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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 11
april organiseert supportersvereniging De Lijnkijkers haar
maandelijkse bingoavond in
de kantine van sportvereniging Argon. De bingo van deze maand heeft als thema ‘Pasen’. De hoofdprijs is twee minuten winkelen bij Albert Heijn.
De aanvang is 20.00 uur en natuurlijk is het eerste kopje koffie of thee weer gratis.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Afscheid van elf raadsleden in De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vorige week
woensdagavond werd er afscheid
genomen van elf Rondeveense
raadsleden. Na de verkiezingen van
19 maart zijn zij niet meer gekozen,
wilden niet meer gekozen worden of
hun partij kreeg minder zetels en zij
kunnen niet meer terug in de raad.
Wat de reden of oorzaak ook was,
van hen allen werd afscheid genomen tijdens een speciale raadsvergadering. Aan de voorzitter van de
raad, burgemeester Maarten Divendal, de taak om deze raadsleden
te bedanken. Maar liefst elf personen, van wie sommigen zelfs 20, 22
en 24 jaar in de raad hadden gezeten. Drie raadsleden hadden recht
op een koninklijke onderscheiding.
Het is namelijk in Nederland zo geregeld, dat een volksvertegenwoordiger (een raadslid dus) na 12 jaar
in de raad te hebben gezeten, automatisch een onderscheiding ontvangt. Dat raadslid wordt onder-

scheiden in de Orde van OranjeNassau. Sandor Harmens van VVD
en John Melkman en Dick Kok, beiden van SVAB, kregen te horen dat
zij op 25 april hun onderscheiding
opgespeld zullen krijgen.
De man die het langst in de raad
had gezeten was toch wel Jac Dekker. Alom bekend in de gemeente.
De burgemeester was vol lof over
Dekker: “Wie kent hem niet. Zo’n
twintig jaar raadslid en nog eens
vier jaar wethouder. Als de oprichter van Ronde Venen Belang ben jij
een van de grondleggers van de lokale politiek. Jij hebt de lokale politiek dichter bij de mensen gebracht,
waardoor de inwoners dichter bij de
politiek zijn komen te staan. Dat heb
je niet alleen in De Ronde Venen
gedaan. Je hebt de lokale politieke partijen in de provincie bij elkaar
gebracht en je hebt zelf ook in de
Provinciale Staten gezeten. Je hebt
veel passie en bevlogenheid, kan

Wilnis - Donderdagavond 27 maart
was het groot feest op de Prinses
Beatrixschool in Wilnis. Het plein
werd na een grondige opknapbeurt
officieel geopend. Wethouder Spil
was speciaal gekomen om in haar
functie als wethouder een prachtig
lint door te knippen. Het lint werd
opgehouden door de oudste en de
jongste leerling van de school. Vanaf nu kunnen alle kinderen naar
hartenlust spelen op het vernieuwde plein. Het hele plein is betegeld
zodat er tussen de – geschonken
– voetbaldoeltjes, altijd kan worden gevoetbald. Er zijn duikelrekken voor de kleintjes en de gro-
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IN DE

De nieuwe stichting beoogt ondersteuning te bieden aan terminale patiënten en hun naasten. Deze
ondersteuning maakt het mogelijk
dat de patiënt de keuze heeft om de
laatste fase in de eigen en vertrouwde omgeving door te kunnen brengen. Uit onderzoek is komen vast te
staan dat meer dan 70 procent van
de terminale zieken er de voorkeur
aan geeft om thuis te kunnen sterven. Ondanks de aanwezigheid van
professionele hulp is het 24 uur per
dag bieden van zorg en aandacht
vaak een te zware opgave voor familie en andere naasten en zeker als
die kring erg klein is.

soms onverwachts uit de hoek komen, maar eigenlijk vindt iedereen
jou gewoon een lieve, aardige man
met een klein - of is het juist groot
- warm hart.” Jac was ontroerd: “Dat
dit onverwachte afscheid mij zwaar
valt (zijn eigen partij zette hem zonder overleg op een onverkiesbare plaats, red.) kunt u begrijpen.
In 1984 werd ik gevraagd door het
CDA om actief deel te nemen in de
fractie. Om persoonlijke redenen
ben ik na twee jaar gestopt in de
politiek. In 1987 begon het weer te
kriebelen en in 1988 heb ik de Partij Ronde Venen Belang opgericht.
Al die jaren zat ik in de raad of was
ik wethouder. Tot vandaag. Ik maak
plaats voor de nieuwe generatie. Ik
wens u allen goede onderhandelingen toe. In dezen zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparantie
een groot goed. Het gaat u goed.”
Aldus Dekker.
(Vervolg elders in deze krant)

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

ADVERTEREN?

De Ronde Venen - De regio
Noordwest Utrecht heeft nu één organisatie voor terminale zorg door
vrijwilligers in de thuissituatie. Op
donderdag 27 maart gaven burgemeester M. Divendal van De Ronde Venen en wethouder J. Verkroost
van Stichtse Vecht in Breukelen het
officiële startsignaal voor de stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
Vecht & Venen. Ze deden dat door
de nieuwe website ‘live’ te zetten en
het eerste exemplaar van een nieuwe folder in ontvangst te nemen. De
nieuwe regionale vrijwilligersorganisatie is een bundeling van de vier
die er tot voor kort binnen Stichtse Vecht en De Ronde Venen actief
waren.

Burgemeester: “Jac Dekker is een van
de grondleggers van de lokale politiek”

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

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410
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Burgemeester Divendal en
wethouder Verkroost verrichten start
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11:00 - 15:00 uur
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Burgemeester: “Zorg dat u plezier
houdt in uw raadswerk”
De Ronde Venen - Vorige week
donderdagavond is de nieuwe raad
van de gemeente De Ronde Venen
officieel geïnstalleerd. De avond ervoor was afscheid genomen van de
elf scheidende raadsleden en donderdagavond legden de elf nieuwe
raadsleden en de 16 ‘oude’ raadsleden de eed of de belofte af en begint
hun - als het goed is - vier jaar van
werken voor de gemeenschap. Burgemeester Maarten Divendal sprak
de raad toe: “Het jongste raadslid is
de nieuwkomer van Lijst 8 Kernen,
Leonie Minnee. Zij is net drie maanden later geboren dan Maarten van
der Greft. We hebben nu een nestor
die denk ik zowel wat betreft leef-

tijd als dienstjaren boven de rest
uitsteekt: Cees Houmes. De vorige
gemeenteraad heeft bestuurlijk gezien het fundament gelegd voor de
nieuwe gemeente De Ronde Venen.
U gaat nu verder bouwen. Het bijzondere van een bestuurswisseling
is dat er zowel sprake kan zijn van
continuering van beleid als beleidswijzigingen. Dat vereist een zorgvuldig proces met elkaar. Zeker in
een situatie waarin wij als gemeente veel nieuwe taken krijgen toebedeeld van de rijksoverheid. Voldoende uitdagingen de komende periode
lijkt me. We krijgen te maken met de
drie decentralisaties. Voor de mensen die het proberen te volgen: op

de terreinen van de jeugdzorg, het
mensen aan werk helpen (de participatiewet), de AWBZ (voorzieningen die mensen nu krijgen op basis van de Wet Algemene Bijzondere Ziektekosten) krijgt de gemeente
nieuwe taken van het rijk.
Daarnaast vraagt onze positie in de
regio veel bestuurlijke aandacht. We
staan aan de vooravond voor besluitvorming hoe wij de bedrijfsvoering al dan niet gezamenlijk gaan
organiseren met Ouder-Amstel,
Diemen en Uithoorn. Voor u als raad
de opgave hier grip op te houden en
zelf te sturen daar waar nodig.
(Vervolg elders in deze krant)

ten, een evenwichtsbalk, zit-bloemetjes en nog veel meer. Een dam/
schaakbord wordt nog gemaakt. Na
de opening van het plein werd het
project over beroepen afgesloten.
Twee weken was er hard gewerkt
over de kapper, brandweerman, stewardess, advocaat, kapitein en nog
veel meer. In elk lokaal was een tentoonstelling ingericht waar alle ouders van hebben genoten. De kinderen hebben veel geleerd van het
project. Uiteindelijk ging iedereen
voldaan met een speciaal voor deze gelegenheid gebakken cupcakeje, versierd met een eetbare schoolfoto, weer naar huis.
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Afscheid van elf raadsleden in De Ronde Venen

IN UITVOERING

Burgemeester: “Jac Dekker is een van
de grondleggers van de lokale politiek”
vervolg van de voorpagina
De burgemeester sprak alle
scheidende raadsleden toe.
Ester Grondijs (PvdA) - “Voor jou is
het zuur dat je afscheid moet nemen: je bestuurlijke loopbaan is te
kort om de ervaring die je hebt, in
combinatie met jouw kennis, nog
beter te kunnen inzetten. Je had
het je natuurlijk ook anders voorgesteld. Maar verkiezingsuitslagen
hebben - zo leert de realiteit - soms
vervelende gevolgen. Ester, je houdt
van onze groene gemeente en hebt
je samen met Jonathan ingezet voor
de waardevolle bomen.”
Martin Stigter (CDA) - “Ook voor
jou geldt dat je eigenlijk helemaal
niet weg wilt uit de raad. Je zit hier
nu een klein jaar, als opvolger van
Jobke. Met als achtergrond een vader die gemeentesecretaris van Abcoude is geweest en je eigen bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties, heb je je laten zien
als een zeer gedegen en betrokken
raadslid. We nemen nu afscheid,
maar voor jou geldt dat we je wellicht hier misschien nog een keer
terugzien.”
Stef Koorn (Lijst 8 Kernen) - “Na deze eerste raadsperiode heb je twee
keer meegemaakt dat je in de nieuwe periode als tussentijdse opvolger weer lid van de raad bent geworden. Na RVB, vanuit RVB naar
Lijst 8 en nu vanuit Lijst 8 Kernen.
Je hebt oog voor wat onder inwoners leeft en hoe je het leven nog
leuker kunt maken.”
Hans van Kessel (GroenLinks) - “Jij
bent ook vanuit Abcoude in deze
nieuwe gemeenteraad beland. Een
enorme overgang. Je woont in Abcoude en natuurlijk was raadslid in
Abcoude zijn ook serieus, maar het
had ook iets makkelijks, iets dorps.
Niemand in Abcoude woont verder
weg dan vijf minuten fietsen van het
gemeentehuis, er waren hele korte
lijnen. Heel anders liggen die verantwoordelijkheid en de manier van
werken als je opeens te maken hebt
met zes keer zoveel inwoners en de

afstand woonplaats gemeentehuis
kan ‘s avonds laat heel groot zijn. Je
was een positief raadslid en je inbreng op bijvoorbeeld economie,
toerisme en duurzaamheid wordt
als inspirerend ervaren.”
Rob Blans (VVD) - “Rob, ook jij zat
een periode in de vorige gemeente en een periode in de nieuwe gemeente. Met jouw ervaring in het
bedrijfsleven heb je je binnen de
gemeente veel beziggehouden met
de gemeentefinanciën. Nooit te beroerd om extra klussen te doen. Ik
hoop dat je nu echt kunt genieten
van je pensioen en dat je je regelmatige verblijf in Spanje niet meer
zo hinderlijk hoeft te onderbreken
voor je raadswerk.”
Sandor Harmens (VVD) - “Drie raadsperiodes raadslid geweest. Jouw
betrokkenheid bij je leefomgeving
heb je door al jouw activiteiten in je
hart gesloten. Bestuursfuncties uit
het verleden en het heden maken
jou tot een volksvertegenwoordiger
die daar bestuurlijke invulling aan
geeft. Functies bij wijkcomité Molenland, Stichting Wilnisse Veenmolens, Argon, de Oranjevereniging en
de Lions hebben jou geleerd wat de
gemeente kan doen samen met de
inwoners. Sandor, jij komt in aanmerking voor een onderscheiding,
deze ontvang je op 25 april.”
John Melkman - “Na zestien jaar
raadslidmaatschap stop je ermee.
In 1998 begonnen voor de PvdA
en daarna twaalf jaar voor Samen
Voor Abcoude en Baambrugge. Je
weet wat er speelt, praat met iedereen, bekijkt een onderwerp van alle kanten, zoekt achtergrondinformatie op, laat er berekeningen op
los, dan neem je een standpunt in
en ga je ervoor. Jij bent een type dat
laat zien dat je op een nette manier
ook wel een beetje een straatvechter kunt zijn. Je hebt ervoor gekozen
om toch bij de lokale politiek te blijven in je seniorrol, achter de schermen bij Lijst 8 Kernen, dus zul je je
blijven inzetten voor onze raad. Ook
jou nodig ik graag uit om op 25 april
je koninklijke onderscheiding op te
halen.”

Piet Kooijman (CDA) - “Tegelijk met
John in de raad gekomen, maar de
echte senior was jij.
Vandaag 72 jaar geworden. Iedereen waardeert het zeer hoe jij na
de herindeling nogmaals de verantwoordelijkheid op je hebt genomen
om de nieuwe situatie zelf mee te
maken.
Ga er maar aanstaan. Eén ding kan
ik niet onvermeld laten. Je was vicevoorzitter van de raad en had
als fractievoorzitter van de grootste partij en als nestor in de raad en
het presidium een natuurlijk gezag
waarvan je slechts gebruikmaakte
als het echt nodig was. Want ruimte
geven aan mensen is een sterke eigenschap van je.”
Dick Kok (SVAB) - “Ook jouw loopbaan in de politiek begon in 1990.
Net als John van de PvdA naar
SVAB. Er is in Abcoude niet veel
waar jij niet als raadslid of wethouder bij betrokken bent geweest.
Je hebt, om maar een voorbeeld te
noemen, heel nadrukkelijk je stempel weten te drukken op de realisatie van voorzieningen waar oudere
mensen nu nog plezier van hebben.
Ook jou nodig ik uit om op 25 april
aanwezig te zijn om je koninklijke
onderscheiding in ontvangst te nemen.”
Harmen Hoogenhout (CU/SGP) “Toen Maarten van der Greft en Jonathan van Diemen nog geboren
moesten worden en Joris Kneppers
voor de eerste keer huilde, werd jij
al raadslid voor het CDA.
Jij bent nog wethouder geweest in
de periode voor het dualisme. Iedereen in deze zaal die jou heeft
meegemaakt heeft altijd ademloos
naar je geluisterd.
Wat je zei deed ertoe, maar vooral
de manier waarop je iets naar voren
bracht deed de rust neerdalen in de
zaal, de blikken jouw kant opgaan,
om met open ogen en monden naar
je te luisteren. Jij bent authentiek,
maar meegegaan met je tijd.
Weet modern en ouderwets naadloos te combineren. We zijn blij en
vereerd dat je ons blijft vertegenwoordigen in het Waterschap”, aldus de burgemeester.

Koeleman Elektro
Van witgoed tot Hifi, TV en installatie
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Nergens in De Ronde Venen vindt
u zoveel apparaten voor groot en
klein huishoudelijk gebruik, audio (Hifi), video en TV als bij Koeleman Elektro aan de Genieweg 60 in
Mijdrecht. Niet in de laatste plaats
geniet Koeleman ook regionale bekendheid met inbouw en/of renovatie van elektrotechnische installaties in zowel woningen als bedrijven. Zoals de nieuwe loods bij
Hoogendoorn Banden aan de N201
waar Koeleman recentelijk de totale installatie heeft verzorgd. Daarnaast is er nog een aparte tak van
de elektrotechniek, namelijk het inbouwen en in bedrijf stellen van
elektrische aandrijvingen in speciale vaartuigen, zoals rondvaartboten
en (kleine) werkschepen. Koeleman Elektro zetelt al weer een aantal jaren met een groot pand op de
huidige locatie, maar is al bijna 60
jaar toonaangevend in de gemeente De Ronde Venen. Het familiebedrijf vindt zijn roots in Vinkeveen. Al
langere tijd maakt Koeleman deel
uit van de landelijke formule Electro World, wat zowel in assortiment
als prijsstelling aantrekkelijk is voor

de consument. In de ruime winkel
met twee verdiepingen heeft Koeleman de mogelijkheid zijn producten perfect te presenteren en vaak
ook te demonstreren. U vindt hier
in technische zin alles op het gebied van beleving: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Het assortiment aan apparatuur, attributen en
toebehoren is daar op afgestemd.
Dat betekent dat u een wereld aan
slimme oplossingen ter beschikking staat en die in de winkel zélf
kunt ervaren.
“Op zaterdag 12 april kan dat bijvoorbeeld vanaf 10.00 uur. Belangstellenden kunnen dan vrijblijvend
binnenlopen om een demonstratie
bij te wonen van zogeheten ‘Slow
Juicers’. Dat zijn apparaten waarbij gezonde fruit- en groentedrankjes kunnen worden gemaakt en
die langzamer draaien dan bijvoorbeeld de blenders en mixers. Daardoor blijven vitaminen en mineralen veel meer behouden. Er zijn dan
ook nog andere demonstraties die
echt de moeite van het bijwonen
waard zijn,” laat Peter Koeleman
weten. Verder is er een Miele Innovation Centre, waar men de nieuwste apparaten kan zien, zoals de
geavanceerde W1, naast een volledig ingerichte en werkende Bosch
keuken en een complete thuisbi-

Workshop ‘het schrijven van een CV en sollicitatiebrief’
Regio - Vandaag de dag is het een
pittige klus om op te vallen met je
CV en sollicitatiebrief.
Hoe wordt een CV en sollicitatiebrief gelezen en waar moet je opletten? Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanprofessional en sollicitatietrainer van Rooskleurig Coaching: “het schrijven van een sollicitatiebrief kan voor sollicitanten
moeilijk genoemd worden en werkt
zeker in tijden van crisis en werkloosheid afschrikwekkend en demotiverend. Er reageren veel mensen op een vacature, waardoor solli-

citanten juist extra hun best moeten
doen om op te vallen. De sollicitatiebrief is daarbij de eerste indruk. De
sollicitatiebrief vormt voor vele sollicitanten een flinke drempel.
Bij het maken van een sollicitatiebrief is het belangrijk om aansluiting
met de werkgever te vinden. Het uitgangspunt is waarom je solliciteert
op een functie bij het bedrijf en duidelijk is dat je over de gewenste
vaardigheden beschikt. Weet wanneer je iets moet benadrukken en
wanneer je juist iets moet afzwak-

ken. Pas de tekst per werkgever
aan. Dat geldt zowel voor de sollicitatiebrief als CV.
Solliciteren
Overtuigend schrijven kan pas als
je doelbewust gaat solliciteren, omdat je weet wat je wilt, welke werkzaamheden jou ècht goed af gaan
en waarom je het bedrijf zo leuk
vindt om bij te werken. Best lastig,
maar het is te leren!” Doe mee aan
de workshop ‘het schrijven van een
CV en sollicitatiebrief’. De workshop
is praktisch, interactief en wordt

5 april open huis bij Intermat Mijdrecht

in groepsverband gegeven. In de
ochtend krijg je uitleg en informatie over o.a. de opbouw en het optimale gebruik van je CV en sollicitatiebrief. ’s Middags ga je zelfstandig en groepsgewijs actief aan
de slag en wisselt onderling feedback, tips en ideeën uit. De workshop is op vrijdag 11 april a.s. van
10.00 tot 15.00 uur bij Startwarehouse, Amsterdamseweg 13 G in
Uithoorn. Prijs 65,00 excl. btw per
deelnemer incl. het werkboek, een
stevige lunch, koffie, thee en frisdrank. Aanmelden? Bel 06-53 13 50

15 of stuur een e-mail naar info@
rooskleurigcoaching.nl Ken je mensen die op zoek zijn naar een nieuwe of andere baan? Tip ze dan over
deze workshop. Bij Rooskleurig
Coaching draait het om werk.

bulthaup en laat u inspireren door
de laatste technieken, ontwerpen,
kleuren en designs.
Een tijdloos goede vorm, hoogwaardig materiaal en een sublieme afwerking, gekoppeld aan de voordelen van een industriële productie

hankelijke b1 concept. Het resultaat mag gezien worden: Een puristisch minimalistische keuken die
zich onderscheidt door zijn ingetogen strakheid, echter voor een prijs
die zeer concurrerend genoemd
kan worden.

De speciale aandacht verdient
bulthaup b1. Deze productlijn
bulthaup b1 is ontwikkeld voor de
groeiende groep consumenten die
waarde hecht aan vorm en kwaliteit en geen compromissen sluit als
het om design gaat. bulthaup b1
richt zich op mensen die prijs stellen op de bulthaup vormgeving, die
de waarden van het merk delen en
in hun persoonlijke leefsfeer vorm
willen geven. Tot dusver konden of
wilden niet al deze mensen zich een
bulthaup keuken veroorloven; daarom ontwikkelde bulthaup het onaf-

Voor het inrichten van uw nieuwe
keuken kunt u ideeën en inspiratie opdoen in de nieuwe bulthaup
showroom.
Daarbij luisteren onze ontwerpers
goed naar uw wensen om op deze wijze uw ideale droomkeuken
te realiseren. Op maat, in combinatie met uw wensen en uw idealen,
staan de ontwerpers van Intermat
klaar om een prachtig ontwerp uit
te tekenen.

Je kan er terecht voor loopbaancoaching, outplacement en sollicitatie- en Social media trainingen.
Op woensdag 28 mei is er weer een
LinkedIn training voor werkzoekenden. Informatie vind je op de website www.rooskleurigcoaching.nl. Zie
ook de advertentie in deze krant.

Ontdek bulthaup in deze nieuwe
showroom. Ontdek Intermat.”

oscoop. Al het moois en het laatste
op het gebied van TV, audio en Hifi
treft de liefhebber hier op de eerste
verdieping aan. Dat nodigt echt uit
om er eens te kijken en te luisteren!
Er zijn talloze hoeken en ruimten ingericht om beeld en geluid tot in de
finesses tot hun recht te laten komen met keuze uit een surplus aan
merken. Er is een groot assortiment
voor elk budget. Peter: “Wij doen in
de meeste gevallen niet onder voor
collega’s als bijvoorbeeld De Media
Markt. De toegevoegde waarde van
ons zit hem in de goede serviceverlening vanaf de koop tot het installeren en afstellen op locatie. Dat
behoort tot ons dienstenpakket, variërende van advies op maat en levering van een TV tot een stoomoven. Maar ook het inbouwen van
een koelkast of een compleet besturingssysteem voor de woning
kan je daartoe rekenen. Tevens kan
men natuurlijk ook gewoon bij ons
terecht voor het ‘kleinere werk’, zoals een gloeilamp of een stekker,
accessoires voor een stofzuiger of
een snoer voor de strijkbout.”
De website biedt veel
informatie:
www.koelemanelektro.nl.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 09.00-18.00; za van 09.0017.00 uur. Tel. 0297-261485.
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Mijdrecht - Uniek in het Groene
Hart. Intermat Mijdrecht opent haar
deuren van de nieuwe bulthaup
showroom! De schitterende collectie is vanaf 5 april te bekijken aan de
Constructieweg 6.
Als een van de grootste showrooms
in de regio, zijn zij dan ook zeer blij

deze nieuwe ontwikkelingen te mogen presenteren aan de bezoekers.
De bulthaup keukens zijn alleen te
vergelijken met de allerbeste producten uit de functionalistische traditie, met name uit Scandinavië, Japan, de Verenigde Staten en het
Duitse Bauhaus.

De ontwerpen, waarbij elk detail
met zorg is afgewerkt en alles is teruggebracht tot de essentie, zijn de
kracht van bulthaup. Dit is goed terug te zien en vooral te beleven in
deze nieuwe showroom.
Uw eerste belevenis vindt plaats in
de showroom. Ervaar het gevoel bij

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

Mijdrecht - Waar de een zijn modezaak afbouwt – zoals Martin en
Margo Keers – breidt de ander het
assortiment uit omdat daar vraag
naar is.
Zoals ‘buurman’ Prego Mannenmode. Een en ander is mede het gevolg van het groeiend aantal klan-

ten dat deze herenmodezaak gestaag mag verwelkomen in de winkel met het kenmerkende trapgeveltje in de Dorpsstraat. Prego Mannenmode bestaat nu ruim een jaar
en de eigenaren Yvonne Rousel en
haar man Arno zien door die ontwikkeling de toekomst in de modebranche met vertrouwen tege-

Uitbreiding
Yvonne wijst op de forse uitbreiding van het aantal kledingmerken voor
mannen in hun zaak. Daarmee beweegt Prego naast modern klassiek
zich ook op het trendy vlak van herenmode. Behalve de goedlopende kledinglijn van Humberto Tan die bekend staat om zijn slanke pasvorm in
combinatie met 100 procent wollen stoffen en modern-klassieke patronen, is er nu ook een bijzondere kledinglijn van Johan Derksen (!), bekend van het RTL7 TV-programma Voetbal International. Mooie en kleurrijke oorbeelden zijn te zien bij Prego. Maar ook Maxim B heeft een complete kledinglijn. Overigens had men die al in de collectie, net zoals kleding van de merken Cavello (boxershorts), Brühl (pantalons) en Falabella. Maar daar komt nu het nodige bij waarvoor in de winkel al ruimte is
gemaakt door de zaken wat anders in te richten.
Porsche voor de deur
Prego Mannenmode heeft in het
weekend van 5 en 6 april (koopzondag) een ludieke actie waarbij een
Porsche Carrera 911 in een speciale
race-uitvoering van State of Art voor
de deur komt te staan. Een sportwagen waarin coureur Gijs van Lennep nog wedstrijden mee heeft gereden. “De actie is typisch voor liefhebbers van het kledingmerk State
of Art en die dromen om ooit in een

Porsche te kunnen rijden. We bouwen daar een leuke actie omheen,
waar ook kinderen wat aan hebben.
Het kledingmerk is onlosmakelijk
verbonden met de autosport,” weet
Arno. Oprichter van het merk Albert
Westerman werd op tienjarige leeftijd al verliefd op de Porsche 1500
S Cabrio. Dat gevoel is altijd gebleven. Op latere leeftijd ging Westerman zelf racen met auto’s van dit
merk, onder andere op Zandvoort

moet. “Vreemd genoeg hoorden we
in de omgeving dat mensen vroegen
of wij ermee ophielden. Dat is natuurlijk niet zo. Onze buren Martin
en Margo Keers hebben dat besluit
wel genomen, maar dat is hun winkel niet de onze.
Overigens hebben wij altijd een uitstekende relatie met elkaar gehad

Nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd:

Burgemeester: “Zorg dat u
plezier houdt in uw raadswerk”
Vervolg van de voorpagina
Als raadslid vervult u drie rollen. U
stelt kaders, u controleert en u bent
volksvertegenwoordiger. Tussen die
rollen kan spanning bestaan. Zeker
in een kleinere gemeenschap als de
onze is gelukkig de afstand tussen
het bestuur en politiek beperkt. In

de Raad handelt u in het algemeen
belang van onze gemeente en haar
inwoners. Daarin steeds nadrukkelijk de input meewegend en afwegend die u vanuit de samenleving in
uw rol als volksvertegenwoordiger
wordt aangereikt. En dan als praktische tip: probeer met elkaar in uw

werk prioriteiten te stellen. Creëer
een werkwijze waarbij u prioriteiten
stelt en taken verdeeld, in uw partij en tussen de partijen. Het maakt
uw raadswerk hanteerbaar en interessanter. U kunt zich focussen en
met elkaar kan dat de vergaderingen van de raad effectiever en effi-
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en wij vinden het jammer dat zij
straks met hun zaak uit het dorpscentrum zijn verdwenen,” laat Yvonne weten. “Een aantal van de kledingmerken die zij hadden kunnen
nu bij ons in de collectie komen.
Klanten die merkvast zijn en daarvoor op zoek moeten naar een andere winkel, hoeven alleen maar
een deurtje verder te gaan. Ze kunnen bij ons terecht. Daar komt bij
dat wij Madelon hebben gevraagd
om bij ons te komen werken. Zij was
jarenlang een van de vaste medewerksters bij Keers en dreigde werkeloos te worden. Zij heeft ons aanbod aanvaard.”

Een plaats krijgen nu ook pantalons van Gardeur en kleding van de merken Vanguard, State of Art, Profuomo, Schiesser, Ledub, Alan Red en
Pierre Cardin. Een pracht collectie tegen alleszins betaalbare prijzen.
Sportieve lijnen om zich te kleden zijn nu meer ‘in’ dan complete kostuums, ook al blijft daar vraag naar. Prego Mannenmode kan ook specifieke kleding leveren voor bedrijven en verenigingen die met hun kleding willen opvallen of er allemaal hetzelfde willen uitzien. Dat kan met
een logo, speciale afwerking of kleurstellingen. Yvonne en Arno geven
aan voorstander te zijn voor wat meer zondagopeningen in plaats van
de koopavond op de vrijdag die achterhaald blijkt te zijn. Er is een mooie
website: www.pregomannenmode.nl en er is een Facebook pagina. Onder nieuwe Facebook likers gaat Prego als actie mooie overhemden van
Humberto Tan verloten.
en Spa-Francorchamps. Uiteindelijk
heeft zijn passie geleid tot de State of Art Classic Porsche Collection.
Met meer dan 30 klassieke Porsches, waaronder 3 zeldzame 550
Spyders. Deze staan tentoongesteld
in het State of Art hoofdkantoor in
Lichtenvoorde. Ze worden o.a. voor
marketingdoeleinden ingezet ter
ondersteuning van de kledingcollecties. Met een aantal Porsches uit
de State of Art-collectie wordt tot
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op de dag van vandaag nog veel gereden in diverse rally’s over de hele wereld. Liefhebbers zijn komend
weekend van harte welkom bij Prego Mannenmode om nader kennis te maken met dit kledingmerk
en ook om de Porsche eens goed te
bekijken. Onder de deelnemers van
de State of Art prijsvraag verloot de
herenmodezaak die dagen een State of Art polo en diverse State of Art
Raceposters.

Aboriginals op de Pijlstaart
Vinkeveen - Afgelopen weken zijn
de leerlingen van de Pijlstaart bezig geweest met een project over de
Aboriginals. Zij hebben door middel
van verschillende verhalen, filmpjes
en lessen zo veel mogelijk over de
Aboriginals geleerd.
De kinderen hebben een gastles van een dansdocent gekregen
waarbij ze ervaring opdeden met de
dansen van de Aboriginals. Daarnaast was er ook een beeldende
vorming docent die gastlessen gaf
over de kunst van de Aboriginals.

Het project werd afgesloten op vrijdag 28 maart waarbij alle ouders,
opa’s, oma’s en andere geïnteresseerde bij de kinderen in de klassen konden kijken om te zien wat
de kinderen de afgelopen weken
allemaal gedaan hadden. De klassen hingen vol met kunstwerken en
in sommige klassen waren er filmpjes van de dansles te zien of werd
er zelfs een dans uitgevoerd!
Het was een groot succes en we
willen de gastdocenten daar ook erg
voor bedanken!

Laatste voorrondes voor
de selectie van GVM 79
Mijdrecht - Zaterdag 29 maart was
de laatste voorronde van de turnselectie GVM ‘79. Samen met Indy, Lynn en Jessica vertrokken Oufa
en Wendy naar Amersfoort. Helaas
moesten we dit keer Danique achter
laten die haar arm in het gips heeft.
De wedstrijd ging voor Indy vele
male beter dan in de eerste voorronde! Met een hele sterke balkoefening behaalde ze de 7e plaats. Tijdens de tussenuitslag mocht Indy
een stapje naar voren doen want ze
stond 3e van alle turnsters in deze
ronde! Ondanks de super start heeft
ze wat punten laten liggen op de
brug. Ze eindigde op een 14e plaats.

Ook Jessica mocht tijdens de tussenuitslag een stapje naar voren
maken voor de tweede plaats!
Vooruit gegaan
Vooral bij de sprong is Jessica ‘sprongen’ vooruit gegaan. Een
mooie overslag zorgde voor 12,600
punten. Zij is overall 15e geworden.
Lynn maakte een hele mooie brug
oefening. Ze zwaaide goed met haar
schouders mee en ging vlot achter
elkaar door! Ze behaalde daar in het
grote deelnemersveld de 11e plaats.
Overall is Lynn 18e geworden. Na
deze afronding van deze voorrondes is het nu de tijd voor de finales!

ciënter maken. Daarmee helpt u de
voorzitter maar vooral elkaar. Daarnaast vraag ik u als voorzitter van
de raad én het college om ook als
raadsleden de regio op te zoeken.
Het is zeer wenselijk dat wanneer u
als raad collegeleden met duidelijke
boodschappen de regio instuurt, die
boodschap wordt ontvangen in een
omgeving waar daar draagvlak voor
is. U heeft daar een taak in. Overleg tussen raadsleden al dan niet in
partijverband van verschillende gemeenten voorkomt dat een specifiek geluid alleen van De Ronde Venen komt. Tot slot de belangrijkste
tip: zorg dat u plezier houdt in uw
raadswerk.

RESTAURANT

JONES

is geopend op
1e en 2e paasdag,
20 & 21 april
Vanaf 13.00 uur
serveren wij een

Vanaf 17.30 uur
zijn wij opend voor

UITGEBREIDE

DINER,
F
À LA CARTE OSVERRASSING
MENU VAN
DE CHEF

HIGH
TEA

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens de
paasdagen bij Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222.
Reserveren kan telefonisch 0297-341836 of via de mail:
info@restaurant-jones.nl

Geopend van dinsdag t/m zondag voor diner
Kudelstaartseweg 222 Kudelstaart
info@restaurant-jones.nl • tel. 0297-341836

Restaurant

De Halve Maen

10

VRIJDAG 18 APRIL

GANGEN

Proeverij
Menu
Reserveren gewenst!

Dorpsstraat 24
Aalsmeer
Tel. 0297-324528
Voor meer info: www.restaurantdehalvemaen.nl
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Burgemeester Divendal en wethouder Verkroost verrichten start

St. Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht &
Venen biedt ondersteuning in laatste levensfase
vervolg van de voorpagina
Zoals bekend staan er grote veranderingen in de zorg voor de deur.
Kern hiervan is het streven naar zorg
zo dicht mogelijk bij de burger.
De regie komt bij de gemeenten
te liggen waarbij de huisarts en de
wijkverpleegkundige de spil vormen.
Bedoeling is dat samen ‘aan de keukentafel’ bekeken zal worden of en
in welke mate familie, vrienden of
vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. De verwachting is dat er
hierdoor een groter beroep zal worden gedaan op vrijwilligers.
De vier organisaties voor terminale zorg door vrijwilligers bleken elk
voor zich te klein om effectief op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Daarom werd besloten tot een
samengaan in één regionale organisatie. Hierbij wordt schaalvergroting gecombineerd met hulp dichtbij de burger in de vorm van loka-

le vrijwilligersteams. Op deze manier
is men beter voorbereid op een grotere vraag.
Soorten hulp
De nieuwe fusiestichting telt ruim
dertig vrijwilligers, verdeeld over de
verschillende kernen van de beide
gemeenten.
Twee professionele coördinatoren
zorgen voor de behandeling van de
binnenkomende aanvragen en de
begeleiding van de zorgverlening en
de vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen zorg op allerlei manieren bieden, bijvoorbeeld door het tijdelijk
aflossen van de naasten, het aanwezig zijn en aandacht geven aan
de patiënt, het helpen bij lichte persoonlijke verzorging of door te waken.
Voor patiënten en naasten kunnen
ze ook een luisterend oor bieden.
Bij de zorgverlening wordt nauw samengewerkt met de professionele

zorgverleners, huisarts en wijkverpleegkundige.
Gemotiveerde vrijwilligers
De vrijwilligers zijn ‘gewone mensen’ die hier bewust en gemotiveerd
voor hebben gekozen. Vaak hebben
ze zelf vergelijkbare situaties meegemaakt waardoor ze deze keus hebben gemaakt. Voordat ze ingezet
worden krijgen ze een gerichte opleiding als voorbereiding op de praktijk. Met hun ervaringen en de opgedane kennis hopen ze anderen te
kunnen helpen bij de zorg en aandacht die terminale patiënten in hun
laatste levensfase zo behoeven. Ze
weten wat allemaal komt kijken bij
de verzorging van een stervende
thuis. Uit reacties achteraf blijkt vaak
dat de naasten de hulp erg waardeerden. Deels omdat de zorg thuis
anders niet mogelijk was geweest en
voor een ander deel omdat zij naar
hun gevoel meer energie hadden om
aandacht aan de zieke te besteden.

Hulp is kosteloos
De hulp van de stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen is kosteloos. Een flink deel van
de benodigde inkomsten ontvangt
de stichting via een speciale regeling van de rijksoverheid. Voor het
andere deel is men aangewezen op
giften. Voor de ontvangst van deze gelden is een speciale stichting
Vrienden van Thuis Sterven opgericht. De stichting Vrijwilligerszorg
Thuis Sterven Vecht & Venen is aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ) in Bunnik. Landelijk zijn er ruim tweehonderd VPTZorganisaties actief. Het bestuur
van de nieuwe stichting bestaat
uit voorzitter Kees Romijn, secretaris Willy Hingst, penningmeester Arthur Dijkhuizen en de bestuursleden
Joke Strucks, Olga Zwarts en Ellen
Boeringa. Jannie van Kooten en Jet
van Hasselt zijn de twee coördinatoren.

Kom in de kas in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - 32.000 vierkante meter minigerbera’s, verkoop
van biologisch gekweekte groenten, vijf miljoen planten op een verantwoorde wijze gekweekt. Het kan
in de kas, want in de kas kan alles. Komende zaterdag 5 april openen gastvrije bedrijven hun deuren voor iedereen die altijd al heeft
willen weten wat er gebeurt achter
het glas. Kom in de Kas is de naam
van deze open dag in de glastuinbouw, waaraan in De Ronde Venen naast kassen ook enkele andere agrarische bedrijven deelnemen,
zoals twee melkveebedrijven en een
paardenhouderij. Naast de rondleidingen die men op de bedrijven kan
doen zijn er ook vele activiteiten. Bij
Van der Wilt Gerbera’s kan men gerbera’s kopen voor het goede doel.
De opbrengst hiervan gaat naar het
‘Inloophuis ’t Anker’ in Mijdrecht
en het Johannes Hospitium in Wilnis. In de kas van W. Koolhaas wordt
door zorgcliënten in het kader van
zingevende dagbesteding een aantal biologische groenten gekweekt.
Bij Vlasman in de kwekerij gebeurt
meer bijzonders. Daar worden zo’n
vijf miljoen planten op een verantwoorde wijze gekweekt, de motiva-

tie is om planten met intense kleuren te kweken, in combinatie met
moderne techniek en vakmanschap.
De kinderen kunnen een workshop
met bloemen doen bij Atelier Karin
van Dierendonck.
Van alles te beleven
Het verkennen van de bedrijven is
ook voor de kinderen een ware belevenis. Tijdens rondleidingen op de
verschillende bedrijven leren ze alles over het groeien en bloeien van
planten en bloemen. Zo kunnen de
kleintjes zich uitleven op een springkussen, zich laten schminken, ponyrijden of meedoen aan een kleurplatenwedstrijd. Voor de grotere kinderen wordt er een buisrailkarduwwedstrijd gehouden. Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
Kom in de Kas is een uitje voor de
hele familie, lekker in de buurt en
helemaal gratis. De openingstijden
zijn van 10.00 tot 16.00 uur aanstaande zaterdag 5 april. Twee grote parkeerplaatsen zijn beschikbaar
waarvandaan een drietal gratis pendelbusjes rijden. Parkeerplaats de
Windmolen en eind Schattekerkweg. Kom in de Kas is een gratis
evenement.

12 april open dag Nzuri Plaza
Mijdrecht - Op deze dag kun je
kennismaken met Nzuri Plaza en
gebruikmaken en genieten van
mooie aanbiedingen, presentatie
definitief ontharen IPL, modeshow
en gratis beautyadvies.
Om de dag goed te laten verlopen
hebben we dit jaar een tijdschema:
van 10:00 tot 20:00 kun je zonnen
voor maar 5,00 bij SunCare!! (tot een
max van 20 minuten). van 10:00 tot
17:00 kunnen de nagels (gratis) opgepimt worden door BNN en NewLook. Van 10:00 tot 17:00 advies door
NewLook over de verschillende mogelijkheden van hairextensions. Van
10:00 tot 17:00 advies over afvallen
door Slimness Mijdrecht. Van 10:00
tot 17:00 advies over haar en makeup door Get Styled. Er zijn op deze

dag 2 presentaties over het IPL definitief ontharen door Nzuri schoonheidssalon. Dit is uiteraard gratis en
vrijblijvend met na afloop een goed
gevulde goodiebag. Per presentatie zijn er 10 plekjes, dus geef je op
tijd op want vol = vol! Dit kan zowel telefonisch 06-31 57 67 03, per
mail nzuri@ziggo.nl of via privé facebookbericht; Nzuri schoonheidssalon: 1e presentatie om 10:30, 2e
presentatie om 16:00. om 13:30 is er
een spetterende modeshow van Fashion by Anna! Na deze modeshow
worden er maar liefst 200 goedgevulde goodiebags uitgedeeld en op
= op!!
Iedereen is van harte welkom op
de Bozenhoven 19 a te mijdrecht |
www.nzuriplaza.nl. Meer info zie advertentie elders in deze krant.

Ga jij mee op een muzikale
en speelse ontdekkingstocht?
Mijdrecht - In deze korte cursus
zullen de kinderen kennis maken
met muziek. Omdat het maar een
korte cursus is, is deze zeer geschikt
voor kinderen van 3 en 4 jaar oud.
Iedere les openen we gezamenlijk
de koffer en kiezen we een aantal
voorwerpen uit waar we mee aan de

slag kunnen. De les staat dus niet
helemaal van tevoren vast aangezien de kinderen mogen kiezen. De
ene keer zullen we zingen, de andere keer zullen we bewegen en ook
zullen we met kleine instrumenten
aan de slag gaan. Alles komt in de
4 lessen wel een keer aan bod. De
vraag is alleen… wanneer?
De cursus wordt gegeven door Anneke van der Lee. Anneke is geboren en getogen in Hengelo (ov) en
woont sinds de zomer van 2009 in
Mijdrecht.
Begin 2006 is zij afgestudeerd aan
het Conservatorium te Zwolle voor
de opleiding Docent Muziek waar
ze zich heeft gespecialiseerd in
zang lichte muziek en de taalontwikkeling door middel van muziek
bij peuters.
De lessen worden gegeven op 14
juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli van
10:00-10:50 uur bij dansschool Nicole. Neem voor meer informatie
contact op met Anneke:
annekevdlee@gmail.com

Open dag bij atelier
De Kromme Mijdrecht
De Ronde Venen - Atelier De
Kromme Mijdrecht (AKM) is de vereniging van amateurkunstenaars en
organiseert laagdrempelige tekenen schildercursussen. Bij AKM leert
iedereen - van jong tot oud - tekenen en schilderen onder deskundige begeleiding. Op de OPEN DAG
kunt u kennismaken met de kunstvereniging en haar activiteiten. In
de voormalige basisschool De Eendracht 6 in Mijdrecht vinden vanaf
13.00 uur gratis workshops plaats
en er is een expositie met werk van
AKM-leden. Ook voor de jeugd zijn
er gratis workshops.
Om kennis te maken met de lessen
bij de vereniging zijn er van 13.15
tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.15

uur gratis workshops. Er zijn aparte workshops voor de jeugd (8 – 14
jaar) waarin ansichtkaarten van zelf
getekende dieren en grote letters
worden gemaakt. De workshop voor
volwassenen is gericht op modeltekenen en -schilderen.
De kunstwerken die er tijdens een
cursus gemaakt worden, zijn te zien
op de expositie. Ook zijn er leden,
docenten en bestuursleden aanwezig in het atelier. Voor bezoekers
een mooi moment om zoveel mogelijk informatie te vergaren over de
vereniging.
De OPEN DAG start om 13.00 uur
met een welkomstwoord en eindigt om 17.00 uur. Hij vindt plaats
in voormalige basisschool De Eendracht 6 in Mijdrecht.

Uitvoering
Johannes Passion
De Ronde Venen - Op zaterdag 12
april wordt Bach’s Johannes Passion uitgevoerd door de Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia in
de R.K. Kerk H. Johannes de Doper
in Mijdrecht/Wilnis, aanvang 20 uur.
Solistische medewerking wordt verleend door de tenor Gerben Houba,
die de rol van evangelist vertolkt, en
de bas Ronald Dijkstra, die de Christuspartij zingt. Voorts treden op de
sopraan Ruzanna Nahapetjan, de
contralto Margareth Beunders en
de bas Willem de Vries, die eveneens veelgevraagde solisten zijn
op tal van binnen- en buitenlandse
concertpodia.
Koor en solisten worden muzikaal
ondersteund door het Begeleidingsorkest Continuo Rotterdam samen
met organist Eric Jan Joosse. De algehele leiding is in handen van Toon
de Graaf, die al sinds 1985 als vaste

dirigent aan het koor is verbonden.
De toegangsprijs bedraagt 23 euro.
Voor 65+ en houders CJP bedraagt
deze 22 euro en voor jongeren tot 16
jaar 10 euro. Deze prijzen zijn inclusief het fraai uitgevoerde tekstboekje, waarin opgenomen de originele
Duitse teksten met vertaling, karakteristieken van de belangrijkste uitvoerenden en een heldere toelichting op de Johannes Passion.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar in Mijdrecht bij Boekhandel Mondria, in Uithoorn bij Boekhandel Ten Hoope en bij Boekhandel Bruna, en in Vinkeveen bij Drogisterij De Bree. Tevens is bestelling
mogelijk online op het E-mailadres
fred_wil@online.nl.
De eventueel resterende kaarten
zijn nog verkrijgbaar voor de aanvang van het concert aan de kerk,
welke is geopend vanaf 19.15 uur.

Geslaagde informatieavond
van AED De Ronde Venen
Mijdrecht - Woensdag 26 maart
organiseerde de stichting AED De
Ronde Venen in de Veenhartkerk
aan de Grutto in Mijdrecht een informatieavond voor haar leden, vrijwilligers en verdere belangstellenden. AED staat voor Automatische
Externe Defibrillators die samen
met hartreanimatie worden toegepast bij hartfalen. Mede dankzij de
formidabele inzet van Michael Rutten uit Amstelhoek en medestanders die de oprichting van een Reanimatie Team De Ronde Venen als
een must zien (de afgelopen tijd zijn
er verscheidene reanimaties geweest) is deze organisatie in minder
dan geen tijd van de grond gekomen waarbij zij zich gedegen heeft
geprofileerd. Meer dan zestig belangstellenden gaven blijk van hun
aanwezigheid tijdens de eerste officiële informatieavond. De aanwezigen maakten kennis met het bestuur, hen werd verteld wat het doel
is van de organisatie en hoe eventuele hulpverlening in de praktijk in
zijn werk gaat. Maar ook het volgen
van reanimatiecursussen en of men
zelf ook verzekerd is in geval van
calamiteiten kwamen aan de orde.
Wat betreft het laatste: er werd uitgelegd dat men als ingeschreven
hulpverlener via de gemeente verzekerd is.
Sponsors bedankt!
Twee gastsprekers gaven een interessante voordracht, te weten
John van Engelen, hoofd Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van de
Regionale Ambulance Voorziening
Utrecht (RAVU) met een presentatie van stichting Hartslagnu (www.
hartslagnu.nl). Die is opgericht
door de samenwerkende ambulancediensten in Nederland. De RAVU doneert 150.000 tot 180.000 euro per jaar aan verscheidene partijen die voor vrijwilligers zorgen voor
reanimatie teams.
Jan Oechies van het ReanimatieTeam HartstikkeNodig uit Wijk bij
Duurstede verzorgde op zijn beurt
een introductie. Met dit team is het
bestuur van AED De Ronde Venen
een samenwerkingsverband aangegaan. Niet in de laatste plaats werden sponsors voor het voetlicht gehaald die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het bekendmaken van de organisatie die in de
acht kernen van De Ronde Venen
met geschoolde vrijwilligers hulp
verleent bij hartfalen. Het bestuur
bedankte Kroes & Partners notarissen,
Nol Vos van Communicatiebureau 1
op 1 en Paul Beer van Generationx
en niet in de laatste plaats Daniël
Storm van reclamebureau Switch.
Amstelhoek Champagne en Chrissie’s Bloemenkiosk uit Amstelveen
voor de verzorging van het drankje
en de bloemen die tijdens de avond
werden aangeboden. Amstelhoef
Recreatie werd bedankt voor de

een ruimte die men ter beschikking
stelt voor het geven van reanimatiecursussen. Ten slotte Zonnestudio
SunCare Mijdrecht voor de cadeaubon die klaar ligt als de honderdste
vrijwilliger zich aanmeldt!
Wijkcoördinatoren
Het actieve bestuur heeft zichzelf
ook taken opgelegd in de vorm van
wijkcoördinator. De Ronde Venen is
door het bestuur opgedeeld in wijken. Michael Rutten heeft Amstelhoek als wijk; De Hoef en Mijdrecht
vanaf de Kerkvaart tot Wilnis coördineert bestuurslid Frank Straathof. Hij verzorgt tevens de reanimatiecursussen voor de vrijwilligers in
de regio; Mijdrecht begin tot Kerkvaart heeft bestuurslid Robin Muntenaar onder zijn hoede; Wilnis en
Waverveen hebben secretaris Mirelle Plomp en bestuurslid Edwin Kuylenburg als wijk; Vinkeveen en Abcoude/Baambrugge tenslotte heeft
als wijkcoördinator penningmeester Dave van Hummel. Deze coördinatoren fungeren tevens als ‘Nazorg-team’ na elke reanimatie. Het
bestuur heeft de huisartsen Henk
Boelhouwer en Jantine Koeleman
bereid gevonden om hierbij de helpende hand te bieden.
Stichting AED De Ronde Venen is
een erkend en een reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en ANBI geregistreerd (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Bij
de stichting hebben zich tot op heden 86 vrijwilligers aangemeld om
hartreanimatie uit te oefenen al
dan niet met behulp van een AED.
De informatie avond werd besloten door een geanimeerd samenzijn
waar de aanwezigen en passant allerlei vragen konden stellen waarop
zij een antwoord kregen.
Genomineerd
Intussen is AED De Ronde Venen
door AED-winkel Medisol uit Middelburg genomineerd voor het krijgen van een Physio Control Lifepack CR ter waarde van 1.490 euro.
Het is een landelijk gebeuren waaraan nog 9 genomineerden (uit de
166 ingeschreven instellingen!) aan
deelnemen. Door te stemmen op
www.aedwinkel.nl/20000aed kunt
u zorgen dat men hier een gratis
AED pack in de wacht sleept! En De
Ronde Venen gaat momenteel aan
kop in de peilingen! De actie is door
Medisol in het leven geroepen wegens de recente uitlevering van de
20.000ste AED!
De stichting AED De Ronde Venen heeft zich ook aangemeld voor
deelname een de Beursvloer De
Ronde Venen.
Wilt u meer weten over de stichting, de activiteiten en de mogelijkheid om u aan te melden als vrijwilliger, ga dan naar de website www.
aeddrv.nl.
Men is ook op Twitter en Facebook
bereikbaar (aed.derondevenen).

Politieauto door wethouder
Erika Spil onthuld
De Ronde Venen - Na maandenlang hard werken is de Zweedse politieauto voor de afstudeerfilm Jag är Polisen af. Om dit moment te markeren heeft Erika Spil,
wethouder Cultuur van Gemeente De Ronde Venen, afgelopen zaterdag 29 maart de auto onthuld en
het eerste gesigneerde scenario van
de film in ontvangst genomen. Hiermee heeft zij het startschot gegeven
voor verschillende crowdfundingpromotieacties met de auto die in
het hele land plaats zullen vinden
en stak ze de makers, studenten
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, een hart onder de riem bij
de productie van de film en het ophalen van het beoogde budget. Wilnisser Marco van Bergen regisseert
en schrijft de film, vanuit zijn passie voor Zweedse films en studeert
dit jaar met de film af als regisseur
en scenarist aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht. De afstudeerfilm gaat over de onfortuinlijke
combinatie van een jonge Zweed-

se politieagent met pech aan zijn
dienstwagen en een Nederlandse
lifter. Samen lopen ze over een verlaten landweg naar een tankstation.
Onderweg proberen ze hun geheimen voor elkaar te bewaren, maar
uiteindelijk hebben ze elkaar harder nodig dan ze zouden willen. Lokale bedrijven uit Mijdrecht hebben
met veel enthousiasme meegewerkt
aan de realisatie van de auto. Ook
is er hulp uit Zweden gekomen van
het Motorhistoriska Riksförbundet
(Motorhistorisch rijksverbond) met
de originele zwaailampen en andere accessoires die van de standaard
Volvo 240 een politieauto maken.
Men is erg trots op de politieauto
en daarom vond er afgelopen zaterdag 29 maart de feestelijke bijeenkomst op het Raadhuisplein plaats
waar de auto, een van de belangrijkste decorstukken in de afstudeerfilm, in het echt bewonderd kon
worden en eenieder die dat wenste
de crew kon ontmoeten onder genot
van Zweedse delicatessen.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Mijmeringen
LENTEKRIEBELS

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Niet alleen de lente is gearriveerd, maar
het mooie weer heeft ook meteen zijn intrede gedaan in Nederland. Je zou er
haast lentekriebels van krijgen.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Leemans opent ECCO
Shop In Shops
Mijdrecht - Op 5 april opent Leemans Schoenen een Shop in Shop
van schoenenmerk ECCO in de vestigingen in Noordwijk, Woerden, Beverwijk en Mijdrecht. Om de opening feestelijk in te luiden, ontvangen de klanten bij elke Ecco aankoop een Thermosbeker. Exclusief
bij Leemans in Noordwijk worden
de klanten ook getrakteerd op een
verse smoothie.
Al jaren verkoopt Leemans met succes het merk Ecco. Om de klant een
bredere collectie te kunnen bieden
worden er aankomende zaterdag 5
april vier shop in shops geopend in
de Leemans winkels in Noordwijk,
Woerden, Beverwijk en Mijdrecht.
“Wij bij ECCO zijn schoenmakers
met een passie voor stijl en comfort. De schoen moet de voet vol-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

In de ECCO Shop in Shop zijn zowel dames- als herenschoenen verkrijgbaar van de nieuwste voorjaar/
zomercollectie. Comfort en stijl gaan
hand in hand bij ECCO en het stijlelement in deze collectie is sterker dan ooit. Scandinavisch design
wordt gecombineerd met de laatste
trends op schoenengebied, zonder
afbreuk te doen aan het draagcomfort. Adres winkels
Voorstraat 54 – Woerden
Breestraat 41A – Beverwijk
Raadhuisplein 12 – Mijdrecht
Hoofdstraat 9a - Noordwijk

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Is uw huisdier zoek?

gen”. Dat was de benadering van
ECCO-oprichter Karl Toosbuy. Leemans staat volledig achter deze visie en wil dit ook graag uitdragen
naar zijn klanten.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

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

Huttenbouwen

zoekers te zien, heeft iedereen genoten van deze dag. De foto’s zijn
te vinden op onze website: www.eliboe.nl. Elk weekend vinden er leuke
activiteiten plaats bij scouting. Ben
je nieuwsgierig en wil je graag een
keer komen kijken? Je bent van harte welkom! Kijk op de site om welke tijden er voor jouw leeftijd activiteiten plaatsvinden en kom gerust
eens langs!

Kosten
Volgens Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie en Jean
Monnet, hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie
kostte het organiseren van de NSS top vermoedelijk tussen de 1 en
de 2 miljard. De grootste kostenpost zou niet alle inzet voor de veiligheid zijn, maar de schade aan de economie door het platleggen van
de Randstad. De NSS-top is de grootste topbijeenkomst die Nederland tot nu toe georganiseerd heeft en het wordt ook wel vergeleken
met de organisatie van de Olympische spelen. Daar staan echter reclame inkomsten tegenover die we nu missen. Nu zijn er opbrengsten voor enkele hotels en restaurants, zijn Den Haag en Amsterdam
gepromoot en zouden er zakendeals zijn gesloten met andere landen. De vraag is of deze opbrengsten opwegen tegen de verliezen.
Bril
Het is net hoe je het wilt zien. Het glas kan halfvol zijn, of het glas is
halfleeg. Of je bent voor de top, omdat je gelooft dat het doel belangrijk is en dat Nederland daar mee goed op de kaart wordt gezet. Aan
de andere kant kun je je afvragen waarom deze prioritering is gekozen boven alle andere wereldproblemen. De een geeft aan dat het 1
tot 2 miljard kost, een ander gaat weer uit van 24 miljoen euro en burgemeester van Aartsen van Den Haag verkondigd dat Den Haag 3,5
miljoen euro heeft besteedt aan de NSS en dat dit zeker in veelvoud
terugkomt, omdat het zulke goede reclame was. Wie het weet, mag
het zeggen. Waarschijnlijk mis is ik de helicopterview om objectief
naar deze top en kosten te kijken. Dus zet ik mijn zonnebril op, beperk ik mijn helicopterview tot mijn eigen achtertuintje, waar ik heerlijk zelf het vuile werk kan doen. Onkruid plukken, snoeien waar het
moet, schoonmaken en vooral genieten van dat stukje natuur in mijn
eigen kleine postzegeltuintje en van de stralende zon.

De Ronde Venen - Vanaf 2015
gaat er veel veranderen rond de
zorg. De gemeenten, en dus ook
De Ronde Venen, gaan veel taken
uitvoeren die nu door het Rijk worden gedaan. De Zorgverzekeraars
gaan een ander deel uitvoeren.
Een goede samenwerking tussen
De Ronde Venen en de zorgverzekeraars is dus belangrijk. Helaas
laat de grootste zorgverzekeraar,
Achmea, het afweten.

Gevonden:
- Uihoorn, Bieslook: Jonge rode kater. Erg lief en is niet gecastreerd.
- Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Kater. Heeft wit met zwarte
oortjes, zwart vlekje op zijn kop en zwarte staart.
- De Hoef, Westlanderweg: Cypers katje van ongeveer 5 maanden.
Heeft licht kinnetje.
- Vinkenveen, Baambrugse Zuwe, Groenlandse Kade: Rode
getijgerde kat met rode ringen in staart. Licht mondje.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 29
maart vonden er allerlei spectaculaire activiteiten plaats bij Scouting
Eliboe Vinkeveen. De aquabubbels
in het slootje naast het scoutinggebouw was ronduit het meest populair, maar ook de rodeostier en het
schminken waren een succes! Alle leden van de Eliboe hebben het
onwijs naar hun zin gehad en aan
de lachende gezichten van alle be-

Waarom?
Ik vroeg me vooral af waarom dit toch in Nederland georganiseerd
moest worden. Al dat geld wat er aan werd uitgegeven en wat we helemaal niet hebben. Zijn ze nou helemaal gek geworden daar in Den
Haag? De ene na de andere bezuiniging krijgen we door onze strot
geduwd maar ondertussen kunnen we wel 58 wereldleiders ontvangen en voor twee dagen ons hele land plat leggen, omdat zij moeten
vergaderen. In de voorlichting op de website staat vermeld dat door
de NSS te organiseren we bijdragen aan een veilige wereld en aan
een veilig Nederland. We hebben immers de Rotterdamse haven en
Schiphol, waar het risico van nucleair materiaal groter is. Groter dan
wat en waar vraag ik me af? Het doel van de top is in ieder geval om
nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen.

Wim Stam en Erika Spil
blij met toezeggingen
rond zorgverzekeraars

Vermist.
- Uithoorn, Gouwzee: Cyperse grijs-witte kat.

Geslaagde open dag
Scouting Eliboe Vinkeveen!

NSS
Toch moet ik eerst nog even zeuren over
de internationale top van afgelopen week. Al weken werden we met
zijn allen doorgezaagd over de Nucleair Security Summit 2014 en
werden we op de hoogte gebracht van alle veiligheidsmaatregelen
die werden genomen om alle wereldleiders veilig te laten zijn in ons
kleine kikkerlandje. Wegen werden afgezet, iedereen in de randstad
werd opgeroepen om vooral thuis te werken en in ieder geval niet de
weg op te gaan. Het was net als code oranje of rood van het KNMI,
wat vaak loos alarm is. Ik moest gewoon naar mijn werk en moest de
weg op en daar had ik zomaar ineens op maandagochtend een heel
mooi voordeeltje van het bezoek. Er was geen kip op de weg en ik
was nog nooit zo snel op mijn werk geweest. Met dank aan de komst
van mister Obama himself.

In het blad “puur natuur” van natuurmonumenten, schreef de
ontwikkelingspsycholoog Steven
Pont over het belang van buitenspel. Ouders die hun kind buiten willen laten spelen leggen het
vaak af tegen de zuigende werking van het scherm. Door hieraan toe te geven doen we kinderen tekort. Over twintig jaar is gamen de grootste verslaving. Ons
lijf is gemaakt om te bewegen.
Een groeiend aantal kinderen is
motorisch onhandig. Dyspraxie
heet deze aandoening. Buiten
spelen betekent leren door ervaring. We leren kinderen nu vooral door instructie; “pas op”, “kijk
uit”. Instructie is pedagogisch witbrood. Ervaring pedagogisch volkorenbrood. Haal je arm open
aan een bramenstruik of kijk hoe
je met vriendjes de bal uit het water krijgt.

te bouwen. Wij hebben in het Libellenbos hutten gebouwd met
de Uithoornse Veenmollen. De
Veenmollen is de jeugdnatuurgroep van het IVN met kinderen
van 8 tot 12 jaar. In vier groepjes
gingen de kinderen aan de slag.
Het werden vier totaal verschillende hutten. Hutten werden verdedigd met zelf gemaakt boobytraps en pijl en boog. Of voorzien
van een deurbel gemaakt van een
gevonden blikje met steentjes erin. Ook was er een verhaal over
het magische roze pandabeertje
? U begrijpt aan vindingrijkheid
geen gebrek. Na 1,5 uur hutten
bouwen hebben we de hutten zo
gelaten. Ze staan nu ter beschikking aan ieder volgende bezoeker; mens of kabouter... Ga gerust eens op speurtocht naar de
hutten in het Libellenbos. En nu
ik toch uw aandacht heb.

Als u dit aanspreekt, dan heb ik
een fantastische tip; ga met u kind
of kleinkind een hut bouwen. En
echt dat kan om de hoek. Het Libellenbos in Uithoorn is hiervoor
een uitstekende plek. Een heerlijk ruig bos vol met afgevallen
boomtakken, verscholen plekjes
en wat al niet meer om een hut

Wij zoeken nog voor de Ronde
Veense Veenmollen een nieuwe
jeugdbegeleider m/v. Wilt u weten wat dit inhoudt, stuur mij dan
een mail (adekruijf@hccnet.nl).

Anja de Kruijf
IVN natuurgids en
jeugdbegeleider

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zij willen niet in gesprek met kleine gemeenten. Voor De Ronde Venen betekent dit, dat er voor de inwoners geen goede afspraken gemaakt kunnen worden over de
zorg die ze nodig hebben.
Eind februari hebben Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Otwin van Dijk (PvdA)
vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn over de rol van
de zorgverzekeraars bij de veranderingen in de zorg.
Dit na een stevig pleidooi van Wim
Stam (ChristenUnie-SGP) en Erika Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal).

Ondersteunen
Eind maart is hier een antwoord
opgekomen. De Staatssecretaris
schrijft onder andere: “Ik zal de
totstandkoming van deze afspraken in de regio, waaronder de regio Utrecht, waar dat nodig is actief ondersteunen...” Wim Stam en
Erika Spil zijn blij met deze toezegging: “Het is jammer dat Achmea
niet zelf inziet dat ook afspraken
met kleine gemeenten belangrijk zijn. De inwoners weten nu
niet waar ze vanaf 2015 aan toe
zijn. Wij zijn blij dat Martin van
Rijn toezegt hier een rol in te willen spelen. Nu er een nieuwe raad
en een nieuw college komt, zullen
wij dit goed in de gaten houden.
Het kan niet zo zijn dat je als inwoner van de grote stad Utrecht
wel weet waar je aan toe bent, en
als inwoner van De Ronde Venen
niet.” Naar aanleiding van de vragen, is er inmiddels ook een gesprek gepland tussen gemeenten
en Achmea door gedeputeerde
Mariette Pennarts. Wim Stam en
Erika Spil zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.
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Argon D1 wint van Ajax

Veel medailles GVM’79

Mijdrecht - Het is zaterdagochtend, een heerlijk zonnetje, veel publiek en Argon D1 is klaar voor de
competitiewedstrijd tegen Ajax. Na
het verloren uitduel viel er iets recht
te zetten. Argon begint sterk. Ajax
wordt vastgezet, krijgt geen tijd om
te voetballen en al na 4 minuten
scoort Erkelly heel attent bij slecht
verdedigen van Ajax en prikt hij de
bal in het doel: 1-0. In de 12e minuut krijgt Niels de bal aan de linker
flank en scoort met een heel mooi
schot 2-0! Argon blijft doorgaan en
met heel hard werken houden ze
Ajax onder druk. Na 20 minuten is er
een uitbraak van Ajax aan de rechter kant. De bal wordt voor gezet en
komt ongelukkig tegen de arm van
Casper. Ajax krijgt een penalty en
deze wordt onhoudbaar voor Martijn ingeschoten: 2-1. Argon raakt
gelukkig niet van slag en gaat gewoon door. Vlak voor rust een heel
mooie aanval over veel schijven. De
bal komt uiteindelijk bij Niels die
met een mooie volley lijkt te scoren.
De keeper van Ajax redt knap en
kan de bal nog net wegstompen. Na
de rust gaat het spel gelijk op. Over
en weer zijn kansen en Ajax lijkt te
gaan scoren, maar de bal wordt af-

Mijdrecht - Afgelopen weekend
werd het 18e Openkampioenschap
West-Nederland Acrobatische Gymnastiek georganiseerd. Op zaterdag
mochten de jongsten het spits afbijten. Voor Kenzy, Caressa en Nieke
was het pas de tweede wedstrijd die
ze draaiden, dus best wel spannend.
Alle elementen zijn gelukt en ze
kwamen stralend de vloer af en werden uiteindelijk 4e! Caitlin en Sanne
moesten als eerste van hun niveau.
Ook deze oefening liep als een trein.
Ook een 4e plek voor hen! Zaterdagmiddag was het direct tijd voor
zwaarder geschut met de teams
op het hoogste niveau van Nederland. Bij de pupillen heeft GVM’79
twee teams die vooral met elkaar
de strijd aangaan. Dit keer kwamen
Demy en Phoenix als eerste uit deze strijd. Met hun prachtige choreografie overtuigden ze de jury en
mochten de gouden medaille in
ontvangst nemen. Direct daarachter
kwamen Pibbe en Isa, die de moeilijkste elementen met het grootste
gemak uitvoeren. Zij namen het zilver mee naar huis. Ook Mariska, Vynia en Laura traden deze dag op. In
de middag lieten zij hun balansoefening zien, die alweer een stuk beter was dan de oefening van vorige week. De concurrente maakte 1
tijdsfout, dus met 0,3pnt voorsprong
werd het team van GVM eerste, ze
kregen een mooie beker en we-

gekeurd vanwege buitenspel. Een
paar minuten later hetzelfde aan
de andere kant. Na een vrije trap
scoort Argon, maar ook deze wordt
afgekeurd vanwege buitenspel. Ajax
wordt iets sterker en het wordt 2-2
door een goed uitgespeeld doelpunt. De jongens van Argon worden moe, maar doen er toch nog
een schepje boven op. Een goede
aanval van Argon eindigt met een
schot van Xavier dat er net niet ingaat en na een snelle counter komt
de bal bij Niels die lijkt te gaan scoren maar de keeper kan de bal nog
net naast tikken. Het lijkt op een gelijk spel uit te lopen, maar vlak voor
tijd gooit Casper de bal snel en slim
in op Jordy Zwaneveld. Hij probeert
de bal voor te zetten maar er zit een
speler van Ajax tussen.
De bal komt weer terug bij Jordy, hij
denkt niet na en schiet de bal in één
keer in de korte hoek: 3-2 voor Argon. Al snel daarna is het afgelopen
en wint Argon D1 verdiend van Ajax.
Een mooie overwinning en complimenten voor het hele team en begeleiding! Iedereen heeft hard gewerkt
en goed gevoetbald.
Foto: sportinbeeld.com

Bar Adelhof 1 is sleept de
bekertitel in de wacht
De Ronde Venen - De beslissing in
de bekercompetitie viel op de laatste speeldag! Op deze laatste speeldag waren er nog vier kandidaten voor de titel in de race. De Paddestoel 2, DIO, de Kuiper/van Wijk
en Bar Adelhof 1. De eerste drie uit
dit rijtje moesten allemaal de volle winst binnen halen maar waren
daarbij ook nog eens afhankelijk
van het resultaat van de teams boven hen. De Paddestoel 2 greep de
laatste strohalm door met 9-0 van
ASM 1 te winnen en wordt daarmee
3e. DIO won met 7-2 van ASM 1 en
werd daarmee nog meer afhankelijk van de resultaten van de Kuijper/van Wijk en Bar Adelhof 1. De
Kuiper/van Wijk deed uiteraard zijn
uiterste best maar ook zijn kwamen

niet verder dan 7-2 tegen CenS 1.
Bar Adelhof 1 had het volledig in eigen hand. 9-0 winst en de buit zou
binnen zijn. Kennelijk legde dat toch
de nodige druk op de laatste partij. Ook Dick Uitdenboogaard van de
Paddestoel 3 werkte door zijn goed
spel niet mee en de laatste partij
ging dan helaas ook verloren maar
omdat de Kuijper/van Wijk ook twee
punten had laten liggen was de beker toch voor Bar Adelhof 1. Een afvaardiging van het bestuur van de
federatie was bij deze wedstrijd ook
aanwezig en hadden de beker vast
op de “achterbank” gelegd. Na de
wedstrijd kon de beker dan ook direct aan de kersverse kampioen uitgereikt worden. Bar Adelhof 1 gefeliciteerd!

derom een 4e plek voor GVM! Voor
Mart en Sterre was het zondag weer
aan de bak. Ze werken prachtig samen als team en dat stralen ze ook
uit! Zeer verdient scoorden zij met
25,467 pnt een zilveren medaille. Alleen de tempo-oefening telde dit
keer voor de punten en daarin waren de dames supersterk. De score
van 25,400 pnt, en dus een gouden
plak voor Imara en Phae. De zondagmiddag was voor het D-niveau.
Shelly, Ilse en Naomi waren als gelegenheidsteam op de vloer en hadden maar 2 weken kunnen trainen.
Ze hebben heel hard gewerkt en bij
het inturnen ging het allemaal nog
prima. Helaas werden er veel fouten
gemaakt tijdens de echte wedstrijd.
Een telleurstelling voor de Shelly en
Ilse, die dit jaar al zoveel pech hebben. Volgend seizoen gaat het allemaal een stuk beter! Voor Joella en Ulijn was het een lange middag wachten. Met ruim 30 tegenstanders, moesten ze na hun oefening nog heel lang in spanning zitten of hun score hoog genoeg was
voor een podium plek. Nou en dat
was ‘ie’ hoor, dankzij hun spetterende choreografie mocht ook dit
GVMteam een gouden medaille in
ontvangst nemen. Net als elke wedstrijd was trainster Esther weer trots
op alle teams die hebben opgetreden. Iedereen heeft zijn best gedaan
en een topprestatie geleverd.

Prima overwinning voor
Atlantis F2

Achilles 1 geeft De Vinken
1 het nakijken
Atlantis 1 laat opnieuw
punten liggen
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 moest afgelopen zaterdag thuis aantreden tegen VZOD 1. Na het verlies van de
week ervoor was Atlantis gebrand
om deze week wel punten te pakken. Helaas was de vormcrisis van
Atlantis deze week nog niet voorbij. Er werd verloren met 7-15. Atlantis begon slecht aan de wedstrijd en kwam erg moeilijk tot sco-

ren. VZOD was echter ook niet in
staat om veel doelpunten te maken
en hierdoor werd er gerust met een
stand van 2-8. Na de rust wilde Atlantis de schade zoveel mogelijk beperken en probeerde er nog wat van
te maken. Helaas lukt dit helemaal
niet: de vorm was er gewoon niet
bij het door Rabobank gesponsorde
Atlantis. De eindstand was uiteindelijk 7-15.

Vinkeveen - Na een goed zaalseizoen waar het vlaggenschip via een
promotiewedstrijd naar de tweede
klasse promoveerde is het voor de
Vinkeveense korfballers in het veldseizoen heel anders. Met twee punten uit de eerste zeven wedstrijden
heeft De Vinken de rode lantaarn in
handen.
Achilles startte zeer goed in de beginfase. Binnen vijf minuten was
de precisie van de Haagse korfbalploeg een doorn in het oog van
het ABN-AMRO team. Bij een 5-0
achterstand kreeg De Vinken iets
meer grip op de thuisploeg. Door
afstandsschoten van Rudy, Eva en
Gerwin gloorde er wat hoop aan
de horizon 5-3. De aanvoerder van
Achilles tekende voor 6-3. Een verdiende strafworp van Melanie,
mocht Kelvin verzilveren: 6-4. Noodlottig was het uitvallen van routinier Peter Koeleman. De boomlange rebounder kampt nog steeds met
klachten in de kuit en achillespees.
Na 15 minuten kwam Rutger Woud
in zijn plaats. Ondanks dat het vlaggenschip bleef strijden en vechten
tegen de fysiek sterke en slimmere
arbeid van Achilles bleven de Vinkeveense scores uit. Achilles speelde
rustig de kansen uit, zette de juiste mensen onder de korf en wachtte geduldig op de misstappen. Door
een korte kans van Kelvin en een
individuele actie van Eva kwam De
Vinken 1 op 11-6.
Tweede aderlating
Bij deze fikse achterstand constateerde coach Johan Kroon in de
rust: “Zie deze wedstrijd als een oefenwedstrijd voor jezelf, leer van je
fouten en help je medespeler door

met elkaar op tijd te communiceren”.
Na rust deden deze bemoedigende
woorden direct van zich spreken.
Annick bekroonde haar aanvalskracht met een doelpunt, Rudy en
Gerwin herhaalden dat kunstje 119. Eventjes leek de spanning in de
wedstrijd terug te keren.
De duels werden harder en gemener, er heerste een grimmige sfeer
binnen de lijnen, beide ploegen
streden voor elke centimeter onder de korf en lieten de kaas niet
van het brood eten. Mede door wat
onfortuinlijke beslissingen van de
leidsman kon Achilles wederom aan
het langste eind trekken en verwierf
het een 15-9 tussenstand.
Met scores van Melanie en de vierde treffer van Kelvin bleef hen de
afdroging bespaard 15-12. Door
een doorloopbal en een afstandsschot van een de dames van Achilles kwam de stand op 17-12. Kelvin
vond via een merkwaardige stuiterbal de vrijgelopen Annick in de korfzone. Na een treffer van Achilles
gooide Gerwin zijn derde afstandsschot door de gele mand 18-14. Dit
zou tevens de eindstand zijn van de
wedstrijd.
Helaas moest de wedstrijd vroegtijdig geëindigd worden, door een actie in de aanval van Achilles kwam
Gerwin in botsing met zijn tegenstander. Door een flink bebloede
neus en een fikse zwelling had verzorger Ron van Vliet de handen vol
om Gerwin staande te houden. Na
afloop van de wedstrijd werd in het
ziekenhuis een voorlopige gebroken neus geconstateerd. Maandag
hoort hij meer van deze voorlopige
diagnose.

Tweede kampioen voor
Atalante
Vinkeveen - Na het vlaggeschip
van Atalante heren 1, is vorige week
een tweede team kampioen geworden; het team Atalante JC2! Een
jong mixed team van 2 jongens en
7 meiden die mee doen in de jon-

Clubkampioenschappen
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend zijn bij
Judoschool Blaauw het begin van
de clubkampioenschappen gehouden. Aan deze clubkampioenschappen hebben 135 van de 210 leden
zich ingeschreven. Deze clubkampioenschappen zijn verdeeld over drie
weekenden. Afgelopen weekend
was het de beurt voor de allerkleinste deelnemers. De kinderen waren verdeeld op leeftijd, gewicht en
kleur band in poules Ook voor degene die net op judo zitten waren er
aparte poules gemaakt.
Voor de meeste kinderen was het de

eerste keer dat ze aan een judowedstrijd meededen. Er waren dan ook
veel verrassende uitslagen.
Na deze leuke en gezellige eerste
dag waarbij elke judoka een prijs
in ontvangst mocht nemen mogen
de volgende leden zich clubkampioen van 2014 noemen: Casper de
Groot, Didier Bosman, Gabriel Losekoot, Jens van der Weijden, Joep
Haarman, Kyan van der Toorren,
Luuk Haarman, Marwen Hanzouli,
Michael van der Kleij, Mika Schreiber, Mylan Koppen, Niels Knol, Ruben Duijn, Tijn Haarman.

gens competitie. Helaas voor het
publiek, dat in groten getale aanwezig was, was het een weinig enerverende wedstrijd die riant gewonnen
werd door Atalante. Maar het feestje achteraf mocht er zijn!

Mijdrecht - Zaterdag 29 maart
speelde Atlantis F2 haar eerste
wedstrijd in de voorjaarscompetitie.
Op eigen terrein moesten de meiden (Lodi, Amber, Fabiënne, Vera en
Mariska) aantreden tegen ESDO F2
uit Kockengen. De meiden begonnen meteen sterk. De bal werd vlot
rondgespeeld en al snel werden de
eerste kansen gecreëerd. Fabiënne
wist dan ook al snel de 1-0 te sco-

ren. Vlak voor rust maakte ESDO de
gelijkmaker. Na de rust kon Atlantis het spel meteen goed te hervatten. Door het snel spelen van de bal
wisten de meiden weer volop kansen te creëren. Fabiënne scoorde
de 2-1 waarna ook Lodi en Mariska nog een keer de korf wisten te
vinden. De wedstrijd eindigde in een
knappe 4-1 overwinning voor Atlantis F2.

CSW MD2 houdt
stijgende lijn vast

Wilnis - De wedstrijd van zaterdag
leek wel een kopie van drie weken
geleden. Heerlijk weer, twee meidenteams op het veld: Hertha MD1
en CSW MD2. Alleen voltrok het
strijdtoneel zich nu af op het terrein
van Hertha en Hertha was vast van
plan om nu als winnaar het veld te
verlaten. Bij CSW had er een wijziging plaatsgevonden, keepster Jill
stond voor een keer in de spits en
Vera mocht het doel verdedigen.
Misschien dat Hertha daardoor was
verrast, want al binnen een paar minuten na de aftrap, was het één van
de aanvallen van CSW die door Jill
goed werd binnengeschoten. Een
prima begin voor CSW: 0-1. CSW
zette daarna direct veel druk op de
helft van Hertha.
De verdediging kon verder van haar
eigen doel spelen en zo goed aansluiting vinden bij Amber, Charlotte en Laura op het middenveld. Het
doelpunt hing al even in de lucht
en daar was Quincy die met een
goed geplaatste bal de 0-2 scoorde.
Daar bleef het niet bij, want nog in
de eerste helft was het Sam die de
bal hard en hoog in het doel schoot
en 0-3 op het scorebord zette. CSW
kreeg zelfs nog kansen om de score uit te breiden, maar slaagde daar
niet in. De speelsters van CSW hadden veel energie gestopt in de eerste helft en zo kreeg Hertha steeds
meer ruimte en creëerden zij ook
mogelijkheden. Het was dan ook

verdiend dat dit tot een doelpunt
leidde. Melanie kreeg namens CSW
nog wel twee mogelijkheden om
voor CSW de voorsprong uit te bouwen. Toch kon Hertha de druk de
laatste vijf minuten van de wedstrijd
nog iets opvoeren. Het goede verdedigende werk van Isabel, Kim, Zara, Michelle en Nikki hield stand en
toen ook nog Vera een aantal ballen
mooi tegenhield was de 1-3 overwinning binnen en werd de winst
mee naar Wilnis genomen. Na een
moeizame start van de voorjaarscompetitie is CSW MD2 nu al vier
wedstijden op rij ongeslagen en met
10 punten uit de laatste vier wedstrijden zijn zij ook een aantal plaatsen geklommen op de ranglijst.
Nu kijken of het de meiden van CSW
MD2 ook lukt om volgende week in
een hele vroege uitwedstrijd punten
tegen Loosdrecht MD1 te behalen,
want dat zou betekenen dat zij aansluiting vinden bij de top 4. Het was
overall een heel goed weekend voor
de meisjes D-pupillen voetbal van
CSW, want niet alleen de MD2 won
haar wedstrijd, ook de MD1 die in
dezelfde competitie uitkomt behaalde 3 punten tegen Buitenboys MD2.
De D5M, de speelsters van CSW die
in de jongenscompetitie meedraaien, zette een ruime overwinning tegen HSV’69 in De Hoef op het scorebord. Dat betekende volle 9 punten voor CSW.
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Pannenkoeken
toernooi Jeugd
tv De Ronde vener
Mijdrecht –Vorige week woensdagmiddag werd er bij TV De Ronde Vener, voor de jeugd weer het
pannenkoeken toernooi gehouden.
Het was heerlijk weer. Koud maar
met een lekker zonnetje. Ze begonnen om 14.00 uur en hebben lekker

2 uur lang wedstrijdjes met elkaar
gespeeld. Iedereen moest er toch
weer even inkomen.
Maar al snel hadden ze de smaak
weer te pakken en waren het leuke
wedstrijdjes om naar te kijken. Het

tennissen vonden ze erg leuk maar
aan het eind heerlijk pannenkoeken
eten dat is natuurlijk helemaal toppie. Allemaal gezellig binnen aan de
tafel en eten maar. Met dank aan de
ouders die de pannenkoeken hebben gebakken.

Ruime overwinning
dames CSW

Winst voor jongste
basketballers

Wilnis - Zaterdag speelde de dames van CSW vriendschappelijk tegen Quick Boys uit Katwijk.
Met prachtig weer op het altijd gezellige CSW-complex, was alles
aanwezig voor een mooie voetbalmiddag. CSW dat dit jaar met een
erg jong team aan de competitie begon, het team bestaat namelijk uit
tien junioren, vecht tegen degradatie in de 2e Klasse. Vandaag kon
CSW tegen een hoog geplaatste 3e
klasser laten zien dat zij wel degelijk in de 2e Klasse thuis horen. Na
een mooie aanval over links scoorde Nelleke na een paar minuten al
de 1-0. Nog geen minuut later kreeg
CSW een penalty, deze werd helaas
gemist. CSW had een groot over-

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hebben de jongste basketballers
hun een na laatste wedstrijd van
het seizoen 2013-2014 gespeeld.
Het team U12-2 moest spelen tegen OSM ’75 in Maarssen en vanaf het eerste fluitsignaal zat de spirit er goed in. Opvallend aan deze 10
– 11 jarige basketballers is dat het
samenspel al goed ontwikkeld is.
Dat is niet helemaal verrassend omdat Maikel Griffioen, Wessel Oudshoorn, Luc van Dijk, Geert Jan Diericxk en Marijn Kop al 3 jaar met elkaar samen spelen en dus al goed
op elkaar zijn ingespeeld. Dit seizoen zijn dribbelaar Domingo van
Os en verdediger Adne Limburg
hieraan toegevoegd en ook ons
jongste en kleinste lid, Erik de Koning speelt al vanaf de start van dit
seizoen met dit team mee. Halverwege het seizoen is Asatoer Adjokan probleemloos in deze groep opgenomen. Ook dat is een mooie ei-

wicht wat resulteerde in een tweede
doelpunt, een prachtig afstandschot
van Hafize. Kort voor rust kwam
Quick Boys terug tot 2-1.
Quick Boys begon de tweede helft
fel, waardoor CSW werd teruggedrongen op eigen helft.
Maar waar het dit jaar aan schort,
moeilijk tot scoren komen, lukte deze wedstrijd wel. In de tweede helft
werden bijna alle kansen benut,
waardoor CSW uitliep naar 5-1 door
doelpunten van Mandy, Lorena en
wederom Hafize. Wanneer deze lijn
in de competitie wordt doorgetrokken, moet CSW zich kunnen handhaven in de 2e Klasse.
Foto: sportinbeeld.com

HvM MC2 pakt groots uit
in Hoofddorp
Mijdrecht - Zaterdag 29 maart
speelden de meisjes van de C2 van
HVM een uitwedstrijd in Hoofddorp
tegen het team van de Reigers. De
meiden van de C2 zijn goed uit de
winterstop gekomen en spelen wekelijks een goede partij hockey. Er
werd gewonnen van Athena met
1-0, van Abcoude met 8-1. Ook
de thuiswedstrijd tegen de Kraaien werd er goed gespeeld. Echter,
HVM vergat zichzelf te belonen en
verloor deze wedstrijd met 1-2.
De Mijdrechtse meiden waren erop gebrand het verlies van het vorige weekeinde goed te maken door
goed spel op de mat te leggen. Van
meet af aan werd er vol op de aanval
gespeeld en de tegenstander zwaar
onder druk gezet. De Reigers hadden hier nauwelijks antwoord op.
Het was eenrichtingsverkeer, richting de goalie van Hoofddorp. Doelpunten konden dan ook niet uitblijven en die kwamen er dan ook: Er
werd maar liefst vijf keer gescoord
in de eerste helft. Daarbij werden
er ook nog kansen onbenut gela-

ten, waaruit wel blijkt hoe sterk de
MC2 deze helft domineerde. Na de
rust kwam HVM niet zo scherp uit
de startblokken als er in de eerste
helft was gespeeld. Hierdoor kregen
de Reigers enkele kansen, waaruit
eenmaal werd gescoord.
De meiden van de C2 werden hierdoor wakker geschud, want het spel
gaf nu weer hetzelfde beeld te zien
als in de eerste helft: Mijdrecht viel
aan en Hoofddorp verdedigde.
HVM creëerde al snel meerdere kansen. Het duurde nog even,
maar uiteindelijk vielen er nog twee
Mijdrechtse treffers. De eindstand
werd hierdoor op 7-1 in het voordeel van HVM bepaald.
De meiden van de C2 hebben zaterdag wederom laten zien dat zij
van week tot week groeien. Er wordt
goed samengespeeld en hard gewerkt. Technisch en tactisch staan
de meiden hun “mannetje”. Coach
Judith Bult, Mirjam Klaassen, Mats
Kaas en manager Jacqueline Ruijgrok kunnen trots zijn op hun meiden!

Dames 1 Argon Basketball
wederom kampioen!
Mijdrecht - Vrijdagavond 28 maart
heerste er een gezonde spanning
in Sporthal De Eendracht. De Dames 1 van Argon Basketball moest
thuis spelen tegen Squirrels Dames
1 uit Berkel en Rodenrijs. Deze wedstrijd moest gewonnen worden door
de Mijdrechtse dames want dan zou
het kampioenschap thuis gevierd
kunnen worden. Doordat de tegenpartij in hesjes moesten spelen die
niet het comfort hebben van de eigen sportkleding en de lichte paniek die er heerste bij de Squirrels
over het wel of niet doorgaan van
de wedstrijd, opende zij niet bijster
sterk. Gelijkertijd waren zonder enige tegenslagen ervaren te hebben,
de Argon Dames zelfverzekerd en
krachtig van start gegaan en stonden zij in de eerste periode al ruim
voor in punten. In de rust was de
tussenstand 29-14. Doordat de tegenstanders in de rust goed hadden
geanalyseerd en besproken hoe het
technisch sterke positiespel van Argon in elkaar zat, werd de tactiek
van de Squirrels daarop aangepast
waardoor de Argon dames voor het
eerst in de wedstrijd lichte tegenstand ervoer, maar het spel rustig
en beheerst voortzette. Na een korte speeltijd konden de Squirrels dit
spel niet volhouden en vielen terug
in hun tegenoffensief zoals in de
eerste helft, waardoor de Argon Dames de voorsprong makkelijk verder
kon voortzetten.

Aanvallen
Hoewel de Squirrels door enkele losse aanvallen met goede worpen op de Argon basket nog weleens konden verrassen was er weinig meer te vrezen. De Argon dames hebben in de 3e en 4e periode
hun ruime voorsprong weten te behouden en ook weten uit te breiden
waardoor er uiteindelijk gewonnen
werd met de wel verdiende eindstand: 46-27.
Voor de tweede maal dit seizoen
knalde de kurken in eigen huis
voor eigen publiek dat getuigen
was geweest van een leuke sportieve krachtmeting. Datzelfde publiek
bedankte Argon D1 met een daverend applaus en om tevens de thuisploeg te feliciteren met hun kampioenschap.
Op hun beurt bedankte de Argon dames weer de geroutineerde
scheidsrechters Hans van Dijk en
Els Alkema voor het correcte fluiten
en het leiden van de kampioenswedstrijd. De oud medespeelsters
Tineke Mijts en Angelique de Langen worden bedankt voor het coachen van de wedstrijden. Ook gaat
de dank van Argon D1 naar de meiden van U22; Jill van Dijk, Marieke
Gobee, Maud Kint en Babette Limburg van U18. Zonder sportieve bijdragen van deze meiden was dit
kampioenschap niet behaald.

vLtv wint de Ronde
venen Jeugd Cup
De Ronde Venen - Zondag 23
maart heeft tennisjeugd in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar van de tennisverenigingen uit de Ronde Venen
voor het eerst tegen elkaar gestreden om de Ronde Venen JeugdCup.
Al vanaf 9 uur ‘s ochtends stonden
er kinderen op de baan bij VLTV. De
bedoeling was om zoveel mogelijk
punten te scoren voor je eigen club
om zo de Cup te behalen.
In totaal hebben ruim 120 kinderen
kinderen uit Abcoude, Wilnis, Baam-

brugge, Mijdrecht (TVDRV en TVM)
en natuurlijk uit Vinkeveen die dag
hard, maar sportief geknokt voor de
Cup. Tot het einde bleef het spannend en werd de stand op het scorebord goed bekeken door de deelnemers zelf! Uiteindelijk ging het
in de laatste ronde om de 1e plaats
tussen TVM en VLTV. Met een klein
verschil is VLTV de winnaar geworden en is de club nu de trotse bezitter van een super mooie wisselbeker.

toer- en trimclub
De Merel rijdt turftoer
De Ronde Venen - Op 6 april a.s.
rijdt TTC De Merel uit Vinkeveen
haar Turftoer. Dit is een groepstoertocht met voorrijders. Er worden
twee afstanden gereden met ieder
hun eigen snelheid.
De eerst groep rijdt een route van
ong. 115 km met een snelheid van
maximaal 30 km per uur, de tweede groep rijdt een route van ong. 92
km met een snelheid van maximaal
27 km per uur. Beide routes doen de
plaatsen Maarssen, Breukelen, De

genschap van dit team. Het is mooi
om te zien dat dit seizoen bij elke
wedstrijd met winst werd afgesloten
en ze staan dan ook op de tweede
plaats in deze klasse.
De eerste punten in deze wedstrijd werden gemaakt door Wessel Oudshoorn die fantastisch onder het bord aan het rebounden
was. Tijdens de rust stond SV Argon
nog maar met 3 punten voor en was
de stand 21-24. Na de rust kwam de
tegenpartij OSM ’75 los, haalde de
achterstand in en kwam zelfs nog
voor te staan.
Het goede samenspel van onze Argonauten zorgde ervoor dat deze
sportieve wedstrijd uiteindelijk toch
nog met 46-50 werd gewonnen. En
als klap op de vuurpijl heeft Erik de
Koning in deze wedstrijd zijn eerste punt gescoord en we feliciteren hem daarmee van harte. Coach
Mirjam Kop was terecht erg trots op
“haar” jongens.

Bilt, Bilthoven, Zeist en Soest aan.
De langere afstand pakt ook nog
Amersfoort en Leusden mee, alwaar
er voor deze groep een koffiestop
zal zijn. De groep van de korte route zal koffie drinken in Soestduinen.
Gastrijders zijn uiteraard welkom
op deze Turftoer. Inschrijfgeld voor
gastrijders bedraagt 3,00, leden van
de NTFU ontvangen 1,00 korting. Er
wordt vertrokken om 08.30 uur vanaf Eetcafé De Schans, Demmerik 1
in Vinkeveen. Het dragen van een
valhelm is verplicht.

Jesley Blomvliet topscoorder bij Hertha C3
Vinkeveen - Op het zonnige sportpark Molmhoek kwam Breukelen
C3 revanche halen voor het eerdere
verlies tegen Hertha C3. Zonder de
geblesseerde Max en Dennie van de
Marel begon Hertha met veel optimisme tegen de fysiek grote tegenstanders. Er werd direct druk gezet
en er volgden aanvallen met doelgerichte schoten van Eric Bultenaar en Jesley Blomvliet. Bij druk
naar voren is er risico op een counter en die kwam. De betrouwbare verdediger Jeroen Goes kon deze niet onderscheppen en de bal lag
na 15 minuten achter de bekwame
keeper Kjeld Bartman: 0-1 na 15 minuten. Deze domper werd nog verergerd doordat de altijd hardwerkende Levi Zijtveld en de gevaarlijke Lars Andriessen door blessures moesten worden vervangen. De
gasten namen het spel over, combineerde beter en Hertha moest verdedigen en was niet meer in staat
de voorhoedespelers te bereiken.
Bij rust was het 0-2 en hoewel Hert-

ha vechtend en onaangeslagen aan
de tweedehelft begonnen, kon niet
worden voorkomen dat Breukelen
uit een vrije trap na 5 minuten 0-3
scoorde Dit bleek een wake-up call
voor Hertha. Het zocht weer de aanval en het was Tim Stoof die vanuit een onoverzichtelijk situatie voor
het doel de 1-3 binnenschoot en
hij zal daarmee in Breukelen geen
vrienden maken. Het geloof op meer
groeide maar door meer risico en
het verlaten van de verdedigende
instelling werd het afgestraft door
een mooie tegenaanval: 1-4. De
druiven waren zuur voor het Hertha maar het dessert smaakte goed,
want een loop zuivere pass over 30
meter van wie anders dan Jeroen
Goes bereikte Eric Bultenaar. Hij
kapte een verdediger mooi uit, gaf
een schitterende pass naar Jesley
Blomvliet, die in het strafschop gebied gelijk uithaalde en 2-4 op zijn
naam bracht en zijn topscoorder positie verbeterde met 22 treffers, proficiat ! Foto: sportinbeeld.com
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Open dag Tuincentrum Rijdes

Vinkeveen - Natuurlijk kun je als tuincentrum geen mooier weer treffen bij de organisatie van een open dag, dan het afgelopen zaterdag
29 maart was. Prachtig weer: droog, een graad of 20, heerlijk. Iedereen
krijgt er zin in om de tuin weer zomerklaar te maken, en als Tuincentrum
Rijdes in Vinkeveen deze dag dan ook nog eens een open dag houdt,
er ook voor de kinderen van alles te beleven valt, er heerlijke koffie en
thee is en voor iedereen een heerlijk portie poffertjes, dan is het niet zo
moeilijk om te begrijpen waarom het zaterdag de gehele dag zo gezellig druk was. Bijgaande foto's vertellen meer dan woorden kunnen doen.
Ook konden de bezoekers deze dag een gesprek aangaan met hovenier

Patrick Bakker van tuinontwerp en adviesbureau Boulangé. Hij kan u alles vertellen over de inrichting en/of het onderhoud van uw tuin. Hij verstaat de kunst om van uw tuin een prachttuin te maken. Hij creëert en
onderhoudt, legt aan of geeft advies. Kortom, het was zaterdag weer gezellig en zeer leerzaam bij Tuincentrum Rijdes.
Heeft u het gemist? Ga er toch eens langs. Dit familiebedrijf heeft niet
alleen prachtig materiaal, zij geven een service, een vriendelijkheid, zoals je die nog zelden tegenkomt. Dit tuincentrum dat echt en aanrader
is, vindt u aan de Uitweg 17 in Vinkeveen.
Of wilt u nog contact met Patrick Boulange, bel dan: 0172-570004.
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