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KORT NIEUWS:

De Zonnebloem
Johan Liesveld
40 jaar vrijwilliger
Mijdrecht - Johan kwam vorige week woensdagavond
nietsvermoedend naar de afdelingsvergaderin. Jan Boonstra
van de provinciale afdeling van
de Zonnebloem en Stefan Cornelissen van de regioafdeling
waren aanwezig. Jan speldde het gouden speldje voor
40-jaar vrijwilligerschap op en
reikte de oorkonde uit alsmede
een bloemenbon. De vrouw van
Johan was ondertussen ook
binnengekomen om het feestje mee te maken. Een heerlijk flesje wijn werd aan Johan
overhandigd en een bloemetje voor zijn vrouw. Daarna was
het koffie drinken met wat lekkers van de plaatselijke bakker.
Voorzitter
In een eerder artikel heeft u
kunnen lezen dat de toenmalige voorzitter afscheid had genomen en wij een nieuwe voorzitter zochten, dat is gelukt.
Zijn naam is Antoon Peek, hij
was woensdag jl. voor het eerst
aanwezig. Succes Antoon! Met
dit artikel vragen de Zonnebloem om nieuwe vrijwilligers,
heeft u zin/tijd om vrijwilliger te
worden bij de Mijdrechtse afdeling? De hoofdtaak is het bezoeken van een gast(e). Daarnaast organiseren ze activiteiten waarbij vrijwilligers nodig
zijn om te helpen. Vijf keer per
jaar hebben ze een afdelingsvergadering om de relevante zaken te bespreken. U kunt
zich aanmelden bij de secretaris Yvette Janmaat, telefoon 06
12241209

Woerdense Verlaat

Heb jij passie voor
het ambachtelijke
timmermansvak?

Dan zijn we mogelijk op zoek naar jou!
In de functie als zelfstandig allround
timmerman staat het realiseren van
de woonwensen van onze klanten
centraal.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur je CV naar info@niesing.nl of
bel 0172-408261 en vraag naar
Janco de Vink.
Meer info:
http://niesing.nl/vacatures.htm

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

De Ronde
Venen
Kandidaat raadsleden gezocht!

Verkeershinder door
aanleg rotonde Amstelhoek
Amstelhoek - Om de verkeersveiligheid te verbeteren, legt de provincie Utrecht een rotonde aan
in Amstelhoek, bij het kruispunt
Mijdrechtse Zuwe/Ringdijk Tweede Bedijking. Daarnaast wordt een
gedeelte van de Mijdrechtse Zuwe ingericht als 30 kilometerweg.
Het gaat om het gedeelte tussen
de Ringdijk Eerste Bedijking en de
brug over de Amstel. De werkzaamheden zijn een vervolg op de omleg-

ging van een gedeelte van de N201
door de provincie Noord-Holland.
De omlegging heeft gevolgen voor
de bestaande weg door Amstelhoek
die nu voor een deel een andere,
meer lokale functie krijgt. De inrichting van de weg wordt hierop aangepast en er komt een rotonde.
Verkeersmaatregelen
De wegwerkzaamheden worden
uitgevoerd tussen 3 april en 2 ju-

ni 2017. De aannemer werkt in zeven opeenvolgende fasen, op doordeweekse dagen tussen 06:00 en
18:00 uur en gedurende vier weken ook ’s avonds, ’s nachts en in
de weekenden.
Tot 29 april (fase 1 en 2) kan alle verkeer passeren waarbij er wel
sprake kan zijn van enige vertraging. Vanaf 29 april tot 2 juni (fase
3 t/m 7) zijn er diverse wegafsluitingen en omleidingsroutes.

Verzoek tot uitstel verkoop
legakkers niet gehonoreerd
De Ronde Venen - D66 heeft voor
de raadsvergadering van 27 maart
een interpellatie aangevraagd over
de voorgenomen veiling van 44 legakkers. Een interpellatie komt niet
zoveel voor. Het is een mondelinge bevraging van het college over
een onderwerp dat niet officieel op
de agenda staat. D66 vindt dit nodig omdat de veiling van legakkers
heeft geleid tot veel vragen en ongerustheid bij de gebruikers van de
plas en zelfs tot verscheidene berichten op TV en in de krant.
D66 is geen voorstander van het
verkopen van legakkers maar begrijpt dat de kosten van onderhoud
moeilijk door het plassenschap zijn
op te brengen.” Maar het moment

én de manier waarop nu tot verkoop wordt overgegaan kan absoluut niet door de beugel. Door te
kiezen nu al te gaan verkopen, terwijl het nieuwe bestemmingsplan
nog niet klaar is, ontstaat er veel
onzekerheid over wat er straks wel
of niet is toegestaan op de legakkers en onder welke voorwaarden.
Door te kiezen voor een veiling, dus
voor verkoop aan de hoogstbiedende, krijgen vooral speculanten ruim
baan om een legakker te bemachtigen en niet de liefhebbers van natuur, rust en cultuur, bij wie de legakkers wel in goede handen zijn.
Natuurlijk zegt het college dat het
streng zal handhaven op de gebruiksvoorschriften, maar D66 weet

Feestelijke opening de
Bibliotheek Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 8 april bent
u van harte welkom bij de feestelijke opening van de Broedplaats in
Vinkeveen. Om 14.00 uur zal wethouder Anco Goldhoorn de Broedplaats officieel openen, maar u bent
al vanaf 12.00 welkom om een kijkje
te nemen. In de Bibliotheek kunt u
deze middag uw oude boeken laten
taxeren. Taxateur Arie Molendijk uit

Rotterdam is expert op het gebied
van oude en antieke boeken en was
organisator van diverse boekenmarkten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Verder heeft hij kennis van oude foto’s, ansichtkaarten en albums.
Ook kunt u een boekfacefoto laten maken. Kent u het fenomeen?

zo langzamerhand wat de beloften
van het college op dit punt waard
zijn. Dat is wel te zien aan het aantal
illegale bouwwerken op de legakkers. D66 ziet graag dat de natuur
en recreatiewaarde hoog blijven op
de plas, dat er duidelijke afspraken
komen over wat wel en niet mag en
dat er gehandhaafd wordt op illegale bouwwerken. Daarom is D66 tegen deze veiling van de legakkers in
de Vinkeveense Plassen. En tegen
de verkoop van legakkers, voordat
gesproken is over de verschillende
belangen rondom de plas en de regels en afspraken geregeld zijn”, aldus D66.
Vervolg elders in deze krant.
Met een stukje van het gezicht op
de omslag en een stukje van jezelf krijg je soms hilarische effecten. Mirjam Schiethart maakt deze
middag boekfacefoto’s. U kunt zelf
een boek meenemen, een boek met
een gezicht natuurlijk. En in de Bibliotheek liggen ook boekface-boeken klaar.
Voorleesmiddag
In de week voorafgaand aan de
opening is er in de Bibliotheek op
woensdagmiddag een doorlopende
voorleesmiddag voor kinderen tot
6 jaar. En voor de oudere kinderen

Î Heb jij goede ideeën voor jouw dorp of voor onze
gemeente?
Î Weet jij wat er leeft onder inwoners, ondernemers
of verenigingen?
Î Houd jij van een hobby die nooit klaar is?
Î Sta jij voor een sociale en leefbare gemeente met
als basis de uitgangspunten van het CDA?
Schrijf dan een brief waarom jij voor het CDA gaat
en wij jou op onze kandidatenlijst moeten zetten voor
de nieuwe raadsperiode. Stuur dan een brief voor 1
mei 2017 naar trudidevries@ziggo.nl

Eerste stap voor vernieuwing
gebied Tuinderslaan
Mijdrecht - Het college van B en W
heeft dinsdag 28 maart 2017 de eerste stap gezet om te komen tot vernieuwing van het gebied Tuinderslaan in Mijdrecht. Samen met bewoners, tuinders en andere ondernemers is een toekomstbeeld opgesteld om de Tuinderslaan en omgeving om te vormen van tuinbouwgebied tot ‘aantrekkelijke dorpsrand’
met woningen en recreatiemogelijkheden. Het college van B en W
heeft besloten dit toekomstbeeld
verder uit te werken. Op dit moment
zijn verschillende functies in het gebied gevestigd. Een aantal tuinders
heeft er een bedrijf, er is een aantal bedrijven uit andere sectoren gevestigd en er staan woningen. Wethouder David Moolenburgh: ,,Het
risico bestaat dat daardoor het gebied verpaupert. Dat willen we niet.
Daarom zijn in overleg met bewoners, tuinders en andere ondernemers drie scenario’s ontwikkeld en
besproken. Hierdoor is duidelijkheid
ontstaan over de mogelijkheden en
kansen van het gebied en hoe bewoners, tuinders en ondernemers,
maar ook provincie en landbouworganisatie LTO hier tegenaan kijken.’’

hofpark en de Oosterlandweg - te
laten zoals het nu is of om het om
te vormen tot een duurzaam tuinbouwgebied vielen om verschillende redenen af. De bewoners en ondernemers zien de meeste kansen
in het scenario het gebied om te
vormen tot een overgangszone tussen het dorp en de groene polders.
Dat betekent onder andere dat op
beperkte schaal woningbouw mogelijk zou moeten worden, maar ook
dat er recreatiemogelijkheden komen, zoals fiets- en wandelpaden.
De gemeente gaat nu in overleg
met bewoners en ondernemers een
integrale gebiedsvisie opstellen.
Daarin moet onder meer duidelijkheid komen over de verhouding tussen woningbouw, bedrijven en recreatie, de ontsluiting voor het verkeer en de financiële haalbaarheid.
Het streven is deze visie eind dit jaar
af te ronden.

Kansrijk
De scenario’s om het gebied - dat
wordt begrensd door de Schattekerkerweg, Kerkvaart, het Wickel-

Verkeersveiligheid
Vooruitlopend op de visie wordt dit
jaar de kruising Oude Spoorbaan/
Oosterlandweg opgeknapt om te
komen tot een betere en veiligere
verkeersafwikkeling. Ook wordt onderzoek gedaan hoe de verkeersveiligheid op de Oosterlandweg in
zijn geheel kan worden verbeterd,
met extra aandacht voor de kruising
met de Schattekerkerweg.

is er een speurtocht door de Bibliotheek. Iedereen is van harte welkom
tussen 14.00 en 17.00 uur. U hoeft
geen lid te zijn.

uur per dag, 7 dagen per week via
de website van de Bibliotheek materialen verlengen, reserveren en
online inschrijven.

De Bibliotheek krijgt ruimere
openingstijden
Op deze nieuwe locatie in de Broedplaats heeft de Bibliotheek de mogelijkheid ruimer open te gaan: de
Bibliotheek is vanaf nu elke werkdag geopend vanaf 9.00 uur. Tot
14.00 uur is er zelfbediening, u kunt
dan zelfstandig gebruik maken van
de Bibliotheek: uw materialen terugbrengen of nieuwe materialen
lenen, een krantje lezen of de computer gebruiken. Wilt u hulp van
een bibliotheekmedewerker dan
kunt u terecht op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00
tot 18.00 uur. En u kunt natuurlijk 24
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
10.00-14.00
sinds 1888
DezaRonde
Venenu.- De Nederlandse Zuwe
Patiënten
Vereniging,
afdeling De
Hofpoort
apotheek
Ronde
Venen, hoopt
dinsdag
Polanerbaan
2, 3447
GN 11 april
2017
haar jaarvergadering
Woerden,
0348-427851 te houKantooradres:
den.
Het onderwerp
deze avond
Open:
ma. t/m vr. voor
08.00-17.30
u.
19
is: Anselmusstraat
‘Luisteren en troosten’
. De spreekBuiten
deze
tijden
kan
men
3641
Mijdrecht
ster
vanAM
deze
avond is mevr. A. Snitterecht
bij:
Tel.
0297-581698
selaar,
pastoraal medewerker van de
Apotheek
Woerden
Mobiel
06-53847419
Herberg te Oosterbeek. Iedereen is
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
welkom
om bijvan
deze
avond aanweAanleveren
advertentie:
vr. 17.30-22.00
u.;
za en zo.
Dinsdag
voor
10.00
uur
10.00-22.00 u.

hulpverlening
STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen
36 Mijdrecht
DERap,
RONDE
VENEN
R.
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van
Psychologenpraktijk
ZorgDijk
in de
thuissituatie. 7
Behandelcentrum
Careyn
dagen per week, 24
uur per dag
Maria-Oord.
Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie
0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoeSinds
een jaar
benons
ik bestuurslid
bij allerarmsten die hopen op een belen. Meer
over
op www.sosderondevenen.nl.
de Stichting OntwikkelingsSamen- ter bestaan. Bij een falende overwerking de Ronde Venen. Dat doe heid blijven zij vaak afhankelijk van
ik vanwege de leuke mensen die hulp van buitenaf. Gelukkig zijn er
zich inzetten en omdat ik de mis- nog steeds ontwikkelingsorganisasie van onze stichting mooi en ge- ties die zich op deze groepen richfocust vind: Door educatie mensen ten. En gelukkig zijn er ook nog
zelf in staat stellen een betere toe- steeds veel kleine, sympathieke en
komst op te bouwen. St. Ontwikke- goed gecontroleerde particuliere
lingsSamenwerking De Ronde Ve- initiatieven zoals de onze, om hulp
nen doet dat met investeringen in te bieden. Die hulp lijkt soms een
kleinschalige educatieprojecten. druppel op een gloeiende plaat,
Kleinschalig is mooi, grootscha- maar in een tijd van teruglopende
lig is uit. Dat heeft de Nederlandse overheidsinvesteringen moeten we
overheid een aantal jaren geleden kleinschalige initiatieven als de onal in gang gezet. Grote ontwikke- ze dubbel koesteren! Daarom gaan
lingsorganisaties werden fors ge- wij als stichting hard door met het
kort op hun subsidies. Terwijl daar inzamelen van geld voor de prachde geldpotjes opdroogden wisten tige projecten die nog moeten worgrote bedrijven steeds meer geld den uitgevoerd. Eén manier om
aan te trekken. Onder het motto: geld binnen te halen is u als lezer
hulp en handel gaan goed samen, aan te moedigen mee te doen met
zijn door de overheid vele privaat- de Rabo Fietstocht op zaterdag 10
publieke samenwerkingen gestart, juni 2017. Fiets op die dag één van
in landen en regio’s waar bedrij- de mooie routes die zijn uitgezet
ven hun producten of grondstoffen in het Groene Hart. Fiets met ons
vandaan halen. Daarbij investeren mee, 12, 30 of 100 km! Geef bij
bedrijven en overheid samen in uw inschrijving St. Ontwikkelingsproductieregio’s. Een goeie match, Samenwerking De Ronde Venen
want door te investeren in econo- aan als begunstigd goed doel. Dan
mische ontwikkeling wordt vaak schenkt de Rabobank per gereden
ook sociale ontwikkeling op gang route een vast bedrag aan onze
gebracht. En vanuit de gedachte stichting. Houd verdere aankondi‘geen vis, maar een hengel’ wordt gingen in de gaten en fiets met ons
geen afhankelijkheid gecreëerd. mee. Samen kunnen we het verMaar wat gebeurt er in landen en schil maken!
regio’s zonder relevante grondstoffen of productie? Ook hier zijn er Stefanie Miltenburg

Fiets mee en steun
onze Stichting

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Bankrekening
NL23ABNA0459118994
Bankrekening
NL23ABNA0459118994
t.n.v.
t.n.v. Stichting
Stichting OntwikkelingsSamenwerking
OntwikkelingsSamenwerking De
De Ronde
Ronde Venen
Venen
Schattenkerkerweg
11, 1426
AZ De Hoef.
Postbus 54, 3645
ZK Vinkeveen, email:
sosderondevenen@gmail.com
Email: sosderondevenen@gmail.com

Taxateur Arie Molendijk
komt naar Vinkeveen
Vinkeveen - De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Rotterdam komt
zaterdag 8 april van 13.00 tot 16.00
uur naar de bibliotheek in Vinkeveen, Herenweg 63 om oude en
zeldzame boeken, handschriften
en oude bijbels voor het publiek op
hun waarde schatten. De heer Molendijk organiseerde destijds twee
keer per jaar een veiling van oude
en antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in
den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis,
topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom. Taxatie
gebeurt zo mogelijk aan de hand
van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van
de druk en van de staat waarin het
boek verkeert. Met enige regelmaat
komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor
de dag en soms duiken zelfs geheel
onbekende boeken op. Arie Molendijk geeft graag een deskundig ad-

vies m.b.t. restauratie van kostbare
boeken, bijbels of boeken met een
emotionele waarde. Het maken van
een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling.
Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te
vervoeren boeken kan eventueel
een afspraak worden gemaakt. Inmiddels heeft Arie reeds meer dan
1500 taxatiedagen op zijn naam
staan. Dit werd in de Stadsbibliotheek van Rotterdam eind 2015 gevierd. Tevens werd hij vorig jaar
uitgenodigd op de boekenparade te
Amsterdam uitgaande van de Koninklijke bibliotheek in Den Haag.
Arie Molendijk is de laatste taxateur
van boeken in Nederland die er geheel zijn beroep van heeft kunnen
maken. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. De taxaties zijn deze middag geheel gratis. Meer informatie: Antiquariaat
A.C. Molendijk, mail: amolendijkboeken@outlook.com (niet voor
taxaties). Alsmede voor de media
(pers). Zie ook de nieuwe website www.molendijkboeken.nl

Verschijnt woensdag
Jaarvergadering NPV
Dierenkliniek Amstel, Vecht &

COLOFON

verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Dienstapotheek
Utrecht
Auto
Wassen
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis Burg. Fockema

Nel van der Pol
Andreaelaan
60,
3582komt
KT Utrecht,
Wilnis
-Jan
Zaterdag
8 april
de HerKees
Koedam
030-2144583
vormde
Gemeente van Wilnis in actie
Advertentie-tarieven:
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22.00-08.00
voor
het
project
broodu.voor de buurt
op
aanvraag

in Den Haag. Een diaconaal en missiZORG
& ZWANGERSCHAP
onair
project
van
dekopij:
Bethlehemkerk in
Aanleveren
van
Maatschap.
Maandag
voorVerloskundigen
15.00
Den
Haag waarmee
deuur
gemeente van
‘De zich
Ronde
Venen’
. 7 dagen
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Wilnis
nauw
verbonden
weet. Op
Maximum
woorden:
per week,aantal
24 uur
per dag300
mobiel bereikbaar voor
Redactie:
bevallingen
en spoedgevallen
Nel
van der Pol
op 06-47556371, www.
Correspondent:
verloskundigenderondevenen.nl
Regio
-Veenstra
In de collecte week van
André
het reumafonds in 2017 hebben de
STICHTING
Druk:
collectanten
van Uithoorn/AmstelTYMPAAN-DE
BAAT
Janssen/Pers
Rotatiedruk
hoek
6570,28 euro
opgehaald. Het
Kerkvaart
2,
reumafonds wil0297-230280.
iedere gever hierVerspreiding
en
bezorgklachten:
www.tympaan-debaat.nl
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Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
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telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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de uitgever!
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Paasstukjes maken in
Buurtkamer Wilnis
Wilnis - Het weer wordt mooier, de
lente komt eraan en ook Pasen is al
in zicht. Hoog tijd om in Buurtkamer Wilnis paasstukjes te gaan maken. Op dinsdag 11 en donderdag 13
april is het weer zo want dan gaan
we met bloemen werken. Het gebeurt allemaal in Buurtkamer Wilnis
aan de Pieter Joostenlaan 24 (achter
de Willisstee). Iedereen is welkom.
Vooraf aanmelden vinden wij prettig
in verband met inkopen. Aanmelden
kan op dinsdag- en donderdagochtend tijdens de openingstijden van
de Buurtkamer via (0297) 250 692.
En op andere dagen via het Klanten Contact Centrum van TympaanDe Baat van 10.00 tot 12.00 uur op

nummer (0297) 760 260. Wij vragen
slechts een kleine eigen bijdrage
van 2,50 euro voor de aanschaf van
materialen voor het maken van een
paasstukje. Wij zorgen voor de oase, bloemen en de koffie en thee. We
vragen u om een snoeischaartje (zijn
slechts beperkt aanwezig) en bakje mee te brengen. Dan kunnen er
op deze ochtenden weer leuke creaties gemaakt worden. U haalt op deze leuke en creatieve manier de lente in huis. Ook zin gekregen om te
komen? Of bent u gewoon op zoek
naar gezelligheid op dinsdag- of
donderdagochtend? Kom dan naar
de open inloop in Buurtkamer Wilnis
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Snuffel en boekenmarkt
De Ronde Venen - Op zaterdag 22
april houden wij, RK Kerk Mijdrecht/
Wilnis, onze “ snuffelmarkt” en boekenmarkt. Van 10.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag
kunt bij ons terecht voor allerlei leuke dingen. De locatie is op het plein
voor de kerk. De boeken zullen in de
kerk uitgestald worden. Ook zullen
er die dag nog enkele organisten
op het orgel spelen. De snuffelspullen omvatten o.a. speelgoed, serviesgoed, potten en pannen, elektrische spullen, muziek, en prullaria /
antiek. In het portaal van de kerk zal
een religiekraam opgezet worden
met o.a. beelden, crucifixen, kaar-

sen etc. Ook zal er een loterij zijn
in de vorm van envelopen met een
kans op prijs van 1 op 4. Veel van de
prijzen zijn ter beschikking gesteld
door de plaatselijke middenstand,
waarvoor dank. Nieuw dit jaar is
ook de verloting van de oude Paaskaars van 2016. De hele dag is er
een door vrijwilligers opgezette catering. Koffie, thee, limonade, cake,
tosties en poffertjes kunt u voor
een klein geldbedrag kopen. Dit alles voor het goede doel: “ ’t Orgelfonds”. Hoogstwaarschijnlijk zal de
renovatie van het orgel dit jaar kunnen plaatshebben, wanneer het benodigde bedrag bijeen gebracht is.

Stroopwafelverkoop!
Vinkeveen - Vrijdagavond 7 april
worden er stroopwafels verkocht
door de Hervormde Gemeente van
Vinkeveen. We komen vanaf 18.00
uur bij u langs de deur. De opbrengst is bestemd voor TEAR die
(nood)hulp verleent ook in de gebieden van Afrika waar nu hongersnood heerst. De Goudse Siroopwafels zijn overheerlijk en lang houd-

baar in de vriezer. Op zaterdag 8
april komen we in Waverveen en
buitengebieden en van Achterbos
tot en met Donkereind. We starten
om 09.00 uur. U kunt ook uw bestelling doorgeven aan Kees Versloot:
06-21372893 of langs komen in gebouw Maranatha, Herenweg 207
Vinkeveen. Tot 12.00 uur kunt u ook
een kopje koffie krijgen!

Levensecht verteld en verbeeld

De Passie, in De Ronde
Venen
De Ronde Venen - Van 8 tot en
met 15 april zijn er meerdere vieringen rondom het lijden en sterven van Jezus. Het verhaal dat hierover gaat, de Passielezing geheten,
wordt op 8 april en 14 april in de
Veenhartkerk gelezen door meerdere stemmen. Het effect is dat het verhaal wordt verlevendigd en de bezoekers onderdeel zijn van het verhaal. Op 8 april, Palmzondag, wordt
ook het verhaal van de intocht van
Jezus in de stad Jeruzalem levendig
verbeeld. Het verhaal wordt levensecht wanneer de aanwezigen na de
lezing ervan de kerk binnenlopen en
met palmtakjes zwaaien en Hosanna roepen zoals de mensen deden in
dat verhaal. De kinderen gaan voorop. Aanvang 16.00 uur. Op 13 april,
Witte Donderdag, gaan de aanwezigen rond de altaartafel staan. Zij

brengen het verhaal tot leven van het
Laatste Avondmaal dat Jezus hield
met zijn leerlingen vlak voor zijn gevangenneming en kruisiging. Aanvang 19.00 uur. Op Goede Vrijdag,
14 april, wordt opnieuw het Passieverhaal gelezen. De aanwezigen komen naar voren en blijven staan bij
het kruis in gedachte aan de kruisdood van Jezus. Zij leggen daar een
bloem. Aanvang 16.00 uur. Tenslotte, op Stille Zaterdag, 15 april, maken
alle aanwezigen opnieuw een tocht,
als zij mee lopen achter het het licht
van de Paaskaars die de kerk wordt
binnengedragen. Zo gaat het licht
alle aanwezigen voor op hun tocht
door het duister van de nacht naar
de morgen van Pasen. Aanvang
19.00 uur. Van harte welkom bij deze vieringen! U vind hen in de Veenhartkerk, Grutto 2a, Mijdrecht.
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geen 1 april grap…. het was
gewoon echt waar

Genoten van een
heerlijke pot voetbal
Op zaterdag 25 maart boorde
een aantal dik betaalde voetbal miljonairs miljoenen Nederlanders een Oranje volksfeestje in de zomer van 2018 door de
neus. “Ons” Oranje had verloren
van Bulgarije. Opeens was het
niet meer ons Oranje maar was
dit het Oranje van Danny Blind.
Heel Nederland kotste over
Blind heen en was hij ons nationale zondebok. De media had
zelfs even de Nationale politieke soap, waar Mark Rutte, Geert
Wilders, Jesse Klaver en nog wat
B-acteurs hoofdrollen in vervulde, naar de achtergrond geschoven. De nationale media steniging van Danny Blind werd bijna op elk zichzelf respecterende
TV zender volop in de schijnwerpers belicht. Het einde der tijden
leek voorbij Oranje niet naar het
WK 2018. Maar het werd gewoon
1 april.
Mijn beide zoons van begin twintig jaar, die in een ver verleden
ook nog eens op niveau hadden
gevoetbald (zoals een trotse vader dat zo graag zegt), moesten
vandaag met Argon 8 thuis aan
de hoofdweg in Mijdrecht voetballen tegen de koploper De
Meer 2. Argon 8 is een geweldig
leuk vriendenteam met stuk voor
stuk allemaal geweldige kerels
die elke moeder wel als schoonzoons zou wensen. Zelfs als je
als moeder geen dochter had.

Kijken naar zoon
Mijn vrouw vroeg aan mij of ik zin
had om te gaan kijken naar onze zoons op deze 1ste april. Alle ingrediënten waren er eigenlijk om nee te zeggen want het
weer was niet zo lekker als voorspelt, de jongens zouden waarschijnlijk een pak slaag krijgen
van de koploper en ik had het na
deze anti-voetbalweek wel een
beetje gehad met dat voetbal.
Maar omdat ik zo van mijn vrouw
hou en trots ben op mijn zoons
dat ze lekker zijn blijven voetballen besloot ik toch om Ja te zeggen. Om 2 minuten over drie liepen we richting de achteraf gelegen bijvelden van Argon waar de
voetbalvelden nog echt van gras
zijn, zonder zwarte korrels en
de stank van rubber. Onze neuzen werden gevuld met de geur
van heerlijk groen gras en we liepen naar de zijlijn. Een echte witte door de terreinknecht gekalkte zijlijn wel te verstaan. Heerlijk
toch al die nostalgie.
Leuk
De wedstrijd was leuk om te zien
en er stonden twee ploegen op
het veld waar waarschijnlijk niemand de miljonairsstatus had en
die allemaal zin hadden om lekker te voetballen. Alle 22 deden
ze hun stinkende best en hadden
respect voor elkaar en de tegenstander. Er was nog een man die

met een vrolijk glimlach in het
veld liep. Hij was helemaal alleen.
Het was Jan Withaar, de scheidsrechter van dienst deze middag.
Hij moest de wedstrijd in goede
banen leiden. Jan had daarvoor
geen heel team meegenomen
met een vierde, vijfde of weet
ik veel hoeveel man die arbiters
er tegenwoordig meenemen om
hem te helpen. Ook geen enkele technologie op dit veld voorhanden om hem te assisteren.
Maar dat heeft Jan Withaar ook
helemaal niet nodig want Jan
begrijpt het spelletje. Met hier
en daar een grap, een lach en af
en toe een sneer of een uitbrander naar de spelers krijgt hij het
respect van alle spelers en supporters aan zijn kant en zorgt hij
dat de regels van het spel worden nageleefd zoals het hoort.
Ik begin er zelfs een beetje van
te genieten ondanks dat ik nog
geen doelpunt heb kunnen bewonderen. Na een heerlijke eerste helft waarin Argon 8 licht de
overhand had en heerlijk stond
te ballen met elkaar gingen we
naar de kantine voor een lekkere bak koffie die altijd met veel
plezier geschonken wordt door
de vrijwilligers achter de bar. Wat
kan het leven toch simpel leuk
zijn bedacht ik.
Trots
Eenmaal terug op het veld voor
de tweede helft kwam Dik, de vader van Timo zoals ik hem altijd
benoem, naar ons toe om ons te
vertellen dat het 1-0 voor onze
jongens was. Het was echt geen
1 april grap verzekerde hij ons.
Onze jongens hadden in de 1ste
minuut van de eerste helft namelijk al gescoord en wij waren net
twee minuutjes te laat aangekomen. Een onverwachte opsteker
dus aan het begin van de tweede
helft nog voor dat de aftrap was
geweest. De mannen van Argon
8 werkte ook deze tweede helft
keihard en vochten als leeuwen.
Blauwe Leeuwen wel te verstaan
en dat ziet er veel beter uit dan
die Oranje leeuwen kan ik u vertellen. Heerlijk om te zien hoe
ze het snot voor de ogen speelde en voor elke bal gingen. Ver in
de tweede helft kwam het verlossende tweede doelpunt van de
voet van mijn zoon. En natuurlijk is dat leuk maar ik was gewoon trots op het hele team. Argon 8, de tegenstander De Meer
en scheidsrechter Jan hadden
mij en mijn vrouw een heerlijke
middag gegeven.

VeenLanden
College
Ook dit jaar naar de finale van

Vervang de bussen 126
en 130 voor lokale bus

Scheidrechter Jan Withaar
Heerlijk
Wij hadden een heerlijke pot
voetbal gezien! En dit is echt
geen 1 april grap met terugwerkende kracht. Het kan dus
nog echt genieten van een potje voetbal kijken. Misschien
moet je dan niet naar het stadion gaan maar gewoon ergens
op een achterafveld van echt
gras met polletjes gaan kijken
naar echte stoere kerels die lekker bezig zijn met een prachtige
sport die voetbal heet. En als er
allemaal van die scheidsrechters
waren als Jan Withaar dan liep
het nergens meer uit de hand en
is respect op het voetbalveld gewoon een vanzelfsprekendheid.
Ik zou Danny Blind dan ook willen adviseren als hij nog iets in
het voetbal zou willen doen, om
coach te worden bij Argon 8.
Daar sta je nog heerlijk en eerlijk langs de lijn. En als ik nog
een tip zou mogen geven aan
de KNVB en Informateur Edith
Schippers als jullie nog een echte leider zoeken voor de functie van bondscoach of minister
president denk dan eens aan
Jan Withaar, want hij is een geboren leider. ’s Avonds kwamen
mijn vrouw en ik thuis en lagen
er twee mannen helemaal total loss uitgeput op de bank. Ze
konden niet meer. De wedstrijd
en waarschijnlijk ook de derde
helft had er flink ingehakt bij de
mannen. Heerlijk gezicht en ik
was weer eens ouderwets trots
op mijn mannen na een heerlijke voetbaldag.

De landelijke rust is in het geding. 500 bussen in de week langs
de schilderachtige dijk in Wilnis.
De maximum snelheid op de A2
naar 130 km per uur en een racebaan binnen de bebouwde kom
van Vinkeveen. Maar heeft Vinkeveen niet genoeg geleden van
de aanleg van de A2 en de uitdieping van de Vinkeveense plassen? Net als Nieuwer Ter Aa verdient het een auto-luwe omgeving. De ontsluitingsweg naar de
N201 ligt er al. Ir Enschedeweg.
Trek de weg tussen Zuiderwaard
en Westerheul door naar deze ontsluitingsweg en bouw aan
weerzijden van de weg luxe woningen. Creeer een Hollandse Rading in Vinkeveen met stiltegebieden, een heuse camping met kantine die het hele jaar gebruikt kan

Bus
Met de bus van de “Utrecht Eagles”
werden de leerlingen van het VeenLanden College een dag van tevo-

P.W.J. van Gastellen

Beste Mevrouw
Kennelijk had u vorige week dinsdagavond 29 maart rond 19.10 uur
zoveel haast dat u met hoge snelheid met uw donker grijze Mercedes C klasse over de Bonkerstekerweg in Vinkeveen raasde. Helaas had onze 10 maanden oude
kat geen schijn van kans toen u
hem raakte. Gelukkig stopte u na
de klap wel om via uw achteruitrijspiegel de gezondheidstoestand
van onze kat te aanschouwen. U
zag ook dat een groep van ongeveer tien kinderen zagen dat hun
trouwe vriend werd overreden. De
dappere jongens renden gelijk
naar onze zwaar gewonde Frits.
De details die de kinderen hebben
gezien zal ik u besparen. Het enige wat de kinderen konden doen
was de kat aan mijn vrouw overhandigen. Ook het tafereel met
de hele groep huilende kinderen,

Peter Pos

Mijdrecht - Skills Talents zijn vakwedstrijden voor examenleerlingen van het vmbo. Matts Min, Thomas van der Vuurst en Daniël Duchhart, leerlingen van het VeenLanden
College hadden de competitie op
school bij het vak economie gewonnen en zij werden op woensdag 15
februari uitgezonden naar de provinciale wedstrijd in Utrecht. Ook
dit hebben zij glansrijk gewonnen
en daarmee was hun plaats in het
provinciale team: de Utrecht Eagles,
verzekerd. Op donderdag 16 maart
vond dan de landelijke finale plaats
van Skills Talents in de RAI in Amsterdam. De Utrecht Eagles streden
in teams van drie leerlingen in verschillende wedstrijden, bijvoorbeeld
horeca, voertuigentechniek, bloem
en design en voor het VeenLanden
College was dat dus de wedstrijd
economie.

worden voor vergaderingen, partijen, een pannenkoekenhuis, een
grootse haven waar vele nieuwe
bewoners en toeristen op af komen. De nieuwe bus rijdt vanaf
station Abcoude met snelle aansluiting op de trein door Abcoude langs de A2, N201, via de aan
te leggen bussluizen bij het viaduct Vinkeveen, door Vinkeveen,
langs de Industrieweg naar de
Rondweg Mijdrecht, Nieuwveen,
Nieuwkoop, waar snel overstapt
kan worden op de Arriva bus naar
Alphen aan de Rijn. Bewoners die
met de bus naar Amsterdam willen met bussen 174, 142, 242, via
Uithoorn. Benut het asfalt, snelle
verbindingen rondom de rustige
woonkernen

ren in Mijdrecht opgehaald om te
vertrekken naar Volendam, waar
een soort olympisch dorp was gecreëerd voor alle finalisten. Na
een ceremoniële opening werd er
overnacht in Volendam. De wekkers moesten vroeg worden gezet,
want om 07.00 uur vertrokken de
bussen naar de RAI in Amsterdam.
Daar stonden alle opdrachten klaar.
Nadat de spelregels waren uitgelegd en de opdrachten uitgedeeld
kon er om 10.00 uur gestart worden. Om 15.00 uur was de deadline, maar gelukkig was het team
van het VeenLanden College op tijd
klaar. Daarna was het lang wachten op de uitslag. De leerlingen, docenten en ouders konden alleen
nog met veel spanning afwachten.
Helaas had het drietal niet voldoende punten gescoord voor een medaille. Toch zijn de leerlingen, docenten en ouders enorm trots dat
ze zover zijn gekomen en was het
een hele mooie ervaring! Informatie
over de wedstrijden en de uitslagen
is te vinden op www.skillstalents.nl.

waarvan sommige recentelijk een
persoonlijk familiedrama hebben
doorstaan zal ik u besparen. Niet
alleen het schouwspel dat een kat
voor hun ogen werd overreden
was voor de kinderen een drama,
maar dat u vervolgens bent doorgereden heeft de kinderen diep
geraakt. Nadat onze Frits in de
armen van mijn vrouw zijn laatste adem heeft uitgeblazen hebben wij onze lieve kat begraven.
‘s Avonds hebben wij nog contact
gehad met een aantal ouders van
de kinderen die dit allemaal hebben gezien. Wij vertellen de kinderen maar dat u vast een hele goede reden had om door te rijden,
maar ik heb toch de indruk dat
sommige volwassenen nog veel
van kinderen kunnen leren.
Michel Verbruggen uit Vinkeveen
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Veel extra’s op het menu
bij Lotus Corner
Mijdrecht - Waar de renovatie en
uitbreiding van winkelcentrum De
Lindeboom aan het Haitsmaplein
volop aan de gang is, laat ook het
aan de zijkant gevestigde Chine-

se (wok)restaurant Lotus Corner
zich niet onbetuigd. Daar is behoorlijk wat nieuws te melden, want het
aanbod aan gerechten is fors uitgebreid met onder meer diverse ex-

tra’s bij voor- en hoofdgerechten,
maar ook nagerechten. Dus snel
komen proeven… Bij de koude en
warme voorgerechten soep, diverse
salades en sushi; bij het koude en

warme wokbuffet en teppanyaki diverse soorten vlees en vis en bij de
nagerechten vers fruit, vers schepijs en gebruikmaken van de chocoladefontein. U kunt bij Lotus Corner
à la carte eten (dus van traditionele
oosterse gerechten genieten) waarbij het veelal gaat om spécialités
van het huis. Maar wie er verzot op
is kan ook lekker wokken. Er is momenteel een speciale aanbieding:
van dinsdag tot en met donderdag
van 18.30 tot 20.30 uur voor slechts
14,95 euro per persoon. (let wel, na
half negen geldt deze prijs niet). Van
vrijdag tot en met zondag van 18.30
tot 20.30 uur is het wat duurder en
betaalt u 16,95 per persoon. Neem
gerust uw kinderen mee, want ook
voor hen is er een heerlijk aanbod.
Wilt u thuis van al het lekkers genieten, dan kunt u het ook bestellen en
afhalen. Zie de uitgebreide afhaalkaart met meer dan 180 specialiteiten en keuzemenu’s op de website: www.lotuscorner-mijdrecht.nl.
Eventueel kan Lotus Corner het ook
bij u aan huis (of bedrijf) laten bezorgen.
Er is als actie zelfs een speciale
wok-aanbieding op donderdag en
vrijdag voor senioren: te weten een
Wok-all-in voor 18,95 euro per persoon! Wees van harte welkom in
het (airconditioned) restaurant. Lotus Corner is dagelijks geopend van
16.30 tot 21.30 uur, inclusief zonen feestdagen. Tel. 0297-284838 of
272250. U kunt telefonisch reserveren, maar ook via het contactformulier op de website.

Zaterdag 8 april viert Shopping Mijdrecht het voorjaar met:

Fashion, Food, Fun & More Lifestyle Event
Mijdrecht - Zaterdag a.s. is
het goed toeven in en om het
Mijdrechtse Koopcentrum. Shopping Mijdrecht viert dan het voorjaar met een groots evenement.
Met ruim veertig winkeliers en diverse lifestyle specialisten wordt
het een waar feest. Was er in oktober een geweldig Modeweekend
nu is het thema: The Green Edition,
waarin veel aandacht zal zijn voor
de nieuwste voorjaarsmode trends,
de juiste ingrediënten om je huis en
tuin met veel planten of bloemen
weer gereed te maken voor de zomer. Op en rond het Raadhuisplein
is een podium, maar op diverse an-

dere plekken in het koopcentrum
vinden diverse presentaties, shows
en demonstraties te bewonderen. U
als bezoeker wordt meegenomen
in alles wat maar met het voorjaar
en of de komende zomer te maken
heeft, zoals bijvoorbeeld, beauty,
mode, sport, drinken, gezond eten
en drinken, auto's ,wonen, kortom
teveel om allemaal op te noemen.
Jong en oud
Er zijn diverse activiteiten, voor
jong en oud, man, vrouw, jongen
of meisje. Deze worden allen aangeboden door lokale ondernemers,
dealers en andere experts die een
band of lijntje met Lifestyle heb-

ben. Een paar onderdelen: er komen drie geweldige modeshows,
er is huidadvies, er zijn work-outs,
bekijk de prachtige bloemen en
planten voor in hun woning of tuin
en laat u daarbij geheel vrijblijvend adviseren door de deskundigen. Laat je knippen en/of scheren
door een echte barbier. Er zijn vele hapjes en drankjes te proeven,
je kunt proeflopen met de nieuwste
balansschoenen, of maak een ritje
met de Hema Express trein.
Voor de kinderen is er van alles te
doen bij de creatieve kidstore.. Genoeg te doen dus voor echt iedereen.

Goed doel
Wat zeker geweldig is, is dat deze
actie ook een goed doel steunt en
wel: ' Stichting Hoogvliegers'. Deze
Stichting bezorgt zieke kinderen de
dag van hun leven, door ze te laten meevliegen met piloten die zich
hier belangeloos voor inzetten. In
de deelnemende winkels liggen namelijk Ko Piloot en Truckie te koop
en de opbrengst hiervan gaat naar
het goede doel. De dag wordt afgesloten met de onthulling van de
make over, die vier verschillende inwoners van Mijdrecht aangeboden
krijgen. De festiviteiten starten om
10 uur en de eerste modeshow zal
om 11.00 uur plaatsvinden.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Ronde Venen - Het door Rob
Vriens geschreven toneelstuk “Viva Vitoria” speelde zich af op een
cruiseschip en dus gingen het afgelopen weekend de trossen los op
het podium van de Springbok in de
Hoef. Aan het eind van de avond
meerde het schip na een enerverende tocht weer aan en kon de cast
van “De Opregte Amateur” een welverdiend applaus van de als immer
volle zalen in ontvangst nemen. En
enerverend was de tocht! Nadat de
passagiers zich ingescheept hadden, bleken er heel wat zaken in de
folder anders voorgesteld zijn dan
de rauwe werkelijkheid: het schip
de ‘Vitoria’ bleek oud en verlopen
te zijn, de catering was ondermaats,
maar desalniettemin peperduur, het
geboden vermaak oubollig en met
verplichte deelname, de hostesses
(Monica Boone en Anneke Hogenboom) voerden een waar schrikbewind uit, na half tien ging het licht
uit en bij het ochtendkrieken was er
ochtendgymnastiek (deelname verplicht). Dan bleek ook nog de bestemming veranderd te zijn van de
Middellandse Zee tot een trip naar
IJsland en Groenland. Klagen bij de
kapitein (Peter van Kempen) hielp
niet, want die had in zijn 50 jaar op
zee nog nooit zoiets meegemaakt
en was dat ook nu niet van plan.
Vervolgens ontplofte de machinekamer en dreef het gezelschap stuurloos rond, maar gelukkig kon de
vindingrijke machinist (Joey Bakker) met een elastiekje (en bij gebrek daaraan met een onderbroek)
de zaak nog enigszins repareren.

Raden
De gevolgen lieten zich raden; iedereen had het koud en leed honger, het kersverse huwelijk van het
echtpaar Landsberg (Harry Bakker,
Patricia Spruijt) dreigde na drie dagen al in een scheiding te eindigen, het stressniveau van de zakenvrouw (Belinda Wahlen), die de
cruise ter vermijding van een burnout had geboekt, steeg tot de stoom
uit haar oren kwam, voor de op
mannenjacht reizende vriendinnen
(Ramona Pappot, Annet van der
Meer) was geen man te bekennen.
Toen verdwenen er ook nog spullen
uit de bagage van de passagiers,
waarna de beschuldigingen over en
weer over het dek vlogen. Een stadstour naar Reykjavik werd een regelrechte ramp, maar vormde onverwachts toch de aanleiding voor
een verrassende wending. Het bejaarde echtpaar Achterdonk (tsjonge, wat pakten Ronald Wieman en
Tiny Pieterse met hun spel de zaal
in, zeg) werd ontmaskerd als een
geduchte criminele bende-vantwee. Ter vermijding van uitlevering
aan de politie wisten zij een deal te
sluiten, wat onder meer inhield dat
de bestemming veranderd werd in
de Spaanse havenstad Santander,
waar immers het liefje van de kapitein woonde, en dat er een eind
kwam aan het tirannieke bewind
van de hostesses.
Zo eindigde de tocht toch nog als
een echte cruise en werd het stuk
besloten met een toost op de boot:
Viva Vitoria!

Kinderkledingbeurs
Vlinderbos groot succes!

Steve Suppan fenomenaal
Vinkeveen - Het was zaterdagavond in De Boei in Vinkeveen opnieuw een sportief spektakel in
de 4e editie van the Evolution of
Boxing. In de volgepakte en sfeervol
aangeklede sporthal stond de boksring centraal in de spotlights opgesteld, goed zichtbaar voor de gasten aan de ronde tafels, op de zit
en staplaatsen aan weerszijden en
vanaf de tribune. De sfeer op dit inmiddels landelijk bekende boksgala
was gemoedelijk en sportief en het
programma was gevuld met maar
liefst 16 bokspartijen, ingedeeld in 2
series amateur gevechten en 1 serie profpartijen. Het werd een aaneenschakeling van boeiende en gevarieerde gevechten maar de meeste aandacht ging natuurlijk uit naar
de 3 lokale boksers Harry Willemse, Nick Postma en natuurlijk Steve Suppan die als profbokser zijn
comeback maakte na een periode
van gedwongen rust vanwege een
blessure. Harry Willemse van Gym
Suppan mocht als eerste zijn opwachting maken en hij trad aan tegen de 2 jaar oudere Giorgio van
Thomas Boxing. Harry toonde duidelijk gegroeid te zijn na zijn 2 eerdere gevechten. Overtuigend pakte
hij het initiatief en met rechts zag hij
zijn openingen in de lage linkse verdediging van zijn opponent. In een
partij over 3 ronden versloeg hij zijn
tegenstander op punten en toonde
daarmee aan dat zijn bokscarriere
in de lift zit. Dolblij was hi met zijn
overwinning, “Nu eerst feest vieren,
dan mijn HAVO afmaken en na de
zomer ga ik weer vol gasgeven bij
Gym Suppan om me verder te ontwikkelen”. Ook de vinkeveense Nick

Postma van ABC Amsterdam gaf
zijn tegenstander Mike Horn van
Choku Gym geen schijn van kans.
Agressief trok hij het initiatief naar
zich toe en gaf het publiek de 2e
thuis overwinning van de avond. Inmiddels was het 23.45 uur geworden en de avond kreeg het hoogtepunt waar het op gewacht had. De
spanning steeg, de muziek dreunde
en de 22 jarige Steve Suppan maakte zijn gang naar de ring. Met zijn
broer Mitchel en conditie trainer
Robert de Leth heeft hij een periode
van 4 maanden intensieve training
achter zich en deze partij moest uitwijzen of hij weer op niveau gekomen is, want in het najaar wacht
voor hem de uitdaging in Londen
om zijn jeugdwereldtitel te verdedigen tegen de nog ongeslagen Jeff
Saunders. Maar eerst moest de geduchte hobbel Bakhtiyar Isgandarzada afgelopen zaterdag genomen
worden. Deze sterke 33 jarige Duits
Turkse bokser was een gevaarlijke
tegenstander, overgestapt uit het
kick boxen in de K1 klasse met 110
gevechten. Het werd een partij over
4 ronden en vanaf het begin werd
duidelijk dat hier een partij op het
scherpst van de snede werd uitgevochten. Steve was gefocussed en
was erop gericht om zijn opponent
vooruit boksend en agressief te lijf
te gaan. In de eerste ronde volgde
er al een reeks felle aanvallen over
en weer en halverwege die 1e ronde
liep hij tegen een bloedende hoofdwond aan. Even werd voor de partij gevreesd maar na scheidsrechterlijke beoordeling mocht de vinkeveense fighter zijn partij vervolgen.
Het leek hem direct nog scherper te

De Ronde Venen - Met dank aan
alle publiciteit en in het bijzonder
Reclame diensen van Asselen stond
er om 9 uur net als andere jaren alweer een lange rij voor de deur. Onder het genot van een kopje koffie
en een plak cake konden de mensen snuffelen in de klassen die door
de vele vrijwilligers omgetoverd waren tot heuse kledingwinkeltjes!
Spelletjes, boeken of broeken voor
iedereen was er wel wat te vinden.
Met de door Jumbo gesponsorde
tassen vol koopjes stonden de klanten in de rij bij de kassa,waar dit jaar
ook de mogelijkheid was om te pinnen met dank aan de Rabobank.

Daar werd ook goed gebruik van
gemaakt. De opbrengst aan het einde van de ochtend bedroeg €3800,euro! 40% gaat besteed worden
aan een activiteit voor kinderen
van Jenaplanschool Vlinderbos. Al
het gedoneerde speelgoed en kleding werd de zelfde middag al opgehaald door Stichting Roki, Wilnis
en komt ten goede aan een kinderweeshuis in Roemenie. Mocht u dit
jaar niet de kans hebben gehad de
beurs te bezoeken, hij is voor herhaling vatbaar! Dus volgend jaar is er
weer een kans om koopjes te scoren en onze school eens van binnen
te bekijken!

Collecte voor de voedselbank
Mijdrecht - De Oud- Katholieke
parochie i.o. van de H. Elia de Ronde
Venen heeft een collecte gehouden
voor de voedselbank .Bestuursleden

Mariëtte Fakkeldij en Bea Dalebout
overhandigen de cheque aan Kees
Schouten voorzitter van de voedselbank de Ronde Venen.

hebben gemaakt. Met afwisselende links rechts combinatie bestookte hij Isgandarzada en het publiek
reageerde enthousiast. Hij had het
overwicht in elke ronde maar moest
enorm waakzaam blijven voor tegenstoten. Maar Steve bewoog bijzonder wendbaar door de ring, behendig ontweek hij de tegenaanvallen en met felle en agressieve uithalen op het hoofd en op het lichaam
was hij superieur. In de 4e en laatste ronde kreeg hij het publiek op
de banken en beukte met een serie spectaculaire combinaties in op
zijn tegenstander. Het was bijzonder
fraai om te zien, de stijlvol boksen-

de Suppan gaf zijn publiek wat hij
beloofd had en voor de jury was het
duidelijk. Winst voor Suppan en een
fenomenale comeback!
Foto: sportinbeeld.com

Klassiekers en Classics bij
brassband Concordia
Vinkeveen - Op zaterdagavond
8 april geeft brassband Concordia een prachtig concert in de Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Het thema
van deze avond is Classics en Klassiekers, die op eigentijdse wijze zullen worden vertolkt. Deze avond zal
er medewerking worden verleend
door een aantal muzikanten van Triviant, waardoor zeker de classic ‘Bolero’ van Ravel een heel spektakel
wordt. Tijdens dit concert gaan ze u
ook verrassen met een paar spectaculaire drumsolo’s. U kunt genieten
van het lyrische ‘Arioso’ van Bach,
waarin de warme brassband klanken goed tot zijn recht komen en u
als publiek, weer helemaal tot rust
kunt komen. Op dit afwisselende

concert komen ook de klassiekers ‘
Bohemian Rhapsody’ van Queen, de
’Can Can‘ en het bekende ‘Sir Duke’ van Stevie Wonder aan bod, zodat u zich geen moment hoeft te
vervelen. De arrangeur Peter Kleine
Schaars heeft op sublieme wijze de
meest bekende songs van de Beatles verwerkt in het muziekstuk ‘Brilliant Beatles’, zodat oude tijden weer
helemaal herleven. Natuurlijk hebben ze nog meer mooie muziek voor
u in petto, maar dat blijft nog even
een verrassing… Het concert vindt
plaats op zaterdagavond 8 april in
Cultureel Centrum de Boei. De entree voor dit concert is voor kinderen en donateurs 5 euro en voor volwassenen 10 euro.

08 Nieuwe Meerbode

• 5 april 2017

Paaseieren zoeken
De Ronde Venen - Het is bijna Pasen en dit betekend voor de kinderen eieren zoeken, genieten van
de paashaas en gezelligheid samen. Het eieren zoeken is zaterdag 8 april van 10.00 tot 10.30 aan
de Voorbancken 10C in Vinkeveen.

Jeugd EHBO op OBS
De Trekvogel

KinderZpvang de Ronde Venen
werkt hier graag aan mee! Zij nodigen jullie uit om mee te doen aan
verschillende leuke paas activiteiten
speciaal voor kinderen van 0-4 jaar.
Je kunt je aanmelden via info@kinderopvanderondevenen.nl

Mijdrecht - De leerlingen van
groep 8 van OBS De Trekvogel, hebben op maandag 28 maart examen
gedaan voor het jeugd EHBO certificaat. Na weken lang oefenen en
leren mochten de leerlingen laten
zien wat ze kunnen doen als iemand
gewond of bijv. bewusteloos is geraakt. Ze hebben allemaal laten zien
dat ze een slachtoffer in de stabie-

Slimness heeft weer
nieuwe winnaars!
Regio - Afvallen in groepsverband
bij
gewichtsconsulentenpraktijk
Slimness was weer een succes! Hier
zijn de winnaars Bianca en Mariska
weer het levende bewijs van. Bianca verloor 15,7 kilo en Mariska 14,7
kilo tijdens de cursus van 10 weken.
De meeste resultaten van de groepen met de voor en na foto staan op
de website. Woensdag 12 april 2017

starten er weer nieuwe groepen. De
1e groep start om 19:00 en de 2e
om 20:30. Wil je meer informatie of
wil jij je opgeven? Kom dan zaterdag 8 april tussen 10:00 en 14:00
naar de open dag. Opgeven kan
ook via de website slimness.nl ga
naar afvallen in groepsverband en
vul daar het aanvraagformulier in of
bel 0297- 765027

Eieractie bij Muziek- en
showkorps Triviant
Vinkeveen - Op zaterdag 8 april
a.s. is het weer zover, dan houdt
Muziek en Showkorps Triviant haar
jaarlijkse eierenactie. De leden van
Triviant gaan in een deel van Wilnis
langs de deuren om lootjes te verkopen, waarbij u één, twee of drie
eieren kunt winnen. Mocht u wat
winnen, dan wordt de prijs direct
overhandigd door één van onze le-

den. De lootjes kosten 0,25 euro per
lootje. Ook in Vinkeveen krijgen de
mensen de gelegenheid om lootjes
te kopen, daar kunt u ons van 10
tot 14 uur in winkelcentrum Zuiderwaard tegenkomen. Wij hopen dat
u onze vereniging een warm hart
toedraagt en net als voorgaande jaren helpt om deze actie te laten slagen.

Inspectie lovend over
onderwijs Julianaschool
Mijdrecht - Op woensdag 22
maart j.l was het zover: De Grote Rekendag op OBS Molenland.
Die dag stond volledig in het teken van rekenactiviteiten. Het begon al voor schooltijd. Alle kinderen
moesten op volgorde van huisnummer gaan staan, voordat de schooldeur open ging. Voor sommige kinderen was dat heel gemakkelijk, zij
hadden een 1 als huisnummer. Anderen moesten wat meer zoeken
naar het goede plekje, maar gelukkig werden zij geholpen door kinderen die al op de goede plek stonden. In groep 1/2 lag de nadruk op

construeren en bewegen. Er werd
onder andere bekeken hoe klein je
een krant kon vouwen en er toch
nog op kon staan. In groep 3 was
een circuit opgezet. Er werd onder andere vingertwister gedaan
en ook het kleuren van je leeftijd op
verschillende manieren kwam aan
bod. In groep 4/5 zijn huisjes ontworpen voor een vakantiepark. Het
vakantiepark is in groep 6/7/8 ontworpen. Daarbij waren schaal, maten, lengte en breedte van groot
belang. Een aantal spellen van de
Grote rekendag worden zeker nog
eens gespeeld.

Regio - Op 31 maart hadden twaalf
gasten van de Zonnebloem afdeling
Uithoorn-Amstelhoek weer een gezellig uitje naar Intratuin in Ter Aar.
Met een stralende zon reden ze
door De Kwakel en langs de Amstel. Het was een mooie route met
veel bloeiende planten en bomen.
De gasten genoten zichtbaar van de
route die de chauffeurs hadden uitgekozen. Bij Intratuin aangekomen
werden de gasten in het restaurant
eerst getrakteerd op koffie/thee met
natuurlijk iets lekkers. Het mooie
tuincentrum ziet er om deze tijd

Jong leren in het verkeer
De Ronde Venen - Deze maand
staat het thema verkeer centraal bij
kinderdagverblijf Marionette. In verband met dit thema is er een echte vrachtwagen langs geweest. De
kinderen mochten er even in zitten
en zelfs even op de stoel zitten om
te sturen. Ze vonden het geweldig
maar ook een beetje spannend hij
is namelijk best groot van dichtbij.
We hebben nog een groepsfoto ge-

maakt en daarna de vrachtwagen
weer uitgezwaaid. Bedankt Volvo truck center Aalsmeer voor de
leuke en leerzame ochtend! Verder
wordt voor het project Jongleren in
het verkeer deze maand nog aandacht besteed aan de soorten voertuigen, het oversteken, het stoplicht
en de klaar-over. Er word gelezen,
gezongen en geknutseld en natuurlijk buiten geoefend

Grote Rekendag
Mijdrecht - Op woensdag 22
maart j.l was het zover: De Grote Rekendag op OBS Molenland.
Die dag stond volledig in het teken van rekenactiviteiten. Het begon al voor schooltijd. Alle kinderen
moesten op volgorde van huisnummer gaan staan, voordat de schooldeur open ging. Voor sommige kinderen was dat heel gemakkelijk, zij
hadden een 1 als huisnummer. Anderen moesten wat meer zoeken
naar het goede plekje, maar gelukkig werden zij geholpen door kinderen die al op de goede plek stonden. In groep 1/2 lag de nadruk op

construeren en bewegen. Er werd
onder andere bekeken hoe klein je
een krant kon vouwen en er toch
nog op kon staan. In groep 3 was
een circuit opgezet. Er werd onder andere vingertwister gedaan
en ook het kleuren van je leeftijd op
verschillende manieren kwam aan
bod. In groep 4/5 zijn huisjes ontworpen voor een vakantiepark. Het
vakantiepark is in groep 6/7/8 ontworpen. Daarbij waren schaal, maten, lengte en breedte van groot
belang. Een aantal spellen van de
Grote rekendag worden zeker nog
eens gespeeld.

Groene vingers kleuters
van De Eendracht!
Met de Zonnebloem naar
Intratuin

le zijligging kunnen leggen, wat ze
moeten doen als iemand zich verslikt, hoe ze iemand verbinden enz.
Ook de theorie kwam aan de orde;
hoe zit het menselijk lichaam in elkaar, wat doe je bij brandwonden,
hoe help je iemand met een bloedneus en nog veel meer. Alle kinderen zijn geslaagd. Een resultaat om
trots op te zijn.

Mijdrecht - Het zal niemand zijn
ontgaan, het is LENTE! De kleuters
van de Eendracht krijgen lentekriebels en komen ogen te kort bij het
ontluikende groen op hun speelplaats. De juf komt op het idee om
plantjes te gaan zaaien om het proces op de voet te kunnen volgen….

Dat treft! Een nabij gelegen ‘groen
georiënteerde supermarkt’ heeft
wel iets om te zaaien…en dus gaan
de kleuter tuinmannen en vrouwen aan de slag met een heel grote
kweekbak ter plaatse! Zo kan iedereen mee genieten van de lente en
inspiratie opdoen voor eigen kweek!

heel anders uit dan met kerstmis,
maar ook nu zag het er echt weer
fantastisch uit. Een grote pracht aan
bloemen en planten, waar de gasten lekker konden shoppen. Toen de
karretjes vol waren zijn we voor de
tweede keer naar het restaurant gegaan voor een heerlijke lunch. Natuurlijk een soepje vooraf en daarna patat en kroket, want dat krijgen
onze gasten thuis niet. Na de lunch
hebben ze nog de laatste bloemen,
planten en aardbeien gekocht en
toen voldaan naar huis. Het was een
leuke en gezellige dag.

Kom 8 april naar Smit Schoenen
Mijdrecht - U kunt deze dag het
award winnende schoenconcept
van Nederland komen testen! Op
deze dag mag u zelfs buiten de winkel de schoenen een uurtje testen.
Xsensible Stretchwalker is ontwikkeld in Japan. Het land dat vanouds

de traditiesen kennis in ere houdt
voor het juiste evenwicht tussenlichaam en geest. De schoen zorgt
voor een natuurlijke houding van
het lichaam. Stretchwalker is de
schoen die u blij maakt. Ervaar nu
zelf bij Smit schoenen in Mijdrecht!

De Brein Actief groep
puzzel wandeltocht!
De Ronde Venen - Om eens vrijblijvend met deze beweeggroep
kennis te maken kunt u op maandag 10 april deelnemen aan een
puzzel wandeltocht. De wandeling
start om 15.00 uur vanaf de Buurtkamer in Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5) en eindigt ongeveer om
16.00 uur. Tijdens de wandeltocht
worden uw geheugen, oriëntatie en
puzzelkwaliteiten op de proef gesteld. Prijzen zijn er niet te winnen
maar na afloop staat er een kopje
koffie of thee met wat lekkers voor
u klaar!
Brein Actief groep
Tympaan-De Baat heeft samen met
Spel en Sport DRV aandacht voor
dit wat onbekender aspect van bewegen. Hebt u soms ook weleens
het gevoel dat uw hersenen wat te
veel stil zitten of dat u wat vergeetachtig wordt? Kom dan meedoen
met de Brein Actief groep. De naam
zegt het al: hier wordt op een actieve manier aan het brein gewerkt,
bijvoorbeeld door verschillende
soorten cognitieve oefeningen. Zo
zijn er trainingsvormen voor het kortetermijngeheugen, waarbij men de
bijvoorbeeld de volgorde moet onthouden van de gelopen pylonen.
Uit verschillende wetenschappelijke
onderzoeken is gebleken dat door
dit soort training de hersenfuncties

kunnen verbeteren! Een andere keer
wordt er ingegaan op de samenwerking van de linker- en de rechterhersenhelft. Probeer maar eens met
je rechtervoet links de grond aan
te tikken en tegelijk met je linkerhand je rechteroor. En wat ook altijd hilariteit geeft zijn oriëntatieoefeningen, moet ik nou naar rechts,
naar links of rechtdoor? Wandelen,
trainen en lachen, meedoen met de
Brein Actief beweeggroep is zinvol
en vooral ook leuk! Iedere maandag
om 15.00 uur vertrekt de reguliere Brein Actief groep voor een wekelijkse breintraining. Als het even
kan lekker buiten, maar als het echt
met bakken uit de lucht komt, dan
in sportzaal De Brug in de Van Wassenaarstraat. De Brein Actief Groep
wandelt tot ongeveer 16.00 uur.
Daarna wordt er in de Buurtkamer
nog gezamenlijk koffie of thee gedronken. Voor de Brein Actief groep
wordt normaal gesproken een eigen
bijdrage van € 12,50 per maand gevraagd. Op maandag 10 april kunt u
vrijblijvend kennismaken!
Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over de Brein
Actief groep of u opgeven voor de
Puzzel Wandeltocht, bel dan met
het Klant Contact Centrum van
Tympaan-De Baat, tussen 10.00 en
12.00 uur via: (0297) 760 260.
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Verzoek tot uitstel verkoop
legakkers niet gehonoreerd
Vervolg van de voorpagina.
Tijdens de interpellatie dienden de
fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en D66 een motie in om
de verkoop van de 44 legakkers op
de Vinkeveense Plassen op te schorten. Hiermee wilden beide partijen bereiken dat verkoop pas plaatsvindt, nadat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld. Daarnaast vinden de fracties dat inwoners en belangenorganisaties vooraf hun inbreng moeten
kunnen hebben in het proces en dat
de handhaving op orde moet zijn. De
motie kreeg geen steun van de overige politieke partijen en werd daarmee verworpen. Wel stemden coalitiepartijen CDA, VVD en RVB voor
een door hen ingediende motie met
een wel heel opmerkelijke opdracht
voor het college. Deze opdracht luidde dat het college aan de leden van
de Plassenraad vanuit De Ronde Venen de steminstructie mee moet geven om vóór de verkoop van de legakkers te stemmen. Dit terwijl de leden van de Plassenraad vrij zijn om
zelf een mening te vormen en dus
ook om vrij te stemmen. De Plassenraad is het algemeen bestuur
van het Recreatieschap Vinkeveense
Plassen, de eigenaar van de legakkers. Deze raad komt op 13 april met
spoed bijeen om de ontstane onduidelijkheid rond de besluitvorming
over de verkoop van de legakkers te
bespreken.

Natuur
Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “De legakkers
zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en vormen een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Daar
moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Er wordt nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin wordt
bekeken wat er in de toekomst mogelijk is op de legakkers en wat we
daarmee willen, hierbij moeten alle
belangen zorgvuldig worden afgewogen. Een overhaaste verkoop van
de legakkers doorkruist dit precaire
proces.”
Inwoners en organisaties niet betrokken
Reden voor de verkoop van de 44 legakkers zijn de hoge kosten voor het
onderhoud, met name voor de beschoeiing van de legakkers. De nieuwe eigenaars worden verplicht om
deze kosten op zich nemen. In het
verleden is besloten de legakkers
pas te verkopen zodra er een nieuw
bestemmingsplan is vastgesteld voor
de Vinkeveense Plassen, dan is namelijk duidelijk wat er op de eilanden wel en niet kan. Het besluit om
de legakkers nu al te verkopen kwam
voor veel inwoners en maatschappelijke organisaties dan ook als een onaangename verassing.
Gemeente neemt voorschot op
bestemmingsplan
De mededeling aan toekomstige ko-

pers dat de gemeente onderzoekt
of de gebruiksmogelijkheden op de
legakkers in de toekomst mogelijk
kunnen worden verruimd, wekt verwachtingen die het college niet waar
kan maken. Meer dan de helft van de
te verkopen legakkers liggen namelijk in kwetsbare delen van de plassen. Door op deze manier vooruit
te lopen op het bestemmingsplan
wordt niet serieus omgegaan met
de verschillende belangen in het gebied.
Bezwaren van diverse kanten
Natuurmonumenten, de Natuur- en
Milieufederatie Utrecht (NMU), De
Groene Venen, De Kleine Natuur,
stichting De Bovenlanden en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben hun bezwaren geuit tegen de veiling. Men vreest onder meer voor illegale bebouwing op
de legakkers en verdere verloedering
van de plassen. Helaas bleek tijdens
de raadsvergadering dat zowel het
college als een meerderheid van de
gemeenteraad geen boodschap had
aan deze bezwaren. “Wij vinden het
onverantwoord dat er zo lichtvaardig en op commerciële wijze met de
verkoop van natuur en cultureel erfgoed wordt omgegaan”, aldus Pieter
Kroon.
Allang bekend
Wethouder Anco Goldhoor ( RVB)
begreep de commotie totaal niet.
Dit is al heel lang bekend dat we

dit zouden gaan doen. De Plassenraad heeft dit reeds vorig jaar besloten en in deze Plassenraad zitten vier
Rondeveense raadsleden en ook die
hebben ingestemd. We doen dit om
deze legakkers te behouden”. Van
Olden (VVD) begreep ook de ophef
niet: “ Het lijkt net of D66 zich voor
het karretje van belanghebbenden
heeft laten spannen. Cees Houmes
van D66 heeft zelf jaren in de Plassenraad gezeten en heeft al die jaren geweten wat er gaande was. We
hebben in feite in 2012 al ja gezegd.
Het heeft uiteindelijk vijf jaar geduurd, maar gaat het gewoon gebeuren wat er toen besloten is. Wij
zijn voor”, aldus Rudolf van Olden.
De fractie van de CU/SGP was niet
tegen de verkoop maar vond wel
dat alles wat wel en niet mocht duidelijk op papier moest komen. Ook
de fractie van het CDA begreep de
verontwaardiging van Cees Houmes van D66 niet: “ Het recreatieschap en de Plassenraad hebben
hun mandaat gegeven. In dier Plassenraad zit Cees Houmes. Nergens
in de notulen vinden we iets terug
dat Houmes zich zorgen maakte of
er tegen was. Waarom is hij zolang
stil geweest. Wij zeggen gewoon
verkopen” De Fractie van Ronde Venen Belang had hetzelfde idee als
het CDA.
Communicatie
Cees Houmes verdedigde zich door
te melden dat hij wel degelijk zijn
zorg had uitgesproken, maar dat
de communicatie bij de Plassenraad erg te wensen overlaat. D66 en
PvdA-GL-LC diende nog een motie
in tot uitstel, maar deze motie haalde het niet. Zoals het er nu naar uitziet worden de legakkers 18 april per
opbod verkocht.

Nieuwe aanwinst
kunstwerk Rinus Duin

Wensconcert

Muziekvereniging Viribus
Unitis
Wilnis - Dorpscentrum de Willisstee was zaterdagavond gevuld
met muziek. Onder leiding van dirigent Ruud Pletting werd het publiek getrakteerd op een grote verscheidenheid aan muziek. Via Facebook is gelegenheid geweest
om te stemmen op een groot aantal werken die in het 90-jarig bestaan van de vereniging zijn gespeeld. Op die manier zijn de favoriete stukken van het publiek geselecteerd. Het zeer indrukwekkende
Goodnight Sarajevo van componist Leon Vliex ontving de meeste
stemmen en mocht zeker niet ontbreken. Het stuk is een aanklacht
van de componist tegen de schendingen van de mensenrechten in
de oorlog van het gehele voormalige Joegoslavië, maar is anno 2017
nog zeer actueel en staat symbool
voor de ellende en al het leed van
een oorlog. Verder kon het publiek
luisteren naar onder andere Out
of Africa, Adiòs Nonino van Astor Piazzolla, Oregon en La Storia
van Jacob de Haan en Mc. Arthur
Park. Soliste Emeke Nagtegaal was

te horen op bugel in het prachtige
Sorry van Kyteman.
Jubilarissen
Twee jubilarissen Jenny Stoeckart
en Ton Wassenburg, respectievelijk 50 en 40 jaar muzikant, werden
in het zonnetje gezet. Ook nam het
orkest met een staande ovatie afscheid van Hennie van Vliet, muzikant in hart en nieren. Meer dan
zestig jaar is Hennie lid geweest van
Viribus Unitis. De avond werd afgesloten met de Spaanse klanken van
Fandango. Een geslaagde avond,
met dank aan onder andere Ron de
Groot en het team van Dorpscentrum de Willisstee voor de gastvrije
ontvangst en Auto Advies Vrieling
voor sponsoring van de verlichting.
Komende maanden staan bij Viribus Unitis nog diverse optredens op
het programma, met als hoogtepunt
het lustrumconcert in samenwerking met Karin Bloemen op 25 november 2017 in de Willisstee. Kaarten voor dit concert kunt u nu al reserveren via mail@viribusunitis.nl of
telefonisch via 0297-591468.

De Ronde Venen - Hoewel het
niet in de bedoeling ligt dat de
Stichting Kunstuitleen De Ronde
Venen (KuRVe) nieuw werk aankoopt, was vorig jaar de verleiding daarvoor te groot toen ons
het schilderij Gemeente en Polderhuis van Rinus Duin werd aangeboden. Het schilderij is niet gedateerd, maar zal waarschijnlijk in de
jaren ‘70 gemaakt zijn. In zijn oeuvre zijn er slechts weinig vergelijkbare composities te vinden. Het uit
1972 daterende schilderij Het laatste huis of het ongedateerde Vrouw
met paraplu benaderen het enigszins. Inspiratiebronnen heeft Duin
zeker gehad, zoals Permeke, Magritte of Delvaux, maar hij is zijn eigen weg gegaan. Velen zullen Rinus
Duin vooral kennen door zijn vrouwenportretten. Rinus Duin werd geboren op 10 december 1918 in de
Roemeense plaats Moreni, waar
zijn vader werkzaam was. Kort na
zijn geboorte verhuisde het gezin
weer naar Nederland. Op 20-jarige

leeftijd begon hij aan een studie aan
de Nieuw Kunstschool van Paul Citroen in Amsterdam, een jaar later
vertrok hij naar Parijs. Na de oorlog trok hij de aandacht van Willem
Sandberg, directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum. Deze
nodigde hem in 1946 uit deel te nemen aan de expositie van tien jonge
schilders. Rinus en zijn vrouw Nel
Timmers kwamen in 1955 in Abcoude wonen. Hij wordt er een geliefd leermeester en regelmatig was
zijn eigen werk te volgen op tentoonstellingen in zijn atelier aan de
Raadhuislaan en een enkele maal in
de Dorpskerk. Rinus Duin overleed
op 24 juli 1996 in Abcoude, waar
hij op de Algemene Begraafplaats
werd begraven. Zijn kinderen hebben in 2009 een boek met vele afbeeldingen van zijn werk samengesteld. Na de aankoop is het schilderij schoongemaakt en het is nu te
leen, evenals ander werk van hem,
bij de Stichting KuRVe via de website www. kurve-kunstuitleen.nl

De Ronde Venen - Zaterdag 25
maart j.l. is de Zonnebloem afdeling Mijdrecht naar een concert geweest van de Jostiband. De Lionsclub Woerden hadden dit concert
georganiseerd en diverse afdelingen van de Zonnebloem uitgenodigd waaronder Mijdrecht. Om 14.00
uur vertrokken we met de bus vanaf
Mijdrecht naar Kamerik. In de sporthal Schulenburg werd dit concert

gehouden. Met nog ruim 600 andere gasten van de Zonnebloem hebben we genoten van dit concert. Het
was een feestelijke dag omdat het
ook nog eens fraai lenteweer was.
De gasten werden begeleid door een
aantal vrijwilligers. Vindt u het ook
leuk om vrijwilliger te worden van
de Zonnebloem afd. Mijdrecht meldt
u dan aan. U kunt bellen met Yvette
Janmaat tel. 0612241209.

Regio - De volledige line-up voor
het Vogelvrij Festival 2017 is bekend! Met de eerste uitverkochte
editie nog vers in het geheugen kijken we nu al uit naar zaterdag 1 juli! Na een periode van puzzelen, emailen en nog meer puzzelen is de
organisatie eruit, en niet zonder resultaat! Met trotst wordt een dikke
vette line-up met de beste live-acts
en dj’s van dit moment gepresenteerd. Van Hardstyle tot Urban, Future house en EDM, Vogelvrij Festival 2017 heeft alles! Naast drie vette live-acts treden, zoals je van Vogelvrij gewend bent, ook weer de
beste dj’s op. Dit jaar is er een zeer
gevarieerd muziekaanbod, met een
aantal vogelvrije verrassingen die
de temperatuur steeds verder zal
doen stijgen. De totale line-up van
de mainstage van het Vogelvrij Festival 2017:Ronnie Flex (live), Boef
(live), Jebroer (live), Manuel & Geza,
Justin Mylo, Mesto, Whipcream, Mia
More, Pyrodox, Jelle Slump & MC
Dirtykid, Benjamin Thomas, Menno
Drost en Dion.
Meerdere
Dit jaar zijn er niet één, niet twee,
maar drie live-acts! Het wordt
ENERGIE pompen bij Ronnie Flex.
Ronnie Flex is de populairste liveact van dit moment. Hij gaat een te
gekke show weggeven. Ook is dit
jaar gewoon BOEF op Vogelvrij! Het
album van Boef is onlangs uitgekomen en breekt record naar record.
De meest gestreamde artiest ooit
op één dag, het meest gestreamde
album en ALLE 16 nummers in de
top 20... Spotify en Youtube ontploffen! Zorg dat je de week voor Vogelvrij geen slaaptekort hebt, want
het gaat los! Naast twee rappers
heeft de organisatie dit jaar ook
een hardstyle live-act weten vast
te leggen. Jebroer is de bekendste
act binnen deze scene. Met hits als
“Gaan met die banaan”, “Me gabber” en natuurlijk “Kind van de dui-

vel” wordt het één groot gekkenhuis. Jebroer zorgt er 1 juli voor dat
iedereen z’n shirt uit doet en de helikopter zwaait.
Vet
Voor de vetste urban, house en electric beats is Whipcream geregeld.
Whipcream is de perfecte overgang
tussen de artiesten aan het begin
van de avond en de dj’s die later
draaien. In de avond maken Manuel
& Geza er een echte show van. Hun
show zit vol energie en is perfect in
balans door de jarenlange DJ-ervaring van Geza en de speelse vrijheid
van Manuel die zingt, danst en het
publiek opzweept. Manuel & Geza
brengen met hun vrouwvriendelijke
house de dames in de stemming. Bij
Mesto en Justin Mylo gaat iedereen
los op de lekkerste future house en
EDM. Dit jaar gaat Vogelvrij de samenwerking aan met het populaire
concept Tijdmasjien. Dit concept uit
Amsterdam, met roots in De Ronde Venen, host 1 juli de tweede stage. Verwacht een muzikale reis door
de jaren 80/90/00. Alles komt voorbij! De hipste hip-hop en r&b glijers,
de heetste house en gekke happy hardcore. We starten de Tijdmasjien en gaan los op alle hits van nu
tot vroegah! De organisatie kan terug kijken op een fantastische editie in 2016. De organisatie: “Uiteraard willen wij de uitverkochte editie van vorig jaar weer overtreffen,
daarom hebben we dit jaar extra geinvesteerd in de line-up en beleving
op het festival.” De reguliere tickets
vliegen op dit moment voor 20,- euro de deur uit. Wees er snel bij, voordat Vogelvrij opnieuw uitverkocht is!
Scoor je ticket via www.vogelvrijfestival.nl of Primera. Check de website www.vogelvrij-festival.nl en social media kanalen voor het laatste
nieuws en de eerste acts! Schrijf je
in voor de nieuwsbrief om als eerste
op de hoogte te zijn van de exclusieve ticketacties.

VIOS Seizoenpresentatie
Onderdelenmarkt
Midden-Nederland

De Zonnebloem en de
Jostiband

Volledige line-up Vogelvrij
Festival 2017 bekend!

Mijdrecht - Zondag 9 april a.s.
wordt de jaarlijkse onderdelenmarkt
van Midden-Nederland weer gehouden. Deze zal plaatsvinden bij
het
landbouwmeganisatiebedrijf
Roeleveld & Bos aan de Tienboerenweg 15 te Mijdrecht. De stichting
“De Historie Herleeft in de Vechtstreek” heeft de organisatie van de
onderdelenmarkt in handen. Deze
stichting organiseert ook het Historisch Festival in Vreeland. Op de
onderdelenmarkt worden er voorwerpen verhandeld die iets met de
historie te maken hebben. Dit varieert van oldtimer tractor onderdelen tot kleding. Maar ook antieke
gebruiksvoorwerpen, documentatie
van uw voertuig en gereedschappen enzovoort. Standhouders vanuit heel Nederland en particulieren
uit de omgeving die de voorjaarsopruiming achter de rug hebben, komen met een karren vol handel naar
Mijdrecht. Ze komen snel van hun
spulletjes af. Dit geeft deze onder-

delenmarkt iets extra’s. Door de diversiteit van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen
goed zaken gedaan. Tevens is er gelegenheid om met mede hobbyisten
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 stichting ALS Nederland. Deze onderdelenmarkt is voor bezoekers geheel
gratis en er is volop gratis parkeergelegenheid. De organisatie wil erop wijzen dat de vroege vogels onder ons de meeste en beste handel
doen, want op=op en weg=weg! Als
u interesse heeft om op deze onderdelenmarkt uw overtollige onderdelen of voorwerpen te verhandelen,
dan dient zich uiterlijk voor 7 april
a.s. op te geven bij, Roel Zeldenrijk
tel: 0653 683625 of roel.zeldenrijk@
kpnmail.nl Openingstijden: Zondag
van 07.00 tot ca.14.00 uur. Alle informatie vind u ook op www.historieherleeft.nl

Mijdrecht - Aanstaande zondagmiddag 9 april vindt in sporthal
De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht de VIOS Seizoenpresentatie plaats. De zaal gaat om 13.30
uur open terwijl DORST de entree
en zaal met vrolijke muziek aandweilen. Om 14.00 uur start het zeer
aantrekkelijke programma.
Ook dit jaar het nodige twirlspektakel door de verschillende wedstrijdteams van TwirlPower. Het opleidingsorkest speelt weer de sterren van de hemel en de jeugdslagwerkers laten horen dat ze de slag
aardig te pakken hebben. Dat geldt
ook voor de (melodische) slagwerkgroep van de showband, die weer
wat spectaculair slagwerk zal verzorgen. En natuurlijk laat de showen marchingband zich niet onbetuigd. Het nieuwe straatrepertoire
krijgt zijn première en de vernieuwde en verder verbeterde taptoeshow ‘Past & Present’ zal voor het
eerst voor het grote publiek worden opgevoerd. Als kers op de taart
zullen DORST en de Showband in
de grote finale gezamenlijk zorgen
voor nog maar eens een kippenvelmomentje.
Grote verloting
Natuurlijk is er in de pauze weer de

traditionele verloting met prijzen die
belangeloos door de Rondeveense middenstand ter beschikking
zijn gesteld. Voor een klein prijsje van 50 eurocent per lot maakt
u deze middag grote kans op één
van de vele prijzen. Kortom wat zal
je thuisblijven als er deze zondagmiddag zoveel in De Phoenix te beleven valt?!
Kaartgoedkoop
Het is al mogelijk kaartjes in de
voorverkoop te bemachtigen bij
Primera De Jong, De Lindeboom
16A, 3641 EX Mijdrecht. De toegangsprijzen zijn ook dit jaar, anders dan VIOS, weer niet van deze
tijd. Dit ruim 2 uur durende spektakel kost je 4,00 euro per persoon en
kinderen tot en met 12 jaar mogen
voor 2,50 euro naar binnen. Je kunt
op 9 april vanaf 13.30 uur natuurlijk ook kaartjes aan de zaal kopen.
Wees er wel op tijd bij, want vol is
vol! Voor informatie kun je natuurlijk
ook op de sites van VIOS terecht:
vios-mijdrecht.nl, twirlpower.nl en
dweilorkest-dorst.nl. De VIOS Seizoenspresentatie is alleen mogelijk
dankzij de tomeloze inzet van verenigingsleden, de vele vrijwilligers,
de sponsoren en subsidie van gemeente De Ronde Venen.
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Hertha MO15-2 blij met sponsor:
Basic Office Solutions!

Vinkeveen - De meiden van Hertha MO15-2 spelen op dit moment in
de eerste klasse en hebben de ambitie om volgend jaar de stap naar
de hoofdklasse te gaan maken.
Het team staat bekend om zijn
sportiviteit, betrokkenheid en goede sfeer. Samen met de trainers en
leiders werken zij iedere week weer
aan hun sportieve ontwikkeling.
De meiden zijn heel blij met de nieuwe sponsor, Basic Office Solutions.
De meiden kregen van Basic Office Solutions nieuwe trainingspakken en een van de leveranciers van
Basic Office Solutions; OKI Systems
Holland heeft de nieuwe tenues van
het team gesponsord.
De sponsor heeft niet alleen gedacht aan het team maar ook de leiders hebben mooie nieuwe jassen
gekregen zodat ook zij er representatief en warm bijlopen.
De meiden hebben nu moderne en
goed passende kleding gekregen en
gaan er alles aan doen om de stap
naar de hoofdklasse te gaan maken.

Bar Adelhof 1 en the Peanutbar 1 stevig
in de bekertop
De Ronde Venen - Ook de bekercompetitie voor de biljarters loopt
op zijn einde. Afgelopen week was
de voorlaatste speelweek in de beker en hier begint langzaam een aftekening tussen de teams in de top
te verschijnen. Er moet nog wel een
speelronde afgewerkt worden en de
eindstand is pas bekend als de laatste carambole gemaakt is, de bal

is rond, soms zit het mee en soms
zit het tegen, om er maar eens een
paar clichés tegenaan te gooien
maar in de bekertop is de afscheiding duidelijker dan in de reguliere competities. Een ander verschil is
dat er in deze competitie om 2 finaleplaatsen gespeeld wordt. Het best
geklasseerde 1e divisieteam speelt
de finale tegen het best geklasseer-

Met buitensport: “Fitter”
in de zomer
De Ronde Venen - Nu het weer
warmer wordt is het heerlijk om buiten te sporten. Denk daarbij eens
sporten op het water. Varen in een
kano of kajak. Bij kanovereniging
De Ronde Venen kan dit uitstekend.
Goed voor de spieren
Kanovaren doe je lekker op je eigen
tempo. Hoe vaker je traint, hoe beter
je het peddelen onder de knie krijgt
en hoe sneller en verder je kan varen. Met meer varen krijg je een
steeds beter uithoudingsvermogen.
Er worden verschillende spieren getraind. Niet enkel je schouders of
armen. Maar ook je buik en benen
zijn aan het werk. Voor de buikspieren is het varen behoorlijk effectief
en het is prettiger dan honderd situps. Ook is kanovaren te vergelijken
met verschillende vormen van cardiotraining, waardoor ook je hart
in goede conditie blijft. Het hele lichaam wordt sterker en fitter
Fitter in je hoofd
Van lekker op het water zijn wordt je
rustig en ontspannen. Dat komt niet

alleen door het rustgevende geluid
van het water. Ook de frisse lucht
en de natuurlijke omgeving doen
je goed. Het water rondom Vinkeveen is prachtig. Bovendien is het
peddelen in je kajak een rustgevende vorm van bewegen. Bijna als
een meditatie, mits je aan het wiebelen in je boot een beetje gewend
bent. Van het varen wordt je niet alleen fysiek sterker maar het is ook
goed voor je mentale gezondheid.
Van kanovaren krijg je een goed humeur en het zorgt er voor dat jij je
goed voelt.
Kanomateriaal beschikbaar
Voor mensen die het kanovaren
eens willen proberen of voor nieuwe
leden heeft de club kajaks ter beschikking. Deze kunnen worden gebruikt en zo is het niet nodig om direct een kajak zelf te kopen. Hierdoor is er geen extra drempel om
niet een keer te starten met varen.
Clubavond:
Op de stek aan de Herenweg 196
heeft de kanoclub veel te bieden

Acrogymwedstrijd groot succes!
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag organiseerde GVM79 voor
de eerste keer een acrogym wedstrijd op E-instap niveau. Samen
met vier andere verenigingen uit
het district mid-west, waren de handen ineengeslagen om ook de allerjongsten acrobaten een wedstrijd
te bieden De wedstrijd van afgelopen weekend was bedoeld voor kinderen in de leeftijd 6 tm 12 jaar die
nog niet zo lang aan acrogym doen.
De elementjes zijn wat makkelijker en iedereen heeft dezelfde oefening (muziek en dans). Er waren
van de vier verenigingen, GVM’79
Mijdrecht, SIU Heerhugowaard,
KWIEK Wormer en NOS Amsterdam, in totaal 56 deelnemers. Het
was een gezellige drukte in gymzaal
de Eendracht. Voor GVM waren er 2
teams ingeschreven. Lucie en Lara
zitten pas kort op acrogym en heb-

ben de afgelopen weken hard geoefend om de elementjes onder de
knie te krijgen. De meiden lieten
een hele mooie handstand zien en
ook de hurksteun zat mooi stil. Het
totaal van 25,2 pnt was goed voor
de 10e plek. Gwenn en Bloem zijn
ook pas kort samen aan het oefenen, maar hebben zeer veel vooruitgang geboekt in de afgelopen weken. Bloem heeft vorig jaar al wat
ervaring opgebouwd en wist precies
hoe ze een oefening netjes moest
afwerken.. Het altijd wiebelige vliegtuigje ging erg goed en de toss was
erg hoog! De jury vond het ook een
mooie oefening en ze werden beloond met 25,5 pnt. In een deelnemersveld van 17 teams werden dit
team vijfde! Een heel knappe prestatie. Het was een zeer gezellige
middag en na afloop was er voor iedereen een mooie medaille.

de 2e divisieteam.
Wat de 1e divisionisten betreft had
Bar Adelhof 1 vorige week de beste
papieren en die zijn eigenlijk alleen
maar beter geworden. Bar Adelhof
1 won thuis met 42-35 van the Peanutbar 2 terwijl concurrent de Kuiper/Stee Inn bij de Springbok 1
met een 47-30 nederlaag naar huis
moest. Daarmee is het gat tussen
Bar Adelhof 1 en de Kuiper opgelopen tot 15 punten en dat is pittig
om in 1 wedstrijd te dichten maar
(oké, nog eentje dan) niets is onmogelijk. De Merel/Heerenlux 1 won
uit bij de Kromme Mijdrecht 2 met
28-48 maar daarmee komen zij op 6
punten van de Kuiper en 21 van Bar
Adelhof maar of dat gat te dichten
is? De Kromme Mijdrecht 1 (2e divisie) won met 45-37 van Bar Adelhof
3 en blijft daarmee in de race voor
de 2e finale plek.
Naaste concurrent the Peanutbar 2
had verloren en tussen hen en de
Kromme Mijdrecht 2 is het gat nu
10 punten. Hoogste 2e divisionist in
de stand, the Peanutbar 1, nam het
thuis op tegen DIO en pakte met 3938 een nipte maar o zo belangrijke
overwinning. Die 39 punten waren
genoeg om op dit moment de beste
2e divisionist in de beker te zijn. Het
gat met de Kromme Mijdrecht 1 is
echter geslonken tot 10 punten en
pas over twee weken weten we of
dat genoeg was.
In de beker waren dit de belangrijkvoor jeugd of volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De clubavond op de
woensdag is om 7.00 uur vertrek
bij de loods. Iedereen kan een keer
vrijblijvend meevaren. De openingstocht wordt zondag 9 april om 10.00
uur gevaren. In juni 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

ste uitslagen in de strijd om de finaleplaatsen. Daarmee zeg ik niet
dat de andere wedstrijden minder
belangrijk zijn maar deze gaan nog
om de plaats in de eindstand, elk
team wil toch zo hoog mogelijk eindigen, dan om het halen van een finaleplek. De Springbok 2 en CenS
maakten het zeker nog spannend.
Een mooie strijd waarin men elkaar
weinig toegaf en dat zie je dan in
de 41-43 uitslag weer terug. Stieva/Aalsmeer gaf de Merel/Heerenlux 3 flink het nakijken. Driemaal
een winstpartij voor Stieva en eenmaal verlies leverde voor de thuisploeg 45 punten op en voor de gasten 32. ASM en de Merel/Heerenlux 2 was een prooi voor de Merel
2. Cor Ultee (ASM) ging weliswaar
weer eens flink te keer maar zijn
overwinning was, helaas voor ASM,
de enige en ASM kwam daarmee
uit op 35 punten. De Merel 2 was
met driemaal winst goed voor 39
punten. Bar Adelhof 2 ontving Lutis/de Springbok. Vorige week was,
met 2 maal winst, een goede week
voor Lutis maar dat trokken zij niet
door in de bekerstrijd. Bar Adelhof
2 haalde driemaal de winst en alleen John Beets (Lutis) wist daar
winst tegenover te zetten, eindstand
43-29 en daarmee is voor Lutis de
kans op een finaleplek eigenlijk verkeken.
In deze bekerweek waren er twee
spelers die er een korte partij van
maakte, Cor Ultee (56 caramboles
in 20 beurten) en Ton Bocxe (110
caramboles in 20 beurten), Kees
Griffioen verzorgde deze week de
hoogste serie met 13 caramboles
(29,55%)
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 zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De
groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar. Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. 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 begeleiden van de jeugdgroep.

Cursus Klein Vaarbewijs I
bij Zeilschool Vinkeveen
Vinkeveen - De afgelopen vijf weken hebben vijftien cursisten onder leiding van bijzonder enthousiast docent Jasper Jansen zich voorbereid op het examen Klein Vaarbewijs I. De deelnemers hebben verschillende redenen om deel te nemen aan de cursus. De een heeft
een bekeuring gekregen voor het
varen zonder vaarbewijs, de ander
wil in de toekomst een boot gaan
kopen waar een vaarbewijs voor
verplicht is. De meest bijzondere reden die docent Jasper Jansen ooit
gehoord heeft, komt van een stel dat
net naar Vinkeveen was verhuisd en
de cursus samen deed als inburgeringscursus. Zij redeneerden dat het
goed is om wat van watersport af te

weten als je woont in zo’n waterrijk
dorp als Vinkeveen en grepen de
cursus bovendien aan om mensen
te leren kennen. Een veelgehoorde reden voor cursisten om aan de
cursus deel te nemen, is het voorkomen van boetes. Om een zwaardere buitenboordmotor te kopen hoeft
geen vaarbewijs getoond te worden.
Maar om er voor de wet mee te mogen varen, is het vaarbewijs pasje
echt verplicht.
Door het volgen van de cursus
wordt de kans op slagen bij het examen aanzienlijk vergroot. Het gezamenlijk oefenen van proefexamens
bereidt de cursist voor op de complexe manier van vragen stellen op
het echte examen.

Hertha MO9-1 verliest
spannend duel
Vinkeveen – Het jongste meidenteam speelden afgelopen zaterdag thuis tegen de jongens onder
de zeven uit de Vecht. Het meiden
team bestaat uit: Lisa Vousten, Sara Scherphuis, Kelly Kools, Elif Uysal, Amerensia v.d. Toorn, Beatrix
Alexander, Marit Schreurs, Ivana Berlips, Dina Yahia en Maggie de Pijper. Het team wordt gecoacht door Nadine van Vliet en getraind door Frank Vousten. De meiden zochten meteen de aanval op,
waarbij Kelly geblesseerd raakte.
De vecht kwam na 10 minuten op
voorsprong door een counter handig binnen te schieten. Maar Hertha had eigenlijk meer kansen maar
de bal wilde niet in het doel. Sterker

nog door goed keeperswerk van Sara bleef het 0-1 tot aan de rust. Na
rust ging Amerensia op doel en ging
Sara in de aanval spelen. De Vecht
scoorden weer uit een counter 0-2.
Maar de meiden kwamen gelukkig
terug. Nadat Kelly, Lisa en Maggie
al een kans hadden gemist was het
Sara die de 1-2 binnenschoot. Sara ging op aangeven van Kelly alleen op het doel af. Helaas konden de meiden niet de verdiende
2-2 maken. Weer was het de Vecht
die uit een counter 1-3 scoorden. In
de slotfase gingen Kelly en Sara alleen op de keeper af. Kelly legde de
bal netjes af op de meegelopen Sara die vervolgens koel afronden 2-3.
Dit was ook de eindstand.

Atlantis 1 overdondert DTS
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 tegen DTS
uit Enkhuizen. Van de vorige wedstrijd was nog iets recht te zetten,
die was namelijk net verloren. Dit
zorgde ervoor dat Atlantis extra gemotiveerd de wedstrijd in ging. Na
de goede oefenperiode van de afgelopen weken was Atlantis helemaal klaar voor de eerste wedstrijd
van het veldseizoen. De eerste aanval bestond uit Maarten, Lars, Joyce
en Amy, met in de verdediging Berry, Jelle, Heleen en Janneke.
De eerste aanval verliep nog wat
moeizaam, maar daarna kwam Atlantis vrij snel in de wedstrijd. Na
slechts 5 minuten spelen was de
voorsprong al 3 punten in het voordeel van de thuisploeg. Hierna volgde een periode waarin Atlantis liet
zien dat er niets te halen viel voor
DTS. Door goed uitgespeelde aanvallen waarin de juiste kansen wer-

den uitgezocht werd het gat geslagen en de tegenstander al in de
eerste helft gebroken. Hier en daar
pakte DTS nog een doelpuntje mee
maar het was Atlantis die de touwtjes in handen had. De ruststand
was 16-5 in het voordeel van Atlantis.
In de rust werden de verbeterpunten voor de tweede helft nog besproken om te zorgen dat er later
teruggekeken kon worden op een
mooie wedstrijd, niet alleen een
mooie eerst helft. Berry werd gewisseld voor Koen en de tweede helft
was begonnen. In deze helft was
het voor DTS makkelijker om mee te
scoren dan dit de eerste helft was
geweest, maar ook dat was niet genoeg. Atlantis bleef scoren en het
gat werd steeds verder uitgebreid.
Met nog een kwartier te spelen verliet Lars het veld zodat Rick nog wat
minuten kon maken. De wedstrijd
eindigde in 30-14.
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De Merel voert actie voor
meer vrijwilligers

Bliksemstart brengt Argon
ruime zege op Hoek

Vinkeveen - Fietsclub TTC De Merel vindt het hebben van betrokken
leden essentieel. De insteek van de
vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden
benut. Met ondersteuning van de
vrijwilligerscommissie probeert TTC
De Merel te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de
verschillende functies binnen de
vereniging. Het is daarbij belangrijk
dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk. Met
behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport
Service Noord Holland gaat TTC De
Merel binnenkort nieuwe vrijwilligers binden.
Voorzitter Andre Kroeze geeft aan:
“De Merel is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee
dat er meer vrijwilligers nodig zijn
om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd
voor welke taken binnen de vereniging meer handen en hersens gewenst zijn. De taken die binnen de

Mijdrecht - Een doelpunt na 40 seconden en vervolgens nog twee in
de eerste dertien minuten bracht
Argon al vroeg in een comfortabele positie tegen de plaatselijke trots
HSV Hoek.
Coach Jannes Tank van de gastheren had vooraf opgeroepen om de
laatste wedstrijden vooral scherp te
blijven. Helaas voor Hoek dacht Argon er ook zo over, coach Loenen
had er vooral op gewezen er van
begin af te staan en de ploeg onder druk te zetten. Dat lukte wonderwel. De eerste dertien minuten
liet Argon de gastheren alle hoeken
van het veld zien met als gevolg een
riante voorsprong. Halverwege de
eerste helft reikte Hoek nog de helpende hand door ongelukkig in eigen doel te schieten. Te laat in het
tweede gedeelte scoorde Hoek vanaf elf meter een tegentreffer, vijf minuten voor het eindsignaal van de
goed leidende arbiter Van Kraay liep
Argon nog uit tot 1-5.

vereniging verricht worden zijn erg
divers. Daardoor is er voor ieder lid
dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar
de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een
passende taak bij. Zo is het voor de
nieuwe vrijwilligers leuk om met de
taak aan de slag te gaan.”
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
cursusleider Alex Wolf: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de
sport. De sport in Nederland wordt
gedragen door de eigen leden. Hoe
breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch
dat ook deze vereniging er helemaal
voor gaat om het fundament van
onze vereniging te verstevigen.’
‘Iedereen heeft het druk, maar iets
doen voor je verenging hoort er bij’
zo stelt Andre Kroeze “ Onze vraag
zal niet zijn wie er wat wil doen,
maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.” Tussen 15 april en 10 mei zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor
de vereniging te gaan betekenen.

CSW heeft scoringsdrift
Wilnis - De ene wedstrijd is de andere niet. Vorige week tegen De
Meern waren de woorden apathisch
en dramatisch van toepassing. Dit
keer was het genieten tegen Veensche Boys. Niet zozeer omdat er
heel goed voetbal op de mat werd
gelegd, wel vanwege de prachtige
en vele doelpunten. Liefst vijfmaal.
Allemaal voor en door CSW, waarvan er vier in de tweede helft.
Het basiselftal zag er weer iets anders uit. In de verdediging begonnen Kevin Blom en Oscar Leune
door afwezigheid van de geblesseerde Elroy Baas en de zieke Nick
van Asselen. Voorin stonden de gebroeders Cornelissen opgesteld met
daartussenin Vincent van Hellemondt en daarachter Berry Kramer.
Menno van der Leeden begon op de
bank. Overigens zal Guus Verhoef
nog lang aan de kant staan vanwege een knieblessure.
Reeds in de tweede minuut kreeg
CSW een grote kans. Een goede
combinatie tussen Dave Cornelissen
en Berry Kramer kon laatstgenoemde net niet afronden door ingrijpen
van keeper Jasper van Leeuwen.
Beide teams hielden elkaar daarna goed in evenwicht en de kansen
waren spaarzaam.
Vrije trap
Pas na een half uur spelen werden
Vincent van Hellemondt en Berry
Kramer door de lucht aangespeeld.
Beide kregen de bal niet tussen de
palen. Dit lukte de opgekomen verdediger Maikel Pauw wel na een
vrije trap van Sander Kunkeler. Hij
werd echter afgefloten vanwege
buitenspel. De supporters dropen
al langzaam af naar de kantine toen
Kevin Blom iedereen wakker schudde. En hoe! Vanaf een meter of dertig leverde hij met zijn sterke linkerbeen een streep af die belandde in
de rechterbovenhoek. Een doelpunt
van ongekende schoonheid waardoor zowel de ploeg als de supporters met een opgewekt gevoel de
rust ingingen.
De tweede helft liet een ander spelbeeld zien. CSW had klaarblijkelijk
energie gekregen van de late voorsprong of de theesterkte. Mike Cor-

nelissen speelde zijn broer Dave in
de diepte aan die een perfecte voorzet afleverde op het hoofd van Vincent van Hellemondt die daar wel
raad mee wist, 2-0. Tien minuten later zat de wedstrijd al op slot. De
voorzet van Berry Kramer kwam dit
keer van rechts en Mike Cornelissen
dacht van dichtbij de bal voor het inkoppen te hebben. Door een zet in
de rug mislukte dat, maar de goed
leidende scheidsrechter Westland
wees resoluut naar de stip. Maikel
Pauw schoot de strafschop te slap
in, waarna Mike Cornelissen toch
een doelpunt op zijn naam kreeg
door de rebound in te tikken. Menno van der Leeden verving de lichtgeblesseerde Berry Kramer als aanvallende middenvelder. Veensche
Boys had niets meer te verliezen en
zette iets meer aan.
Afstandsschot
Verder dan een door keeper Jordy Wens in tweede instantie gekeerd afstandsschot van aanvoerder Stefan Fredriksen kwam Veensche Boys niet. CSW had het laatste woord nadat Bram Bode en Robert Mulder in het veld waren gekomen voor respectievelijk Dave Cornelissen Sander Kunkeler. Geheel
in de trant van deze wedstrijd werden de laatste twee met het hoofd
gescoord. Na een prachtige voorzet
van Erik Mulder kon Mike Cornelissen zijn tweede doelpunt bijschrijven. Hij kopte via de binnenkant
van de paal binnen. De laatste was
nog fraaier. Menno van der Leeden
wist Vincent van Hellemondt te bereiken, die zijn harde kopbal via de
onderkant van de lat het veld weer
in zag stuiteren. Voor iedereen was
het zonder doellijntechnologie overduidelijk dat de bal de doellijn gepasseerd was. De ploeg van CSW
vierde feest toen Veensche Boys
echter doorspeelde en keeper Jordy Wens een tegendoelpunt net aan
kon voorkomen. Na overleg tussen
de scheidsrechter en de grensrechter werd het doelpunt van CSW alsnog toegekend. Een pluim voor de
grensrechter en een lekkere 5-0 uitslag na een heerlijke pot voetbal in
Wilnis. Foto’s: sportinbeeld.com

De droom van WLC wordt
werkelijkheid
Regio - Afgelopen week is er getekend voor een nieuwe stap voor
WLC. Zij gaan verhuizen naar een
mooier, groter en beter pand! “We
hebben hier zo lang naar uitgekeken en enorm hard voor gewerkt, en
nu is het dan eindelijk zover!” vertelt
Marjolein. “Op deze nieuwe locatie
kunnen we eindelijk doen wat we
al zo lang graag wilden; een mooier, leuker en beter WLC neerzetten.
We krijgen nu zoveel ruimte dat we
bijna niet weten wat we ermee aan
moeten” .
Het begint al met de verandering
dat we nu een kleedkamer én een
ontvangstruimte creëren. Handig
voor ouders die hun kinderen komen ophalen. Zij kunnen nu ontspannen wachten met een boekje en leuk voor de kinderen zodat
zij ongestoord de les kunnen doen
zonder dat hun ouders zitten te kijken en/ of ermee gaan bemoeien.
Écht privé
Bij WLC kun je alleen maar terecht
voor personal training en/ of small
group personal training en groepslessen. “We hebben heel bewust
voor deze opzet gekozen omdat je
altijd in de reguliere fitness-schools
vaak moet wachten op apparaten
die bezet zijn door andere klanten, het druk kan zijn en je je bekeken kunt voelen. Bij ons is dat niet
zo. Je traint, wanneer je aan small
group personal training doet, maximaal met 3 personen tegelijk. En is
de gehele fitness ruimte alleen voor
deze 3 personen bestemd.” Marjo-

lein legt verder uit dat in de nieuwe locatie de opzet ruimer zal zijn
en compleet afgesloten is van de
groepslessen. Complete privacy
waarin de klant zich compleet kan
focussen op zijn of haar training.
De groepslessen worden ook in
aparte af te sluiten zalen gegeven
die ook stukken ruimer zijn dan
de huidige ruimtes. “Dat alles ruimer wordt opgezet wil niet zeggen
dat de lessen groter worden. Integendeel. We blijven de groepen zo
houden zoals ze zijn, maar dan met
meer ruimte. Want wij willen nog
steeds geen massalessen maar kleine groepjes zodat we de aandacht
kunnen geven aan iedereen.” Aldus
Willem.
Planning
De planning is dat de verhuizing
rond is per 1 mei a.s. er is dus nog
veel werk te verrichten. “Maar elke dag zien we onze droom steeds
meer werkelijkheid worden. Dit
hadden we niet kunnen doen zonder alle trouwe WLC’ers, wij zijn zo
blij met hun vertrouwen en support.
Wij gaan er met elkaar iets moois
van maken!!” sluiten Willem en Marjolein af.
WLC houdt de vorderingen bij via
een fotoalbum op hun facebookpagina en via hun nieuwsbrieven.
Zo gunnen ze je een sneakpreview
want de exacte locatie houden ze
nog even geheim. 6 mei is de officiele opening en dan is iedereen welkom om de nieuwe locatie te bezoeken.

Binnen de minuut
Bij Hoek ontbrak topscorer Douwe
Zeegers en bij Argon werd de geblesseerd Wouter Winters vervangen door Jordly Petronia en de geschorste Floris Mulder door de weer
terug gekeerde Arnoud Schonis. De
toeschouwers zagen Argon al binnen de minuut het doelpuntenfestijn openen. Een pass van Ian van
Otterlo (in de bestuurskamer van
Hoek uitgeroepen tot ‘man van de
wedstrijd’), bereikte Cyrano Morrison die vervolgens goed uithaalde
0-1. Een minuut later zag Jesse van
Nieuwkerk zijn doelpunt afgekeurd
worden, maar in minuut vijf was het
al 0-2, een hoekschop werd door
keeper Jordi de Jonghe wel weggewerkt maar de meegekomen Jordly Petronia reageerde alert door de
bal binnen te schuiven. Na vijf minuten spel viel nummer drie al, Petronia assisteerde Jesse Stange die
op zijn bekende manier ook keeper De Jonghe kansloos liet 0-3. In-

tussen begreep Hoek dat het toch
iets terug moest doen, Lionel Fitsch
kopte wel in maar de bal was voor
Romero Antonioli geen probleem.
Ook een vrije trap van Hoek vanaf rand zestien kwam in de ‘muur’
terecht. Bij een overtreding op Van
Nieuwkerk mocht Jasper Werkhoven aanleggen vanaf achttien meter:
de paal bracht uitkomst voor Hoek.
Daarna wel wat kansjes voor Argon
maar Morrison en ook Van Nieuwkerk hadden geen geluk. Dat had
Hoek na 25 minuten ook niet toen
een jagende Stange het de verdediging van Hoek moeilijk maakte en
Fitsch de bal verkeerd op zijn hoofd
kreeg waardoor hij zijn eigen keeper kansloos liet 0-4. Hoek kreeg
voor rust nog twee mogelijkheden,
een vrije trap van Vandepitte en een
schot van Doesburg werden echter
een prooi voor de Argon doelman.
Minder spectaculair
De tweede helft was duidelijk minder spectaculair, Argon produceerde wel een paar leuke aanvallen
maar het was allemaal net niet. En
ook bij Hoek waren er wel mogelijkheden voor Clinkemaillie en de ingevallen Meulmeester maar dat leverde ook niets op. Aan Argonzijde verscheen Morrison alleen voor
de keeper maar die greep goed in,
Van Nieuwkerk kopte goed in na
een hoekschop maar ook nu stond
de sluitpost op de goede plaats. Vervolgens nam Joey van Ede de plaats
in van Cyrano Morrison. Na kansen voor Van Otterlo en Stange pikte Hoek dan toch een doelpunt mee.
Een overtreding achterin bij Argon
leverde een strafschop op en Doesburg bracht de stand op 1-4. Beide
ploegen kregen nog een handje vol
mogelijkheden maar het was Argon
dat vijf minuten voor tijd de stand
op 1-5 bracht, op aangeven van Ian
van Otterloo pakte ook Jesse van
Nieuwkerk zijn doelpunt mee.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen
Ajax.

Dagprijs BVU voor
Ludy & Anneke
Regio - Maandag 27 maart werd
de vijfde zitting van de vijfde parencompetitie van de BVU gespeeld.
De topscore van de avond (67,61%)
werd behaald door Ludy Bonhof &
Anneke Buskermolen in de B-lijn.
In deze lijn waren de scores sowieso deze avond voor 4 paren hoger
dan de topscore in lijn A: Riki Spook
& Hans Geels (67,55%), Thea Slot
& Mirjam Nieuwenhuizen (62,41%)
en Marjan & Ben (60,59%) haalden
meer dan alle A-tjes.
In die lijn probeerden Helma Rapp
& Theo Vermeij met 59,42% degradatie af te wenden na hun zwakke
begin. Hetzelfde geldt voor nummer 2 Cees Harte & Jos van Leeuwen (54,33%). Met hun 53,67% stegen An & Bert Pronk van plaats 5
naar 4. Tineke van der Sluijs & Anke Reems staan nog steeds derde (52,83%), Ans Breggeman & Lia
tweede (55,77%) en Hans Wagenvoort & Nico van der Meer leiden
met 62,6%. Aangezien de slotronde
volgende week is moeten Nelly Jan-

sen & Jaap Bark, Helma & Theo en
Cees & Jos zich in die volgorde de
meeste zorgen maken. Maar er zijn
zeker 4 andere paren die ook nog
kans maken op degradatie.
In de B-lijn lijkt een terugkeer naar
de A-lijn onvermijdelijk voor Marjan
& Ben (62,21%) gezien hun voorsprong van bijna 5% op Riki & Hans
(57,67%) en Tini Lotgerink & Marja Baris (56,22%). Volgende week
wordt alles duidelijk.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Op woensdagavond 29
maart mocht LMV aantreden tegen Argon Onder 17-2. Vooraf waren de ambities hoog, de bekerwinst
was als streven voor dit seizoen bestempeld. LMV reisde dan ook gemotiveerd, weliswaar verzwakt door
enkele blessures maar aangevuld
met Mike en Mika, vol goede moed
af naar Mijdrecht. Na een gedegen
warming-up stonden de jongens om
19.30 klaar voor de aftrap. Het fluitsignaal van de scheidsrechter leek
echter een verlammende werking
op LMV te hebben. Argon speelde
de bal meteen diep, de spits dook
op achter onze verdediging en lobde de bal al na 28 seconden achter de verbouwereerde Danny. Ook
deze snelle treffer bleek helaas niet
het gewenste schrikeffect te hebben. LMV bleef in een laag tempo
voetballen en Argon veroverde keer
op keer de bal. Waar ADO fameus is
om haar Haags Kwartiertje waarmee
ze de tegenstander overrompelen,
bleek de Uithoornse variant hierop
het tegenovergestelde effect te hebben. Argon wist nogmaals te scoren
en bereikte met deze comfortabele
voorsprong de rust. Na een donder-

speech van coach Jeffrey liet LMV
in de tweede helft zien waartoe ze in
staat zijn. Argon werd meteen vastgezet op eigen helft en LMV bleef
maar jagen op de Anschlusstreffer.
In minuut 60 was het eindelijk raak,
toen David met een geweldige kopbal de 2-1 binnenkopte. Met nog 20
minuten te gaan nam LMV alle risico’s , wat Argon kansen gaf op een
counter. Bij een van deze spaarzame
uitvallen kreeg Argon een vrije trap,
welke helaas feilloos werd benut.
Argon bleek vervolgens een “ziekenhuisteam”, de ene na de andere speler viel om en had verzorging
nodig waardoor de klok langzaam
maar zeker naar het einde tikte. In
de laatste minuut van de reguliere speeltijd wist Luuk nog te scoren. Helaas te laat, de eerder aangekondigde 5 minuten blessuretijd
werd spontaan ingekort tot 20 seconden. Een onnodig verlies tegen
een ploeg waar Legmeervogels zeker speltechnisch de meerdere van
waren. Echter het blijkt maar weer
dat als je een wedstrijd slap begint,
je de rekening daarvoor krijgt gepresenteerd. Nu dan alles maar op
de competitie zetten.

Vijfde overwinning op rij
voor Hertha JO8-1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde Hertha JO8-1 tegen Waterwijk Almere. Waar JO8 thuis voor
Waterwijk te sterk was, moest nog
blijken of Hertha de zegereeks van
de afgelopen weken zou voortzetten. Het is Mees Vis die Hertha in
de eerste minuut op voorsprong
brengt: 0-1.
De euforie is van korte duur, wanneer Waterwijk al snel met de ontnuchterende gelijkmaker komt. Er
komt weer een vlotte counter van
Waterwijk waarbij de verdediging
alles op alles zet om de Waterwijkers voor te zijn. Lennon, Arko en
Jort maken het de Waterwijkers
lastig waardoor ze voor doel geen
schijn van kans maken.
Uit een mooie pass van Milano op
Benjamin voor doel van Waterwijk
volgt weer een serie corners. Emmanuel staat zijn mannetje in het
veld, en schiet op doel. Mees Vis
neemt nog eens de bal op de wreef
en schiet. Na een corner mist Arko
net de bal waarna deze bij Lennon

komt, en met een hoog schot belandt de bal in handen van de keeper. Hertha heeft na rust meer pit en
meer balbezit en speelt overwegend
op de helft van de tegenpartij.
Milano en vervolgens Daan halen
nog eens uit, maar deze gaan helaas naast. Benjamin speelt zich vrij
en passt op Jort, die schiet maar de
keeper van Waterwijk houdt hem.
Milano neemt een linkse corner en
als lijkt of deze kans verkeken is, is
daar Stan die vanuit vrij spel de belangrijke 1-2 weet in te tikken. Hertha staat weer op voorsprong met
nog zo’n 10 minuten te gaan.
Daan neemt de bal nog eens mee
naar voren. In de laatste minuten
weet Benjamin balbezit te houden
en stevent op doel af. De keeper valt
de verkeerde kant uit en Benjamin
schiet Hertha naar de definitieve
overwinning: 1-3. De vreugde is wederom groot en ook al is de strijd om
het kampioenschap nog niet gestreden, de zegereeks wordt voortgezet
met een vijfde overwinning op rij.

Open Golfdag 9 april bij
Golfpark Wilnis
Wilnis - Zondag 9 april is het Open
Golfdag bij Golfpark Wilnis. Er zijn
demonstraties van de pro’s en in
de driving range kunt u zelf proberen de bal te raken of als meer ervaren golfer oefenen. Met speciale apparatuur wordt gemeten hoe
hoog, ver en snel u de bal slaat. Iedereen van jong tot oud is welkom
en vooral opa’s en oma’s met hun
kleinkinderen zijn van harte uitge-

nodigd omdat golf een sport is die
je van 5 tot 95 kunt beoefenen.
Omdat ook een competitiewedstrijd gespeeld wordt, zorgen we
voor goed uitzicht op hole 9 waar
de spelers strijden. Van 11.00 tot
16.00 uur staan personeel van het
golfpark en vrijwilligers van Golfclub Veldzijde klaar om gasten te
ontvangen. Ballen, clubs en koffie
en thee staan klaar.

