hun eerste judotoer-
nooi. Sommige kinderen die nog 
maar net op judo zitten deden het 
super goed. Dit zijn alle pulwinnaars 
en tevens clubkampioenen van PK 
Sport, Remco vd Bos, Kim Ykema, 
Mason Mulier, Chiara Breedijk, Cas-
per Ho-Dac, Bart Kooyman, Xander 
Pressemier, Ricky Duyvestijn, Sid-
ney Kropveld, Thijs Hoogmoed, Ti-
mon Ho-Dac.
Voor meer informatie over Judo 
www.pksport.nl

Eerste buitenwedstrijd Dames 
1 HSV ‘69 goed verlopen
De Hoef – Afgelopen zondag 1 april 
speelde Dames 1 van HSV ’69 te-
gen de dames van DSS uit Heems-
kerk. De veldcompetitie is weer be-
gonnen en dit was de eerste buiten-
wedstrijd van dit jaar. Het buitensei-
zoen begon in september en werd 
onderbroken door het zaalseizoen. 
Het was een spannende wedstrijd 
en de teams waren behoorlijk aan 
elkaar gewaagd. De stand stond ge-
durende de wedstrijd bijna constant 
gelijk. In de laatste minuut stond 
de stand nog gelijk en werd er aan 
beide kanten nog gescoord. 16-16 
was de einduitslag. Zondag 15 april 

gaan ze er weer tegenaan tegen 
KDO in De Kwakel. De eerstvolgen-
de thuiswedstrijd wordt gespeeld op 
zondag 22 april om 13.20 uur tegen 
Westsite uit Amsterdam. 
De wedstrijd werd gespeeld op 
het Wim Dukker handbalveld in 
De Hoef. Wim Dukker was jaren-
lang handbaltrainer en -coach bij 
HSV ’69. Begin dit jaar is hij met zijn 
vrouw een ‘bed en breakfast’ be-
gonnen in Duitsland. Helaas moest 
hij daarom zijn werkzaamheden bij 
HSV ’69 neerleggen. Als eerbetoon 
aan Wim, is het handbalveld naar 
hem vernoemd.




