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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Vinkeveen - De Ronde Venen is 
en blijft een rijke gemeente als het 
gaat om mooie huwelijksjuweeltjes. 
Vierde kortgeleden een echtpaar uit 
Mijdrecht hun briljanten huwelijks-
moment, dit keer zijn het Jan en Di-
na Straver-Kerkhoff uit Vinkeveen 
die maandag 28 maart jl. hun 65-ja-
rig huwelijk op hun conto konden 
bijschrijven. 
Alweer een briljant in de gemeen-
telijke gelederen en dat is toch wel 
heel bijzonder! Jan is een écht ‘Sin-
terklaaskind’, zoals hij zelf zegt, 
want hij is geboren op 5 december 
1926 in Zwammerdam op het bin-
nenvaartschip van zijn vader. Dina 
is wat jonger, zij zag het levenslicht 

op 27 januari van dat jaar in Nes a/d 
Amstel. ‘Ouwetjes’ dus? Geenszins, 
want zowel Jan als Dina verkeren 
in redelijke gezondheid en zijn nog 
goed bij de pinken, alhoewel Jan 
momenteel in Maria-Oord verkeert 
voor een behandeling. Beiden heb-
ben hun hele leven hard gewerkt. 
Jan is namelijk 43 jaar binnenschip-
per geweest en Dina volgde hem. 
“Ze kon op een gegeven moment 
net zo goed en veilig varen als ik”, 
aldus Jan die nog prima uit zijn her-
inneringen kan putten. Naast zijn 
werk als binnenvaartschipper weet 
hij ook nog details van zijn perio-
de als dienstplichtig militair op Ja-
va in Indonesië van 1947 tot 1950. 

In dat laatste jaar repatrieerde hij 
per vliegtuig naar Nederland omdat 
zijn moeder ziek was. “In Nederland 
werd ik met driehonderd gulden 
in de hand uit de dienst ontslagen 
en je moest maar werk zien te vin-
den. Dat was voor mij niet zo moei-
lijk want ik kon bij mijn vader komen 
werken. Die was binnenvaartschip-
per en had een eigen vrachtschip in 
grond- en zandvervoer. Later heb 
ik het schip overgenomen.” Daar-
na hebben Jan en Dina nog enkele 
andere schepen gehad, waaronder 
de Actief, de St. Jozef en de Mor-
genster. 

Vervolg elders in de krant.

Jan en Dina Straver 
65 jaar getrouwd

De Ronde Venen - Als gevolg 
van de politieke ontwikkelingen in 
De Ronde Venen worden de agen-
da’s van de commissievergaderin-
gen die komende week plaatsvin-
den hoogstwaarschijnlijk gewijzigd. 
In verband met de coalitiebespre-
kingen die momenteel plaatsvinden, 
stelt het Presidium voor een aantal 
onderwerpen dat nu op de agenda 
staat niet te behandelen. Alle com-
missievergaderingen gaan komen-
de week wel gewoon door. Aan het 
begin van de vergadering zullen de 
commissies besluiten over het aan-
passen van de agenda’s. Het Pre-
sidium, waarin alle fractievoorzit-
ters zitten, stelt de volgende wijzi-
gingen voor: 

De agenda van de commissie PW & 
RZ van 6 april aan te passen en de 
volgende onderwerpen niet te be-
handelen en van de agenda te halen

- Resultaat haalbaarheidsstudie 
kluswoningen Raadhuisplaan 
27-45 te Mijdrecht

- Tweede wijziging legesverorde-
ning De Ronde Venen 2016 ten 
behoeve van vrijstelling gemeen-
telijke bouwleges

- Informatienota prioriteitenlijst 
wegen

De agenda van de vergadering 
commissie ABZF & RZ van 7 april 
aan te passen en de volgende on-
derwerpen niet te behandelen en 
van de agenda te halen:
- Project spoedwoningen: kaders 

en voortgang
- Project spoedwoningen: toe-

komstige ontwikkeling voor Sta-
tionslocatie Mijdrecht

Alle commissievergaderingen be-
ginnen om 19.30 uur en vinden 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis in Mijdrecht. De verga-
deringen zijn openbaar.

Agenda’s commissie-
vergaderingen gewijzigd

De Ronde Venen - Toen Paul La-
mers afgelopen dinsdag, net zo-
als hij dat al 25 jaar lang twee keer 
per jaar doet, de Algemene Leden-
Vergadering wilde openen, viel hem 
wel op dat er deze keer wat ande-
re gezichten aanwezig waren dan 
voorgaande keren. 

Zo waren ook zijn moeder, vrouw, 
één van zijn zoons en wat ereleden 
aanwezig. Voordat hij de vergade-
ring wilde openen nam de vicevoor-
zitter het woord met wat anekdotes 
uit het rijke verenigingsleven van 
Paul gedurende de laatste 46 jaar. 

Hij is weliswaar een paar jaar ouder, 
maar wel al 46 jaar lid van De Am-
stel. Hij heeft in die jaren alle gele-
dingen van de club gezien en ervan 
genoten. Van wedstrijdzwemmen, 
waterpoloën, instructie geven, coa-
chen, besturen, organiseren tot het 
Voorzitterschap aan toe en dit laat-
ste dus inmiddels al 25 jaar. In die 
46 jaar heeft hij met De Amstel ook 
heel wat zwembaden als tijdelijk 
thuisbad gebruikt, tot dat de vereni-
ging eindelijk na zo’n vijftig jaar het 
Veenweidebad als defi nitieve stek 
mocht gebruiken. 
Ook is Paul lange tijd voorzitter ge-

weest van de (voormalige) KNZB-
kring Amsterdam-’t Gooi en is hij 
nog altijd enthousiast waterpo-
loscheidsrechter op landelijk ni-
veau. Hij is ook al vrijwilliger van 
het Jaar geweest en is nu voor de 
vierde keer bezig met de organisa-
tie van de Zwem4daagse die in ju-
ni weer volop van start gaat. Nadat 
Paul de cadeaus en bloemen in ont-
vangst genomen had was het tijd 
voor taart. Toen toch ook nog maar 
even het serieuze deel, de ALV, om 
snel aan de versnaperingen te kun-
nen gaan. Voor meer informatie en 
de foto’s: www.zpv-de-amstel.nl.

Paul Lamers gehuldigd bij Zwem- 
en Polovereniging De Amstel

Mijdrecht - Op de Industrieweg 
in Mijdrecht heeft zondagmiddag 
3 april een ernstig ongeval plaats-
gevonden tussen een auto en een 
motor. Ter hoogte van het Blokker 
magazijn kwamen de bestuurders 
in botsing. De motorrijder raakte 

zwaargewond. Een traumahelikop-
ter werd opgeroepen, maar niet in-
gezet. De toedracht van het ongeval 
is nog onduidelijk, daar wordt on-
derzoek naar gedaan.
Foto’s: KaWijKo Media/
Ricardo Neeskens

Motorrijder ernstig 
gewond na ongeval

Wie heeft Rocky 
gezien? 

Vinkeveen - Kat Rocky is sinds 
de vroege morgen van zater-
dag 2 april niet meer terugge-
komen bij zijn baasje. De gecas-
treerde Rocky is een jonge mai-
ne coon van 10 maanden oud 
en heeft een beige/rode vacht. 
Rocky heeft ook medicijnen no-
dig. Hij is het laatst gezien in 
Vinkeveen. Straat: Groenland. 
Zijn baasje denkt dat hij in een 
schuur opgesloten zit, dus wilt u 
- zeker als u in de buurt woont 
- in uw schuur kijken? Diegene 
die de gouden tip geeft die leidt 
tot het terugvinden van Rocky 
wordt beloond. Telefoonnum-
mer: 06-24373699 B.G.G what-
sapp

Wie is de 
eigenaar?

Wilnis - “Sinds 2 april is in de 
omgeving Zwenkgras te Wil-
nis een jonge zwarte poes/ka-
ter gesignaleerd die er dag 
en nacht rondzwerft. Het dier 
draagt een blauwgrijs vlooien-
bandje. Bent u de eigenaar? 
Bel dan met 06-41806957 voor 
meer informatie.”

Wie zijn dit op 
deze foto?
Wilnis - Deze foto vonden Jan (86) 
en Jopie (83) Twaalfhoven toen ze ou-
de foto’s aan het uitzoeken waren met 
de kinderen. Ze hebben geen idee wie 
deze kinderen zijn. De foto zal geno-
men zijn in de jaren ‘30-’40. Op de 
achterkant staat: Fotograaf G de Graaf 
uit Wilnis. De foto is een soort post-
card. Herkent iemand deze kinderen? 
Laat het weten: 0297-282908.

Mijdrecht - Maandag 4 april was 
het feest op basisschool Molen-
land. Directrice Annet Nap werd in 
het zonnetje gezet, omdat zij 25 jaar 
werkzaam is in het onderwijs. Ge-
start als leerkracht in verschillende 
groepen op andere scholen, staat zij 
nu aan het hoofd van onze school. 
Door de jarenlange ervaring in het 
onderwijs weet Annet als geen an-
der wat er komt kijken bij goed on-
derwijs. Dit maakt haar dan ook een 
directeur, die vol passie haar team 
aan en bijstuurt waar nodig.

Maandag is zij, met behulp van het 
thuisfront, op school ontvangen 
door alle kinderen en ouders. Haar 
passie is motorrijden en haar droom 
is het rijden van de Route66 in de 
Verenigde Staten. Vandaag start-
te de Route66 aan de Molenwiek in 
Mijdrecht, alwaar zij over een wa-
re Route66 rijweg de school bin-
nen trad. De dag is, samen met het 
team, haar man en kinderen, afge-
sloten bij restaurant “Burgerlijk” te 
Mijdrecht, met een heerlijke Ameri-
kaanse hamburger. 

Juf Annet 25 jaar in het onderwijs!

De Ronde Venen - De partijen 
CDA, Ronde Venen Belang en VVD 
zijn op 25 maart formatiebesprekin-
gen gestart voor de vorming van 
een nieuw college in De Ronde Ve-
nen. De afgelopen week is dit over-
leg voortgezet. De ontmoetingen 
verlopen in goede sfeer en worden 
door alle betrokkenen als uiterst 
constructief ervaren.
De besprekingen staan nu in het te-
ken van het uitwisselen en toelich-
ten van bestuurlijke thema’s door 
elk van de drie partijen. De komen-
de dagen is er speciale aandacht 
voor vraagstukken die betrekking 
hebben op de gemeentelijke fi nan-
ciën en het sociaal domein. Vervol-
gens komen andere bestuurlijke 

onderwerpen aan de orde. De ge-
kozen werkwijze sluit aan bij de af-
spraak er naar te streven om een 
nieuw coalitieakkoord op hoofdlij-
nen met een verdeling van porte-
feuilles te presenteren voor het ein-
de van deze maand.
Met zorgvuldigheid en bewaking 
van de kwaliteit gaan de partijen 
deze week voortvarend verder met 
hun overleg. De onderhandelaars 
van CDA, RVB en VVD hebben af-
gesproken de media over de coa-
litievorming te blijven informeren 
middels gezamenlijke persberich-
ten. Een volgend persbericht over 
de voortgang van de formatiebe-
sprekingen wordt maandag 11 april 
verwacht.

Voortgang Formatie 
Nieuwe Coalitie
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Met groene vegen rond z’n 
mond zoekt de kleuter naar 
verse brandneteltopjes. Hij 
plukt ze zonder aarzelen, rolt 
ze tot balletjes en stopt ze in 
z’n mond. Heerlijk vindt hij ze!

Durft u met blote handen brand-
netels te plukken? De kinderen 
uit Amsterdam waarmee ik werk 
wel. Je neemt het topje tussen 
wijsvinger en duim en plukt ze 
naar boven trekkend, met de 
richting van de brandharen mee. 
Als je vervolgens dat topje tus-
sen je vingers tot een balletje 
rolt, maak je de brandharen stuk 
en kun je de brandnetel gewoon 
opeten. Probeer het eens want 
het smaakt echt lekker. Verder 
maken we met de kinderen ook 
brandnetelsoep en brandnetel-
thee, op een houtvuurtje met 
een heksenketel. Als je op inter-
net zoekt vind je de meest uit-
eenlopende recepten, tot een 
quiche aan toe.
Brandnetels zijn niet alleen lek-
ker maar ook nog eens heel ge-
zond voor mens en dier. Ze zitten 
vol mineralen en vitaminen. In 
het voorjaar zijn ze het gezondst 
en dan kun je het beste de top-
pen plukken, voordat de bloe-
men gaan bloeien. Brandnetels 
zijn ook geneeskrachtig; Hippo-
crates kende wel meer dan zes-
tig toepassingen. Van brandne-
tels kun je ook een (stinkende) 
gier maken waarmee je bladlui-
zen kunt bestrijden of die je als 
meststof kunt gebruiken. Brand-
netels zijn verwant aan hennep. 
Van beide planten kun je touw 
en vezels maken. Neteldoek is, 
zoals de naam al aangeeft, ge-
maakt van brandnetels.
Brandnetels vind je vooral op 
voedselrijke bodems, met veel 
stikstof in de grond. En daar 

kunnen ze bijna de enige plant 
zijn die daar groeit. Een fijne plek 
voor sommige vogels om een 
nest te maken, zoals de nachte-
gaal en de bosrietzanger. 
Brandnetels zijn niet alleen een 
goede voedselbron voor grazers, 
maar ook voor rupsen van diver-
se bekende dagvlinders. Zon-
der brandnetels geen dagpauw-
ogen, atalanta’s en kleine vos-
sen. Maar ook veel kleinere, on-
opvallende nachtvlinders zet-
ten hun eitjes af op de brand-
netel. De brandnetel zelf is geen 
nectarplant: de bestuiving vindt 
plaats door de wind. En dat be-
tekent dat het een van de plan-
ten is die hooikoorts kan veroor-
zaken.

Grote schrik: de jongen heeft zich 
nu toch geprikt aan de brandne-
tel en heeft jeuk. Geen probleem. 
Vlakbij groeien hondsdraf, veld-
zuring en weegbree. Even wrij-
ven met een blad en de jeuk is 
al bijna weer weg. Of het echt 
helpt? Ik weet het niet; mis-
schien is het gewoon de aflei-
ding. Al gauw is hij weer op zoek 
naar een lekker brandneteltopje!

Mmmm… brandnetels!
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Regio - Het is het al weer bijna vier 
jaar geleden dat de zanggroep is 
opgericht. Volgens velen een schot 
in de roos. De groep bestaat uit 18 
enthousiaste zangers en zangeres-
sen die er echt voor gaan. De naam: 
‘Zanggroep Musica’ is bewust ge-
kozen omdat het eigenlijk geen echt 
zangkoor is. De kwaliteit van zingen 
is natuurlijk heel belangrijk, maar 
zeker niet minder, is de presentatie. 
Het publiek beleeft de concerten als 
louter ontspanning, omdat er, mede 
door de programmering, volop mee-
gezongen kan worden. Ook de Oos-
tenrijkse kleding draagt bij aan de 
gezellige uitstraling. Het repertoi-
re bestaat hoofdzakelijk uit operet-

te melodieën en Nederlandstalige 
meezingnummers. Sinds de oprich-
ting heeft Musica al ruim 40 con-
certen geboekt in de zorgcentra, bij 
de Zonnebloem en andere organi-
saties. Voor de vele optredens zoekt 
Musica versterking, dames en voor-
al heren. De repetities zijn meest-
al op de woensdagavond in het Ho-
ge Heem te Uithoorn. Belangstel-
lenden kunnen geheel vrijblijvend 
enkele repetities bijwonen. Voor-
af aanmelden is aan te raden. Tel. 
0297-563177 of 06-29283733. Mai-
len kan ook: zanggroepmusica@
kpnmail.nl  Meer info: www.zang-
groepmusica.nl
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Musica zoekt enthousiaste 
zangers!

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl
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Rommelmarkt 
RK H. Johannes 

de Doper 
Mijdrecht/Wilnis - Op 9 april 
is het dan zo ver. Dan starten de 
onze eerste rommelmarkt, geor-
ganiseerd bij de RK kerk Johan-
nes de Doper Mijdrecht-Wil-
nis. . Na een lange periode van 
wikken en wegen is er binnen 
een kleine commissie besloten 
het de eerste keer te houden in 
’t Oude Parochiehuis. Aange-
zien het weer in april doet wat 
het wil en we kleinschalig willen 
beginnen leek ons dat een goed 
alternatief in plaats van het op 
het kerkplein te organiseren . 
Wat zal er die dag allemaal aan 
rommel te koop worden aan-
geboden? U moet denken aan 
boeken, speelgoed, klein huis-
raad, curiosa, cd’s/films. Dus 
absoluut geen grote dingen zo-
als meubels, koelkasten en wat 
dies meer zij.Verder zijn er nog 
een aantal mensen die zelfge-
maakte kaarten,eigen gekweek-
te bloemen, eigenhandig ge-
breide sokken etc. aanbieden. 
Om de omzet en de gezelligheid 
te verhogen zal er ook een Rad 
van Fortuin aanwezig zijn. Al-
tijd een leuk loterijmoment bin-
nen zo’n gebeuren. Ze hebben 
het nog niet gehad over de be-
stemming waarvoor we dit initi-
atief gestart zijn. In overleg met 
de locatieraad is er besloten te 
gaan sparen voor het orgel. Dit 
instrument heeft een grondige 
opknapbeurt nodig. Wat moe-
ten we tijdens de vieringen zon-
der een goed werkend orgel? 
Daarom zal de bestemming in 
het vervolg de naam ”’t Orgel-
fonds” krijgen. Dus houd zater-
dag 9 april van ’s morgens 10.00 
uur tot ’s middags 16.00 uur vrij 
in jullie agenda! Dan kunnen 
jullie getuige zijn van een ge-
zellig gebeuren in ’t Oude Paro-
chiehuis. De bar zal de gehele 
tijd geopend zijn. Daar kunnen 
jullie terecht voor een hapje en 
een drankje..

Wilnis - In de ruimte van Stee-Inn 
in Dorpscentrum Willisstee hangen 
vanaf 1 april aquarellen en penteke-
ningen van Paul Blokdijk met als on-
derwerp de Polder. Paul is een rea-
listische schilder die al 40 jaar in de 
polders rond Wilnis de watergan-
gen afloopt met zijn vliegenhengel 
en fototoestel. Van de foto’s maakt 
hij thuis tekeningen en aquarellen, 
want de weidsheid en de details 
spreken hem aan. Paul woont nu in 
Houten, na vele jaren in Vianen te 
hebben gewoond, waar hij ook in de 
Vijfheerenlanden en nu rond Houten 
van de polder genoot en nog geniet. 
Als regelmatig bezoeker van Dorps-

centrum Willisstee - als instructeur 
van de vliegvisschool, die er twee 
keer per jaar vier zaterdagen cur-
sussen geeft - zag hij de exposities 
in de ruimte van Stee-Inn en door 
opmerkingen over zijn eigen exposi-
ties in Houten kwam het tot een uit-
nodiging om in hier zijn werk te la-
ten zien. Paul is na zijn pensioen veel 
gaan schilderen en tekenen, naast 
zijn werk als bestuurslid van het wa-
terschap, redacteur van De Neder-
landse Vliegvisser, watermonsteraar 
voor de plaatselijke hengelsportver-
eniging, enzovoorts. Bezichtiging 
kan plaatsvinden binnen de ope-
ningsstelling van “Stee-Inn”.

Aquarellen en pentekeningen 
van de Polder

Mijdrecht - De kinderen van OBS 
De Trekvogel liepen twee weken ge-
leden rondjes om de school en haal-
den daarmee geld op voor de Clini-
Clowns. Dinsdag 29 maart werd de 

cheque trots overhandigd aan een 
ambassadeur van de stichting. Door 
deze actie kunnen nog meer kinde-
ren in het ziekenhuis lachen, ont-
spannen en genieten!

Sponsorloop De Trekvogel 
levert 2500 euro op

Mijdrecht - Zondag 10 april a.s. 
wordt de jaarlijkse onderdelenmarkt 
van Midden-Nederland weer ge-
houden. Deze zal plaatsvinden bij 
het landbouw meganisatiebedrijf 
Roeleveld & Bos aan de Tienboe-
renweg 15 te Mijdrecht. De stichting 
“De Historie Herleeft in de Vecht-
streek” heeft de organisatie van de 
onderdelenmarkt in handen. Deze 
stichting organiseert ook het His-
torisch Festival in Vreeland. Op de 
onderdelenmarkt worden er voor-
werpen verhandeld die iets met de 
historie te maken hebben. Dit va-
rieert van oldtimer tractor onder-
delen tot kleding. Maar ook antie-
ke gebruiksvoorwerpen, documen-
tatie van uw voertuig en gereed-
schappen enzovoort. Handelaren 
vanuit heel Nederland en particu-
lieren uit de omgeving die de voor-
jaarsopruiming achter de rug heb-
ben, komen met een karren vol han-
del naar Mijdrecht. Ze komen snel 
van hun spulletjes af. Dit geeft de-

ze ruilbeurs iets extra’s. Door de di-
versiteit van de handelaren en parti-
culieren wordt er over het algemeen 
goed zaken gedaan. Tevens is er 
gelegenheid om met mede hobby-
isten of oude bekenden die u tegen 
het lijf loopt, een praatje te maken 
in de koffiehoek. Een deel van de 
baromzet doneren wij dit jaar aan 
de Voedselbank in Mijdrecht. De-
ze onderdelenmarkt is voor bezoe-
kers geheel gratis en er is volop gra-
tis parkeergelegenheid. De organi-
satie wil erop wijzen dat de vroe-
ge vogels onder ons de meeste en 
beste handel doen, want op=op en 
weg=weg! Als u interesse heeft om 
op deze onderdelenmarkt uw over-
tollige onderdelen of voorwerpen te 
verhandelen, dan dient zich uiterlijk 
voor 9 april a.s. op te geven bij, Roel 
Zeldenrijk tel: 0653 683625 of roel.
zeldenrijk@kpnmail.nl. Openingstij-
den: Zondag van 07.00 tot ca.14.00 
uur. Alle informatie vind u ook op 
www.historie-herleeft.nl 

Onderdelenmarkt 
Midden-Nederland

Mijdrecht - Op donderdagmid-
dag 31 maart is een serie Spaan-
se lessen gestart op OBS De Een-
dracht, onder de deskundige lei-
ding van docente Eulalia Fernan-
dez. Leerlingen van de groepen 6, 7 
en 8 die zich hiervoor hebben op-
gegeven, ervaren een keer per week 
na schooltijd hoe je een eenvoudig 
gesprek kunt voeren in het Spaans. 
Deze lessen zijn vooral communi-
catief gericht: de kinderen leren de 
taal op een interactieve en coöpe-
ratieve manier en aan de hand van 
zeer gevarieerd lesmateriaal (film-
pjes, liedjes, puzzels, spelletjes, 
enz.). Zij ontdekken tijdens de les-

sen veel wetenswaardigheden over 
de Spaanstalige cultuur en het le-
ven in Spanje. Waarom Spaans als 
tweede taal op een basisschool?
Juist op jonge leeftijd kan het goed 
zijn kinderen kennis te laten maken 
met een ‘vreemde’ taal; het leren 
van een nieuwe taal gaat ze vaak 
gemakkelijk af en het kan een uit-
daging zijn. Spaans is een wereld-
taal en wordt niet alleen in Spanje, 
maar ook in bijna geheel Midden- 
en Zuid-Amerika gesproken. Het 
is een logische en gestructureerde 
taal en vaak reeds aanwezig in de 
wereld van de kinderen door mu-
ziek, vakantie en eten. 

Spaans leren op OBS 
De Eendracht!

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Deze keer reizen we 
af naar het verre 
Indonesië daar 
ik graag “echte” 
boeddha’s wil kopen 
en niet degene die je 
overal en nergens zag.

Omdat wij inmiddels al va-
ker in Indonesië waren ge-
weest hebben we daar in-
middels onze eigen chauffeur 
en vriend Ketut die ons dage-
lijks in de rondte rijd en as-
sisteert op onze zoektochten. 
Onze eerste kennismaking 
met deze taxi chauffeur Ketut 
was op een gezinsvakantie, 
waar hij ons de mooie be-
zienswaardigheden liet zien. 
Nu zijn daar de wegen niet 
zoals we het hier in Neder-
land zijn gewent, maar veel 
afgebrokkelde smalle wegen 
en scherpe bochten alwaar 
men gewoon midden op de 
weg rijd.  Het is daar een ge-
woonte om voor een bocht 
te toeteren, zodat je in “vei-
ligheid” een bocht kan ne-
men. Althans dat hopen ze. 
Door de vele bochten en het 
bijbehorende getoeter, noem-
de onze zoon hem niet Ketut 
maar Toetoet. Ketut uitgelegd 
dat ik deze reis op zoek was 
naar boeddha’s van hout en 
op linnen. Zo kwamen wij bij 
een familie terecht die hou-
ten boeddha’s op bestelling 
maakte, wat inhield dat elke 
generatie van deze bewuste 
familie zijn “eigen” boeddha 
maakte. Na twee weken kre-
gen we bericht dat we moch-
ten komen om een collectie 
uit te zoeken. Daar aangeko-
men viel onze mond open, de 
gehele binnenplaats stond vol 
met boeddha’s en de gehele 
familie zat eromheen en ons 
vol verwachting aan te kij-
ken. Het was inderdaad dui-
delijk dat er verschillende ge-
neraties aan hadden gewerkt 
en wilden dus niemand teleur-
stellen. En niet dat er echt lelij-
ke tussen zaten, maar de een 
nog mooier dan de andere. 
Na een enorme collectie te 
hebben uitgezocht, kwamen 
er steeds meer en meer me-
de dorpsbewoners aangelo-
pen om bij ons te zitten. Het 
werd duidelijk dat het hele 
dorp op de hoogte was dat 
wij de hele familie hadden 
voorzien van een goed jaar, 

waardoor iedereen ons 
uitnodigde om bij hun fa-
milie of vriend/kennis te ko-
men kijken die ook wel wat 
voor ons konden maken. 
Na deze geslaagde boed-
dha tocht, zaten we weder-
om in de auto op jacht naar 
boeddha’s op linnen. Ui-
teraard was dit niet moei-
lijk te vinden, de boeddha’s 
zijn daar te kust en te keur 
en hangen overal. Maar dit 
was niet wat ik zocht, na da-
gen te hebben rondgetoerd 
komen we uiteindelijk in the 
middle of nowhere terecht bij 
een kunstenaar die met goud-
verf en bladgoud werkt. Ik 
stapte vrolijk uit de auto met 
een gevoel van dit gaat ein-
delijk lukken. Een oude dame 
begroete ons vriendelijk maar 
sprak geen Engels, waardoor 
wij Ketut als tolk gebruikte. 
Haar zoon was de kunste-
naar maar die was niet aan-
wezig, we moesten de vol-
gende dag terug komen, dan 
zou hij er zijn. En zo zaten 
we de volgende dag weer in 
de auto vol goede moed om 
“eindelijk” mooie boeddha’s 
te laten maken. Aangekomen 
werden we wederom begroet 
door de vriendelijke moeder 
die snel naar haar mobiel 
greep om haar zoon te laten 
komen. Na een uur kwam hij 
eindelijk opdagen…je zou 
toch denken dat ze graag 
wat geld willen verdienen, 
maar dit is voor hun begrip-
pen normaal in de zin van re-
lax, komt allemaal goed. Dui-
delijk aangegeven wat ik wel 
en niet wilde, kwam in orde, 
hij zou “mooie” boeddha’s 
gaan maken. Hij heeft ons 
ruim de “tijd” gegeven om te 
“relaxen” en uiteindelijk heeft 
hij ons niet teleurgesteld. Hij 
had een prachtige collectie 
voor ons gemaakt. Sampai 
waktu berikutnya (tot de vol-
gende keer).

Ida MiltenburgIda MiltenburgIda MiltenburgIda MiltenburgIda Miltenburg

KUNSTCOLUMN DEEL 2KUNSTCOLUMN DEEL 2

Op zoek naar de

KUNST 
schat

LinkedIn training bij het 
vinden van werk 
Regio - Ben je op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg 
te denken. Een profi el op Linke-
dIn betekent zichtbaar en vindbaar 
zijn voor een toekomstige werkge-
ver of recruiter. Als je jouw Linke-
dIn-profi el inzet om nieuw of an-
der werk te vinden, doe het dan wel 
goed! Vertel welke baan je wilt en 
laat je resultaten zien. Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
coach van Rooskleurig Coaching: 
“ik zie veelvuldig dat mensen op 
hun LinkedIn profi el hebben staan 
dat ze op zoek zijn naar een nieu-
we uitdaging, maar met die vermel-
ding kan niemand iets. Je moet an-
deren laten weten wát je zoekt en 
duidelijk te laten zien waar je ver-
stand van hebt. Vertel waar je goed 
in bent, waar je nog beter in wilt 
worden en waarvoor en waarom je 
gevraagd wilt worden. Als je Linke-
dIn nog niet gebruikt of wel, maar 
niet weet wat je er allemaal precies 
mee kan, is deze uitgebreide Linke-

dIn training iets voor jou! Rose-Ma-
rie geeft op een praktische en hel-
dere manier uitleg over het invullen 
en inzetten van je profi el bijvoor-
beeld je samenvatting, specialitei-
ten en relevante trefwoorden. Maar 
ook het gebruik van aanbevelingen, 
deelnemen aan groepen en het vol-
gen van bedrijven. Verder manieren 
om je netwerk te vergroten en uiter-
aard het vinden van vacatures. Na 
afl oop van de training kan je zelf-
standig aan de slag met solliciteren 
en netwerken op LinkedIn. De Lin-
kedIn training is zaterdagmiddag 16 
april a.s. van 12.30 tot 15.30 uur en 
wordt gehouden in de bibliotheek in 
Mijdrecht - Dr. J. van der Haarlaan 
8. Aanmelden en informatie? www.
rooskleurigcoaching.nl of bel naar 
06-5313 5015. Als je mensen kent 
die op zoek zijn naar [ander] werk 
tip ze dan over deze LinkedIn trai-
ning.
 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant

Dinercheque van Cees Mur 
voor Inge van Kampen
Mijdrecht - Mevrouw Inge van 
Kampen kreeg afgelopen vrijdag-
middag uit handen van Cees Mur 
een dinercheque van 75 euro uitge-
reikt. De eigenaar van het gelijkna-
mige garagebedrijf aan de Ooster-
landweg verloot dit jaar elke maand 
een dergelijke prijs onder zijn klan-
ten die bij hem hun auto APK laten 
keuren en/of een onderhoudsbeurt 
laten uitvoeren. De gelukkige was 
dit keer Inge van Kampen uit Zeven-
hoven, want ook zij is klant bij Gara-
ge Mur. De blije winnares nam afge-
lopen vrijdagmiddag na het ophalen 
van haar auto, een Toyota Corrola, 
de felicitaties in ontvangst en kreeg 
daarbij zowel bloemen als natuurlijk 
de cheque overhandigd. Daarmee 
gaat zij naar eigen zeggen samen 
met haar zoon Bart lekker uit eten 
bij Rendez Vous met wie Cees Mur 
daarvoor afspraken heeft gemaakt.
“Ik ben er hartstikke blij mee want ik 
win eigenlijk nooit wat. Al heel veel 
jaren ben ik klant bij Cees Mur. Ik 
denk al langer dan 27 jaar. Met de-
ze auto 11 jaar en daarvoor 17 jaar 
met een Starlet. Ik ben een fervent 
Toyotarijder, maar ben ooit bij Cees 
Mur terecht gekomen voor keuring, 
onderhoud en reparatie en dat be-
viel zo goed dat ik nooit meer bij 
deze garage ben weggegaan,” al-
dus Inge. “Cees is een geweldi-
ge vakman. Ook als het oudere au-

to’s betreft zorgt hij dat de eigenaar 
er weer veilig en vertrouwd mee de 
weg op kan. Cees is een uitsteken-
de en veelzijdige monteur die goede 
adviezen geeft, prima service ver-
leent en betaalbare prijzen rekent. 
Hij geeft nadat de auto in onder-
houd is geweest ook vaak aan wat 
mogelijk een volgende keer vervan-
gen moet worden, zoals een band, 
een accu, nieuwe remmen en der-
gelijke. Ik kan er dan rekening mee 
houden dat de kosten hoger kunnen 
uitvallen. En in bijna honderd pro-
cent van de gevallen klopt het ook 
altijd. Dat vind ik nou het leuke van 
Cees. Hier weet je waar je aan toe 
bent en je wordt nooit een oor aan-
genaaid. Om al deze redenen blijft 
Garage Mur voor mij het beste en 
ook vertrouwde adres om mijn au-
to in onderhoud te geven,” licht In-
ge toe.
Met deze leuke actie wil Cees Mur 
aan een stukje klantenbinding 
doen. Hij is blij met alle auto-eige-
naren die hun wagen voor APK, on-
derhoud en/of reparatie aan hem 
toevertrouwen. Om die reden wil 
hij ook een keer iets terug doen. 
De laatste week van de komende 
maanden zullen weer andere klan-
ten van Cees Mur in de prijzen kun-
nen vallen met een vervolg op de-
ze aantrekkelijk en vooral ‘smakelij-
ke’ actie.

Hollandse Avond Groep 8 
Hofl andschool
Mijdrecht - Met deze uitnodiging 
werden de kinderen van groep 8 
van de Hofl andschool vrijdagmid-
dag 1 april 2016 aangenaam ver-
rast. Was het nu een 1 april grap of 
niet?? Sommigen wisten zeker van 
niet, anderen twijfelden...uiteindelijk 
kwam toch iedereen ’s avonds naar 
school. Daar werden ze uitgenodigd 
om deel te nemen aan “Ik hou van 
Holland” onder de bezielende lei-
ding van de gastvrouw van de avond 
“Linda de Mol”
Team Oranje streed onder leiding 
van “Guus Meeuwis” tegen team 
Rood Wit Blauw onder leiding van 
“Jeroen van Koningsbrugge”. Met 
de TV ronde konden punten wor-
den verdiend door vragen over (on)
bekende televisie fragmenten te 
beantwoorden. Met de Taal ron-
de moesten woorden juist worden 
gespeld en een echte Hofl androd-
del worden doorverteld aan elkaar. 

Met de Muziek ronde konden mu-
ziek fragmenten geraden worden 
aan de hand van een melodie, foto’s 
of een rebus. Met de Spelletjes ron-
de moest aan de hand van foto’s uit 
de oude doos bekende Hofl anders 
geraden worden. Hierbij ontstonden 
af en toe hilarische momenten als 
de kinderen zichzelf herkenden op 
de foto’s. Daarna werd het verjaar-
dag spel gespeeld dat af en toe tot 
spannende momenten leidde. Ten 
slotte probeerden de teams met be-
hulp van het rad van fortuin de winst 
naar zich toe te trekken.
Na de prijsuitreiking ging het dak 
eraf met de DJ’s Nick de Klockx 
en Jappy. Uitbundig werd er ge-
danst en gefeest. Zelfs de stoelen-
dans, limbodansen en de polonaise 
mochten niet ontbreken. Kortom het 
was weer een spetterend groep 8 
feest waar nog lang over nagepraat 
kan worden!!

Hoogvliegers gezocht 
voor Hilversum
De Ronde Venen - De Stichting 
Hoogvliegers vliegt met zieke en ge-
handicapte kinderen, het hele jaar 
door en vanaf elk vliegveld in Neder-
land. Piloten, veelal beroepsvliegers, 
stellen hun vrije tijd, helikopter en 
vliegtuig daarvoor beschikbaar. Meer 
dan 15 keer per jaar wordt er een 
speciale dag georganiseerd. Op za-
terdag 17 september wordt er voor de 
tweede keer een dag georganiseerd 
in Hilversum. Deze dag is onder an-
dere voor kinderen uit De Ronde Ve-
nen, Woerden en Bodegraven. Alles 
wordt uit de kast getrokken om de 
kinderen een dag te bezorgen die ze 
niet licht zullen vergeten. Naast piloot 
zijn, genieten ze van vrachtwagens, 
mooie auto’s en veel meer activitei-

ten, zodat het hele gezin een dagje 
uit heeft. Wil je Hoogvlieger worden 
of wil je iemand opgeven? Dan gel-
den de volgende regels:
•  Je hebt nog niet eerder gevlogen 

met of dankzij Stichting Hoogvlie-
gers (want dan ben je al Hoog-
vlieger)

•  Je hebt een (chronische of termi-
nale) ziekte of bent (verstandelijk 
of lichamelijk) gehandicapt

•  Je valt in leeftijdscategorie tussen 
6 t/m 17 jaar

•  Je woont in Bodegraven, Woerden 
of De Ronde Venen

Meld je aan via www.stichtinghoog-
vliegers.nl en wellicht word jij ook 
Hoogvlieger en ben jij erbij in Hilver-
sum op 17 september.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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De politiek van de 
toekomst!
Waarom doet ‘iedereen’ zo ver-
baasd over de lokale DRV-poli-
tiek? De motie van wantrouwen 
tegen het ‘oude’ college is exact 
tussen de twee verkiezingen in, 
door twee van de vier coalitiepar-
tijen in stemming gebracht. Dit 
kan maar twee dingen beteke-
nen. De doelen van RVB en het 
CDA zijn tot op dit moment niet 
gehaald en deze doelen zijn al-
leen met de VVD alsnog te rea-
liseren. Dus wordt er een bana-

nenschil neergelegd, waarover 
het ‘oude’ college wegglijdt. Dit is
dan het einde van dit oude colle-
ge. Een nieuw college heeft met
gelijkgestemden nu twee jaar om 
de doelen van de partijen wel te 
halen. Deze zakelijke vorm van 
politiek bedrijven mag niemand 
verbazen. Het is de nieuwe poli-
tiek, de politiek van de toekomst.

Jan Platvoet
Mijdrecht

Buurtbingo in 
wijkgebouw Present
Mijdrecht – Net als elke 2e dinsdag 
van de maand is er 12 april weer een 
buurtbingo in wijkgebouw Present. 
Bingospelers zijn welkom vanaf 
13.30 uur, de bingo start 14.00 uur. 
Een serie mooie prijzen staat alweer 
klaar, zoals een goed gevulde plan-
tenbak, prachtige decoraties, een 
keukenmixer met mengkom en an-
dere elektrische apparaten. Natuur-
lijk is er ook weer een waardebon 
bij van Indonesisch afhaalcentrum 
Batavia aan de Anselmusstraat. 
De spelers kunnen 7 rondes mee-

doen voor 3 prijzen per ronde: een-
tje voor 1 volle rij, een andere voor 2 
rijtjes vol en de grootste prijzen zijn 
voor een volle kaart. Eén kaart kost 
0,50. Iedere bezoeker kan rekenen 
op gratis koffi e en thee met wat lek-
kers. Dat staat klaar vanaf 13.30 uur. 
De bingo zelf start om 14.00 uur in 
Wijkgebouw Present, Johan van Re-
nessestraat 16, te bereiken via het 
schoolplein tussen basisschool De 
Fontein en BSO Kind & Co.
Elke 2e dinsdag van de maand, ook 
op 12 april, 10 mei en 14 juni.

Informatieavond over 
oorsuizen
Regio - Op woensdag 20 april 2016 
organiseert Stichting Hoormij i.s.m. 
Ziekenhuis Amstelland in Amstel-
veen een informatieavond over tin-
nitus (oorsuizen) voor mensen met 
tinnitus, partners en andere geïnte-
resseerden. Ongeveer één miljoen 
Nederlanders heeft last van oor-
suizen (tinnitus), en naar schatting 
60.000 worden daardoor in ernsti-
ge mate belemmerd in hun dage-
lijkse leven. Tinnitus kost ons 2,3 
procent van het jaarlijkse zorgbud-
get. Kortom, tinnitus is een zware 
last voor patiënten en samenleving. 
Daarom wordt tijdens dit program-
ma niet alleen ingegaan op de oor-
zaken en behandelmethodes maar 

zijn er ook twee ervaringsdeskundi-
gen aanwezig, die vertellen uit eigen 
ervaring. Er worden praktische ad-
viezen gegeven over het leven met 
tinnitus, wanneer medische behan-
deling niet mogelijk is. Inloop is om 
19.00 uur en het programma be-
gint om 19.30 uur. Locatie Zieken-
huis Amstelland/Ontmoetingsruim-
tes. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven voor deze bijeenkomst op 
de website van Ziekenhuis Amstel-
land of van Stichting Hoormij.
http://www.stichtinghoormij.nl/
items/nl-nl/agenda/voor-iedereen/
stichting-hoormij-organiseert-infor-
matiebijeenkomst-over-tinnitus-in-
amstelveen

Eenzijdig ongeval
Mijdrecht - Gisterenmorgen rond 
acht uur verloor een automobiliste, 
die op de Proosdijstraat in Mijdrecht 
reed, door nog onbekende oorzaak 

Wethouder op werkbezoek bij 
‘Samen sterk voor kinderen’
De Ronde Venen - Wethouder Al-
drik Dijkstra bezocht een ouder-
avond van de sta sterk training voor 
het jonge kind om zo kennis te ma-
ken met het werk van de stichting 
samen voor Kinderen. Op deze trai-
ning werken kinderen aan sociale 
vaardigheid en weerbaarheid. In fe-
bruari 2016 startte deze groepstrai-
ning voor kinderen uit de groepen 
2 en 3. Dat hier grote behoefte aan 
is was wel duidelijk aangezien er 16 
aanmeldingen binnen kwamen ter-
wijl er maar plek was voor 8 kinde-
ren. De kinderen, allen afkomstig 
van verschillende basisscholen, ko-
men 10 keer naar de groep. Daar-
naast komen ouders en leerkrach-
ten naar twee ouderbijeenkomsten. 
Wethouder Aldrik Dijkstra bezocht 
de tweede ouderavond om een in-
druk te krijgen hoe de kinderen en 
hun ouders aan de slag gaan met de 
ontwerpen die in de training behan-
deld worden zoals sterke lichaams-
taal, vragen stellen & antwoord ge-
ven, nee zeggen, je mening ge-
ven, samen spelen en ruzie oplos-
sen. Er word niet alleen inhoudelij-

ke informatie gegeven, ouders er-
varen de spel- en werkvormen ook 
zelf om een goed beeld te krijgen 
van de manier waarop hun kind in 
de groepstraining mag leren.. Veel 
kinderen zijn al gestart met het oe-
fenen met nieuw gedrag thuis in het 
gezin en op school. In het kader van 
het werkbezoek ging de wethouder 
ook in gesprek met twee meiden en 
hun ouders die eerder via de stich-
ting een faalangstreductietraining 
en weerbaarheidstraining volgden. 
Het was natuurlijk wel spannend 
om door de wethouder geïnterviewd 
te worden. Gelukkig brak het ijs al 
snel en ontstond er een leuk ge-
sprek waarbij de meisjes goed kon-
den vertellen wat hen zo geholpen 
had en de ouders konden aanvullen 
hoe zij de de training ervaren had-
den. Beide meiden gaven aan dat ze 
verwachten dat ze zonder de trai-
ning minder sterk in hun schoenen 
hadden gestaan op hun (middelba-
re) school en zelfs “een stuk min-
der gelukkig” . Voor meer informa-
tie over de stichting kijk op www.ss-
vk.nl

de macht over het stuur. Zij ramde 
hierbij een geparkeerd staande au-
to. De vrouw raakte hierbij gewond 
en is overgebracht naar het zieken-
huis. Beide auto’s raakte fl ink be-
schadigd. 





Mijdrecht - Met de vestiging 
van een nieuwe winkel in hart-
je Mijdrecht is de leegstand ander-
maal teruggebracht. In het voor-
malige pand van Zwart Schoenmo-
de is sinds 18 maart neergestreken 
J&E Fashion en Lifestyle waar Jolan-
da van Heest een gevarieerd aan-
bod aan kleding, woonaccessoires, 
lampen, glas, kleine meubeltjes en 
woondecoraties presenteert. Niet 
in grote hoeveelheden, maar klein-
schalig en dat is wat het aantrekke-
lijk maakt om de winkel eens bin-
nen te lopen, nader kennis te maken 
en de sfeer te proeven. Als ‘shop-in-
shop’ is er een leuk assortiment aan 

cadeauartikelen voor de liefhebber, 
waaronder geursmeltkaarsjes, een 
assortiment Bomb Cosmetics met 
heerlijke geurtjes voor in alle ka-
mers, bruisballen voor in bad, foto-
lijstjes etc. Kortom, een breed aan-
bod aan steeds wisselende artike-
len. Verder kunst in de vorm van ori-
gineel artwork in foto’s en prints van 
Melanie Dalebout (mtedesigns).

Kleinschalig
“We hebben kleurrijke en trendy da-
meskleding in de winkel. Op dit mo-
ment voorjaars- en zomermode. Van 
alles slechts enkele stuks, zodat ie-
mand die het koopt met iets exclu-

siefs voor de dag komt. In de winkel 
kan men het in de kleedruimte aan-
passen. Verder hebben we ook tas-
sen en allerlei bijpassende acces-
soires, zoals kettingen en armban-
den. Dat alles tegen betaalbare prij-
zen. Ook daarvan zijn er steeds wis-
selende collecties. Wij zijn van plan 
alles wat uit te breiden maar het 
blijft kleinschalig,” aldus een gepas-
sioneerde Jolanda die erop wijst dat 
op de eerste verdieping haar zoon 
Elroy sinds kort een haarsalon heeft 
waar dames en heren terecht kun-
nen. Zowel de winkel beneden als 
de kapsalon boven heeft in eigen 
beheer een restyling ondergaan. 
Het ziet er allemaal uitnodigend en 
trendy uit. J&E Fashion en Lifestyle 
heeft weer een ander assortiment 
dan andere winkels van dit genre 
in Mijdrecht. Diversiteit zorgt voor 
traffic in de Dorpsstraat en dat is nu 
juist ook de bedoeling. Jolanda en 
haar zoon zijn pas begonnen met de 
winkel en hebben heel wat plannen 
om het aanbod uit te breiden en zo 
aantrekkelijk mogelijk voor belang-
stellende klanten te maken. Zij wil-
len inspelen op de vraag naar bij-
zondere voorwerpen en artikelen en 
Elroy wenst natuurlijk ook zijn klan-
tenbestand in de kapsalon op te 
bouwen. En nu maar hopen dat dit 
zal lukken en J&E Fashion en Life-
style een lang leven beschoren zal 
zijn in de Mijdrechtse Dorpsstraat. 
J&E is ook bereikbaar via Facebook.
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Jan en Dina Straver
65 jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

De laatste was een zandzuiger. Daar 
heeft zoon Piet ook nog mee geva-
ren en die heeft hem in 2008 ver-
kocht. Intussen zijn ook twee klein-
zoons actief in de binnenvaart.

Dekknecht en huisvrouw
Jan ontmoette Dina aan boord van 
het schip van zijn vader. Dat was 
vóórdat hij als militair naar Indië 
ging. In 1946 voer zijn vader een 
dagje met een aantal schoolkinde-
ren. Dina ging ook mee, want die 
was kleuterleidster. Ze hebben el-
kaar niet meer uit het oog verlo-
ren en na zijn diensttijd trouwde het 
stel op 28 maart 1951 voor de wet 
in de gemeente Amstelveen en op 
5 april in de katholieke kerk in Nes 
a/d Amstel die er nog steeds staat. 
“Ja, we hebben overal en nergens 
gewoond omdat het schip ons thuis 
was. Overigens hebben we wel nog 
8 jaar in St. Pancras bij Alkmaar ge-

woond,” weet Jan zich te herinne-
ren. “Aan boord was altijd veel te 
doen. Ik was dekknecht, huisvrouw 
en ook nog moeder van drie kinde-
ren, te weten twee dochters en een 
zoon. Huisvrouw ben ik nog steeds 
en dat is al mooi genoeg,” vult Di-
na olijk aan die en passant nog even 
opsomt dat er inmiddels 8 kleinkin-
deren en 10 achterkleinkinderen 
zijn. Jan en Dina wonen inmiddels 
28 jaar op hun huidige stek in een 
fraaie en knusse woonark te Vinke-
veen. Zo blijft het idee van ‘wonen 
op een boot’ toch nog een beetje le-
ven. Ook al omdat foto’s en teke-
ningen van de binnenvaartschepen 
die ooit hun eigendom zijn geweest, 
de wanden sieren. Bij de kamerdeur 
hangt de scheepsbel van de m/s 
Morgenster, het eerste binnenvaart-
schip van Jan’s vader waardoor het 
verleden nog eens extra wordt be-
nadrukt.
Ook dit briljanten bruidspaar heeft 
de felicitaties van ZM de Koning 

gekregen, evenals van de Commis-
saris der Koning van de provincie 
Utrecht. Door de gemeente De Ron-
de Venen was een bloemstuk be-
zorgd en burgemeester Maarten Di-
vendal kwam dinsdag 29 maart per-
soonlijk het bruidspaar feliciteren in 
de recreatiezaal van Maria Oord. Hij 
nam traditiegetrouw als geschenk 
het fotoboek Wolken Wind en Wa-
ter van Maarten Koch mee. En een 
feestje? Dat vond afgelopen zondag 
in Dorpshuis De Boei plaats voor fa-
milie en vrienden.
Bruidspaar, namens de Nieuwe 
Meerbode van harte gefeliciteerd 
met het bereiken van dit uitzon-
derlijke kroonjaar in de huwelijk-
se staat. Waar diamant al iets bij-
zonders is tegenwoordig, mag bril-
jant er helemáál zijn. Zo te zien en te 
merken zijn er nog volop kansen om 
voorlopig van het goede des levens 
te kunnen blijven genieten. ‘Recht 
zo die gaat’ aanhouden dus maar en 
op tijd en wijle het anker uit!

Nieuw in Mijdrecht:

J&E Fashion en Lifestyle

Dance Gathering haalt 
Stanley Burleson naar DRV
De Ronde Venen - Op 17 april  is 
de tweede Dance Gathering De 
Ronde Venen met topdocenten 
voor élke dansworkshop én elke 
dansstijl. Vier fantastische docen-
ten zijn uitgenodigd om zondag 17 
april 2016 in De Ronde Venen dans-
workshops te geven: Claire Philip-
part, Bart Sluis,  Ivan Tay én Stanley 
Burleson! The Dance Gathering De 
Ronde Venen is geïnitieerd en gefi-
nancierd door Stichting Kunst Rond 
de Venen en is georganiseerd in sa-
menwerking met Balletschool Ab-
coude,  Jazz en Showballet Nico-
le en Dansstudio Sundance.  Ieder-
een vanaf 9 jaar t/m volwassenen 
kan meedoen aan deze Dance Ga-
thering. Inschrijving is open voor ie-
dereen uit de gemeente. De groe-
pen worden zoveel mogelijk inge-
deeld naar leeftijd. Hoe de groeps-
indeling er uit gaat zien is afhanke-
lijk van de inschrijvingen. Op zon-
dag 17 april krijgt iedereen zijn of 
haar eigen workshoprooster.  Er zijn 
dansworkshops in vier disciplines:
Klassiek Ballet door Claire Philippart
Claire Philippart is voormalig solist 
van Het Nationale Ballet en heeft ja-
ren lang gedanst bij dit gezelschap. 
Na haar carrière als danseres heeft 
ze een dansdocentenopleiding ge-
daan in Frankrijk. Ze geeft met veel 
plezier lessen op verschillende bal-
letscholen. In deze workshop gaat 
Claire klassiek repertoire aanleren, 
de kinderen krijgen een choreogra-
fie uit het ballet Coppelia aange-
leerd, de jongeren en volwassenen 
gaan een gedeelte uit het Zwanen-
meer leren.

Modern door Bart Sluis
Bart Sluis studeerde in 1996 af aan 
de opleiding Jazz-Theater en Show-
musicaldans. Hij begon zijn dans 

carrière bij Introdans Educatief, 
waarna hij danste in zowel moder-
ne en jazzdans gezelschappen. Ook 
danste hij in musicals in binnen- 
en buitenland en in televisiepro-
gramma’s. Bart geeft sinds 2004 les 
aan de Theaterschool Amsterdam. 
Daarnaast werkt hij als gastdocent 
bij verscheidene dansopleidingen 
en producties, op dit moment bij de 
5’o clock class, de Urban Contem-
porary (JMD) op de Theaterschool, 
Utrechtse Dansacademie, UVA Am-
sterdam en De Chassé Dance Stu-
dio’s. Naast het les geven werkt hij 
door als danser en (assistent) cho-
reograaf.

Hiphop door Ivan Tay
Met meer dan 20 jaar ervaring op 
het gebied van lesgeven is Ivan Tay 
de man die iedereen in beweging 
krijgt. Hij vertoonde zijn kunsten in 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Israël, Rusland, Griekenland, China, 
Engeland en de USA. Zijn drijfveer?: 
Liefde voor dans en vooral de passie 
om dit op enthousiaste wijze over 
te brengen. Dit is wat hij doet op 
zijn eigen dansschool en op de vele 
dansscholen en evenementen waar 
hij wordt uitgenodigd. Zijn Hiphop/
Streetdance lessen houdt hij ge-
varieerd door invloeden uit andere 
dansvormen te gebruiken. Ivan vindt 
het belangrijk dat iedereen zich op 
zijn gemak voelt en het kweken van 
zelfvertrouwen is een belangrijk on-
derdeel van zijn les. Dansen is be-
leving en populaire muziek zweept 
iedereen op! Let’s bounce! Let’s 
dance! Ivan: “Ik presenteer dans met 
een lach. Let’s have fun!” 

Musicaldans door 
Stanley Burleson
Stanley Burleson speelde in veel 

musicals zoals Cats, Elisabeth, Les 
Miserables, Joe, Chicago. Daar-
naast deed hij de choreografie voor 
diverse televisieprogramma’s. Hij 
was juryvoorzitter in televisie pro-
gramma’s en speelde gastrollen in 
diverse series. Op dit moment speelt 
Stanley in Sister Act de rol van Cur-
tis. Voor meer info: www.stanleybur-
leson.com. De workshops worden 
op de volgende locaties gegeven
-  Kunst Rond de Venen, Wagen-

maker 99, 3648 KV Wilnis
-  Jazz en Showballet Nicole, Groot 

Mijdrechtstraat 2, 3641 RW 
Mijdrecht

-  Beuving Lifestyle, Nijverheids-
weg 17K-1, 3641 RP Mijdrecht

-  J.-Sports, Industrieweg 27, 3641 
RK Mijdrecht

Inschrijven
Je schrijft je in voor de hele dag en 
je kunt daarbij je voorkeur aangeven 
voor twee verschillende workshops. 
Voor de derde workshop word je 
ingedeeld. De kosten van deelna-
me zijn 17,50 voor de hele dag, dus 
voor deelname aan drie workshops 
en een lunch. Inschrijven kan tot 
maandag 11 april, via je eigen dans-
school of via admin@kunstrondde-
venen.nl. Voor alle workshops geldt 
dat er een maximum aantal deelne-
mers afgesproken is, vol is vol!

Grote Opel Astra show bij 
Van Kouwen
Regio - Op zaterdag 9 april orga-
niseert Van Kouwen een groots 
Opel Astra Event in haar vestigin-
gen in Amsterdam Zuidoost, Hoofd-
dorp en Aalsmeer. Aanleiding is 
de komst van de nieuwe Opel As-
tra Sports Tourer, dé stationwagon 
waar al lang naar wordt uitgekeken! 
Het nieuwe model Astra (5 deurs en 
Sports Tourer) heeft vorige maand 
de titel Auto van het Jaar 2016 ge-
wonnen dus dat nu ook de Sports 
Tourer in de showrooms staat is 

een feestje waard. Gratis 10-pun-
ten controle met 25,- beloning. Om 
dit te vieren zetten de werkplaatsen 
zaterdag de deuren open en kun-
nen alle bestaande Opel Astra rij-
ders hun auto gratis laten contro-
leren op 10 veiligheidspunten. Als 
dank ontvangt men na de contro-
le een cheque van 25,-, te beste-
den bij een volgende onderhouds-
beurt. Daarnaast staan in alle show-
rooms natuurlijk de nieuwe Opel 
Astra Sports Tourer en de 5 deurs 

Prinsessia Show in Crown 
Theater Aalsmeer
Regio - Goed nieuws voor de fans 
van Prinsessia, want Roos, Linde, 
Iris, Madeliefje en Violet ruilen de 
prinsessenschool tijdelijk in voor 
het theater! Ze zijn dinsdag 3 mei 
om 14.00 uur in het Crown Theater 
Aalsmeer. De vijf vriendinnen heb-
ben elke vrije minuut benut om kei-
hard te oefenen voor hun eerste 
liveshow. Reken dus maar dat het 
zal sprankelen op het podium! Wil jij 
je favoriete prinses in levende lijve 
aanschouwen? Kriebelen je stem-
banden nu al, omdat je luid wil mee-
zingen met die heerlijke prinsessen-
liedjes? Laat het trompetgeschal 
dan onmiddellijk aanrukken en doe 
een vreugdedansje; de meiden kij-
ken alvast reikhalzend uit naar jullie 
komst en beloven jullie een konink-
lijk spektakel.

Kom verkleed
Zorg dat je er koninklijk uitziet, want 
na de voorstelling kun je de Prinses-

sen een handje geven en met hen 
op de foto.

Wil je kaarten kopen of meedoen 
aan de kleurwedstrijd?
Ga naar de website www.crown-

theateraalsmeer.nl. Hier kun je de 
kleurplaat downloaden. Lever de-
ze in voor de voorstelling, dan win 
jij misschien wel een van de leuke 
prijzen. De hoofdprijs is een Prin-
sessia Sprookjesboek.
De reguliere prijs voor de voorstel-
ling is: 22,50. Kom je gezellig met 
familie (vanaf vier personen) dan 
betaal je de Familiepakketprijs van 
19,15 per persoon. We zien je graag 
3 mei in Crown Theater Aalsmeer.

klaar voor een proefrit. Kopers van 
de Astra ontvangen 1000,- extra in-
ruil bovenop Autotelexwaarde, een 
gratis tankpas van 500,- (alleen dit 
weekend) én 1000,- cashback van 
Opel Nederland. Natuurlijk kunt u 
ook voor een Astra occasion uit de 
ruime voorraad kiezen. Ook daarop 
krijgt u 1000,- extra inruil.

Alle Astra modellen op een rijtje 
in Amsterdam en zondag open
Om de historie van de Astra model-
len in beeld te brengen, staan in de 
vestiging in Amsterdam Zuidoost 
alle Astra modellen van de afgelo-
pen 25 jaar op een rij. Vanaf sep-
tember 1991 tot en met de nieuwe 
Sports Tourer. U bent van harte wel-
kom om deze unieke range te ko-
men bekijken. Dit kan op zaterdag 
maar óók op zondag 10 april; dan 
is deze vestiging namelijk ook open 
en kunt u nog een extra dag profi-
teren van de gratis tankpas, cash-
back en extra inruil-actie. Ieder-
een is welkom in de werkplaatsen 
en showrooms op zaterdag 9 april 
van 9.00 tot 17.00 uur in Amsterdam 
Zuidoost, Hoofddorp en Aalsmeer. 
En op zondag 10 april in de show-
room in Amsterdam Zuidoost van 
11.00-16.00 uur.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Gall & Gall Amstelplein,
winkel van het eerste uur

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels eens in het zonnetje; elke week een. 
Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben 
ze te bieden voor hun klanten en hoe willen de win-
keliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien 
zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? 
En zo meer.
Gall & Gall bijt het spits af. De drankenwinkel is er al 
vanaf het eerste uur gevestigd, zij het toen nog onder 
een andere naam. “In het begin zat Gall & Gall hier 
wat kort daarvoor samen is gegaan met een dranken-
zaak van ImPoDra die werd opgeheven,” kan Mar-
tin Lotterman Kaja zich nog herinneren. Hij is al ne-
gen jaar ‘uitbater’ van deze slijterij die een zeer uitge-
breid assortiment alcoholische en non-alcoholische 
dranken op de plank heeft staan. Gall & Gall heeft 
vaak aantrekkelijke aanbiedingen in wijn en sterke 
drank tijdens de Wilde Wijndagen, Wilde Whisk(e)y 
dagen, Doppenacties enzovoort, waarbij fi kse kortin-
gen worden gegeven. Kaarthouders van Gall & Gall 
genieten altijd 10 procent korting en ontvangen te-
vens gratis het blad ‘Proef’ met interessante achter-
grondinformatie over wijnen, bieren en alle ande-
re soorten (sterke) dranken, lekkere bijpassende ge-
rechten en recepten. De winkel is een paar keer ver-
bouwd waarna nieuwe winkelformules gezorgd heb-
ben voor een breed, maar tevens overzichtelijk assor-
timent. Vandaag de dag kan men ook via de webwin-
kel dranken bestellen en kopen waarna die aan huis 
worden geleverd.
“Voor de liefhebbers van wijn is Gall & Gall een veel 
bezochte winkel. Ik ben zelf vinoloog, dus ik kan klan-

ten goed adviseren. Maar ik heb ook een vast klan-
tenbestand voor de whisky’s. Daarvan hebben we 
heel gevarieerd assortiment van wel 200 soorten in 
de winkel, variërend van mild en zacht tot krachtig en 
rokerig. Hoe ik sta tegenover de verdere ontwikkeling 
van het winkelcentrum? Positief! Uitbouwen is prima, 
mits dat gepaard gaat met een grotere diversiteit aan 
winkels. Dus met een aanvullend assortiment, als het 
even kan speciaalzaken. Dan krijg je ook meer traffi c. 
We moeten minimaal in evenwicht blijven met win-
kelcentrum Zijdelwaard. Als het gebeurt moet je voor 
iedereen uit de regio wel goed bereikbaar blijven, zo-
als met de auto. Dat is heel belangrijk.” Aldus Martin.





Mijdrecht - Voor de tweede keer 
op rij moest Argon naar de num-
mer twee van de competitie en ook 
voor de tweede keer leverde dit een 
gelijke eindstand op. Na een goede 
eerste helft kwam thuisploeg Zwa-
luwen na rust meer en meer opzet-
ten en met de uiteindelijke 1-1 kon 
iedereen eigenlijk wel vrede heb-
ben. De spanning bovenin de rang-
lijst nam hiermee wel toe, vier ploe-
gen mogen zich vanaf vandaag nog 
kanshebber voor de titel noemen.
Argon moest vanwege een over-
daad aan gele kaarten deze mid-
dag zowel Jesse van Nieuwkerk als 
Bas Pel buiten de opstelling houden 
en daarom was gekozen voor Jes-
se Stange als diepste spits met So-
ner Gedik vanaf de linkerkant. In 
de openingsfase was niet te mer-
ken, dat dit een andere samenstel-
ling was, want Argon startte sterk 
en had de overhand. Dat leverde al 
in de eerste minuten werk op voor 
doelman Martin van de thuisploeg, 
die attent op moest treden bij moge-
lijkheden voor Jesse Stange, Syrano 
Morrison en nogmaals Jesse Stan-
ge, maar de Hoornse doelwach-
ter kweet zich van zijn taak. Daarna 
kreeg de defensie van de gastheren 
wat meer grip op de aanval en za-
gen de toeschouwers een gelijk op-
gaande strijd, waarbij de thuisploeg 
vooral mikte op de sterke spits Öz-
türk, die door Floris Mulder ech-
ter goed in bedwang werd gehou-
den. Na een klein half uur riep de 
thuisploeg na een ingreep van Wilco 
Krimp om een strafschop, maar de 
sterke leidende scheidsrechter zag 
in deze situatie geen overtreding. 

Simpel
Kort hierna leidde te simpel balver-
lies van Ian van Otterlo voor een 
gevaarlijke uitbraak, maar ditmaal 
was het Floris Mulder, die redding 
bracht. In de laatste tien minuten 
voor rust waren er voor beide doe-
len opwindende momenten, maar 
doelman Martin stopte een harde 
inzet van Wouter Winters, spits Öz-
türk klopte een bal voor het doel van 
Romero Antonioli langs, een doel-
punt van Floris Mulder werd wegens 
buitenspel van Wilco Krimp niet toe-
gekend en Romero Antonioli wist 
een inzet van Grent tot hoekschop 
te verwerken.
Toch moest de scheidsrechter voor 
het rustsignaal een treffer in zijn 
boekje noteren, want Jesse Stan-
ge brak in blessuretijd over de rech-
tervleugel uit, gaf de bal precies op 

tijd in de voeten van Soner Gedik, 
die alleen voor de doelman heel veel 
tijd nam om tot scoren te komen, de 
eerste inzet zelfs door een verdedi-
ger voor de doellijn weggekopt zag 
worden, maar in de rebound dan 
toch de openingstreffer wist aan te 
tekenen, 0-1. Na rust hield Argon 
aanvankelijk de zaken rustig onder 
controle, maar toen de thuisploeg 
met het inzetten van Pengel een ex-
tra aanvaller in het veld bracht en 
Argon als tegenzet middenvelder 
Ian van Otterlo inwisselde voor de 
verdedigend ingestelde Roy Verkaik 
kreeg de thuisploeg langzaam maar 
zeker de overhand. Tot veel kan-
sen leidde dit echter niet, want de 
Mijdrechtse defensie stond goed en 
gaf dus weinig mogelijkheden weg 
en als de inzet binnen de palen was 
wist Romero Antonioli die onscha-
delijk te maken. 

Kansrijk
Argon gokte op de uitbraak en 
leek via Syrano Morrison ook kans-
rijk, maar verdediger Rottiné bleek 
te veel ervaring te hebben om in 
de schijnbeweging te trappen en 
bracht redding. Het inzetten van nog 
een verse aanvaller leverde Zwalu-
wen ’30 een kwartier voor tijd dan 
toch de gelijkmaker op, de koud in 
het veld staande Nelen kapte zich 
op de rand van het strafschopge-
bied vrij en schoot met rechts de 
bal langs de vertwijfeld reageren-
de Romero Antonioli, 1-1. In de slot-
fase probeerden beide ploegen nog 
de winnende treffer te scoren. Aan 
Argon zijde slaagde Syrano Mor-
rison er niet in, de bal (die hij zelf 
had weten te onderscheppen) langs 
doelman Martin te werken, iets wat 
spits Öztürk bij Romero Antonioli 
wel wist te doen, maar dat hij daar-
bij een overtreding maakte op Floris 
Mulder was de scheidsrechter niet 
ontgaan, dus ook deze treffer werd 
niet geteld. De laatste mogelijkheid 
van de wedstrijd was voor Argon via 
invaller Randy Hondius, maar deze 
slaagde er niet in de bal na een uit-
braak van Jesse Stange langs Mar-
tin in de verre hoek te krijgen.Na 
enkele terecht toegevoegde minu-
ten blessuretijd hield scheidsrech-
ter Greveling het voor gezien en 
zochten beide teams de kleedkamer 
op in de wetenschap, dat er nog 5 
heel spannende wedstrijdrondes 
zullen volgen. In de eerste van de-
ze vijf ontvangt Argon zaterdag het 
Alphense ARC, een semiderby dus. 
Foto: sportinbeeld.com
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Steve Suppan weergaloos
Vinkeveen - Voor een uitverkocht 
huis in Vinkeveen De Boei heeft 
Steve Suppan het waargemaakt. In 
een 10 ronden durend gevecht te-
gen Giorgi Kulumbegashvili uit Ge-
orgië veroverde hij de jeugd wereld-
titel in de klasse superlight gewicht 
van de Universal Boxing Organisati-
on. De entourage van het boks ga-
la was fantastisch. De Evolution of 
Boxing III overtrof alle verwachtin-
gen. Denderende muziek, een su-
blieme lichtshow, goed verzorgde 
catering en boksen van een hoog 
niveau dat werd opgeluisterd met 
optredens van Quincy Smolders en 
DJ FunX. Kortom entertainment van 
de bovenste plank. Nadat op zater-
dag 2 april de deuren om 18.00 uur 
geopend werden en Charlie Olf de 
opening verzorgde mocht Gino da 
Fonseca van Team Suppan zijn prof-
debuut maken en hij deed dat over-
tuigend. Met een technisch knock 
out in de eerste ronde liet hij Moritz 
Scacht kansloos. Nadat de daarop-
volgende partij van Rivo Slory en Ri-
cardo Snijders was beëindigd mocht 
Steve Suppan om 20.45 uur zijn op-
wachting maken. Zijn tegenstander 
Kulumbegashvili was vooraf door 
hoofdtrainer Mitchel Suppan uit-
voerig geanalyseerd. 

Onvoorspelbaar
“Een technisch goede bokser, on-
voorspelbaar en continu switchend 
van links naar rechts en dat maakt 
hem een moeilijk te bevechten te-
genstander” aldus Mitchel. De op-
dracht was om goed te bewegen 
vervolgt hij en gecontroleerd de 
punten te scoren. Zo verliep het 
ook. Elke ronde werd op punten ge-
wonnen en wat opviel was de snel-
heid waarmee het bokstalent uit 
Vinkeveen zijn stoten uitdeelde en 
zijn opponent kon ontwijken. On-
aantastbaar was hij. Tot en met de 
10e ronde gretig, zonder een te-
ken van verzwakking. Het trainings-
kamp in Barcelona had zijn uitwer-
king gekregen, volledig fit en voor-
bereid danste Suppan door de ring. 
De eerste drie ronden verliepen 
volgens plan, gedoseerd. Met lin-
ker voorhand rustig aftastend en 
de punten scorend zonder onnodig 
kracht te verliezen, want niet eer-
der in zijn profcarrière bokste Steve 
een gevecht over 10 ronden en met 
een te geforceerd begin zou hij het 
risico lopen teveel krachten te ver-

spelen. Maar met explosieve lever-
stoten en directe stoten op het ge-
zicht van de Georgiër verzamelde hij 
zijn punten en lag hij op koers. “In 
de 7e ronde begon ik wat verzwak-
king in mijn boven benen te voelen” 
vertelde Steve na afloop, maar het 
was niet merkbaar en zoals het ga-
meplan vooraf was opgesteld druk-
te hij zijn stempel al meer in het ver-
loop van de partij en wist zijn op-
ponent in de 10e en laatste ronde 
nog maar nauwelijks een knock out 
te voorkomen. 

Plan
“Het plan was om niet de fout te 
maken te snel naar die knock-out te 
zoeken” legt Steve uit, “maar in de 
laatste ronde was ik er wel op uit”. 
Het was ook vuurwerk wat Suppan 
in die laatste ronde liet zien onder 
enthousiaste toejuichingen van het 
publiek en er was ook geen twijfel 
mogelijk na afloop wie zich jeugd-
wereldkampioen mocht noemen in 
het superlight gewicht van de UBO. 
Voor eigen publiek ontving hij de 
kampioensbelt uit handen van zijn 
vader Armin Suppan. Met dank-
woord aan hun ouders, aan spon-
soren Johan Verwey Studentexpe-
rience en Daan Ebbing en aan al-
le aanwezigen en supporters ver-
kondigde Mitchel om volgend jaar 
een passend vervolg te zullen orga-
niseren in Vinkeveen op de Evolu-
tion of Boxing. Voor Steve volgt nu 
een rustperiode om te kunnen her-
stellen van een handblessure. Maar 
daarna zal deze wereldtitel een op-
stap zijn voor een mooi vervolg in 
zijn boksloopbaan.
Foto’s: sportinbeeld.com 

Rust weergekeerd bij 
Hartenvrouw
Regio - De rust was weerge-
keerd op dinsdagmiddag. Alle da-
mes speelden weer vertrouwd met 
hun eigen partner, op enkele com-
bi’s na die werden gevormd omdat 
een van de dames er niet was. De 
uitslag was dan ook weer als van-
ouds in de A op 1 Geke Ludwig & 
Margo Zuidema, 59,58, op twee El-
ly van Nieuwkoop & Jetty Weening , 
58,33 en op drie Tini Geling & Paula 
Kniep,52,50. In de B lijn was de uit-
slag wat verrassender en waren er 
eens nieuwe namen in de top. De 
eerste plaats was deze week voor 
Cathy Troost & Tineke Staps met 
de mooie score van 62,50%, inval-

ster Atie de Jong kon goed overweg 
met Matty Overwater 57,99% en de 
derde plaats voor Ans Pickkers & 
Loes Wijland, 57,64. Toch maar blij-
ven Ans?! In de B lijn eindelijk eens 
een spel waar zes keer 4 Harten + 
1 werd gespeeld door iedereen. Van 
de 48 spellen 1 keer, en ook niet ie-
dere week, dus dat is best uniek. 
De stand na de derde zitting van de 
laatste ronde is in de A lijn. 1 Tini 
Geling & Paula Kniep , 2 Geke Lud-
wig & Margo Zuidema en 3 Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar.
In de B lijn: Cathy Troost & Tineke 
Staps , 2 Inge Dyrbye & Thea Stahl 
en op 3 Ria Verkerk & Arna Kroon

Argon deelt de punten 
met Zwaluwen ‘30

Bakker en Hendrikx halve 
finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./Café de 
Merel zijn de eerste halve finalis-
ten bekend, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Wim Bak-
ker, Thijs Hendrikx, Bram Koning en 
Bert Dijkshoorn zich naar de halve 
finales, Wim Bakker schakelde fa-
voriet Paul Schuurman uit en Thijs 
Hendrikx rolde alle drie zijn tegen-
standers op in een moyenne van 
0.500 en de verrassing van de zon-
dag Mees Brouwer die Peter Drie-
huis en Hans van Ekris uitschakel-

de, Herman van Woudenberg die 
Martin Heijman en Rijk van Heerin-
gen van de tafel speelde eveneens 
door is Gerard Buis en de volgende 
kwartfinale wedstrijden zijn te spe-
len op de data zaterdag 9 en zon-
dag 10 april alle dagen zal er gestart 
worden om 14.00uur. De halve fina-
les worden op zaterdag 16 en zon-
dag 17 april gespeeld en de finale 
op zaterdag 23 en zondag 24 april 
met acht man. Dit alles in Café de 
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen tel. 0297-263562. 

Inloopavond Kwinkslag
Vinkeveen - Na een zeer geslaag-
de inloopavond in 2015 willen we 
ook dit jaar weer zo’n avond organi-
seren. Op 14 april bent u van harte 
welkom in Sporthal De Boei in Vin-
keveen van 19:30 tot 22:30 uur voor 
een kennismaking met het badmin-
tonspel. Van recreatief een shuttle 

slaan tot op niveau competitie spe-
len is allemaal mogelijk bij Badmin-
tonvereniging Kwinkslag. Het enige 
wat u nodig heeft is sportieve kle-
ding en zaalschoenen. Rackets zijn 
aanwezig en je krijgt er zelf een bij 
het lid worden van onze vereniging! 
Tot 14 april in De Boei.    

Kanovereniging De Ronde Venen
Hoopt op mooie zomer 
De Ronde Venen - Met het ingaan 
van de zomertijd zijn alle activitei-
ten weer van start gegaan. Ook de 
clubavonden op woensdagavond 
zijn weer begonnen en de ope-
ningstocht wordt zondag 10 april 
om 10.00 uur gevaren. Door de ac-
tiviteitencommissie worden er ook 
voor komend jaar interessante toch-
ten georganiseerd. Van korte toch-
ten dichtbij huis tot tochten met iets 
extra’s. Zo staat er een tocht naar de 
bollenvelden gepland. Voor elk wat 
wils. Het recreatieve karakter van de 
tochten blijft de kern. 

Actief buiten zijn
Vanaf de botenloods aan de Heren-
weg 196 in Vinkeveen kan de kajak 
zo vanuit de container het water in. 
Een uitstekende locatie om te star-
ten voor een prachtige tocht over de 
plassen. Elke keer is het water weer 
anders. Prachtig is het om ’s avonds 
de drukte van je af te leggen en ge-
heel te ontspannen in je kajak en te 
genieten van een zonsondergang. 
Met wind wordt een tocht op de 
plassen een uitdaging.

Eigen kajak - wordt juist lid
Wij nodigen u uit om lid te worden! 
Dan kunt u uw niet gebruikte kajak 
weer onder het stof vandaan halen 
of die slechte ervaring met kajak-
ken vergeten. Met een beetje con-
ditie en de juiste aanwijzingen komt 
u een stuk verder en wordt het ka-
novaren een stuk leuker! Door vaker 
te varen neemt ook de snelheid toe 
en ook de stabliteit. Iedereen kan 
het leren. Nederland wordt een stuk 
leuker vanaf het water. Voor begin-
nende of opnieuw beginnende ka-
novaarders is het aan te raden om 
reeds in het voorjaar te starten met 
het opdoen van ritme; techniek en 
conditie. Later in het jaar heeft men 
daar een hoop plezier van wanneer 

de tochten wat langer worden. Juist 
het varen in verenigingsverband 
heeft een toegevoegde waarde. Het 
is gezellig en je leert beter kanova-
ren. 

Verenigingsmateriaal 
beschikbaar
Voor mensen die het kanovaren 
eens willen proberen of voor nieu-
we leden heeft de club kajak ter be-
schikking. Deze kunnen worden ge-
bruikt en zo is het niet nodig om di-
rect een kajak zelf te kopen. Hier-
door is er geen extra drempel om 
niet een keer te starten met varen. 
Als het kanovaren bevalt kan er la-
ter een eigen kajak worden aange-
schaft.

Clubavond
Op de stek aan de Herenweg 196 
heeft de kanoclub veel te bieden 
voor jeugd of volwassenen die be-
langstelling hebben om te gaan ka-
novaren. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. De clubavond op de 
woensdag is om 7.00 uur vertrek bij 
de loods. Iedereen kan een keer vrij-
blijvend meevaren. In mei is er een 
opendag bij de club en kan er ook 
proef worden gevaren.

Ook nieuwe jeugd is welkom
Alle jeugd is welkom! Het enige dat 
nodig is een zwemdiploma. De club 
kan voor kajak en peddel zorgen. 
Hierdoor is de drempel om kennis 
te maken met het kanovaren laag. 
De jeugd vaart op de zaterdagoch-
tend en verzamelt om 10.30 uur. De 
groep is erg enthousiast en heeft al-
tijd veel plezier met elkaar. Al spe-
lend worden de vaartechnieken ge-
leerd. Aan het einde van het seizoen 
vinden de examens plaats. Voor de 
ouders is er de gelegenheid om mee 
te varen en/of te helpen met het be-
geleiden van de jeugdgroep.

CSW dieper in de problemen
Wilnis - CSW is door het verlies van 
2-0 uit bij Valken ’68 dieper in de 
problemen gekomen. Beide ploegen 
stonden op een gelijk aantal punten 
maar Valken loopt dus nu drie pun-
ten uit op CSW in de onderste regio-
nen van de ranglijst. De eerste kans 
van de wedstrijd was voor Valken. 
Een voorzet vanaf de rechterkant 
kwam bij de tweede paal maar werd 
gelukkig voor CSW naast gescho-
ten. Daarna een prima schot van 
Sander Kunkeler dat door de keeper 
van Valken over de lat werd getikt. 
Op een moeilijk bespeelbaar veld 
werd aan beide kanten veel bal-
verlies geleden en erg hoogstaand 
was het allemaal niet. Een paar pit-
tige overtredingen op spits van Hel-
lemondt werd door de scheidsrech-
ter met een vermaning afgedaan. 
Tien minuten voor rust kwam Val-
ken op voorsprong. Een afgemeten 
lage voorzet vanaf rechts werd recht 
voor het doel onhoudbaar ingetikt. 
Voor rust kreeg CSW nog mogelijk-
heden op de gelijkmaker. Een inzet 
van Oscar Leune werd door de doel-

man onschadelijk gemaakt en een 
kopbal van Maikel Pauw werd van 
de doellijn gered. Een forse overtre-
ding van de doelman op de voeten 
van van Hellemondt werd door de 
scheidsrechter gezien als een ver-
dedigende actie. Na rust meteen 
een enorme kans voor Vincent van 
Hellemondt maar ook in dit geval 
was de doelman van Valken de win-
naar. De gehele tweede helft veel 
balbezit voor CSW maar het ontbrak 
de ploeg aan vernuft en creativiteit 
om de muur van Valken te slechten. 
Uit de counters bleef Valken de ge-
vaarlijkste ploeg maar vooralsnog 
konden zij het karwei niet afmaken. 
CSW werd nog een paar keer ge-
vaarlijk via hoekschoppen maar het 
zat er deze middag duidelijk niet in 
voor de ploeg uit Wilnis. Acht minu-
ten voor tijd werd de wedstrijd door 
Valken beslist. Na een prima uitge-
speelde aanval kwam de bal voor 
het doel en vervolgens knap bin-
nengetikt. CSW probeerde nog wel 
wat aan deze stand te veranderen 
maar helaas zonder succes.
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Nieuwe dug outs voor HSV
De Hoef - Afgelopen weekend be-
gon het buiten handbal seizoen 
weer aan de Schattekerkerweg in 
De Hoef. Het was prachtig lente-
weer en dus ideaal om de nieuwe 
dug-outs eens uitgebreid te testen.
Zowel op zaterdag als op zondag 
hebben de meiden van HSV 69 weer 
heerlijk buiten gehandbald.
Mede op zondag waren de presta-
ties super! Zowel meisjes D als de 
dames 1 wonnen allebei hun 1e 
veldcompetitie wedstrijd. We zijn 
erg blij met onze nieuwe dug-out 
die nu aan de andere kant van het 
veld zijn geplaatst, veel beter! 

Ze zijn erg blij dat handbal nu door 
het Nederlands Handbal team in de 
picture staat! Het is een erg leuke 
en snelle sport en als het je leuk 
lijkt, kom gerust een keer meetrai-
nen of kijken bij de thuiswedstrijden 
( zie www.hsv69.nl ) Ze kunnen al-
tijd nieuwe leden gebruiken!
Voor seizoen 2016-2017 zijn zij op 
zoek naar een nieuwe handbaltrai-
ner voor de dames 1 , dames 2 en 
recreanten. Lijkt het jou leuk en bij 
jij die trainer ( in opleiding) die de-
ze teams bovenaan in de poule wil 
laten eindigen? Mail dan even met  
info@hsv69.nl

OBS De Eendracht Groep 
8, tweede
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
was het schoolvoetbal toernooi voor 
de jongens groepen 7 en 8 bij Herta. 
De jongens van de Eendracht hadden 
er erg veel zin in en gingen er  ook 
met vol vertrouwen tegenaan. Onder 

leiding van de moeder van Tim kwa-
men we ongeslagen in de kwart Fi-
nale. Ook de kwart finale wisten we 
te winnen met 1-0 en in de fina-
le moesten we het helaas uithanden 
geven en won de Fontein met 1-0.

HVM MB1 niet in vorm
Mijdrecht - In de competitie van 
de Topklasse spelen de teams twee 
keer tegen elkaar. Afgelopen zater-
dag startte de tweede helft van de-
ze competitie en de tegenstander 
van HVM MB1 was Hurley MB2 
waar ze vorige keer thuis met 0-7 
van hebben gewonnen. Alle ouders 
van MB1 stonden aan de zijlijn voor 
aanmoediging, maar het resultaat 
was zeer teleurstellend.
Ondanks de gedrevenheid en pro-
fessionele coaching van coach Tes-
sa Elferink
 was het team van HVM niet in de 
winning mood. Met een 0-2 achter-

stand gingen ze de rust in en vervol-
gens werd het 0-4 voor Hurley.
MB1 had wel kansen maar he-
laas ging de bal niet in het goal. 
De laatste 10 minuten van de wed-
strijd liet HVM zich weer zien zo-
als we ze kennen: Tempo, focus op 
de bal en gemotiveerd en dat resul-
teerde meteen in 2 doelpunten. He-
laas kwam deze teamspirit te laat 
en werd de eindstand 2-5. Hopelijk 
houdt HVM MB1 de motivatie vast 
zoals ze deze wedstrijd zijn geëin-
digd om de volgende wedstrijd thuis 
tegen Haarlem weer in hun voordeel 
te kunnen eindigen.

Vinkeveen - De Cruyffies van mor-
gen uit Vinkeveen zijn volop in de 
race voor zowel de Kampioens-
schaal als de KNVB-beker.
Woensdagavond werd bijvoorbeeld 
S.V. T Gooi uit Hilversum vanwege 
de Vinkeveense dadendrang met 
6-2 in de derde bekerronde aan de 
kant gezet. En voor de kampioens-
schaal stond afgelopen zaterdag de 
eerste van de laatste vier finales te-
gen “Huizen Hoog Favoriet” op het 
programma. En goed nieuws want 
deze eerste finale werd met 1-0 ge-
wonnen en beslist door een schit-
terende aanval die werd bekroond 
met een ziedend afstandschot van 
Mats (Koetje) Klinkhamer vijf minu-
ten voor rust. 

Hertha speelde vandaag niet goed 
en niet slecht , creëerde vol op 
kansen met Ciaran, Yanick, Mees, 
Frans, Rens en Sem maar ze wil-
den er vandaag gewoon niet in. En 
met zo’n minimale voorsprong werd 
het dan toch nog een spannend slot. 
Maar met de absolute wil om van-
daag niets weg te geven, werden de 
spaarzame counters van Huizen on-
gedaan gemaakt door Tibor, San-
der, Lucas, Mats en Vince. Met spe-
ciale dank aan supergoalie Luca Ir-
ving en topverdediger Daan de Boer 
die de bal in de laatste minuut nog 
even van de doellijn wist te redden. 
Aanstaande zaterdag reizen de Vin-
keveense talentjes af naar Victoria. 
Nog drie finales te gaan! 

Jeugd TV De Ronde Vener wint 
Ronde Venen JeugdCup 2016
Mijdrecht - Zondag 3 april werd 
het jaarlijkse evenement de Ronde 
Venen JeugdCup gespeeld bij ten-
nis vereniging ALTC in Abcoude. 

TV De Ronde Vener was vertegen-
woordigd door twee teams. Het 
meisjes team bestond uit  Nik-
ki Brands, Sem Bierman, Eva Ver-
geer en Lisanne van Eijk. Het jon-
gens team bestond uit Jesse van der 
Helm, Javier van Meinis, Romijn van 
Vliet en Joelle van der Wilt. Alle ten-

nisverenigingen van de gemeente 
de Ronde Venen doen mee aan dit 
evenement en strijden om de gro-
te Cup. 
Na 6 dubbels van de jongens en 6 
dubbels van de meiden, had ten-
nisvereniging de Ronde Vener de 
meeste partijen gewonnen en dus 
de meeste punten om de Cup in 
ontvangst te mogen nemen. Dit is 
voor het eerst dat de cup door de 
jeugd van Tennis Vereniging de 
Ronde Vener is gewonnen.

Met weinig punten spelen 
en 100% scoren bij ABC!
Regio - Na de gezellige Paasdrive 
van vorige week werd donderdag 
de 5 zitting van de 4e competitie-
ronde gespeeld. Nog slechts één 
zitting te gaan, dus het wordt span-
nend voor o.a. Lyda & Jan en Arna 
& Gerda i.v.m. degraderen en pro-
moveren. Zet hem op mensen! Het 
waren superleuke spellen deze och-
tend waarbij regelmatig slem kon 
worden geboden en gespeeld. Ook 
de verdelingen waren soms heel bij-
zonder. 
In de A-lijn spel 11 bijvoorbeeld 
opende noord met 1 harten. Door 
een heel ongelijke verdeling, maar 
met slechts 2 punten, durfde oost 
1 schoppen te volgen. Het contract 
werd uiteindelijk 5 schoppen ge-
doubleerd gespeeld in oost en ging 
maar 1 down. Dit was een mooie 
score voor Ciny & Hetty, want er 
zat voor noord/zuid 6 harten in. Dit 
klein slem contract is wel geboden 
en gemaakt door Corry & Bibet en 
Wies & Marthe. Ook bij spel 1 wil-
de Wies & Marthe graag 6 harten 
spelen, doch dit mislukte en ging 2 
down. Els & Alice hebben bij spel 10 
als enige 6 sans geboden en +1 ge-
maakt. Na een opening van 2 sans, 
durfde de meeste paren toch niet 
verder te gaan dan 3 sans, doch 
je kon zo binnenlopen met die he-
le mooie klaverenkaart bridgers! De 
andere paren hebben namelijk wel 3 
sans + 4 of 5 klaveren + 2 gehaald. 
Goed van jullie Els & Alice! Verder 
waren Greet & Ria de beste bij spel 
21. Zij boden 6 schoppen en maak-
ten dit contract. Enkele paren ble-
ven zelfs steken bij 2 of 3 schoppen, 
maar maakten er wel 6! Ook hier 
weer die leuke verdeling.

In de B-lijn waren de spellen 12 en 
14 zeer opmerkelijk. Bij beide spel-
len was het mogelijk een slem te 
maken. Leny & Phini, boden 6 sans 
bij spel 12 en maakten + 1, een 
mooie 100% score. Andere paren 
kwamen in een 4 schoppencontract 
terecht en maakten +2. Zij boden 
dus het klein slem helaas niet uit. 
En dekking hebbende in de ande-
re kleuren vonden Leny & Phini het 
slimmer om er 6 sans van te maken, 
omdat dit meer punten op zou leve-
ren. Mooi gedaan! Bij spel 14 boden 
en maakten Jany & Hanny 6 schop-
pen, een 100% score. Andere pa-
ren boden en maakten respectieve-
lijk 4 schoppen + 2, 3 schoppen +3 
en Ank & Lotte lieten de tegenpartij 
5 klaveren spelen. Dat laatste ging 
wel 3 down, maar wat punten be-
treft was dit een mooie 100% score 
voor Jos & Nel. 

De uitslag:
A-lijn  
1. Ciny & Hetty  56,25% 
2. /3. Wies & Marthe
en Corry & Bibet  55,63%

B-lijn
1./2. Jany & Hanny
en Arna & Gerda  58,33% 
3. Leny & Jeannet  56,67% 

Lid worden van deze donderdag-
ochtendclub? Gezellige bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn van 
harte welkom. Wij helpen iedereen 
en spelen in twee lijnen. Bel onze 
secretaris telefoon 0297-564729 of 
kom gewoon een keer kijken in het 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan. 

Nieuw initiatief door De Kwakel en Uithoorn

Bokkentocht vervangt 
Poldertocht
Regio - De opwarming van de aar-
de wordt de laatste winters wel heel 
duidelijk merkbaar. Geen tocht der 
tochten meer langs de elf Friese ste-
den, zelfs geen Poldertocht door het 
Uithoornse- en Kwakelse polder-
landschap meer.
Tijd om naar alternatieven om te 
zien. Kwakelaars Ron Voorn en Ger-
rino Pieterse hebben het initiatief 
genomen en organiseren zaterdag-
middag 23 april het alternatief voor 
onze Poldertocht: De Eerste Bok-
kentocht. Een evenement dat u leidt 
langs acht Uithoornse- en Kwa-
kelse etablissementen, waarbij in 
elk twee verschillende Lente-Bok-
bieren wordt geschonken, geser-
veerd met een bijpassende amu-
se. Tussen 14.00-17.00 uur wordt u 
geacht het omstreeks tien kilome-
ter lange parcours af te leggen, per 
fiets, wandelend, op de step, wat u 
maar wilt. Inschrijven en starten kan 
bij elk van de deelnemende taveer-
nes: Drinken & Zo, Café de Gevel, 

Café Herberg 1888, Poldersport, Ca-
fé Anderz, Bar het Fort en kookstu-
dio In Den Ossewaerd. Elk van de 
acht deelnemende locaties zullen 
hun beste beentje voor zetten. Café 
Anderz bijvoorbeeld gaat zijn lente-
bok uit het vat schenken, heeft mu-
ziek van een Brabantse live-band 
en verstrekt een amuse uit groot-
moeders keuken: Gebakken verse 
bloedworst met appel en ui! “Intus-
sen hebben we al enkele verrassen-
de, nee ik bedoel aansprekende na-
men op de deelnemerslijst,” meldt 
een van de initiatiefnemers van de 
tocht Ron Voorn vanaf zijn vakan-
tieadres in Oudenaerde. “De num-
mers een en twee van de laatste 
tocht der tochten, Henk Angenent 
en Erik Hulzebosch, hebben deel-
name toegezegd. Sipkema twijfelde 
nog, maar dat komt vast wel goed. 
It sael heave, om het maar op zijn 
Fries te zeggen!” Alvast aanmelden 
kan op de Facebook pagina van de 
Bokkentocht.

Nog geen lente voor 
Legmeervogels MV C1
Regio - Waar de lammetjes al in de 
weide dartelen en de narcissen vol-
op staan te bloeien, verkeert LMV 
C1 nog in een winterdip. Al sinds 
november niet meer gewonnen, 
werd nu aangetreden in Wilnis te-
gen CSW.  De wedstrijd was koud 
begonnen of een aanvaller van CSW 
werd gevloerd in het strafschopge-
bied. De penalty werd feilloos be-
nut en LMV moest alweer tegen 
een achterstand opboksen. De jon-
gens trokken ten aanval, in de 10e 
minuut resulteerde dit in een enor-
me kans voor Mika , maar zijn inzet 
werd knap gered door de CSW-kee-
per. Na een half uur spelen kantelde 
de wedstrijd en nam CSW het ini-

tiatief over. Dit leverde doelpunten 
op  vlak voor en vlak na rust, tussen-
stand 3-0. LMV bleef knokken, maar 
nam teveel risico waardoor CSW 
uiteindelijk uitliep tot 5-0.  Nog was 
de wil van LMV niet gebroken. Mika 
stuurde Benjamin weg op links, die 
voortrok waarna Noa kon intikken. 
Deze eretreffer werd nog gevolgd 
door een penalty van Mika, nadat 
Benjamin in het strafschopgebied 
werd aangetikt. Eindstand 5-2. On-
danks de nederlaag, lieten jullie zien 
dat jullie wel bereid zijn te vech-
ten voor een overwinning. Houd die 
mentaliteit vast, dan kunnen er ze-
ker nog enkele punten aan het to-
taal toegevoegd worden.     

Hertha D1 ruikt 
kampioenschap

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Het Vinkeveense korf-
balvlaggenschip heeft de nieuwe 
kunstgrasvelden ingewijd met een 
klinkende overwinning op DKV uit 
IJmuiden. Via een 10-8 ruststand 
had het bezoekende DKV het na-
kijken en keerde huiswaarts met 
een 20-14 nederlaag. Coach Hans 
van Dasler had niet de beschikking 
over Mariska Meulstee. Eva Heme-
laar keerde daarom terug in de aan-
valsformatie naast aanvoerster An-
nick Stokhof, Rutger Woud en Mark 
de Haan. In de verdediging startte 
het vaste kwartet Dorien Verbrug-
gen, Emese Kroon, Jelle Mul en Gi-
deon Leeflang. Beide ploegen de-
den in de beginfase niet voor el-
kaar onder. Annick Stokhof zet-
te met een fraai schot de 1-0 op de 
borden. DKV verzilverde een straf-
worp: 1-1. Dorien Verbruggen haal-
de snel hierna haar revanche en til-
de de stand naar 2-1. DKV maakte 
vervolgens weer gelijk 2-2. 
Via een strafworp (Annick Stokhof) 
kwam De Vinken wederom op voor-
sprong 3-2. Met een mooi schot van 
Rutger Woud leken de Vinkeveners 
het eerste gat te slaan: 4-2. Deze 
treffer was overigens het 15.000ste 
competitiedoelpunt voor De Vinken 
1 in haar doelpuntrijke historie! 
DKV liet niet met zich sollen en 
maakte wederom gelijk 4-4. De Vin-
ken ging daarna wat slordig om met 
balbezit, was niet zuiver meer in de 
afronding en liet DKV zelfs uitlopen 
naar een 4-6 tussenstand. Via acties 
van topscoorster Emese Kroon (van-
daag acht maal trefzeker) kwam de 
thuisploeg terug naar 6-6. 
Mark de haan zette een goede dub-
bel met speelmaatje Rutger Woud 
om in een mooie afstandstreffer: 
7-6. DKV bleef spelen op het af-
standsschot van haar topschut-
ter en dat had effect 7-7. Via een 
omdraaibal van de sterk spelende 
Emese trok de stand naar 8-7. Jel-
le Mul wist eveneens de gele korf te 
doorboren met een afstandsschot: 
9-7. DKV sloot aan met een score 
naar 9-8, maar kon niet voorkomen 
dat Eva Hemelaar bij haar doorbraak 

onreglementair moest worden afge-
stopt. Annick Stokhof verzilverde de 
strafworp op slag van rust: 10-8.

Doorzetten
In de rust waren de aanwijzin-
gen van coach Hans heel duide-
lijk. Er werden voldoende doelpo-
gingen ondernomen, maar er wer-
den te weinig doelpunten gemaakt. 
Door meer te willen scoren moest 
DKV de tweede helft uit de wed-
strijd werden gehaald. Emese Kroon 
promoveerde haar eerste doelpo-
ging direct tot een score: 11-8. DKV 
had blijkbaar een evengoede preek 
gehad en wist snel weer terug te 
keren in de wedstrijd: 11-10. Door 
treffers van Annick, Emese en nog 
eens Emese (strafworp verkregen 
door Jelle Mul) kon het thuispubliek 
weer juichen: 14-10. Ook Eva He-
melaar wist de korf te vinden en zo 
werd het 15-10. Na een tegensco-
re van DKV werd het thuispubliek 
getrakteerd op een minder sportief 
gebaar, waardoor de strijd ook los 
van het korfbalspel een tikkeltje op-
laaide. Mede opgezweept door de-
ze fysieke strijd ging De Vinken ex-
tra goed door met het spel zelf. Jelle 
en Emese bleven vrij lopen voor het 
afstandsschot: 17-11. Snelle doel-
punten van DKV en de inbreng van 
meer routiniers brachten de ploeg 
even terug tot 17-13. Maar opnieuw 
bracht het koppel Jelle - Emese met 
heerlijke doelpunten het publiek tot 
euforie: 19-13. Een speelster van 
DKV liet de laatste treffer voor de 
uitspelende ploeg bijschrijven: 19-
14. Net voor tijd werd Mark de Haan 
foutief afgestopt, waardoor Annick 
Stokhof met vijf treffers van het veld 
af ging 20-14.

Volgende week
Volgende week zaterdag 9 april 
treedt De Vinken 1 aan tegen een 
goede bekende. In Huizen treedt 
men aan tegen Huizen 1. Dit sei-
zoen zijn er al drie ontmoetingen 
geweest, waarbij De Vinken twee-
maal wist te winnen. De wedstrijd 
wordt gespeeld om 15.30.
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