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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,95%!!!

PAASSHOW bij Van Kouwen!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Van Kouwen wenst iedereen een groene Pasen en geeft daarom 
€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

w w w . v a n k o u w e n . n l

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

Hoofddorp Aalsmeer Amstelveen Mijdrecht
Amsterdam-West Amsterdam-Zuidoost Uithoorn

donderdag 
21 april

vrijdag 
22 april

zaterdag 
23 april

maandag 
25 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

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

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

Raadhuisstraat 11 | 3648 AR Wilnis

LIFE HAS ITS MOMENTS.. .

. . .MAKE THEM UNFORGETTABLE . . .MAKE THEM UNFORGETTABLE 

*DEZE AANBIEDING BETREFT 1 ZILVEREN PANDORA ARMBAND MET PANDORA SLUITING TWV € 62,- & 1 ZILVEREN BEDEL TWV € 22,-

Zilveren Pandora armband met 
Pandora sluiting en 1 zilveren bedel € 59,-*

Zaterdag 16 aprilZaterdag 16 april

ALLE PANDORA’S

€16,- per stuk

LAATSTE KANS

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

Mijdrecht - Het is te prijzen dat de 
gemeente en het Waterschap het 
nodige doen aan wegen- en dijkon-
derhoud, daar de noodzakelijke aan-
passingen bij bedenken en ook nog 
geregeld uitvoeren. Hoewel goed be-
doeld, wordt daar in bepaalde geval-
len vaak niet even (extra) over nage-
dacht. 
Zo ook bij de Ringdijk 2e Bedijking. 
Een drukbereden weg voor verkeer 
vanaf Uithoorn/Amstelhoek richting 
De Hoef/Nieuwveen vice versa. Er-
naast ligt aan de Mijdrechtse kant 
het laagliggende fietspad. Op ver-
scheidene plaatsen is de weg opge-
hoogd en geasfalteerd, omdat deze 
aan de randen van de bermen teveel 
was verzakt. Door die ophoging is 
een hoogteverschil van soms 20 cen-
timeter ontstaan, juist op de plaatsen 
met de aansluitingen op het fietspad, 
Die aansluitingen, fietsdoorsteken 
genoemd, waren en zijn er ter hoog-
te van de aangrenzende woningen 
om fietsers en brommer-/scooterrij-
ders in de gelegenheid te stellen te 
kunnen oversteken als zij bij een wo-
ning aan de overkant moeten zijn. 

Vrij hoog
Het vrij hoge talud van de weg bood 
kennelijk geen ander alternatief dan 
deze ‘oversteekplaatsen’ te voor-
zien van een stenen trap en een te-
gelbrede ‘hellingbaan’ om een fiets 
dan wel een andere rollende twee-
wieler naar boven, dan wel naar be-
neden te rijden. Dat laat je wel! Voor 
een vitaal iemand misschien nog 
wel te doen, maar voor een oude-
re ondoenlijk, helemaal met een 
zware elektrische fiets, laat staan 
met een brommer. Een scootmo-
biel gaat al helemaal niet. Boven-
dien is de bovenrand zo dicht op 
de rijweg aangesloten met slechts 
één tegel breed, dat het levensge-

vaarlijk is de fiets helemaal naar bo-
ven te duwen, want dan staat deze 
goeddeels op de rijweg. Auto’s sui-
zen op nog geen 50 centimeter van 
de berm voorbij en het is dus wach-
ten op ongelukken. Want er is zelfs 
geen waarschuwingsbord geplaatst, 
noch zijn er markeringen op de weg 
aangebracht. Bij de oversteekplaats 
tegenover huisnummer 8 staan twee 
witte kunststof merkpaaltjes in de 
berm en die zijn er al uitgereden! De 
fiets halverwege ‘in de knik’ tegen-
houden om met slechts één wiel op 
de bovenste tegel te staan, is vaak te 
zwaar voor een oudere. Maar ook ie-
mand die geen moeite heeft de fiets 
naar boven te rijden zal danig moe-
ten oppassen dat zijn wiel er op de 
weg niet wordt afgereden…

Domme formulering
Al met al werd dit opgemerkt door 
de heer Arie Schouten. Hij woont 
aan de Ringdijk op huisnummer 
8, pal tegenover zo’n vernieuwde 
doorsteekplaats/fietsopgang. “Het 
was eerst een veel minder steile op-
rit. Maar omdat de weg wat breder 
is geworden is dat nu wel het geval. 
Bovendien hebben ze er een trap-
je van gemaakt. Het laatste stukje is 
te steil om je fiets er tegenop te du-
wen. Ik ben 74 jaar en mij lukt het 
nog wel, omdat ik een goede con-
ditie heb. Maar ik heb familie, vrien-
den en kennissen op leeftijd. Als die 
bij mij op visite willen komen kun-
nen ze dat niet en moeten dus ver-
derop bij de buren de minder steile 
oprit op en honderdvijftig meter te-
rugrijden naar mij toe. Over een le-
vensgevaarlijke weg, want ze rijden 
hier hard. Dus die zeggen dat ze niet 
meer komen.” Aldus Arie Schouten 
die ons de situatie toont door zelf 
met de fiets het talud op te gaan. “Ik 
heb dat aan de gemeente gemeld. 

Een paar mensen zijn komen kij-
ken en die zeiden zelf dat dit zo niet 
kon. Beter zou zijn geweest de op-
rit schuin vanaf het fietspad naar de 
weg te laten lopen. Dan kan je die 
wat langer maken en minder steil.

Aanpassen
Maar ja, dan moeten ze dit weer 
aanpassen en dat kost geld. Ze had-
den beter van te voren even kun-
nen nadenken hoe dit het beste op 
te lossen. Dat is niet gebeurd, want 
verderop is zo’n zelfde stenen trap-
je en fietsopgang gemaakt. Behal-
ve als mensen met een auto komen 
kan ik geen ouder iemand voor welk 
bezoek dan ook vragen op de fiets, 
met de brommer of scootmobiel te 
komen. Dat gaat niet. Nou ja, de ge-
meente was zo aardig schriftelijk op 
mijn klacht te reageren: ‘Voor valide 
mensen vindt men de huidige uit-
voering een verbetering’, zo staat in 
de brief. ‘De oplossing is ook door 
de gemeentelijke opzichter met u 
(Arie) besproken. Arie: “Ja, bespro-
ken, maar mijn commentaar deed er 
niet toe, het werd uitgevoerd zoals 
hij dat voor ogen had.” 
De brief besluit met de woorden: ‘In-
dien u onverhoopt mindervalide zou 
worden, kunt u aanspraak maken op 
speciale financiële regelingen voor 
mindervaliden.” Een wat domme for-
mulering, want daar gaat het in dit 
geval toch niet om? Het een heeft 
niets met het ander te maken. Aan-
passen, dát moet het worden! 

De ondertekenende ambtenaar 
heeft het duidelijk niet begrepen. 
Zoals de fietsdoorsteken er nu bij 
liggen hebben zeker de oudere fiet-
sers daar niets aan. Nog even afge-
zien van de levensgevaarlijke situa-
ties die kunnen ontstaan, ook voor 
‘valide’ fietsers!

Gemeente: “Als u mindervalide wordt, dan...”

Een levensgevaarlijke 
fietsdoorsteek voor ouderen

Met de fiets de Ringweg 2e Bedijking oversteken via een vernieuwde fietsdoorsteek is een hachelijke onderneming. 
Als je de fiets al boven krijgt!

Vinkeveen - Na bijna aan jaar een 
bouwput voor de deur te hebben 
gehad zullen de bewoners aan de 
Julianalaan in Vinkeveen ruim voor 
de zomer weer over een mooi be-
strate laan beschikken. Aanne-

Renovatie Julianalaan jaagt 
tuineigenaren op kosten

Zo hoog is het verschil tussen de tuin 
en de straat in de Julianalaan.

uitziet krijgt men daarvoor geen en-
kele compensatie van de gemeen-
te! De tuin is een zaak van de be-
woners zelf zo wordt verondersteld.
(Lees verder elders in deze krant)

mingsbedrijf Fronik BV uit Mijd-
recht is inmiddels druk bezig de 
weg (flink) op te hogen en van een 
keurig wegdek met trottoirs te voor-
zien. Het feit dat het zo lang heeft 
geduurd alvorens men daarmee kon 
beginnen was niet de schuld van de 
aannemer. In politieke kringen wa-
ren vragen gesteld aan het colle-
ge over de lange duur van het pro-
ject. Die antwoordde daarop dat de 
vertraging voornamelijk was veroor-
zaakt door energieleverancier Ene-
co die vlak voordat de reconstruc-
tie van de Julianalaan zou plaatsvin-
den plotseling op het idee kwam de 
gasbuizen en de woningaansluitin-
gen te gaan vervangen. Dat was on-
voorzien en bovendien bleken deze 
werkzaamheden een stuk langer te 
duren dan was gepland. De vertra-
ging van het project is volgens het 
college niet ontstaan door de snel-

le inval van de winter in december 
met sneeuw en vorst. Eerder was 
de Julianalaan al lange tijd open 
geweest om de rioolbuizen te ver-
vangen. Kort en goed, de bewoners 
hebben maanden lang een bouwput 
voor hun deur gehad wat veel onge-
mak met zich meebracht. Zij snak-
ken ernaar dat er nu eindelijk weer 
eens een fatsoenlijke straat komt. 
Daar wordt hard aan gewerkt en 
de bewoners zijn er blij mee. Maar 
of de eigenaren van aangrenzende 
woningen met een tuin helemaal in 
die vreugde delen is de vraag. Door 
de forse verhoging van het wegdek 
en het trottoir komen hun tuinen nu 
soms 30 centimeter dieper te liggen 
en moeten daarom ongewild wor-
den opgehoogd. Dat kost behoor-
lijk wat geld, want de complete tuin 
moet goeddeels opnieuw worden 
aangelegd. En zoals het er nu naar 

We zijn op zoek naar een
 

zelfstandig werkende

kok
(met de nodige ervaring)

Denk jij de juiste persoon 
te zijn en wil je hier meer 

over weten, neem dan 
contact op met onze 
chef Peter Struijlaart.

Telefoon:
0297-324606 of 
06-22544006

Wij zijn met spoed op zoek naar een

bezorger voor Waverveen 
Ook 50 plussers van harte welkom

Het gaat om 100 kranten. 
Wel veel rijwerk. Goede verdienste.

www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

Inl: (tijdens kantooruren) vragen naar Rogier of Marco.

0251-674433

Heel veel voordeel
tijdens onze Paasshow

       Let volgende week op onze advertentie.

Bouwerij 75, 1185 XW  Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199
Genieweg 50, 3641 RH  Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81

tijdens onze Paasshow
       Let volgende week op onze advertentie.
tijdens onze Paasshow

       Let volgende week op onze advertentie.
tijdens onze Paasshow

       Let volgende week op onze advertentie.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.



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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

 AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen 
om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12 Oprichten van 2 woningen  2010/0596 4-4-2011

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Voetangelweg 9 Verplaatsen van de bestaande dam Uitrit W-2011-0190  4-4-2011
 als aansluiting van de bed & aanleggen of
 breakfast veranderen

mijdrecht
Industrieweg 36-38 Plaatsen van nieuwe gevels Bouwen W-2011-0185 30-3-2011
Proostdijstraat 35 Vervangen van een erfafscheiding Bouwen W-2011-0192 4-4-2011
Rietgors 3 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0182 1-4-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128b Plaatsen boomhut in de voortuin Bouwen W-2011-0081 14-2-2011
Kerklaan 5 Gedeeltelijk herbouwen van  Afwijken W-2011-0183 2-4-2011
 bebouwing bestemming 
Kerklaan 5-9 Gedeeltelijk herbouwen Melding  W-2011-0176 29-3-2011
 bedrijfsruimte brandveilig 
  gebruik 
Kerklaan 9 Slopen van een bedrijfsgebouw Slopen W-2011-0189 29-3-2011
  Bouwen 
Plaswijk 35 Uitbreiding woning met aanbouw 
 op bestaand onderheid terras Bouwen W-2011-0179 30-3-2011
Plaswijk 39 uitbreiden op bestaand onderheid  Bouwen W-2011-0180 30-3-2011
 terras 
Plaswijk 54 Plaatsen van een blokhut Bouwen W-2011-0187 28-3-2011

Wilnis
Dijkgraaf 34 Wijzigen van de voorgevelkozijn Bouwen W-2011-0181 31-3-2011

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

 VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met ontheffInG/WIjzIGInG 
 BestemmInGsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 15 april 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 18a Oprichten van een schuur ter   2010/0310 A
 vervanging van oude gebouwen  

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 

ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar 
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in 
hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

 VAststellInG BeleIDsReGels Re-InteGRAtIe 2011 Gemeente De RonDe Venen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de college vergadering van 29 maart 2011 de Beleidsre-
gels re-integratie 2011 gemeente De Ronde Venen zijn vastgesteld. De beleidsregels regelen de uitwerking 
van de ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, wat in de Re-inte-
gratieverordening 2011 gemeente De Ronde Venen wordt aangegeven. De beleidsregels hebben betrekking 
op ondermeer het trajectplan, het nakomen van afspraken, scholing, sociale activering, jobhunting, participa-
tieplaatsen, persoonsgebonden re-integratiebudget, verwervingskosten, onkostenvergoeding vrijwilligerswerk 
en premie werkaanvaarding. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2011.
terinzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente 
De Ronde Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VAststellInG VAn De InstRuctIe VooR De GRIffIeR VAn De 
 Gemeente De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart heeft 
besloten de Instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen 2011 vast te stellen. Vaststelling heeft 
plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de Tijdelijke instructie voor de griffier van de gemeente De 
Ronde Venen, destijds vastgesteld in de raadsvergadering van 20 februari 2003. In de Instructie voor de grif-
fier zijn de taken en bevoegdheden van de griffier neergelegd. Het gaat daarbij om onder meer een goede 
en doelmatige ondersteuning van de raadsleden, het verlenen van bijstand aan de voorzitter van de gemeen-
teraad, het aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen, het ondersteunen van het presidium en een eventuele 
onderzoekscommissie. De instructie van de voormalige gemeente De Ronde Venen was gedateerd en nog 
gebaseerd op een éénmansfunctie. De nieuwe instructie wordt in overeenstemming gebracht met de huidige 
situatie. De Instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen 2011 treedt in werking op 1 april 2011.
terinzagelegging
Genoemde instructie ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en 
is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VAststellInG Re-InteGRAtIeVeRoRDenInG 2011 Gemeente De RonDe Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart heeft be-
sloten de Re-integratieverordening 2011 gemeente De Ronde Venen vast te stellen. Vaststelling heeft plaats-

gevonden onder gelijktijdige intrekking van de Reïntegratieverordening 2004. Door de inwerkingtreding van 
de Wet stimulering arbeidsparticipatie (Wet van 29 december 2008 houdende regels met betrekking tot parti-
cipatieplaatsen en loonkostensubsidies), de inmiddels verouderde nota’s waarop de Reïntegratieverordening 
2004 was gebaseerd, de regionale ketensamenwerking en de ontwikkelingen op het gebied van re-integratie 
diende de Reïntegratieverordening 2004 te worden aangepast. De Re-integratieverordening 2011 gemeente 
De Ronde Venen regelt de ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.
De Re-integratieverordening 2011 gemeente De Ronde Venen treedt in werking met ingang van 1 april 2011.
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ron-
de Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein-Noord 81 Gelijk maken achterzijde woning Bouwen  W-2011-0037 31-3-2011
 en extra verdieping plaatsen Slopen 
Gein-Zuid 26 Verbouwen van een voormalige Bouwen  WABO-2010-039 31-3-2011
 hooiberg tot ontvangstruimte/ver- Wijzigen
 gaderrecreatieruimte (dagrecreatie) gebruik 
Leeuwenburgh 36 Plaatsen van een dakkapel op de  Bouwen W-2010-2102 31-3-2011
 achterzijde van het dakvlak en het 
 plaatsen van een gevelopening in 
 de kopgevel 

De hoef
Kromme Mijdrecht 10 Vervangen van een schuur Bouwen W-2011-0021 17-3-2011
  Afwijken 
  bestemming
  Slopen 

mijdrecht
C. Beerninckstraat 77 Slopen van een asbest rioolbuis Slopen W-2011-0129 4-4-2011
Dorpsstraat 39 Slopen van een winkelpand Slopen W-2011-0094 4-4-2011
Nicolaas van der  Vergroten van woning Bouwen W-2011-0042 5-4-2011
Steenstraat 24 met een aanbouw 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 152 Verbouwen van woonhuis en  Bouwen W-2011-0078 29-3-2011
 aanpassing gevel 
Heulweg 14 Uitbreiden van een woning Bouwen W-2011-0115 31-3-2011
  Afwijken 
  bestemming 
Ringdijk 25 Uitbreiden terras op de 1e verdie- Bouwen W-2011-0083 29-3-2011
 ping en toevoegen van een deur in  Afwijken
 de achtergevel op de 1e verdieping bestemming 
Voorbancken 19 Slopen en opnieuw bouwen van  Bouwen W-2010-2089 28-3-2011
 bedrijfspand incl. bedrijfswoning Slopen
  Afwijken 
  bestemming 

Wilnis 
Herenweg 240a Oprichten van een woning Bouwen W-2010-2079 21-3-2011 
 met een berging Slopen 

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

 Wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  firma tijsseling voor het vervangen dan wel vergroten van de werktuigenloods/machineberging, op het 

adres Waverdijk 3, 3646 As Waverveen;
-  R.G.j. Korrel voor het wijzigen van de veestapel bij een melkrundveehouderij, op het adres Geerkade 31, 

3647 nX Wilnis;
-  maatschap v. Vliet-Bloed voor het wijzigen van de bedrijfsvoering bij een tuinbouwbedrijf, op het adres 

cliffordweg 11, 3646 Ae Waverveen.
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Autoservicebedrijf Veenhof voor het oprichten van een garagebedrijf, op het adres Voorbancken 12f, 

3645 GV Vinkeveen;
- KWs Infra BV voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 3000 liter op het adres tienboe-

renweg tegenover nr. 15A, 3641 RA mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak 
te maken bij:
- de milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 

12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal 
inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 VeRKeeRsBesluIt
Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- twee voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen op de rotonde Ansselmusstraat - Bozenhoven;
- fietsers in de voorrang te plaatsen op de rotonde hofland-Rondweg en daarnaast drie voetgangersover-

steekplaatsen te realiseren op deze rotonde;
- fietsers in de voorrang te plaatsen op de rotonde Dukaton-Dokter van der Berglaan en daarnaast twee 

voetgangersoversteekplaatsen te realiseren op deze rotonde;
- vier voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen op de rotonde hoofdweg-prinses margrietlaan;
- fietsers in de voorrang te plaatsen op de rotonde hoofdweg-oosterlandweg;
-  fietsers in de voorrang te plaatsen op de rotonde Industrieweg-Veenweg en daarnaast één voetgan-

gersoversteekplaats te realiseren op deze rotonde; 
Dit besluit ligt met ingang van 13 april 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeente-
huis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 26 van het BABW. 
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van 
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. 
Een dergelijk verzoekkan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het be-
stuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift 
van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector 
bestuursrecht, Postbus 13023. 3507 LA Utrecht. Gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. (030) 22 33 000.  
Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

GemeentelIjKe BeKenDmAKInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloKet 
YouRhome en 
seRVIcepunten

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een
 vlinder! Kijk op 
de website voor 
informatie.



Uithoorn – “We weten het nu bij-
na zeker. We hebben de slag om dit 
mooie kerkhofje te behouden, zo 
goed als verloren. Het bestuur van 
de Emmaüsparochie Uithoorn, on-
der aanvoering van de leider van dit 
project, de heer van Bemmelen, wil 

gewoon koste wat het kost, dit kerk-
hof vernielen”. Aan het woord een 
van de nabestaanden, Bertus Smit 
uit Mijdrecht. Een deel van zijn fa-
milie ligt begraven op het kerkhof-
je aan het Zijdelveld 26 in Uithoorn. 
Hij en nog een groep nabestaan-
den vechten al ruim twee jaar om 
het kerkhofje te behoeden tegen 
de sloopplannen van het kerkbe-
stuur, maar het ziet er naar uit dat 
ze de strijd verliezen. Blijft echter de 
vraag: ‘waarom?’ Het kerkhofje ziet 
er nog prachtig uit. De laatste be-
grafenis heeft er plaats gevonden 
in 2006. En is in 2007 gesloten voor 
begrafenissen. Reden? Het water-
peil is te hoog. “Maar sluiten hoeft 
niet te betekenen dat je het dan 
maar moet slopen”, aldus Bertus 
Smit uit Mijdrecht, een van de voor-
vechters tot behoud van het kerk-
hof. Het kerkhof waar zijn grootou-
ders begraven liggen. “Voor de on-
derhoudskosten hoeven ze het niet 
te slopen, want er zijn genoeg vrij-
willigers die het willen onderhou-
den. Dat doen ze nu ook al tiental-
len jaren. Nee, het kerkbestuur wil, 
om de een of andere duistere reden, 
dat alle grafstenen van de graven 

waarvoor niet meer betaald wordt, 
eraf gesloopt worden. Op dit kerk-
hofje liggen zo’n 400 graven, waar-
onder ook een graf waarin priesters 
begraven liggen. Het kerkbestuur 
wil het kerkhof niet ruimen, nee ze 
willen alleen de stenen verwijderen. 

En dat begrijpen we nu niet. Je kan 
niets met die grond. De restanten 
van de overledenen liggen er nog 
in. Je mag wettelijk 50 jaar niets met 
deze grond, waarom dan de grafste-
nen weghalen?”, aldus Smit.

Heel veel geld
“Op deze vraag komt echter niet een 
echt antwoord van het kerkbestuur. 
“Het onderhoud is te duur”, hoor je 
alleen maar. “Maar dat is niet waar”, 
aldus Bertus Smit. “Er zijn altijd vrij-
willigers geweest die het kerkhof-
je bijhielden en die zijn er nu ook. 
Voor een paar honderd euro per jaar 
kan alles goed worden bijgehou-
den. Nee, dat kan het niet zijn.” Vo-
rig jaar werd er begonnen met het 
weghalen van de eerste stenen. 
Echter, waar het kerkbestuur niet 
op had gerekend was dat er asbest 
naar boven kwam. De afbraak werd 
stilgelegd en het kerkbestuur moest 
zich bezinnen wat nu te doen. As-
best saneren kost heel veel geld. 
Het kerkbestuur liet een steekproef-
onderzoek uitvoeren waarbij 52 gra-
ven zijn onderzocht op asbest. Bij 21 
bleek dat er asbest aanwezig was. 
Uit de aanvraag die het kerkbestuur 

heeft aangevraagd bij de gemeen-
te, is te lezen dat men zo’n 20 da-
gen denkt bezig te zijn met het slo-
pen van de grafstenen. “Twintig da-
gen? Hoe kunnen ze dat weten?”, 
zo vraagt Smit zich af. “Het gaat om 
veel meer stenen dan om die 52 die 
ze gecontroleerd hebben op asbest. 
Als er bij 52 al 21 asbest bevatten, 
hoeveel komt er dan nog naar bo-
ven als je de niet onderzochte gra-
ven gaat slopen? En hoe lang gaat 
het dan duren? En hoeveel gaat dat 
dan wel niet kosten? 

Een ton
Op het kerkhof zijn 400 graven, 
waarvan er waarschijnlijk zo’n 370 
verwijderd gaan worden. Voor zo’n 
dertig graven wordt nog betaald, 
dus die blijven dan over op het leeg-
gehaalde kerkhof. Een asbestsa-
neerder uit de regio berekende even 
uit de losse hand, dat deze asbest-
sanering zeker 30.000 euro zal kos-
ten. Als echter blijkt dat er echt veel 
asbest ligt zal de zaak echt schoon-
gemaakt moeten worden. Dan zal 
de gehele grond opgeschoond 
moeten worden. Dan begint pas het 
echte schoonmaakwerk. Dan moe-
ten er sleuven gegraven gaan wor-
den. Dat kan echter pas als het he-
le kerkhof leeg is, dus ook de gra-
ven worden geruimd. Kosten wor-
den dan zeker meer dan een ton. En 
dan hebben we het alleen over het 
verwijderen van de asbest. Daarbij 
komen dan ook nog de kosten voor 
het ruimen van de grafstenen, het 
verwijderen daarvan en het vernie-
tigen. Dat kost volgens een deskun-
dige zo’n 500 tot 1000 euro per graf. 
De prijs hangt af van het aantal ste-
nen dat geruimd moet worden”, al-
dus Smit.

Kinderdagverblijf
“Dan vraag ik me nog af, hoe doen 
ze dat met een kinderdagverblijf als 
buren. Hoe gaat dit kerkbestuur de 
ouders van deze kinderen vertel-
len dat ze naast de speelplaats van 
de kinderen in asbest gaan zitten 
wroeten. Gaat het kinderdagverblijf 
dicht tijdens de vier tot zes weken 
durende werkzaamheden. En dan 
heb ik het nog niet over de bacte-
riële gevaren als je grafzerken uit 
de grond gaat trekken met daar-
aan resten van onvergane stoffelijke 
overschotten door de te hoge wa-
terstand op dit kerkhof. Want door 
de te hoge waterstand op het kerk-
hof is het kerkhof toentertijd ook 
gesloten. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan”, aldus Bertus Smit.
“Ik, en met mij vele mensen (denk 
maar aan de duizenden handteke-
ningen tot behoud van dit kerkhof 
die we twee jaar geleden tijdens on-
ze actie binnenkregen), kunnen echt 
niet begrijpen waarom het kerkbe-
stuur deze sloop wil doorzetten. Ze 
kunnen de eerste 50 jaar niets met 
deze grond. Dit slopen kost ze han-
den vol geld. 
Wat zit erachter? Wat is hun plan 
dat wij (nog) niet weten?. We blij-
ven bezwaar maken, we zullen het 
wel niet winnen, maar we geven ons 
niet zomaar over.
Voor het graf van mijn familie heb 
ik nog voor zeven jaar betaald en 
daarna betaal ik weer voor tien jaar. 
Dat graf heb ik in ieder geval van de 
ondergang gered. Die overwinning 
is er voor ons persoonlijk. Zij heb-
ben toentertijd gekozen om daar te 
mogen rusten en dan blijven ze daar 
zolang als het mogelijk is. Al lig-
gen ze straks misschien midden in 
een kaal grasveld, het is niet anders. 
Ook alle anderen stoffelijke resten 
liggen er dan nog, alleen weten na-
bestaanden straks niet meer waar, 
omdat de steen weg is, maar ze lig-
gen er”, aldus Bertus Smit.
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Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

OnS LESpROGRAMMA

Kerkbestuur zet door maar de vraag blijft:

‘Waarom zoveel geld uitgeven
om mooi kerkhofje te vernielen?’

ROM-koor viert jubileum 
met een heerlijke operette
Mijdrecht - “Hier word ik toch zo 
blij van!” hoorde ik een toeschouwer 
na afloop zeggen. Want afgelopen 
weekeind heeft het Regionaal Ope-
rette- en Musicalkoor haar 25-jarig 
jubileum gevierd met een geweldige 
uitvoering van de operette “Im Weis-
sen Rössl”. Toine Paauwe, de regis-
seur, had speciaal voor het jubile-
rend ROM-koor het originele script 
van deze operette vertaald in het 
Nederlands en dat aangeboden aan 
de jubilerende vereniging. Tevens 
had hij het voorzien van een schitte-
rende regie en werd in de uitvoering 
daarvan bijgestaan door regie-assi-
stente Carla Kronenburg. 

De toeschouwers werden bij bin-
nenkomst blij verrast met een plaats 
op de tribune die in de Meijert was 
opgebouwd. Iedereen was daardoor 
voorzien van een uitstekende plaats 
met goed zicht op het speelveld dat 
zich nu eens niet op het toneel van 
De Meijert afspeelde, maar over de 
gehele lengte van de zaal. Daardoor 
zat niemand ver van het toneel af. 
De Meijert was twee keer volledig 
uitverkocht. Het was een spranke-
lende en leuke voorstelling. Een or-
kest, bestaande uit zes muzikanten, 
gedirigeerd door de dirigent van het 
ROM-koor Ferdinand Beuse, bege-
leidde op fantastische wijze koor en 
solisten van de jubilerende vereni-
ging. Het ROM-koor werd voor de-
ze gelegenheid versterkt door een 
aantal kinderen van Musicalkoor De 

Regenboog uit Mijdrecht die uitste-
kend meezongen. 

Humor
‘Het Witte Ros’ zoals de operette 
dit weekeinde genoemd werd, was 
een aaneenschakeling van humo-
ristische en romantische scènes. 
Het decor dat was geleend van een 
bevriende vereniging werd ten vol-
le benut. Koor en solisten gebruik-
ten de vloer van links naar rechts. In 
het midden stond het hotel ‘Het Wit-
te Ros’ waar alles om draaide, links 
een alpenweide en nog verder naar 
links een koeienstal met speciaal 
voor deze gelegenheid een milieu-
vriendelijke koe (van Milka en op-
geblazen), maar toch: er stond een 
koe! Rechts van het hotel was een 
bos en daarnaast een strand met 
weerbarstig badhokje waarop zich 
een aantal vermakelijke bedscènes 
afspeelde. Er was heel wat te zien 
voor de toeschouwers en heel wat 
te lopen voor de spelers. Aan het 
eind van de avond was ieders con-
ditie van het heen en weer lopen 
derhalve weer op peil. Het publiek 
zag en hoorde een aantal uitsteken-
de, goed verstaanbare, solisten en 
een blij en enthousiast koor. In de 
25 jaar dat het ROM-koor bestaat 
zijn er al vele operettes en musicals 
gespeeld. Deze operette is altijd een 
stil gekoesterde wens geweest.
 
Krap
Maar aangezien het toneel alle de-

corwisselingen niet aan kan en de 
opgang naar het toneel voor 45 
mensen te krap is, had Toine Paau-
we voor deze zeer geslaagde en 
unieke opzet gekozen. Het ROM-
koor had vorig jaar via de me-
dia een oproep gedaan aan men-
sen die met dit project wilden mee-
doen. Daar zijn vele reacties op ge-
weest en na een tweetal kennisma-
kingsavonden, hebben zich 15 men-
sen aangemeld als projectlid. Allen 
hebben zij zich geweldig ingezet om 
deze uitvoering mogelijk te maken. 
Het was een feest om hier aan mee 
te mogen doen, werd verteld en ge-
lijk er achteraan: “Ik blijf!” Na afloop 
van de voorstelling op zaterdag was 
er nog een huldiging van BOOG-
Utrecht, de bond voor het amateur 
muziektheater, waar het ROM-koor 
bij aangesloten is. De vereniging 
werd gehuldigd door de voorzitter 
van BOOG-Utrecht, de heer Leo van 
der Linden. Er waren zes leden die 
vanaf het eerste uur lid zijn geweest 
van het ROM-koor: Marga van de 
Nesse, Ans van Soelen, Cor Wolff, 
Corrie Meijer, Edith van der Vaart 
en Wiebe van der Schaaf. Zij ontvin-
gen uit handen van Van der Linden 
een zilveren speld en een oorkonde. 
Deze schitterende jubileumuitvoe-
ring werd mede mogelijk gemaakt 
dankzij financiële steun van onder 
andere: het Rabo Dichtbijfonds, het 
Schipholfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds en 
het Elise Mathildefonds.

Internetbankieren, je kunt er niet
buiten
Naast onze beginners- en vervolgcursussen beste-
den we ook aandacht aan internetbankieren. Een 
veilige methode om snel bankzaken te regelen. 
Wij doen dit samen met de Rabobank. Elke laatste 
vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur organi-
seren we in ons leercentrum een twee uur durende 
workshop waarin we laten zien hoe je met behulp 
van de computer thuis een overschrijving van de 
eigen betaalrekening naar een andere betaalre-
kening regelt. Hoe je een acceptgiro betaalt, hoe 
je geld van de eigen spaarrekening kunt opnemen 
en hoe je geld op die spaarrekening kunt storten. 
We laten u zien dat de verbinding van uw computer 
naar de bank een veilige verbinding is en hoe u met 
een klein kastje er voor zorgt dat die verbinding en 
de transactie veilig worden afgewerkt. Tijdens die 
workshop is er altijd een medewerker van bank aan-
wezig om bankzaken door te praten. De workshop 
is gratis voor rekeninghouders bij de Rabobank. 

Verder gaan we gewoon door met de gratis work-
shops beveiliging en kennismaking. Voor die ken-
nismaking is veel belangstelling. We gaan dan in 
op wat er allemaal gedaan kan worden met een 
computer thuis en laten de belangstellenden zelf 
de eerste tikken op het toetsenbord uitvoeren om 
op internet te komen. De workshop beveiliging trekt 
wat minder belangstelling. Dit is echt onbegrijpelijk, 
want op internet zijn tegenwoordig nogal wat op-
dringerige figuren bezig die de wacht moeten wor-
den aangezegd. De kern van die gratis workshop is 
dan ook: “Laat geen sporen achter”. Als dat zo is, dan 
kan niemand zien wat je allemaal op internet hebt 
bekeken en daar (voor zichzelf) gebruik van maken. 

Inmiddels zijn de vakanties weer in aantocht, reden 
om ons te richten op de tweede helft van 2011. 
Zie daartoe ons lesprogramma.Aanmeldingen voor 
computerles telefonisch en dan graag op dinsdag- 
of donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Op die 
ochtenden houden wij open huis voor iedereen die 
vragen of problemen heeft over of met de computer. 
Er is dan altijd iemand aanwezig. Op andere dagen 
en uren loopt u de kans de docent midden in de les 
te storen of krijgt u het antwoordapparaat. 

Nog even iets over onze basiscursus Windows. Die 
is gebaseerd op het besturingsprogramma Win-
dows versie 7, Internet Explorer versie 8 en het 
emailprogramma Windows Live mail versie 2011. 
Cursisten die thuis met Vista draaien, krijgen in ons 

leercentrum te maken met Windows Vista, Internet 
Explorer versie 7 en het emailprogramma Vista 
Mail. Gebruikers van XP daarentegen zien Internet 
Explorer versie 8 en Outlook Express versie 6. De 
ontwikkelingen op computergebied blijven maar 
doorgaan en dwingen ons daar op in te spelen. Laat 
ons daarom vooraf weten waar u thuis mee werkt. 
Het gaat dan om welke versie van Windows is dat, 
welke versie van Internet Explorer en de naam en 
versie van het door u gebruikte emailprogramma. 
Bij het lesgeven houden wij daar dan rekening mee. 

Kennismaken met de computer. 
Gratis workshop van twee uur op woensdagmiddag 
27 april en dinsdagmiddag 10 mei. 
Basiscursus Windows voor beginners 
Acht lessen te beginnen maandagmiddag 
5 september, woensdagmorgen 7 september, 
maandagmorgen 31 oktober en donderdagmiddag 
3 november. 
Vervolgcursus Internet en Email
Zeven lessen te beginnen dinsdagmiddag 
30 augustus en woensdagmorgen 2 november.
Cursus Fotobewerken
Acht lessen te beginnen maandagmorgen 
5 september en dinsdagmiddag 1 november.
Opfriscursus Windows 
Vier lessen te beginnen op donderdagmiddag 
28 april. Daarna nog een op 2 mei. 
Computerbeveiliging 
Gratis workshop van twee uur op dinsdagmiddag 
26 april en woensdagmorgen 11 mei . 
Internetbankieren 
Gratis workshop van twee uur voor rekening-
houders Rabobank. De eerstvolgende is op 
vrijdagmorgen 29 april. Daarna vrijdagmorgen 
27 mei. Na de vakanties elke vrijdagmorgen 
vanaf 26 augustus tot eind 2011. 
CD’s en DVD’s branden
Een workshop ’s morgens op 21 april. 

Aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch 
naar ons leercentrum 0297- 272720 of per email op 
seniorwebdrv@gmail.com
De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur en worden gegeven in het leercentrum 
aan de Energieweg 107 te Mijdrecht. 
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Het tracé is gevorderd tot 
aan de voet van de dijk in de 
bocht van de Amstel aan de 
Rondeveense kant

Het aquaduct wordt aangelegd op de grens tussen 
de gemeenten Amstelveen en Uithoorn

9

De werkschepen op de Amstel

5

Het tracé van de omgelegde N201 gezien 
in de richting van de huidige N201 aan de 
horizon

2

Amstelhoek -  Wie regelmatig over of langs de N201 rijdt 
zal inmiddels geconstateerd hebben dat bij het kruispunt 
met de Tienboerenweg het aannemersconsortium KWS 
en Van Hattem en Blankevoort al een fl ink eind op weg 
is met de omlegging van de N201. Het nieuwe tracé, dat 
eerst als bouwweg zal worden gebruikt, is al duidelijk 
zichtbaar in het groene landschap bij Amstelhoek. Wie 
de moeite neemt om de Tienboerenweg ongeveer een 
kilometer af te rijden en de zijweg links in te slaan die 
leidt naar het landbouwmachines en tractorenbedrijf 
van Roeleveld en Bos en Betonmortelbedrijven 
Cementbouw BV, zal zien dat het tracé ook daar al de 
weg kruist die tot aan de voet van de dijk in de bocht 
met het Amstelkanaal voorlopig zijn einde vindt. Daar 
worden nu werkzaamheden uitgevoerd die de bouw van 
het aquaduct binnenkort mogelijk moeten maken. Grote 
zandwagens rijden af en aan en storten enorme bergen 
zand. Grondverzetbedrijf Jan van der Lee uit Amstelveen 
en Loon- en Verhuurbedrijf Roy de Haan uit Ouderkerk 

a/d Amstel hebben het er druk mee om het zand over 
het tracé uit te rijden en te egaliseren.
Op het water van de Amstel zelf zijn ook al resultaten van 
activiteiten zichtbaar. Een kraanschip met pontons ligt 
precies in de bocht ter hoogte van de Hollandse Dijk en 
de kruising met de Amsteldijk-Zuid. Er zijn damwanden 
langs de oever geslagen en er is met kolossale buizen in 
het water een remming met een draaipaal aangebracht 
voor de binnenvaartschepen die ter plaatse de bocht 
moeten maken. Bij de watergoot langs de Hollandse 
Dijk is op de hoek het witgepleisterde huis dat er stond 
inmiddels gesloopt en verdwenen. Ter plaatse is het 
tracé van de N201 voor de tunnel al goed in beeld. Maar 
dat moet nog helemaal uitgegraven worden tot een 
diepte van 14,5 meter. Ernaast worden twee kanteldijken 
aangelegd.

Baggerwerkzaamheden Amstel
De baggerwerkzaamheden in de Amstel die nodig zijn 
voor de aanleg van het aquaduct, zijn nog niet gestart. 
Maar dat zal gelet op de goede weersomstandigheden 
niet lang meer op zich laten wachten. Het baggeren is 
nodig om de vaargeul te verbreden en te verdiepen. 

Een gedeelte van de waterbodem zal worden verwijderd. 
Het werk wordt volledig op het water uitgevoerd. Aan- 
en afvoer van materialen en grond vindt hoofdzakelijk 
via het water plaats. De kranen en schepen kunnen 
mogelijk enige geluidsoverlast veroorzaken. 

Zodra de werkzaamheden worden gestart, zal het 
werk ca. vier weken duren. Het scheepvaartverkeer 
blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk, wel zal er 
misschien een snelheidsbeperking worden ingesteld. 
Indien noodzakelijk wordt de Amstel voor maximaal 30 
minuten per dag gestremd. Nog voor de zomervakantie 
ligt het in de bedoeling met het werk aan het eigenlijke 
aquaduct te beginnen. De bouw zal in 16 aparte delen 
door de aannemerscombinatie worden uitgevoerd. Al 
met al zullen er rond de Hollandse Dijk op korte termijn 
werkzaamheden worden opgestart voor de realisatie van 
aansluitingen van de Chemieweg en de Amsterdamseweg 
op de omgelegde N201 aan de voet van het tunneldeel 
aan de Uithoornse kant. Op woensdagavond 27 april 
wordt daarvoor in de Thamerkerk een inloopavond voor 
belangstellenden georganiseerd.

Aanleg tracé N201 Amstelhoek 
 gaat sneller dan verwacht

Kruising van de N201 met de afrit naar 
Tienboerenweg 15A bij Roeleveld en Bos 
en Cementbouw BV

1

Het lijkt zo breed en toch zijn er straks 
maar twee rijstroken

3

Bouw van het draaipunt voor de binnenvaart midden 
in de bocht van de Amstel

8

10

De damwand langs de oever van de Amstel
dijk-Noord ter hoogte van de Hollandse Dijk

6

Naast de Hollandse Dijk ligt 
rechts van de damwand het 
tracé voor de nog te graven 
tunnelingang

7

Ook bij de kruising met de 
Tienboerenweg wordt de omlegging 
steeds duidelijke zichtbaar
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MijDREcHt, WilNis, 
AMstElHoEK, DE HoEf, 
ViNKEVEEN, WAVERVEEN, 

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERboDE.Nl

sinds 1888

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Extra verdieping voor 
‘onze school’

‘Onze school’ in Dhapakhel, Nepal, is opgewaardeerd van secondary 
school naar high school. Helemaal goed! Begaafde leerlingen van onze 
school kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. Het gevolg is een 
grote toestroom van leerlingen. Daarom is besloten tot de bouw van een 
extra verdieping bovenop het schoolgebouw dat door SOS De Ronde 
Venen samen met NCDO (een overheidsinstelling) is gefinancierd. Het 

NCDO is gestopt met de ondersteuning van kleine particuliere projec-
ten. SOS is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe samenwerkings-
partner in Nederland en heeft die partner gevonden in Wilde Ganzen. 
Met het projectplan voor de tweede verdieping van de school is SOS 
naar Wilde Ganzen gestapt en hoera! Wilde Ganzen doet met ons mee 
en zal een deel van de financiering op zich nemen. Ook wij van SOS 
gaan nu geld inzamelen om de tweede verdieping op de school mogelijk 
te maken. Wij vragen u: doe mee! Draag een steentje bij aan de twee-
de verdieping van de school. Een school die zich inzet voor goed onder-
wijs ook aan de allerarmste kinderen. Een school die zich inzet voor ge-
lijke kansen voor meisjes en jongens. Wilde Ganzen doet mee. U ook??

Nel Bouwhuijzen

Is uw huisdier zoek?

www.sosderondevenen.nlVermist 
- Drechtdijk in De Kwakel, rode gecastreerde kater met wit vlekje
 onder het kinnetje. Sam is 6 jaar oud.
- Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd.  

Haar naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje. 9 maanden oud, opvallend
 ronde ogen.
- Houtzaagmolen in Mijdrecht, 9 maanden oude lapjespoes. Haar rug 
 grijs/zwart/rood en haar kop voornamelijk rood.
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een
 roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en
 crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.

Gevonden
- Prinses Margrietlaan in Uithoorn, grijze poes met uitpuilend oog.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwarte kat.
- In Vrouwenakker gevonden een rood-witte niet gecastreerde jonge 

kat.
- Prins Johan Frisostraat in Baambrugge, zwart-witte kat. Loopt er al 

heel lang.

Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met  

 kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is het  
 een lieve knuffelkat. Liefst bij wat oudere mensen.

Politie zoekt getuigen!
Vrouw hinderlijk gevolgd
Vinkeveen - De politie wil graag in 
contact komen met een hardloper. 
Deze kan misschien iets meer ver-
tellen over de man, die een vrouw 
hinderlijk volgde in de wijk Zuider-
waard. De vrouw liep donderdag 
31 maart omstreeks 21.25 uur van-
af het winkelcentrum aan de Plevie-
renlaan richting haar woning en zag 
dat een tot nu toe onbekende man, 
haar achterna liep. Toen de vrouw 
over de Kievitslaan liep en de man 
haar nog steeds achtervolgde, werd 
zij ingehaald door een hardloper. De 
politie wil graag in contact komen 
met deze hardloper, die een opval-
lend geel hesje droeg. Het signale-
ment van de persoon, die de vrouw 

achterna liep, luidt: een man met 
een blanke huidskleur, tussen de 30 
en 40 jaar oud, ongeveer 1.75 lang 
met een breed postuur. Hij droeg 
een donkere halflange jas, donker-
kleurige trui, donkere spijkerbroek 
en werkschoenen. De hardloper, 
maar ook andere mensen die moge-
lijk informatie hebben over dit inci-
dent, kunnen contact opnemen met 
de politie in Mijdrecht via het tele-
foonnummer 0900-8844.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Paasshow nu extra interessant
BTW verlaging stopt per 
1 juli? Niet bij STIJL 2000!
Regio - Zoals de plannen er nu bij 
liggen, stopt per 1 juli de BTW ver-
laging. Maar welke beslissing er ook 
in Den Haag genomen gaat wor-
den, STIJL 2000 rekent dit hele jaar 
maar met 6 procent BTW over het 
arbeidsloon. Dit echte buitenkansje 
voor huiseigenaren stopt dus niet bij 
de specialist bij uitstek voor: nieuwe 
kunststof kozijnen, serre of aanbouw, 
dakkapel, of alle andere bouwwerk-
zaamheden aan uw woning.

Paasshow is juist nu 
een aanrader!
Waarom verhuisplannen maken als 
met een paar aanpassingen uw hui-
dige woning aan uw wensen kan vol-
doen? Nu is het een goed moment 
om een serre, erker of terrasoverkap-
ping te laten bouwen, een dakkapel 
te plaatsen of om uw kozijnen te ver-
nieuwen. Doorgaans is het arbeids-
loon ongeveer de helft van de kos-
ten van de verbouwing. Kom zater-
dag 23 april en 2e Paasdag maandag 
25 april kijken in een showroom van 
STIJL 2000. Openingstijden zijn van 
10.00 -16.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 09.00 – 17.30 uur.

Nieuw! Renson Lagune 
terrasoverkapping
STIJL 2000 blijft zich vernieuwen en 
is hoofddealer geworden van een 
bijzondere terrasoverkapping. Wan-
neer men over terrasoverkappingen 
spreekt, denken de meeste mensen 
meteen aan houten pergola’s, pick-
nick tafels en aluminium overkappin-
gen. De Renson Lagune doorbreekt 
deze opvatting! Dankzij jarenlange 
ervaring in doekzonwering en venti-

latie tilt Renson de buitenruimte naar 
een hoger niveau. Het bijzondere aan 
de Lagune is: een inrolbaar en water-
dicht dak. Door deze technische toe-
passing kan men nu ook in de tus-
senseizoenen heerlijk buiten zitten 
en genieten. Het is zeker de moeite 
waard om deze terrasoverkapping te 
bekijken tijdens de Paasshow.

STIJL 2000 doet complete 
verbouwing
Als klant wil je vooraf een betrouw-
bare totaalprijs, juist nu met het BTW 
voordeel. Voor een “externe” aanne-
mer is het niet eenvoudig om exact 
te overzien wat een verbouwing al-
lemaal met zich meebrengt. Bij STIJL 
2000 krijgt u een goed inzicht in de 
totale kosten.

Extra openingstijden 
tijdens Pasen
Voor iedere bezoeker ligt een leu-
ke verrassing klaar. Voor meer in-
fo zie de vernieuwde website: www.
stijl2000.nl. Kom kijken of maak een 
telefonische afspraak: 0172-579003. 
De filialen van STIJL 2000 kunt u vin-
den in *Hoofddorp, Cruquiuszoom 29 
Woonboulevard Cruquius achterzij-
de Mediamarkt (900 m2), Leiden Ma-
ry Beystraat 5-9 bij Lammenschans-
plein (800 m2) parallel Voorschoter-
weg, *Nieuwkoop, Energieweg 30 
(300 m2), *Rotterdam, Vareseweg 
135 hoek Kiotoweg- A13 afslag 11 
(800 m2) Bedrijvenpark Noord-West, 
Utrecht/Nieuwegein, Ravenswade 
2a, A12, Ring Utrecht afrit 18 Houten 
direct rechts (800 m2). 
*In deze showrooms is ook Heems-
kerk Kasten gevestigd.

Rijden onder invloed
Mijdrecht - Op zondag 3 april kreeg 
de politie rond 01.40 uur de melding 
dat een persoon met zijn auto in 
de bosjes bij Molenland stond. Ter 
plekke troffen ze een 50-jarige man 
uit Mijdrecht die een auto probeer-
de uit de bosjes te trekken. Hij ver-
klaarde dat het zijn auto was en die 
ook te hebben bestuurd. Volgens de 

man was hij door gladheid recht-
door gereden in plaats van de bocht 
naar links. Omdat hij met dubbe-
le tong sprak en naar alcohol rook 
werd hij aangehouden op verden-
king van het rijden onder invloed. 
Op het bureau blies hij 675 ug/l. 
Daarop werd zijn rijbewijs ingevor-
derd en proces-verbaal opgemaakt.

in 

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten 
dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden die-
ren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
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word wakker!

www.waknederland.nl

doe mee en meld je aan 
voor de Week van de Amateurkunst

Doe mee met ‘Word Wakker!’
Week van de Amateurkunst 
van 14 tot en met 21 mei
Regio - Ben je een enthousiaste 
amateurkunstenaar? Zanger, beeld-
houwer, fotograaf, musicus, danser, 
schilder, acteur? Alleen of in een 
groep ? Jong of oud? Doe dan ook 
mee met de WAK en meld je aan bij 
Kunstencentrum De Hint. Je kunt 
je aansluiten bij al geplande acti-
viteiten of zelf een initiatief nemen. 
In samenwerking met Kunstfac-
tor, landelijk instituut voor de ama-
teurkunst, coördineert Kunstencen-
trum De Hint in Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen de landelij-
ke Week van de Amateurkunst. De 
week vindt plaats van 14 t/m 21 mei. 
Het thema is ‘Word Wakker!’. 
Deze week zet de enorme hoeveel-
heid amateurkunstenaars die in Ne-
derland actief is (zo’n 8 miljoen!) in 
het zonnetje en biedt ze een podi-
um. In deze drie gemeenten vinden 
in deze week verschillende activitei-
ten plaats: spetterende openings-
festijnen, open podia, kunstroutes, 
workshops, etcetera. In Aalsmeer 
zal op zaterdag 14 mei een bon-
te optocht plaatsvinden waarin al-
le amateurkunstenaars, in vereni-
gingsverband of individueel, kun-
nen meelopen. Op 21 mei is er een 
groot slotconcert door en voor velen 

in de Burgerzaal. In Uithoorn vindt 
op 14 mei, in samenwerking met 
buurtbeheer Thamerdal, een cultu-
reel buurtfestival plaats bij De Hint. 
Tevens is er een open dag van De 
Hint en zijn vele workshops te vol-
gen. Op 21 mei is in de tent op het 
Hintterrein de hele dag open po-
dium: iedereen kan zich presente-
ren, zich door elkaar laten inspire-
ren en zich informeren. Ook op 14 
mei is er een openingsmanifestatie 
in Mijdrecht, met muziek, opera en 
wat dies meer zij.
Ook gedurende de rest van de week 
vinden er activiteiten plaats en hou-
den veel verenigingen open repeti-
ties of organiseren workshops. Voor 
de beeldende- kunstroutes in win-
keletalages zoekt De Hint nog ama-
teur beeldend kunstenaars die hun 
werk graag een weekje in de etala-
ge hangen! Doe mee en laat je ta-
lent zien. Alle activiteiten tot nu toe 
zijn te vinden op de website van De 
Hint: www.dehint.nl Kortom: Word 
Wakker en doe mee! 
Meld je aan bij De Hint: 
admin@dehint.nl onder vermelding 
van de gemeente waarin je actief 
bent. Info: www.waknederland.nl 
www.dehint.nl

IVN-Slootjesexcursie in het Wickelhofpark
Mijdrecht - IVN zal weer een slolo-
texcurusue verzorgen. Superleuk is 
het om rond een sloot bezig te zijn. 
Je staat versteld wat je allemaal te-
genkomt als je gaat scheppen met 
een net en het ‘gevangen spul’ in 
bakken doet om het beter te kun-
nen bekijken. Vorig jaar hebben de 
natuurliefhebbers tijdens een der-
gelijke excursie in ditzelfde Wic-
kelhofpark veel waterjufferlarven, 
haftenlarven, een libellelarve, een 
staafwants, een geelgerande water-
kever, kokerjuffers en een modder-
kruiper gevonden. Daarnaast zijn ze 

ook nog kikkers en padden tegen-
gekomen, naast andere in-, op- en 
naast het water levende have. De 
locatie het Wickelhofpark maakt het 
behalve leuk ook nog extra interes-
sant. Het park als zodanig is name-
lijk ‘een kunstwerk’, dat aan diver-
se voorwaarden moet voldoen. Zo 
moet je recreatief kunnen ‘spelen’ 
in dit gebied – en waterdiertjes van-
gen maakt het kind in de volwasse-
ne wakker. Natuurlijk is het leuk om 
deze excursie samen met een (op-
pas-/klein)kind te doen, maar ook 
als volwassene is het genieten!. Bij-

zonder is, dat in dit park hoge eisen 
gesteld worden aan de waterhuis-
houding; het park voorziet namelijk 
in de waterberging van de nieuwe 
wijk Wickelhof. Als je bedenkt dat 
de hoeveelheid en soort waterdier-
tjes die je tegenkomt in het sloot-
water een maat is voor de vervui-
ling dan check je met deze excursie 
of het ook werkelijk lukt dit sloot-
water schoon en zuurstofrijk te la-
ten zijn. Zo kan ook gezien wor-
den of er het een en ander is ver-
anderd ten opzichte van vorig jaar. 
Kom ook zondag 5 juni aanstaan-

de, dan is er weer een waterdiertjes 
zoekexcursie in het Wickelhofpark.  
Verzamelpunt voor deze excursie is 
boven aan het Wickelhofpark langs 
de Kerkvaart, bij het bordje ‘fi ets-
pad’. Info: Patrick Heijne, tel. 0297-
230890.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Korfbalclinic bij De Vinken
Vinkeveen - In het kader van het 
50-jarig jubileum van korfbalvereni-
ging De Vinken zal op aanstaande 
maandag 18 april een korfbalclinic 
worden gegeven door maar liefst 
drie korfbalinternationals.
De profkorfballers zullen hun jaren-
lange ervaringen delen met de ju-

nioren en aspiranten op het kunst-
grasveld van De Vinken. De clinic, 
gegeven door Jennifer Tromp en 
Barry Schep van Fortuna/MHIR en 
Rosemarie Roozenbeek van Koog 
Zaandijk, zal van 19.00 tot 20.30 uur 
plaatsvinden in sportpark De Molm-
hoek.

Peuters Dribbel maken 
ritje op een echt paard
Uithoorn - De peuters van Dribbel 
beleefden deze week wel een heel 
bijzondere speelochtend. Ze gingen 
naar de boerderij! Daar was van al-
les te zien: paarden, koeien, kalfjes, 
schapen, lammetjes, kippen en ko-

nijnen. De peuters konden bijna niet 
kiezen wie ze het eerst wilden aaien 
en brood wilden geven.
Maar het hoogtepunt van het be-
zoek was toch wel een ritje op een 
echt paard!

Wilnis - Net zoals vorig jaar rond deze tijd 
organiseert Nap Zonwering aan de Heren-
weg 3 in Wilnis een eenmalige happening 
op het gebied van zonwering en horren. Dit 
keer onder de naam ‘Zonny-Actiedag’. Nap 
doet dit in samenwerking met twee topfa-
brikanten op het gebied van zonwering, te 
weten SunCircle en Somfy.
Aanstaande zaterdag 16 maart kunnen be-
langstellenden die op zoek zijn naar wel-
ke soort zonwering en horsysteem dan ook 
voor hun woning of bedrijf, vanaf 09.30 tot 
16.30 uur in de winkel bij Nap Zonwering 
hun hart ophalen op dit gebied. Er is een 
ruime keuze uit zowel buitenzonwering als 
binnenzonwering voor een breed scala aan 
kleuren, toepassingen en uitvoeringen in 
uitval en breedte, waaronder tevens bal-
kon-, veranda-, terras- en serrezonwering 
en niet te vergeten de traditionele markie-
zen. De markiezen van bijvoorbeeld Sun-
Circle geven uw woning een grootse uit-
straling. Ze ademen de sfeer van statige 
herenhuizen, zonovergoten straatjes en 
weelderige landgoederen. Ze roepen her-
inneringen op aan lang vervlogen tijden, 
aan oude ambachten en solide vakwerk. 
Bij Nap Zonwering kan men u er in tech-
nisch opzicht en gebruiksgemak nog veel 
meer over vertellen.
Maar ook als u kiest voor screens of rol-
luiken kunt u bij Nap Zonwering terecht. 
Ook die horen bij het assortiment, net zoals 
elektrische aandrijvingen en besturings-
systemen, waarvan Somfy wel de bekend-
ste aanbieder is met een uitgebreid assor-
timent. En over rolluiken gesproken: als u 
kiest voor een ‘Rolbox’ van SunCircle slaat 
u twee vliegen in één klap. U geniet ’s zo-
mers van een aangename temperatuur in 
huis én u beschikt over een inbraakweren-
de voorziening. Er is keuze uit verschillen-
de kleuren en modellen. In een zwaardere 
uitvoering is de Rolbox uitstekend geschikt 
voor grote afmetingen en zelfs als garage-
deur. Elektrische bediening voor deze sys-
temen is onontbeerlijk. Voor optimaal com-
fort kiest men dan vaak ook voor een prak-
tische afstandbediening (die overigens op-
tioneel is). Met de draadloze schakelaar 
bedient u één of meerdere rolluiken van-
uit een vast punt in uw woning. Wie regel-
matig van huis is kan met een draadloze 
tijdklok eenvoudig de tijden programme-
ren waarop de Rolbox geopend en geslo-
ten moet worden.

Deze details zijn slechts enkele voorbeel-
den van de ruime informatie die men u bij 
Nap Zonwering aanstaande zaterdag kan 
geven over ook andere onderdelen van het 
zonweringprogramma en de horuitvoerin-
gen. Want ook het laatstgenoemde seg-
ment kent een uitgebreid toepassingspro-
gramma, eveneens voor bestaande (stan-
daard) ramen en deuren ongeacht welk 
merk. Net als zonwering worden horyste-
men ook op maat gemaakt. Toepassing is 
ideaal om de woning te vrijwaren van aller-
lei vliegende insecten en met name mug-
gen. Helemaal in De Ronde Venen, waar 
muggen vanwege het vochtige karakter 
van de landstreek vaak voor veel overlast 
zorgen.

Portemonneevriendelijk
Maar er is meer dan alleen maar de ken-
nismaking met het aanbod. Nap biedt al-
leen op die zaterdag systemen aan tegen 
zeer scherpe prijzen en geeft daarbij ge-
degen advies en voorlichting. Bovendien 
heeft Nap voor degenen die op die dag 
ook werkelijk een bestelling plaatsen, méér 
aantrekkelijke verrassingen in petto! De 
ervaring leert inmiddels, dat die erg por-
temonneevriendelijk zijn. Alle reden dus 
om zaterdag eens naar de winkel van Nap 
Zonwering te komen. Al doende kunt u 
dan tevens kennismaken met het aanbod 
dat Nap ook aan woninginrichting te bie-
den heeft! En ook dat is niet gering. Wie 
zich van te voren eerste even wil oriënte-
ren kan dat doen op de website: www.nap-
zonwering.nl. Overigens biedt Nap Zonwe-
ring deskundige montage wat in eigen be-
heer wordt uitgevoerd en liefst zeven jaar 
fabrieksgarantie op producten van het 
merk SunCircle. Voorts staan klantvriende-
lijkheid en vakmanschap hoog in het vaan-
del evenals dat gemaakte afspraken zorg-
vuldig worden nagekomen. Iets wat veel 
opdrachtgevers en klanten bij Nap heb-
ben ervaren. Dat geeft vertrouwen in het 
bedrijf.

Eenmalige aanbiedingen
Marcoen en Wouter Nap zijn de initiatief-
nemers van deze unieke verkoopdag in 
zonwering die zij slechts één keer per jaar 
voor hun klanten organiseren. “De bedoe-
ling is dat bezoekers die nog geen klant 
zijn bij ons, eens komen kennismaken met 
het aanbod en het verrassingspakket dat 

wij hen aanbieden. Daaronder zijn vaak 
eenmalige aanbiedingen die men eigenlijk 
niet kan afslaan. Vanzelfsprekend zijn ook 
onze vaste klanten van harte welkom. Zij 
kunnen dan de nieuwste ontwikkelingen 
zien op het gebied van binnen- en buiten-
zonwering, maar tevens de laatste trends 
en uitvoeringen. Ook als men iets wil weten 
en zien op het gebied van horren komen 
wij daaraan tegemoet. Al met al kunnen 
wij ervoor zorgen dat mensen van elk zon-
nig moment kunnen genieten in de weten-
schap dat zij met zonwering de inrichting 
van hun woning in kleur en kwaliteit sparen 
omdat zonlicht daar op den duur een scha-
delijke werking op uitoefent. Daarnaast 
kan je met goede zonwering het teveel aan 
warmte uit de woning weren waardoor de 
temperatuur binnenshuis op een aange-
naam niveau blijft. Omdat veel mensen ook 
wel een vertrek hebben waar een compu-
tersysteem met een beeldscherm staat, zal 
je ook daar voor enige matiging van het 
licht moeten zorgen anders is het scherm 
niet meer leesbaar. Verder kan de compu-
ter te warm worden. Dus voor die ruimte is 
binnen- of buitenzonwering ook een nood-
zaak. En met horsystemen voor ramen en 
deuren (plissé hordeuren!) kun je de wo-
ning nagenoeg insectvrij houden. Zo zijn er 
nog veel meer voorbeelden en details die 
we aandragen. Wij geven dus volop ad-
vies en willen antwoord geven op de tal-
loze vragen die op ons af komen. Maar dat 
doen we in feite het hele jaar door al als 
ons daarom wordt gevraagd. Marcoen is 
in feite degene die het onderwerp ‘buiten-
zonwering’ voor zijn rekening neemt en uit-
voert in de zaak en ik doe meer de woning-
inrichting, binnenzonwering en horren van 
het merk Unilux, een bedrijf dat uitsluitend 
is gespecialiseerd in horsystemen. Het zijn 
verschillende specialismen. Maar we vullen 
elkaar aan in het totaalpakket als het gaat 
om advies, offerten, opmeten en montage. 
En bijna alles kan bij ons. Een echt familie-
bedrijf dus waar elke klant er voor ons één 
is die alle aandacht en waardering krijgt. 
‘Nummers’ zijn er bij ons niet bij.” Aldus 
Wouter Nap in de aanloop naar de ‘Zon-
ny-actiedag’ aanstaande zaterdag en lek-
ker niet verklapt wat die verrassingen nu 
wel zijn…. Die krijgen kopers van systemen 
op die dag vanzelf toebedeeld. Kortom, mis 
het niet! U bent vrijblijvend van harte wel-
kom en vanzelfsprekend ook daarna!

Unieke dag bij Nap Zonwering voor 
zonweringsystemen en horren
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Groep vijf van Driehuis is 
terug in de tijd gegaan!
Mijdrecht - De kinderen van groep 
vijf van de Driehuisschool zijn afge-
lopen week terug in de tijd gegaan 
om zo Joep uit Mijdrecht te helpen. 
Aan het begin van de week besloot 
de klas om naar aanleiding van een 
oproep van Joep uit Mijdrecht, die 
zo graag terug naar de Riddertijd 
wilde, een tijdmachine te bouwen. 
De tijdmachine werd voorzien van 
alle benodigdheden zoals een stoel, 
een bedieningspaneel en natuurlijk 
een prachtige uitstraling. Toen de 
tijdmachine eenmaal af was is Joep 
diezelfde middag nog terug naar de 
Riddertijd gegaan. Dagelijks kregen 
de kinderen een brief van Joep die 
vaak wat meer wilde weten over de 
Riddertijd. In de klas werd elke mid-
dag hard gewerkt om Joep te voor-
zien van alle informatie. Hierbij heb-
ben de kinderen geheel op eigen 
houtje gebruikt gemaakt van diver-
se boeken van de bibliotheek en van 

thuis, internet in de klas en video-
materiaal over de Middeleeuwen. 
Aan het einde van de week is Joep 
gelukkig ’s nachts weer teruggeko-
men met de tijdmachine. Hij kon via 
het raam van de klas de school uit 
om eindelijk weer naar zijn eigen 
bed te gaan. Om zijn terugkeer te 
vieren stond afgelopen vrijdagmid-
dag in het teken van het Middel-
eeuwse afsluitingsfeest compleet 
met Middeleeuwse muziek en dans-
jes, Middeleeuwse hapjes en drank-
jes en verklede kinderen. Een mooie 
afsluiting van de week!
De leiding van de Driehuis heeft af-
gelopen week een persoonlijk be-
richt van Joep ontvangen. Daar-
om nog één keer voor alle kinderen 
van groep vijf van de Driehuis: Be-
dankt namens Joep! “Dankzij jullie 
weet ik nu zoveel over de Riddertijd. 
Mijn droom is uitgekomen! Groet-
jes Joep”.

Geslaagde dag Keukenhof 
voor gasten Zonnebloem
Mijdrecht - Maandag 4 april heeft 
de Zonnebloem afdeling Mijdrecht 
een bezoek gebracht aan de Keu-
kenhof.
Totaal waren er ongeveer 50 deel-
nemers die de bloemenpracht van 
de Keukenhof hebben aanschouwd. 
Het was een prachtige dag met veel 
zon. De bus vertrok om 9.00 uur 
richting Lisse.

Alles was door de organisatie van 
de Keukenhof perfect georgani-
seerd. Zij hebben bijvoorbeeld spe-
ciaal voor de Zonnebloem veel rol-
stoelen klaarstaan die door de Zon-
nebloemafdeling Mijdrecht moch-
ten worden gebruikt.

Het zag er allemaal gelikt uit. Alles 
was keurig aangeharkt. Geen rom-
mel op de paden, het gras keurig 
gemaaid. Honderdduizenden bol-
bloemen stonden daar keurig in het 
gelid in allerlei kleuren te pronken.
Ook natuurlijk heel veel toeristen 
die dit moois ook wel eens van nabij 
wilden zien. Tijdens de lunch wer-
den de gasten bediend door de vrij-
willigers van de Zonnebloem afde-
ling Lisse. Om 15.30 uur vertrok de 
bus weer richting Mijdrecht.
Iedereen vond het een geslaagde 
dag. Nu maar weer een jaar wach-
ten want volgend jaar gaat Zonne-
bloem afdeling Mijdrecht weer naar 
de Keukenhof.

Het is het Jaar van de Veensteekmachine. Museum De Ronde Venen wijdt er 
een expositie aan.

Jaar van de Veensteek-
machine in het museum
Vinkeveen - In Museum De Ronde 
Venen aan de Herenweg 240, gren-
zend aan het terrein van Jachtha-
ven Borger, is afgelopen zaterdag 
door wethouder Erika Spil het start-
sein gegeven voor de nieuwe tijde-
lijke tentoonstelling onder de naam 
‘Uitstekend werk’, een diepgravende 
expositie over de laatste veensteek-
machine van Nederland, en waar-
schijnlijk wel de enige nog werken-
de in de wereld. Eén en ander past 
prachtig in het kader van het Jaar 
van de Veensteekmachine.
Van 1895 tot 1975 (…) is de veen-
steekmachine gebruikt voor het ste-
ken en baggeren van laagveen ten 
behoeve van de productie van turf. 
De metershoge en krachtige machi-
ne, voorzien van een unieke en ka-
rakteristieke dieselmotor, hapte met 
enorme messen tot op een diepte 
van wel 6 meter grote stukken veen 
weg. Waar de machine het veen 
heeft weggehaald, is water overge-

bleven. Op die manier zijn o.a. de 
Vinkeveense Plassen ontstaan. De 
machine is de laatste representant 
van de naar schatting 800 jaar du-
rende turftijd in Vinkeveen en om-
streken. Deze laatste overgebleven 
veensteekmachine bekleedt niet al-
leen een sleutelpositie in de loka-
le en regionale geschiedenis, maar 
maakt ook onderdeel uit van de na-
tionale cultuurgeschiedenis van Ne-
derland. De opening van deze nieu-
we expositie vond plaats tijdens het 
30e Nationale Museumweekend en 
betekent tevens de opening van het 
nieuwe museumseizoen.

De veensteekmachine ligt in een 
bassin naast het museum en kan 
bezichtigd worden. De expositie kan 
tot 31 oktober bezocht worden op 
wo, do, za en zo van 14.00 tot 17.00 
uur (op zondagen uitsluitend in ju-
li en augustus). Zie ook de website 
www.museumderondevenen.nl.

Prinses Beatrixschool:
Opbrengst van CD naar 
Bartiméus Sonneheerdt
Wilnis - De Prinses Beatrixschool 
presenteerde eind maart de eigen 
school-cd, die gemaakt werd ter ge-
legenheid van het veertigjarig ju-
bileum. Een deel van de opbrengst 
van de cd gaat naar de Vereniging 
Bartiméus Sonneheerdt. 
De leerlingen van de Prinses 
Beatrixschool hebben in een teken-
wedstrijd allemaal een ontwerp ge-

maakt voor de hoes van de cd. De 
jury koos de mooiste tekening uit en 
die prijkt nu op de cd-hoes.

De Bartiméus Sonneheerdt is erg blij 
met de gift van de Prinses Beatrix-
school. Het geld wordt besteed aan 
een mooi project voor kinderen en 
volwassenen met een visuele be-
perking.

In de Annex Cinema:
Ontmoet J. Gosschalk en 
C. Parren van ‘Alle tijd’
Woerden - Job Gosschalk (Creative 
Producer van ‘Alles is Liefde’ regis-
seerde, produceerde en schreef het 
scenario voor de nieuwe Nederland-
se bioscoopfilm ‘Alle tijd’. Samen met 
de acteurs reist hij de komende we-
ken door het hele land om deze hu-
moristische en ontroerende film aan 
het publiek te presenteren. Van-
daag, woensdag 13 april, zullen tij-
dens de LadiesNight, Job Gosschalk-
regisseur en Christopher Parren-ac-
teur, o.a. bekend van ‘S1ngle’, aan-
wezig zijn. Jac Goderie, filmken-
ner en recensent, zal de avond inlei-
den en na afloop de Q & A (Questi-
ons & Answers) presenteren. In ‘Alle 
tijd’ volgen we de levens van Maar-

ten en zijn zus Molly, die zich allebei 
op het hobbelige en soms rotsachti-
ge pad van de liefde begeven. En dat 
is niet altijd even makkelijk. Maar-
ten verliest zich in een onbereikbare 
man en Molly twijfelt wie de ware is 
van haar twee aanbidders. Zo raken 
Maarten en Molly steeds verder van 
elkaar verwijderd. Maar dan slaat het 
noodlot toe en wordt Molly ziek. Ze 
worden gedwongen om rigoureuze 
keuzes te maken. Omdat je nou een-
maal niet Alle tijd hebt. Vanaf 14 april 
draait ‘Alle tijd’ in ruim 90 bioscopen 
in heel Nederland. Kaarten voor de 
(speciale) voorstelling van ‘Alle tijd’ 
zijn te koop via: www.annexcinema.nl  
of aan de kassa van het theater. 

Grote verkeerscontrole:
Vooral niet dragen van 
gordels een groot probleem
Wilnis - Het wijkteam De Ronde Ve-
nen hield donderdag 31 maart tus-
sen 14.30 en 22.30 uur een multi-
disciplinaire verkeerscontrole. Zij 
kregen ondersteuning van opspo-
ringsambtenaren van het KLPD, 
verkeerspolitie Utrecht, Vreemde-
lingenpolitie, Marechaussee en de 
Douane. Het ANPR-voertuig stond 
strategisch opgesteld en scande 
ruim 7000 kentekens en leverde 40 
hits op. 
Er werden 314 blaastesten op straat 
afgenomen en uiteindelijk werd te-

gen twee bestuurders proces-ver-
baal opgemaakt. 78 Bestuurders 
kregen een bekeuring voor onder 
meer het niet dragen van de gordel, 
het niet handsfree bellen, het niet 
kunnen tonen van rij- of kenteken-
bewijs en diverse rijtechnische ge-
breken. Er werd een motorvoertuig 
uit het verkeer gehaald voor nader 
technisch onderzoek. Er werd 1 ge-
stolen bromfiets in beslag genomen. 
Van diverse bestuurders werd voor 
1671 euro aan openstaande boetes 
geïnd.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Kentrop, Herenweg 182, Wilnis

toen

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

NU

Succesvol donateursconcert 
Triviant met Arti et Religioni
Vinkeveen - Op zaterdagavond 2 
april heeft muziek- en showkorps 
Triviant uit De Ronde Venen weer 
haar jaarlijkse donateursconcert ge-
geven. 
Het concert werd gehouden in de 
Aula van het VeenLanden College in 
Vinkeveen. Het feit dat de aula ge-
heel vol was met publiek geeft aan 
dat de belangstelling voor deze con-
certen groot is. 
Het concert werd gegeven tesamen 
met de gastvereniging Arti et Reli-
gioni uit Langeraar. Aangezien bei-
de verenigingen les krijgen van de-
zelfde instructeur, de heer Frans de 

Blieck, werden tijdens het concert 
diverse gezamenlijke nummers door 
Arti en Triviant ten gehore gebracht. 
Daarnaast werd er door de beide 
verenigingen ook een heel divers 
repertoire gespeeld, waarbij de di-
verse onderdelen van de verenigin-
gen goed tot hun recht kwamen. 
Ook het aanwezige publiek werd 
bij het door de fluitisten van Triviant 
gespeelde nummer It’s Raining Out-
side gevraagd hun medewerking te 
verlenen.
Rond half elf werd het concert af-
gesloten door de voorzitter van Tri-
viant.

Probeer de revolutionaire 
schoen bij Smit Schoenen!
Mijdrecht - Lekker lopen, waar u 
maar wilt, zo lang u maar wilt… Dat 
wil toch iedereen! StretchWalker 
maakt het mogelijk; een vederlichte 
schoen met een revolutionaire zool. 
De zool zorgt voor een perfecte af-
wikkeling van uw voet, waardoor het 
lopen vanzelf lijkt te gaan.

Kom de StretchWalker nu vrijblij-
vend proberen op de StretchWal-
ker Dag, woensdag 20 april bij Smit 
Schoenen in Mijdrecht. Op deze 
speciale dag komt het StretchWal-
ker team uitleggen wat StretchWal-
ker precies is en kunt u proeflopen 
op deze schoen. Hiermee verdient u 
zelfs een heerlijke traktatie.

Revolutionaire schoen
StretchWalkers combineren het 
beste van twee werelden: Japanse 
zoolinnovatie en Xsensible stretch-
technologie is samengesmolten in 
een revolutionaire wandelschoen. 
StretchWalkers by Xsensible. Dank-

zij de rocker bottom bestaande uit 
twee zachte EVA delen en één ver-
stevigd balanspunt zorgt voor u een 
automatische afwikkeling van de 
voet. Lopen wordt gemakkelijker, 
aangenamer en gezonder zonder 
dat er speciale training vereist is. 
Xsensible heeft 2 jaar samenge-
werkt met Japanse partners om dit 
unieke product te ontwikkelen en 
vervolmaken. StretchWalker is ge-
baseerd op de Japanse Ippon-Ba-
Geta sandaal: de StretchWalker 
zorgt voor een automatische afwik-
keling van de voet, waarbij de druk 
op de gewrichten wordt geredu-
ceerd. Daarom, Probably the most 
comfortable walking shoe on the 
planet.
StretchWalker is vastbesloten om 
mensen over de hele wereld lek-
ker, gemakkelijk en gezond te la-
ten lopen. Kom op woensdag 20 
april tussen 11.00 en 16.00 uur bij 
Smit Schoenen in Mijdrecht en laat 
u overtuigen!! 
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Renovatie Julianalaan jaagt 
tuineigenaren op kosten
(Vervolg van voorpagina)
In een reactie laat de gemeente we-
ten dat zij vorig jaar de bewoners 
per brief op de hoogte heeft gesteld 
van de werkzaamheden. Ook was 
het aangekondigd op de gemeen-
tepagina in de krant en stond het 
op de website. Verder was het de 
taak van Eneco en de (hoofd)aan-
nemer om de bewoners tussentijds 
nader te informeren over de tussen-
tijdse stand van zaken.  Daar heeft 
het klaarblijkelijk aan geschort, 
want een aantal bewoners blijkt niet 
op de hoogte te zijn gebracht van 
een en ander. Ook niet wat betreft 
het forse aantal centimeters opho-
ging. Voorts bleek een (halverwege) 
doodlopend dwarsstukje Juliana-
laan in de plannen te zijn ‘vergeten’ 
(tussen huisnummers 18 en 20). De 
gemeente steekt de hand in eigen 
boezem door (achteraf) te stellen 
dat zij beter zelf de regie had kun-
nen voren in de communicatie naar 
de bewoners toe. Dat was inder-
daad beter geweest, want nu ver-
keerden veel bewoners tot nu toe 
in het onzekere en werden zij met 
allerlei onvoorziene zaken gecon-
fronteerd, waarvoor volgens de ge-
meente doorgaans geen afspraken 
(konden) worden gemaakt.

Julianalaanse plassen
Maar er schuilt nog een addertje 
onder het gras (lees: wegdek). Op 
sommige plaatsen wordt het weg-
dek met de bestrating tussen de 30 
en 40 centimeter opgehoogd. Niet 
overal, want de verzakking bij de 
Julianalaan is niet op alle plaatsen 
gelijk. Een forse verhoging van de 
weg is noodzakelijk willen de bewo-
ners zoals op de Baambrugse Zu-
we bij hevige regenval niet met een 
ondergelopen weg geconfronteerd 
worden. De straatkolken worden 
in eenzelfde mate mee verhoogd 
en aangesloten. Juist bij de wonin-
gen met een voortuin is het verschil 
in hoogte bijzonder groot. Chris-
tien Schoonheim, wonend op num-
mer 18 en haar buurman Ted Kres-
se in het hoekhuis aan de overkant 
op nummer 20, laten dit zien. De tui-
nen liggen ineens veel dieper dan 
het wegdek. Dat betekent bij niets 
doen dat de tuinen bij fikse regenval 
in een complete vijver zullen veran-
deren. Met andere woorden, de tui-
nen zullen in dezelfde mate mee op-
gehoogd moeten worden met ge-
schikte grond. “Daar voorziet on-
ze opdracht niet in. Uitsluitend het 
straatwerk voor de deur en opritten 
zullen door de aannemer worden 

aangepast. Per 10 centimeter ver-
hoging is dat 1 meter aanpassing in 
hoogteverloop. Als de weg 25 centi-
meter wordt opgehoogd krijgt men 
dus 2,5 meter compensatie voor zijn 
of haar oprit naar bijvoorbeeld een 
garagebox met uitrit naar de straat. 
Maar de tuin zelf valt hier buiten”, 
legt Jan van Schellen van de afde-
ling Openbare Werken van de ge-
meente ter plaatse uit. De bedrijfs-
leider van Fronik, Tim van Leeu-
wen en uitvoerder Frans Meijer, on-
derschrijven dit. “Dan krijg ik hier 
dus een ‘dal’ in het straatgedeel-
te naar mijn tuin, want onze oprit 
is langer en daar zal dan een enor-
me plas in komen als het gaat rege-
nen. Want het wegdek voor de deur 
wordt ook nog eens wat boller uit-
gevoerd. En als de straatkolken het 
water niet snel genoeg kunnen ver-
werken loopt de tuin onder. Dan zit 
ik aan de ‘Julianalaanse plassen’ en 
de buren met mij”, laat Schoonheim 
weten.

Op kosten gejaagd
Sommige buren hebben recentelijk 
hun tuinen opgeknapt. Die kunnen 
nu weer beginnen, want zij ontko-
men er niet aan hun tuinen te moe-
ten ophogen. Ted Kresse wijst op 

Het verschil in hoogte tussen gerenoveerde straat en de tuinen is hier goed te zien

Uitsluitend een stukje aansluiting van de opgehoogde straat (op niveau van de zwarte straatkolk) met de oprit naar de 
tuin en de garagebox wordt uitgevoerd

Ook deze pas aangelegde tuin zal weer onderhanden moeten worden geno-
men

zijn fraaie groene tuinhek rond zijn 
tuin dat hij nog niet zolang geleden 
met veel moeite heeft geplaatst. 
“Dat zit een halve meter in de grond 
op betonblokjes vast en moet er nu 
uitgehaald worden, want door de 
ophoging ‘zakt’ het hek in verhou-
ding 25 centimeter. En dat wordt 
weer een heel werk. Ik heb net de 
verharding van sommige tuindelen 
ook afgerond. Nu word ik straks wel 
gedwongen de tuin op te hogen en 
dan moet dat er ook weer uit, net 
zoals alle planten, coniferen en de 
heg. Wat je er van kan redden is du-
bieus want meestal kan je die niet 
opnieuw poten. Al met al betekent 
het renoveren van de straat dat ik 
ongewild op hoge kosten word ge-
jaagd, nog afgezien van veel werk. 
En bij de meeste andere tuineige-
naren zal dat niet anders zijn. Laat 
het duidelijk zijn dat ik net zoals veel 
aanwonenden blij ben met de ver-
nieuwing van de Julianalaan, maar 
het zou de gemeente sieren als zij 
ons willen tegemoetkomen in de 
ophoging van onze tuinen. Het gaat 
tenslotte ook om het verdere aan-
zien van de straat en daar horen on-
ze tuinen ook bij. Zie het als een 
stukje compensatie voor de maan-
denlange bouwput waarin we heb-
ben gezeten”, aldus Ted Kresse die 
daarin bijval van zijn buurvrouw 
krijgt. Moeilijk hoeft het niet te zijn, 
er is nota bene een tuincentrum aan 
de overkant. En zo heel veel tuinen 
zijn het niet; het betreft voorname-

lijk het laatste stuk van de Juliana-
laan richting de uitrit bij de Kerklaan 
tegenover De Boei. In dat stuk is 
destijds de riolering al vernieuwd 
en is de weg op het asfalt aange-
sloten. De opmerking van de buren 
snijdt hout, want elders in de woon-
kernen gebeurt het ook dat tuinen 
worden ‘meegenomen’ in het werk 
als er straten worden gerenoveerd. 
Veelal wordt er dan ingestemd met 
zulke plannen, vooral als het wo-
ningen van de woningbouwvereni-

ging betreft. Maar of in dit geval de 
gemeente ook zo coulant is bij ei-
genaren van de huur- en koopwo-
ningen met tuinen aan de Juliana-
laan, zit er volgens Jan van Schel-
len van Openbare Werken voorals-
nog niet in. Het zal je tuin maar zijn. 
Kom op gemeente, geef uitvoering 
aan de slogan ‘samen met de inwo-
ners’ waar je zo prat op gaat en zorg 
voor tuinaarde, zodat de bewoners 
hun tuin fatsoenlijk op straatniveau 
kunnen terugbrengen!

Lionsclub Vinkeveen en Waverveen organiseert:

Plantenmarkt in Winkel-
centrum Zuiderwaard
Vinkeveen - Wegens het enorme 
succes van voorgaande jaren, orga-
niseert de Lionsclub Vinkeveen en 
Waverveen weer haar Plantenmarkt  
aanstaande vrijdag 15 april en za-
terdag 16 april. 
Dit jaar zal de verkoop plaatsvinden 
bij het winkelcentrum in Vinkeveen 
op het pleintje bij de postbussen.
Een grote verscheidenheid aan 
planten zal weer worden aangebo-
den, zowel eenjarige als vaste plan-
ten. Van begonia’s en geraniums tot 
lavendel, hanging baskets en perk-
goed, voor ieder wat wils om uw tuin 
of balkon mee op te fleuren.
Wat zijn de ingrediënten? Dank-
zij de samenwerking met tuincen-
trum Rijdes in Vinkeveen kunnen de 
kwaliteitsplanten tegen vergelijkba-
re prijzen als in de tuincentra wor-
den aangeboden. Maar nu steunt u 

met uw aankoop een goed doel!
De winst gaat namelijk voor 100% 
naar de goede doelen van de Li-
ons, waaronder de kerstpakketten 
voor mensen uit De Ronde Venen, 
‘Leefstijl’-programma voor scholen 
en de Red Crosser (de Lions bie-
den mensen uit Maria-Oord en Zui-
derhof een rondrit in Amsterdam 
aan met de Rode Kruis-tram). Be-
gin het voorjaar dus goed, fleur uw 
tuin op met het goede gevoel dat u 
tevens deze Lionsactiviteiten onder-
steunt! De Lionsclub Vinkeveen en 
Waverveen ziet u dus graag op de 
plantenmarkt op vrijdag 15 april van 
12.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag 
16 april van 9.00 uur tot 18.00 uur.
De Lions club wil via de Meerbode 
Tuincentrum Rijdes nogmaals har-
telijk danken voor de medewerking! 
www.lionsvinkeveen.nl  

Mensje bij Venen Literair
Vinkeveen - Schrijfster Mensje van 
Keulen komt vrijdag 15 april naar 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen. Vanaf 20.00 uur is zij te gast 
op de laatste avond dit seizoen van 
Venen Literair. Toegangskaarten kos-
ten 7,50 euro en zijn alleen te krijgen 
bij de Openbare Bibliotheken in Vin-

keveen, Wilnis en Mijdrecht, alsme-
de bij The Read Shop in Vinkeveen en 
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht. 
Mensje van Keulen viert dit jaar haar 
veertigjarig schrijverschap en zij 
wordt 65 jaar. Ter gelegenheid daar-
van zal dit jaar de verzamelbundel 
“De verhalen” verschijnen.

Orgelconcert in Janskerk 
met Martin Mans
Mijdrecht - Het is alweer vier 
maanden geleden (18 december 
2010) dat er een concert op de za-
terdagmorgen werd aangekondigd. 
Door de hevige sneeuwval is dit 
toen helaas niet doorgegaan.
Martin Mans vond het niet verant-
woord in de auto te stappen en 
naar Mijdrecht te rijden. Hij beloof-
de echter op een later tijdstip toch 
aan een dergelijk concert te willen 
meewerken. Het is een ongebruike-
lijke tijd, 10.30 uur, maar op zater-
dagmorgen zijn er veel mensen ‘on-
derweg’ om boodschappen te doen 
of te winkelen of zomaar gezellig 
door het dorp te flaneren. En dan is 
een concert (met samenzang) een 
prachtige onderbreking van deze 
activiteiten.
Martin Mans staat bekend om zijn 

weergaloze manier van improvise-
ren en daar zult u deze morgen on-
getwijfeld weer van kunnen genie-
ten. Ook zal hij enkele bekende or-
gelwerken ten gehore brengen en 
natuurlijk de samenzang begelei-
den. 
Overigens… Martin geeft door het 
hele land concerten. Op één daar-
van (17 november jl.) kreeg hij een 
koninklijke onderscheiding. Wan-
neer een zo begaafde en geridderde 
organist hier tóch wil komen spelen, 
zegt dat wel iets.
De toegang is gratis, maar om 
de kosten te dekken is er wel een 
schaalcollecte bij de uitgang.
U bent heel erg welkom en ach… 
voor die andere zaterdagse dingen 
hebt u toch nog tijd genoeg, niet-
waar?

Ds. T. D. Van Soest
(85 jaar) overleden
Rotterdam/Wilnis – Ds. T.D. van 
Soest, hervormd predikant te Rot-
terdam, is overleden. Teunis Dirk 
van Soest werd op 9 oktober 1925 
geboren te Wilnis. Op 4 februari 
1951 werd hij tot predikant beves-
tigd te Rijnsaterwoude. Van oktober 

1958 tot augustus 1977 was hij pre-
dikant in Rotterdam-Zuid. Op 4 sep-
tember 1977 werd hij als predikant 
voor bijzondere werkzaamheden 
verbonden aan de hervormde ge-
meente Hillersberg. In oktober 1990 
ging ds. Van Soest met emeritaat.

Voorspeelavond dwarsfluit 
en piano in Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 15 
april zullen de fluit- en pianoleer-
lingen van Suzanne Arends en Iri-
na Parfenova een leerlingenavond 
verzorgen in de Veenhartkerk. De 
avond begint om 19.00 uur en er is 
een kleine pauze waarin koffie en 
thee geserveerd zal worden. Op het 
programma staan werken van o.a. 
Bach, Haydn, Tschaikowsky, Schu-

mann, maar ook traditionele melo-
dieën en musicalnummers komen 
aan bod. Naast solowerken spelen 
de leerlingen ook met elkaar in ver-
schillende samenstellingen.
De Veenhartkerk vindt u aan de 
Grutto 2A in Mijdrecht. De toegang 
is op basis van vrijwillige bijdrage. 
Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Reünie 45-jarig
bestaan

Alkwin Kollege
Uithoorn - Dit schooljaar be-
staat het Alkwin Kollege in Uit-
hoorn 45 jaar. Dat wordt onder 
andere gevierd met evenemen-
ten voor leerlingen en perso-
neel. Op zaterdag 14 mei vindt 
de traditionele reünie plaats 
voor oud-leerlingen, oud-per-
soneelsleden en zittende per-
soneelsleden. Vanaf 16.00 tot 
23.30 uur zal het Alkwin Kolle-
ge het centrum van weemoed 
en sentiment zijn, als de ruim 
tweeduizend verwachte bezoe-
kers het schoolterrein betreden. 
Sinds september 2010 is de re-
uniecommissie druk bezig dit 
evenement voor te bereiden. 

Zo zijn er ongeveer 8000 uit-
nodigingen verstuurd. Hele-
maal volledig is het adressen-
bestand echter niet en wijzigin-
gen zijn niet altijd doorgegeven. 
Vandaar dat de reüniecommis-
sie via dit bericht direct of indi-
rect eenieder hoopt te bereiken 
die geen uitnodiging heeft ont-
vangen.
Hoe schrijf je in?:
Door je aan te melden op de 
website 
www.alkwinreunie2011.nl/ 
Na aanmelden op de website 
kun je inloggen, je registreren 
en elektronisch betalen voor de 
reünie.
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Ehbo examen beatrixschool
Wilnis - Afgelopen week hebben 
de kinderen van groep 8 van de 
Beatrixschool in Wilnis examen ge-
daan op het gebied van EHBO. Een 
flink aantal weken is er les gegeven, 
voorgedaan, ingeoefend, stabiel zij-

gelegen, en wat dies meer zij. Maar 
toch weer een spannend moment, 
zo’n examen. Gelukkig hebben de 
leerlingen veel opgestoken van de 
EHBO-lessen, zodat ze niet al te ze-
nuwachtig hoefden te zijn voor het 

examen. Veel dank gaat uit naar de 
gastdocentes, de dames Van Drooge 
en Zuidervaart. Je hoopt zo’n diplo-
ma nooit nodig te hebben, maar als 
de nood aan de man/vrouw komt, is 
het handig er al veel van te weten.

Actieve opa&omadag op 
basisschool De Trekvogel 
De Ronde Venen - “Oma, zullen we 
even computeren?” “Opa, ga je mee 
steltlopen?” “Opa, oma, zullen we 
samen een spelletje doen?” “Opa, 
zal ik u schminken?” Op woens-
dag 6 april was het opa- en oma-
dag op OBS De Trekvogel. Er wa-
ren maar liefst 110 opa’s en oma’s 
afgekomen op deze bijzondere open 
dag op OBS De Trekvogel. De opa’s 
en oma’s werden ’s morgens ont-
vangen met een kopje koffie en wat 
lekkers. Om kwart over negen kwa-
men de kleinkinderen naar de gro-
te hal om hun opa en oma te verwel-
komen. Dit deden ze met een vrolijk 
liedje en dansje op de muziek van 
“Wakker met een wijsje” van Kinde-
ren voor Kinderen. Daarna namen 
de kinderen hun grootouders mee 
naar de verschillende lokalen, waar 
allerlei activiteiten te doen waren. 
Voorlezen, rekenen, taal, compu-
teren, gezelschapsspelletjes, tech-
niekdozen, knutselen, EHBO, stelt-
lopen, touwtje springen en nog veel 
meer. De kinderen en hun opa’s en 
oma’s konden zich naar hartenlust 
uitleven. Sommige grootouders lie-
ten zich gewillig schminken. Sommi-
gen speelden slachtoffer en werden 
vakkundig in de stabiele zijligging 
gelegd door kinderen uit groep 8. 
Een aantal liet zich ook verleiden om 
touwtje te springen en te steltlopen. 

Zin
Aan hun gezichten was te zien dat 
ze het enorm naar hun zin hadden. 
“Wordt er ook nog gewoon gewerkt 
hier?” vroeg een opa. Hij bedoelde 
waarschijnlijk of er ook gerekend, 
gelezen, geschreven en aan taal ge-
daan wordt. “Natuurlijk, opa, maar 
wel op een leuke manier!” Om half 
elf verzamelde iedereen zich weer in 
de grote hal. De kinderen vertelden 
dat ze het bijzonder leuk gevonden 
hadden en de opa’s en oma’s waren 
het hier roerend mee eens gelet op 
hun spontane applaus.

Tot slot zongen de kinderen nog 
eenmaal het liedje “Wakker met een 
wijsje”. Ook dansten ze er vrolijk op 
los en sommige opa’s en oma’s kon-
den zich niet inhouden en deden 
gezellig mee met hun kleinkinderen. 

Voor alle opa’s en oma’s was er nog 
een roos en een dikke kus van hun 
kleinkind bij het afscheid. Sommige 
opa’s en oma’s vonden het zo gezel-
lig en leerzaam op de opa- en oma-
dag van OBS De Trekvogel, dat ze 
wel de hele ochtend wilden blijven, 
maar dat ging natuurlijk niet.

Museumboerderij  van
Jan Makkes weer open
Regio - ‘Mijn opdracht als kun-
stenaar in deze wereld heb ik vol-
bracht. Mijn talent als kunstenaar 
neem ik mee in de eeuwigheid, te-
rug naar mijn Schepper. Want Hij 
is het, die mij beoordeelt.’ Woorden 
van de gepassioneerde kunstenaar 
Jan Makkes, overleden in 1999. Hij 
liet een veelzijdige en omvangrij-
ke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stadsge-
zichten en de door hem zo geliefde 
bloemen. Een deel van deze indruk-
wekkende collectie zal tijdens een 
drietal tentoonstellingen te zien zijn 
in de Museumboerderij Jan Makkes 
aan Hofgeesterweg 22a. De muse-
umboerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen overal schilderijen en foto’s 
van zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Makkes was ver bui-
ten onze grenzen bijzonder geliefd 
en werd alom gerespecteerd. Zo 
ging hij in zijn bewogen en bevlo-
gen leven op audiëntie bij de Paus 
en had hij een indringende ontmoe-
ting met onder anderen de voorma-
lige president van de Sovjet-Unie 
Micael Gorbatsjov en ook met John 
F. Kennedy. Makkes hield van rei-
zen en haalde hier ook inspiratie 

uit. Hoewel hij ook vaak schilderde 
in zijn geliefde haven van IJmuiden. 
Hij vloog naar de mooiste streken in 
de wereld om deze vast te leggen 
op het witte doek. Befaamd zijn ook 
de bloemstillevens die Dries van Agt 
‘fonteinen van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde videopre-
sentatie over Makkes, zijn leven en 
zijn werken. Tevens is het boek ‘Jan 
Makkes... een gedreven kunste-
naar’ te koop. Ga genieten van het 
werk vol passie en mystiek van de-
ze kunstenaar, over wie Peter Dic-
ker zei: “Op zoek naar die ene tint in 
het miljoen. Kijk, zo’n schilder was 
Jan Makkes nou.’’ De tentoonstel-
lingen 2011-2012 zijn: Pasen: za-
terdag 16 april tot en met zondag 
1 mei 2011. Hemelvaart/Pinkste-
ren: donderdag 2 juni tot en met 
maandag 13 juni 2011. Kerst: zater-
dag 10 december tot en met zon-
dag 1 januari 2012. Geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Buiten deze ex-
posities alleen op afspraak. Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a te Velserbroek, tele-
foonnummer 023-5376227. Zie ook  
www.museumboerderij-janmakkes.
nl.

Groep 8 Willespoort regelt 
excursie naar Corpus
Wilnis - Sinds het begin van het 
schooljaar is OBS Willespoort een 
samenwerkingsverband met de 
Vrije Universiteit van Amsterdam 
aangegaan om de kwaliteit van de 
lessen verder te kunnen verhogen. 
In het daaraan gekoppelde lespro-
gramma is dit jaar in groep 8 al sterk 
ingespeeld op de talentontwikke-
ling middels ‘De Pittige Plustorens’ 
en het programma ‘Slimmerkunde’.
In kleine groepjes krijgen de kin-
deren ondernemende opdrachten 
aangereikt waar ze zelfstandig mee 
aan de slag gaan. Ze nemen hierin 
een grote verantwoordelijkheid op 
zich, zoals bijvoorbeeld het organi-
seren van een wetenschappelijk ui-
tje naar het Science Center Corpus. 
Twee leerlingen uit groep 8, Iris en 

Donna, gingen met veel enthousias-
me met deze opdracht aan de slag 
en regelden en organiseerden het 
uitstapje van begin tot eind; reser-
veren, bijstellen van het programma, 
auto`s en ouders regelen, speur-
tocht voor de medeleerlingen in or-
de maken, etc. Ze deden dat gewel-
dig goed! 

Dankzij hen konden de kinde-
ren van groep 8 een ‘Reis door de 
mens’ maken, waarbij de leerlingen 
op een spectaculaire wijze konden 
zien, voelen en horen hoe het men-
selijk lichaam werkt. Via een audio-
tour in dit museum hebben de kin-
deren een bijzondere kijk in de we-
reld van de wetenschap kunnen ne-
men en zeer veel geleerd!

hizi hair & War Child
Mijdrecht - Van 28 t/m 30 maart 
stuntte Hizi Hair in Mijdrecht mee 
met 538 voor War Child en doneer-
de 6,-euro namens iedere klant. In 
totaal werd hiermee 21.198,- op-
gehaald voor War Child met alle 54 
vestigingen van Hizi Hair. 
Als extra stunt scheerde een Hizi 
Hair haarstylist woensdag 30 maart 
na ruim voldoende sms’jes het 
haar van stand-upcomedian Arie 
Koomen af. Hizi Hair doneert daar-
om nog 2.500,- euro extra, waarmee 
het totaal op 23.698,- euro komt. 
Voor 12,- euro kan War Child één 
oorlogskind helpen, dus met dit be-
drag steunt Hizi Hair 1975 kinderen. 
Stand-upcomedian Arie Koomen, 
bekend van de Lama’s en het duo 
Arie en Sylvester, werd uitgedaagd 
zijn haar per 25 sms’jes steeds een 
centimeter korter te laten knippen 
door Hizi Hair. Uiteindelijk werd er 
ruim 600 keer ge-sms’t en werd 
Arie Koomen kaalgeschoren door 
een haarstylist van Hizi Hair. Door-
dat de stunt behaald werd doneert 
Hizi Hair 2.500,- euro extra aan War 
Child. Spontaan ontstond een extra 
stunt en werd na ruim 200 sms’jes 
ook het borsthaar van Radio 538 dj 
Jens Timmermans vakkundig afge-
schoren.
Hizi Hair is al 4 jaar partner van War 

Child en stuntte uiteraard mee met 
538 voor War Child. 
Naast zo veel mogelijk geld inza-
melen voor War Child, wil Hizi Hair 
met haar jaarlijkse acties haar klan-
ten informeren over de problema-
tiek rondom oorlogskinderen. Hi-
zi Hair gelooft dat investeren in jon-
ge mensen bijdraagt aan een bete-
re toekomst. War Child is een onaf-
hankelijke hulporganisatie die in-
vesteert in een vreedzame toekomst 
voor kinderen die getroffen zijn door 
oorlog. Met een creatieve en partici-
patieve aanpak helpt War Child kin-
deren hun oorlogservaringen te ver-
werken. Onder andere met muziek 
brengt War Child kinderen weer sa-
men en helpt hen hun emoties te ui-
ten.
Bij Hizi Hair ben je 6 dagen per week 
welkom zonder afspraak. Hun pro-
fessionele en gepassioneerde haar-
stylisten adviseren je graag over de 
laatste trends en knip en kleurmo-
gelijkheden. Kijk voor meer informa-
tie op www.hizihair.nl, volg Hizi Hair 
op Facebook en Hyves en op twitter 
Hizimijdrecht.
Hizi Hair wil via de Meerbode nog-
maals alle mensen bedanken die 
speciaal voor deze actie Hizi Hair, 
Radio 538 en War Child hun haren 
lieten knippen bij hen!

Veel activiteiten op de open dag van 
Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude

Opening watersportseizoen
17 april is niet alleen de open dag 
van de vereniging, maar ook het 
moment om het nieuwe watersport-
seizoen te openen. Om 13.30 uur 
verricht de burgemeester de tradi-
tionele openingshandelingen met 
het hijsen van de vlaggen, gevolgd 
door de openingswedstrijd vanaf de 
starttoren om 14.30 uur. Uiteraard 
kunnen de deelnemers aan de open 
dag meedoen aan deze wedstrijd. 
De openingswedstrijd is een open 
wedstrijd, waaraan alle zeilers op de 
plas mee kunnen doen. Aanmelden 
kan vanaf 13.30 uur bij de startto-
ren op Zandeiland 8. Uiteraard kun-
nen belangstellenden als opstapper 
meevaren in deze wedstrijd of van-
af andere schepen de wedstrijd vol-

gen. De dag wordt rond 16.30 afge-
sloten met de prijsuitreiking. 

Aanmelden
Deelname aan de instapdag is gra-
tis. Aanmelden kan tot 15 april op 
www.wvavinkeveen.nl

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Am-
sterdam tot Zeist en Nieuwegein 
heeft de vereniging een groot aan-
tal lokale leden dat gebruikmaakt 
van de faciliteiten op Zandeiland 
4. De vereniging heeft verschillen-
de trainingsgroepen variërend van 
beginners tot landelijk hooggeklas-
seerde wedstrijdzeilers bij de jeugd. 
Ook is er een jaarlijks terugkerende 
zeilcursus voor volwassenen die in 
de zomermaanden de fijne kneep-
jes van het zeilen in de vingers wil-
len krijgen en worden er onderlinge 
wedstrijden gezeild.

Vinkeveen - De Watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude (WVA) op 
Zandeiland 4 in Vinkeveen organi-
seert komende zondag 17 april de 
jaarlijkse open dag. Het thema van 
dit jaar is Wedstrijdzeilen! Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
op 
www.wvavinkeveen.nl.
De dag start om 9.30 uur en wordt 
afgesloten met de opening van het 
watersportseizoen met de traditi-
onele openingswedstrijd en is be-
doeld voor iedereen uit de regio die 
kennis wil maken met watersport op 
de Vinkeveense Plassen. 

Programma
De WVA is een echte wedstrijdver-

eniging met een bloeiende jeugdaf-
deling. Naast regelmatig trainen in 
de verschillende aspecten van het 
wedstrijdzeilen, worden in de regio 
ook daadwerkelijk echte wedstrij-
den gezeild. Dit jaar wil WVA ieder-
een tussen de 8 en 17 jaar de moge-
lijkheid bieden om kennis te maken 
met het wedstrijdzeilen. Om 9.30 
uur worden de deelnemers ontvan-
gen. Na een korte introductie wordt 
gezeild onder leiding van de WVA 
trainers en de eigen jeugdzeilers in 
verschillende typen eenmans- (Op-
timist en Splash) en tweemansbo-
ten (RSFeva). In de ochtend wordt 
een echte training verzorgd, waarbij 
ook korte wedstrijden worden ge-
houden.
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Uithoorn 5, 6 en 7 april 2011
Drie achtereenvolgende avonden zijn de ouders van de 
leerlingen van Basisschool ‘de Kwikstaart’ een paar uur 
geëntertaind in het Alkwin Kollege in Uithoorn. Alle groe-
pen, uitgezonderd de groepen 1, hebben ongeveer in 
acht minuten hun eigen show weergegeven. Het thema 
voor dit jaar was ‘Muziek’. Met muziek kun je alle kanten 
uit: barok, klassiek, hiphop, show- en breakdance, mu-
sicalfragmenten, de 60-70’er jaren, zang, instrumentaal 
met de trombone, drum, saxofoon, piano, maar ook so-
lozang.
 
Spanning
Voordat het doek opengaat staan de optredende kinde-
ren en hun leerkracht vol spanning achter de coulissen te 
wachten. Boudewijn, de directeur van de school, kondigt 
vol trots alle groepen van groot tot klein aan. Na elk op-
treden gaan de kinderen terug naar een plekje in de zaal. 
Voor deze leerlingen zit het optreden erop en mogen ze 
genieten van de andere kinderen. Voor de leerkrachten is 
het elk jaar weer een terugkerende, drukke en spannen-
de tijd om voor de kinderen of samen met de kinderen 
iets te bedenken voor deze inmiddels traditionele podi-
umavond. Cd’s worden uit de kast getrokken of er wordt 
van You Tube persoonlijke voorkeuren gedownload. De 
fantasie krijgt de kans om een weg te vinden in de we-

reld van de muziek. Er is heel wat door elke leerkracht 
uitgedacht en uitgediept om uiteindelijk de beslissing te 
nemen wat het gaat worden. Vanaf januari worden deze 
denkprocessen in gang gezet. Het lijkt allemaal simpel, 
maar dat is het niet. Hoe dan ook, het is ook dit jaar weer 
gelukt. Met op de achtergrond een door één van de leer-
krachten gemaakt decor, kan de show beginnen.

Fragmenten
Tijdens een aantal optredens zijn heel wat verschillende 
muziekinstrumenten uit de kast gehaald en hebben leer-
lingen hun toegewezen melodieuze fragmenten met ver-
ve laten klinken. Er heeft muziek geklonken uit verre lan-
den zoals India, China, Rio de Janeiro en Spanje. Uit de 
klassieke doos is gekozen voor muziek van Beethoven, 
Chopin, Mozart, Saint-Saëns en Tschaikowski. Er is ge-
bruikgemaakt van fi lmmuziek en van muziek uit de twin-
tiger jaren t/m heden. Op de maat van de muziek worden 
in verschillende acts de armen of crêpepapieren slingers 
op en neer bewogen. Ook bij het stuiten van ballen op de 
grond is het maatgevoel van de jongelui goed te horen. 
In sommige optredens dansten en zongen de meisjes en 
jongens afzonderlijk van elkaar, want dat gebeurt ook in 
het TV programma de Voice of Holland. De legende Mi-
chael Jackson is zelfs door twee groepen uitgebeeld en 
ook de muziek van Kinderen voor kinderen is uit de kast 

gehaald. Fragmenten uit de musical ‘Grease’ blijken voor 
de bovenbouwgroepen een soort hype te worden. 

Mary Poppins
De weergave van de musicals zoals Tarzan, Petticoat en 
Mary Poppins zijn ook een lust voor het oog en oor ge-
weest. Tijdens de vele optredens klapte de zaal enthou-
siast mee op de maat van de muziek. Ook is er veel tijd 
en energie besteed aan de kleding en schmink van de 
kinderen. Dat de kinderen al heel wat ervaring op toneel 
hebben, is goed te merken geweest. Dit was te zien waar-
op ze zijn omgegaan met kleine voorvalletjes. Je pruik valt 
af en je danst rustig door, de microfoon valt uit en je zingt 
gewoon door. Gelukkig was er wel een heroptreden voor 
deze leerling uit groep 8. Er zijn in totaal zo’n zes zangso-
lo’s ten gehore gebracht. Dat is natuurlijk ook niet voor 
iedereen weggelegd. Chapeau!! Op circusmuziek heb-
ben talentvolle leerlingen bijvoorbeeld gejongleerd en op 
eenwielers gereden. In de minimusical is het toneelspe-
len aan de orde gekomen.
In alle dansstukjes zijn de bewegingen uitgeteld en fl ink 
ingestudeerd, want niet iedereen zit op ballet. Dat de 
voorste rij tijdens een dansact naar achter gaat en de kin-
deren die achter staan naar voren mogen, daar is goed 
over nagedacht. Ritme tikken met lege plastic fl essen en 
een nummer waarbij black light is gebruikt... het publiek 

kwam ogen tekort. Op de Kwikstaart zijn duidelijk veel 
fantasie en creativiteit aanwezig. 

Uniek
De kinderen worden betrokken bij het bedenken van de 
choreografi eën, want… laat dát maar over aan de jeugd 
van tegenwoordig. Voor elk kind is er altijd weer een grote 
of kleine invulling van hun optreden te bedenken. Tailor-
made zoals dat heet. Kinderen zijn uniek en dat is bewe-
zen. Leerkrachten kennen hun kinderen en geven hen de 
rol of taak die bij ze past. De saamhorigheid tijdens de 
optredens is groot, want het neerzetten en opruimen van 
decorstukjes is een kwestie van samenspel. Samen heb-
ben ze geoefend, samen hebben ze bedacht welke kle-
ding er bij hun act hoort. Samen hebben ze genoten. Ge-
noten hebben ook de ouders. De vele camera’s hebben 
de herinneringen opgeslagen voor later, maar ook om 
een niet aanwezig familielid te laten zien wat er zich op 
zo’n avond heeft afgespeeld. De ouders zijn dan ook heel 
trots op hun kinderen. De leerkrachten en kinderen zijn 
elke avond opgelucht en met een voldaan gevoel, huis-
waarts gekeerd. Volgend jaar staat er op de jaarkalender 
van de Kwikstaart natuurlijk weer: ‘Podiumavond’. Wan-
neer???? Dat laten ze nog even in het midden. Een stukje 
traditie van de Kwikstaart proberen zij in ieder geval nog 
elk jaar in ere te houden.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeeeeeHeHHHeHeHeHHHeHHeHHHeHeHeHHHeHHeHHHeHeHeHHHeH ttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllooooooooooooooooooooonnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaalllllllllllllllssssssssssssssssssssssssssslslllslslslllsllslllslslslllsllslllslslslllsllslllslslslllsl ‘‘‘mmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuumummmumumummmum zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk’’’ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnniniiinininiiini ddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeee oooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrorooorororoooroorooorororoooro eeeeeeeeeeeeeeeeeererrrerererrrerrerrrerererrrerrerrrerererrrer nnnnnnnnneneeeneneneeene ………………………………………

een nummer waarbij black light is gebruikt... het publiek 



Regio - Het Amstel Gospel Choir bestaat dit jaar 15 jaar. Dat werd begin 
april gevierd met twee concerten in Uithoorn en Hoofddorp. De concerten 
hadden als thema ‘Beautiful People’. Elk koorlid droeg een nummer op 
aan een bijzonder persoon. Deze ‘beautiful people’ varieerden van dierbare 
familieleden tot bijzondere wereldburgers. Sommigen van hen leefden niet 
meer, anderen waren zelf aanwezig. Zo passeerden ouders, vrienden en 
kinderen maar ook mensen als Nelson Mandela, Karin Bloemen en Stephan 
Hawking de revue. Telkens werd er even stilgestaan bij deze personen en 
verteld, verbeeld of op een andere manier duidelijk gemaakt waarom deze 
personen zo bijzonder zijn. Mede hierdoor werden het twee heel speciale 
en persoonlijke concerten. De klank van het koor was wederom prachtig, 
met als hoogtepunten ‘Hallelujah’, ‘Zij’, Something inside so strong’ en 

‘Somebody to love’. Het concert in Hoofddorp was tevens het 
afscheidconcert van dirigent Frances Dekker, die de 

afgelopen zes jaar het koor heeft geleid en 
het dirigeerstokje doorgeeft aan 

een nieuwe dirigent.  

15 JAAR 

Amstel Gospel Choir

‘Somebody to love’. Het concert in Hoofddorp was tevens het 
afscheidconcert van dirigent Frances Dekker, die de 

afgelopen zes jaar het koor heeft geleid en 
het dirigeerstokje doorgeeft aan 

een nieuwe dirigent.  

15

15

15

15

15
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AUTO
RAI
2011
13-23
APRIL

Amsterdam - Meer dan ooit biedt 

AutoRAI 2011 de ruimte om auto’s 

écht te beleven, met 11 hallen vol 

primeurs, onvergetelijke live demo's 

en heel veel merken. Een eigen 

hal voor motoren en scooters en 

verschillende verrassende Paviljoens. 

De afzonderljike Paviljoens worden 

hieronder uitgelicht.  

Buitenpark

Opvallende nieuwkomer is het AutoRAI 

Buitenpark, een primeur voor autoRAI 

2011. Hier kunnen bezoekers genieten 

van onder andere spectaculaire live 

demonstraties, terreinrijden en zelf 

rijden met elektrische en andere 

duurzame auto’s. Het Buitenpark is 

onderdeel van AutoRAI en voor alle 

AutoRAI-bezoekers gratis toegankelijk. 

Om 20.00u 's avonds sluit het 

Buitenpark. 

Auto 2.0

Een ander nieuw evenement is het 

Auto 2.0 in het futuristische RAI 

Elicium. Hier kijkt u uw ogen uit 

naar alle prachtige voorbeelden van 

duurzaamheid en innovatie. Informatie 

en fun gaan hier perfect samen. Het 

Platform Elektrische Mobiliteit laat 

hier bijv. zien hoe elektrisch rijden 

straks op grote schaal gaat werken. 

IvDM (Instituut voor Duurzame 

Mobiliteit) en Natuur en Milieu leggen 

uit hoe u het Nieuwe Werken kunt 

combineren met het Nieuwe Rijden. 

Binnen Auto 2.0 presenteren ook 

de toonaangevende Nederlandse 

automotive onderwijsinstellingen zich 

aan studenten die de toekomst van 

mobiliteit willen helpen ontwikkelen. 

Er is op dat vlak meer keuze dan ooit! 

HTAS Automotive Innovation heeft het 

automotive onderwijs in Nederland op 

alle niveaus fl ink helpen versterken. 

Dus wie denkt over een carrière in 

automotive, mag Auto 2.0 niet missen! 

Hobbyplein 

Nieuw dit jaar is het Hobbyplein. Van 

Batmobile tot replica van een mooie 

oldtimer: op het Hobbyplein staan 

straks de mooiste, door het publiek 

gekozen, zelfgebouwde auto’s van 

particulieren in de schijnwerpers. Deze 

worden vooraf via een poll geselecteerd 

uit een voorselectie van meerdere 

gekwalifi ceerde auto's. Welke dat zijn, 

is nog een grote verrassing. 

Klassieker Paviljoen

Over bijzondere auto’s gesproken: het 

Klassieker Paviljoen belooft dit jaar 

mooier te worden dan ooit. Oldtimer 

liefhebbers hebben via deze website 

kunnen stemmen welke klassiekers ze 

het liefst op de beurs willen zien. De 

drie winnende auto's die in ieder geval 

op AutoRAI 2011 te bewonderen 

zijn, zijn de Bugatti T 57 (<1940), de 

Austin Healy 100M (1940-1960) en 

de Morgan +4 (>1960)! 

Supercar Paddock

Eveneens spannender dan voorheen 

is het Autovisie Supercar Paddock. 

Deze presentatie van legendarische 

sportauto’s is voor veel bezoekers 

een van de favoriete attracties van de 

beurs. Dit jaar mooier dan ooit tevoren, 

en met extra zorg samengesteld. 

Reden: het 55-jarige jubileum van de 

gastheer op deze presentatie – het 

automagazine Autovisie. 

Demo Circuit

Bleekemolens Race Planet verhuist 

een deel van zijn tot de verbeelding 

sprekende autocollectie van Circuit 

Park Zandvoort naar het Demo 

Circuit van AutoRAI (hal 4/5) Hier 

geeft Bleekemolen demonstraties 

met de aanwezige auto’s, waaronder 

Lamborghini’s, Porsches, Aston Martins 

en machtig brullende Dodge Chargers. 

De bezoeker heeft de keuze om te toe 

te kijken of zelf mee te rijden. 

Op weekdagen geopend van 12.00-

20.00 uur en in het weekend van 

10.00-17.00 uur. 

Telekids Paviljoen

Ook voor kinderen is er genoeg 

vermaak op AutoRAI 2011. Zij kunnen 

van alles beleven in het Telekids 

paviljoen: een plek waar het populaire 

RTLprogramma Telekids de leukste 

activiteiten en entertainment verzorgt 

voor de kleinste autofans. Op het nabij 

gelegen cateringterras kunnen ouders 

onder het genot van een hapje en 

drankje hun kroost in de gaten houden.

Openingstijden:
Woensdag 13 april 12.00 - 22.00 uur
Donderdag 14 april 12.00 - 22.00 uur
Vrijdag 15 april 12.00 - 22.00 uur
Zaterdag 16 april 10.00 - 17.00 uur
Zondag 17 april 10.00 - 17.00 uur

Maandag 18 april 12.00 - 22.00 uur
Dinsdag 19 april 12.00 - 22.00 uur
Woensdag 20 april 12.00 - 22.00 uur
Donderdag 21 april 12.00 - 22.00 uur
vrijdag 22 april 12.00 - 22.00 uur
Zaterdag 23 april 10.00 - 17.00 uur

AutoRAI 2011 meer dan auto’s alleen:
Evenementen en Paviljoens
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Bosmobiel voor senioren

‘Rijdende boswandelingen’ 
tweemaal per week
De Ronde Venen - Vanaf 2 mei 
tot en met 28 september biedt 
de stichting Bosmobiel twee-
maal per week (op dinsdagen 
en woensdagen) rondritten door 
het Amsterdamse Bos aan. 

Die worden speciaal gehouden voor 
slecht ter been zijnde senioren die 
toch een ‘boswandeling’ willen ma-
ken. Vrijwilligers van de stichting 
hebben, in samenwerking met het 
Amsterdamse Bos, een aantal rou-
tes door het bos uitgezet. Bovendien 
kan aan de hand van de agenda van 
het Amsterdamse Bos worden inge-
speeld op bijzondere evenementen.

Gemeenten rond bos
In eerste aanleg ging het alleen om 
inwoners van alle zorgcentra en be-

jaardenhuizen uit gemeenten in de 
regio rondom het Amsterdamse Bos 
en om vrijwilligersorganisaties die 
minder validen begeleiden.
Vorig jaar kon er een dag per week, 
en dit jaar dus dankzij de inzet van 
vrijwilligers, twee dagen per week, 
gereden worden.  Er kan individu-
eel geboekt worden door senioren 
uit Aalsmeer, Amstelveen, Amster-
dam, Haarlemmermeer, Uithoorn en 
Ronde Venen. 

Tweemaal vijf passagiers
De rondrit duurt twee en een half 
uur en kost slechts 5 euro, waarbij 
koffie en gebak zijn inbegrepen.
Per Bosmobiel kunnen vijf passa-
giers mee, dus tien per dag. Boe-
ken kan tot een week van tevoren 
door een telefoontje (tussen 12.00 

en 17.00 uur)  naar het bezoekers-
centrum Amsterdamse Bos: tel. 020-
5456100 of een mailtje naar:
bezoekerscentrum@dmo.amsterdam.nl.

Op de dag waarop de rit wordt 
gemaakt kan het gereserveerde 
plaatsbewijs bij de kassa van het 
bezoekerscentrum worden opge-
haald. Als de chauffeurs de Bosmo-
biel hebben voorgereden, kunnen 
de passagiers instappen op het par-
keerterrein aan de voorzijde van het 
bezoekerscentrum.

Het Amsterdamse Bos stelt voor de 
gebruikers van de Bosmobiel de sa-
nitaire voorzieningen van haar kan-
toor ter beschikking. Die bevinden 
zich op de begane grond, tegenover 
de receptie. 

CSW E1 + E2 beleven 
topweekend in Heino
Wilnis - Al meer dan een half jaar 
geleden besloten de E1 en de E2 
van CSW om in het weekend van 
8 t.m. 10 april de voetbalcompetitie 
2010/2011 op een feestelijke manier 
af te sluiten.
Als locatie werd gekozen voor 
Heino, een plaats in de buurt van 
Zwolle, en alles werd geregeld en 
geboekt.
Maar……… tot een afsluiting van 
het seizoen is het (nog) niet geko-
men want het Heino weekend zit er 
al op maar de E1 en de E2 moeten 
beiden nog een wedstrijd spelen in 
hun competitie.
En wat voor wedstrijden, beide 
teams kunnen kampioen worden 

door aanstaande zaterdag te win-
nen!
Het “Heino feestweekend” werd dan 
ook gelijk omgedoopt tot een inten-
sief trainingsweekend waarin de 
jongens zo optimaal mogelijk zijn 
klaargestoomd voor de belangrijke 
wedstrijden van aanstaande zater-
dag 16 april.
Het ontbrak de heren in Heino aan 
niets, een fantastisch onderkomen, 
goed eten, veel snoep en drank, 
heel veel sporten, professionele be-
geleiding  en veel te weinig nacht-
rust.
Met andere woorden, aan onverge-
telijk weekend wat mede tot stand 
is gekomen door de sponsoren 

“Ve&Ve Automobielbedrijf”, “Wie-
man koeltechniek” en “Bras Man-
darijnen en Appels BV”.
Het was een topweekend in Heino, 
vooral ook omdat de jongens van 
CSW E1 en E2 zo’n fantastische 
hechte groep bleken te zijn.
Met zoveel kameraadschap in deze 
selectie wordt er aanstaande zater-
dag met veel zelfvertrouwen aan de 
beslissende wedstrijden in de com-
petitie begonnen.
Wie weet volgende week weer een 
stukkie in de krant, maar dan van-
wege de kampioenschappen.
Op bijgaande foto ziet u de groep 
kanjers die het feestje in Heino 
vooral mogelijk hebben gemaakt.

De Vinken 1 speelt 
opnieuw gelijk
Vinkeveen - De korfballers uit Vin-
keveen speelden afgelopen zater-
dag 9 april tegen Revival 1 uit Ter-
schuur. De Vinken, hekkensluiter 
van de competitie, ging prima van 
start met een 6-2 voorsprong. Revi-
val, de nummer drie, wist voor rust 
het verschil te verkleinen tot 7-6. Na 
rust kwam de Fortisformatie twin-
tig minuten moeizaam tot scoren en 
moest uiteindelijk alle zeilen bijzet-
ten om tot gelijke hoogte te komen. 
Afgelopen week was er hard ge-
traind om tegen Revival punten te 
pakken. Het achttal van coach Fred 
Straatman had wat recht te zetten 
na de uitwedstrijd, welke met 15-
9 verloren werd. Vanwege afwezig-
heid van Joyce Kroon, speelde haar 
zus Melanie Kroon. Zij begon verde-
digend met Charita Hazeleger, Kel-
vin Hoogeboom en Rudy Oussoren. 
Aanvallend gingen van start Peter 
Kooijman, Peter Koeleman, Helene 
Kroon en Mariska Meulstee.

Na diverse grote kansen schoten 
Peter Koeleman en Mariska de Vin-
keveners op voorsprong. Revival 
speelde veel op korte balletjes in 
de paalzone en wist zo’n kansje af 
te maken.
Hierna wees Kelvin met een ver af-
standschot De Vinken weer de goe-
de weg op, wat Helene ook nog 
eens benadrukte met haar schot. 
Het achttal uit Terschuur had ook 
genoeg kansen, mede door het in-
stappen van de Vinkendefensie. Op-
nieuw scoorde Kelvin, nu met een 
wegtrekbal en een raak schot van 
Rudy brachten de stand op 6-2. Na 
een tegendoelpunt, bewees Helene 
weer over een prima afstandschot 
te beschikken.  Verdedigend nam 
De Vinken geleidelijker wat gas te-
rug en gaf minder druk op het schot. 
Revival maakte hier gebruik van en 
scoorde tot de rust drie maal. 
De eerste twintig waren de Vinken-
aanvallen erg rommelig en het op-

zetten van een aanval faalde menig-
maal. Het achttal uit Terschuur bleef 
het eigen spelletje spelen en kwam 
langszij tot een 7-9 voorsprong. Een 
aantal lange aanvallen, met een 
sterke rebound door beide Peters, 
zorgden er voor dat Helene en Ma-
riska van afstand konden scoren. 
Met nog tien minuten speeltijd 
keek de Fortisformatie naar achter-
stand van 9-11, maar een fraai in-
gestudeerd balletje tussen de Pe-
ters bracht weer moed om op zoek 
te gaan naar de gelijkmaker.
En die gelijkmaker kwam net voor 
het eindsignaal uit handen van He-
lene. Met onderscheppingen van 
Peter Kooijman kon De Vinken nog 
meerdere malen aanvallen, maar de 
afstandschoten en de vrije bal wer-
den niet afgemaakt.

Door de winst van concurrent Achil-
les staat De Vinken nog steeds on-
deraan. Op zaterdag 23 januari 
speelt het vlaggenschip tegen Lu-
no 1 uit Linschoten. Een zeer be-
langrijke wedstrijd om aansluiting 
te krijgen met de middenmoot. De 
wedstrijd zal om 15.30 uur van start 
gaan in sportpark De Molmhoek.

Winst vergroot kans op 
promotie naar hoofdklasse
Aalsmeer - Wilnis - De CSW dames 
hebben goede zaken gedaan, door 
de 4-3 winst op RVVH houden we 
de promotie kansen in eigen hand. 

De wedstrijd tegen RVVH kende 
een turbulente start, al in de 2e mi-
nuut strafte Christianne Bijman een 
fout in de RVVH verdediging af, 1-0. 
In de daarop volgende minuut ging 
CSW in de fout en de RVVH aanval-
ster schoof de bal in het lege doel, 
1-1. CSW moest opnieuw beginnen. 
RVVH speelde fel op de bal en CSW 
had moeite zich hieraan te onttrek-
ken. Het spel golfde op en neer, zo-
wel CSW als RVVH krijgen moge-
lijkheden. In de 28e minuut was 
het Christianne Bijman die na een 
schot van Iris van de Berg de terug 
springende bal in schoot, 2-1. De 
3-1 volgde in een aanval over links 
Christianne speelde zich vrij, na een 
mooie pass van Danielle Singerling, 
en liet de keepster kansloos. RVVH 

bleef de moed erin houden en na 
matig uitverdedigen scoorde RVVH 
zowel de 3-2 als de 3-3. Voor de rust 
nog een mooie aanval over rechts, 
Alex Baarda speelde zich vrij en 
bood Shanon Molleman een mooie 
scoringskans, de bal verdween over 
het doel.
Na de rust probeerde CSW het ini-
tiatief naar zicht toe te trekken, wel 
meer bal bezit maar er ontstonden 
weinig echte doelkansen. De CSW 
verdediging moest op z’n hoede blij-
ven RVVH bleef dreigend met snel-
le uitvallen, maar echte doelkansen 
ontstonden nauwelijks. 
In de 74 minuut een mooie aanval 
over links, Christianne Bijman om-
speelde 3 tegenstanders en speelde 
de bal keurig naar Iris van den Berg, 
die de bal keurig in schoot, 4-3.
In de laatste kwartier bleef de wed-
strijd op en neer gaan, maar er ston-
den geen echte doel kansen meer. 
Met de overwinning is CSW weer 

een stap dichtbij de promotie naar 
de hoofdklasse.
Ingevallen in de 56e minuut Diana 
Koenen voor Nelleke Vrielink en in 
de 82e minuut Nicky Kuiper en Ro-
sanne Proost voor Alex Baarda en 
Lea Malbasic.

Ga naar  

DarmkankerNederland.nl

Voorrang voor  
darmkankerpatiënten

Wil je weten hoe?



Mijdrecht - Op woensdag 6 april 2011 hebben 
de meisjes van groep 6b mee gedaan aan het 
schoolvoetbal. Dit vond plaats op de velden van 
C.S.W. in Wilnis, waarbij 51 teams de strijd tegen 
elkaar aangingen, verdeeld over de groepen 3-4 en 
5-6
Na vijf glansrijke overwinningen stond het team van 
Eendracht 1 werd in de kwartfi nale door middel van 
strafschoppen beslist dat Eendracht 1 door ging 
naar de halve fi nale. Hier kwamen zij De Hoeksteen 
tegen. Een spannende wedstrijd werd gespeeld, 
maar Eendracht 1 wist met een winst van 2-0 zichzelf 
in de fi nale te spelen. Dit werd gespeeld tegen De 
Trekvogel. Een zeer spannende wedstrijd. De kinderen 
van beide teams waren erg moe, maar De Trekvogel 
wist de bal in bezit te houden. Met een aantal mooie 
kansen lukte het de meisjes van Eendracht 1 helaas 
niet om een doelpunt te scoren. Na de veldwissel 

lukte het De Trekvogel om de leiding te nemen door 
er 1-0 van te maken en deze stand te behouden. 
Eendracht 1 heeft een mooie tweede plaats behaald 
en mag terug kijken op een zeer geslaagde dag met 
een fanatiek team en supporters, ontzettend mooi 

Mijdrecht - Onder een heerlijk voorjaarszonnetje is op 
woensdag 6 april het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
jongens groepen 3 en 4 op de velden van SV Argon 
gehouden. Een kleine 40 teams 
hebben hun beste beentje 
voorgezet en gestreden om de 
eer. 

Na spannende wedstrijden in de 
8 poules volgden de kwartfi nales 
en daarna de halve fi nales. 
Uiteindelijk werd de fi nale 
gespeeld tussen Pijlstaart 3 en 
Jozef 1. Jozef 1 wist 1 keer het 
net te vinden. Daarmee was dit 
team de winnaar van deze mooie 
voetbalmiddag. De strijd om de 
derde/vierde plaats ging tussen 
Twistvlied 1 en Beatrix 2, de 
uitslag was 2–3. 
De eindstand was als volgt: op 
de eerste plaats Jozef 1, op de 
tweede plaats Pijlstaart 3. De 
derde plaats was voor Beatrix 

2 en de vierde plaats voor Twistvlied 1. Na de 
prijsuitreiking gingen deze ploegen met een beker 
en een goed gevoel naar huis.

De Ronde Venen - “Wij zijn sexy, wij zijn cool, alle 
ballen in het doel”. Zo begonnen de meisjes van groep 
6 van OBS De Trekvogel hun wedstrijdjes op het 
schoolvoetbaltoernooi. En het werd voor hun een zeer 
succesvol toernooi.
Nadat op 30 maart de jongens van groep 6 van OBS 
De Trekvogel op overweldigende wijze kampioen 
geworden waren bij hun schoolvoetbaltoernooi, was 
het vandaag, 6 april, weer feest voor groep 6 van 
OBS De Trekvogel. De meisjes lieten zien, dat zij niet 
veel onderdoen voor hun mannelijke klasgenoten. Er 
werd fanatiek gestreden om elke bal en dat bleef niet 
zonder resultaat. In de voorronde een gelijkspel, 0-0, 
en twee overwinningen, 3-0 en 2-0.
De kwartfi nale speelden onze meisjes tegen 
de Pijlstaartschool. Het werd een prachtige 1-0 

overwinning. In de halve fi nale was het gevreesde 
meisjesteam van de Beatrixschool de tegenstander. 
Het bleef spannend tot de laatste minuut en toen was 
het Ferhan die haar team naar de fi nale schoot. In de 
fi nale werd onder grote belangstelling van ouders 
en leerkrachten gespeeld tegen de Eendracht. In 
deze wedstrijd kregen we volop kansen, maar de bal 
wilde er maar niet in. Met een prachtig afstandsschot 
was het Mara, die de 1-0 voor haar rekening nam. 
En dat bleef het. Ze waren KAMPIOEN!! Onder 
luide toejuichingen namen de meisjes de beker in 
ontvangst. Tenslotte lieten de meisjes nog een keer 
hun yel horen “wij zijn sexy, wij zijn cool, alle ballen 
in het doel”. De vele supporters, onder wie een aantal 
jongens van het kampioensteam, waren apetrots op 
hun meisjes van groep 6 van OBS De Trekvogel.

Meisjes groep 6 OBS De Trekvogel  kampioen

2e Plaats schoolvoetbal voor Eendracht 1

Mijdrecht - Op woensdag 6 april werden de meiden 
van groep 5 toch wel zenuwachtig wakker. Het was 
weer tijd voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi! 
Gelukkig gingen ze niet onvoorbereid op stap, de 
week ervoor nog hard getraind onder leiding van 
coach Karin. Om 12.00 uur mochten de meiden iets 
eerder van school weg, om om 13.00 uur te starten 
met de eerste wedstrijd. Iedereen had er zin in, en 
het ging er fanatiek aan toe. Helaas verloren, maar 
gelukkig hadden de meiden toch veel pret. Een klein 

ongelukje met Tara’s bril, maar even op en neer naar 
Uithoorn zorgde ervoor dat ze de laatste wedstrijd 
alles weer goed kon zien. 
Dat hielp, want juist die wedstrijd wonnen ze met 
2-1, dankzij een prachtig doelpunt van Naomi. De 
meiden bedanken coach Leon voor het verse fruit 
en alle pakjes drinken (dat was ook wel nodig op 
deze zonnige middag) en coach Karin voor de goede 
aanwijzingen tijdens de wedstrijden (en o ja, en de 
was achteraf). 

Twistvliedmeiden groep 5 op het voetbalveld

Mijdrecht - De meiden van groep 3 van de 
Hofl andschool deed dit jaar voor het eerst mee aan 
het schoolvoetbaltoernooi. Ze waren helaas nog 
niet opgewassen tegen het fysieke geweld van de 

tegenstanders. Volgend jaar beter meiden, jullie 
hebben het goed gedaan! Namens jullie coaches, 
papa’s, mama’s opa’s en oma’s en alle overige 
supporters.

1e wedstrijden meiden groep 3 Hoflandschool

Jozefschool 1 wint bij groepen 3/4

Schoolvoetbal:

Wilnis - Afgelopen woensdag 6 april 
speelden de meiden van groep 4 van 
OBS-Willespoort een paar mooie 
voetbalwedstrijden, welke leidde tot 
een 1 ste plaats. Alle wedstrijden van 
13 minuten werden gewonnen door de 
dames. 
Het team bestond uit Marieke, Romy, 
Janey, Dirkje Anne en Suus en werd 
aangevuld door de meiden van de 
groepen 3, Dewi, Maxe, Jamie, Tara, 
Madelon en Floor. Een zenuwslopende 
kwart fi nale tegen de meiden van St. 
Jozefschool bezorgde menigeen de 
nodige spanning. Uiteindelijk werd 
deze game gewonnen met 4-3. De 
fi nalewedstrijd tegen de Driehuisschool 
eindigde in een 2-1 winst.

Een welverdiende EERSTE PLEK!
Iedereen bedankt voor de fantastische 
INZET, SUPPORT en de FIJNE 
MIDDAG! Op naar het volgende 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI!

Willespoort meisjes groep 4 Kampioen
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Atalante H1 verliest 
laatste thuiswedstrijd
Vinkeveen - De mannen van A-si-
de Atalante Heren 1 uit Vinkeveen 
speelden afgelopen vrijdag hun 
laatste thuiswedstrijd van het sei-
zoen tegen Spaarnestad Heren 3 
uit Haarlem. Er zat aardig wat pu-
bliek op de tribune en Atalante had 
wat goed te maken, want de vorige 
wedstrijd tegen de heren uit Spaar-
nestad werd met 3-1 verloren. Dat 
terwijl Atalante strijd om plek 3 in de 
promotieklasse en Spaarnestad de-
gradatie probeert te ontlopen. 
Atalante startte met Frans Roos 
als spelverdeler, Robert Hardeman 
en Bas van der Lubbe op het mid-
den, Leonard de Jong en Sven Pot-
huizen op de buitenkant en Mar-
tijn de Vries als diagonaal. Atalan-
te begon goed aan de wedstrijd en 
door gevarieerd aanvalsspel pakten 
ze een kleine voorsprong die de ge-
hele set vastgehouden werd en te-
gen het einde van de set zelfs iets 
uitgebreid werd, waardoor de eer-
ste set met 25-20 werd gewonnen. 
In de tweede set kwam Erik Ver-
bruggen in het veld voor Leonard de 
Jong. Deze set begon Atalante weer 
goed, maar Spaarnestad kon goed 
bijblijven. Helaas ging de scheids-
rechter steeds meer zijn stempel 
op de wedstrijd drukken door con-
stateringen van de tweede scheids-
rechter te negeren. Hierdoor raakte 
Atalante geïrriteerd en gaf eigenlijk 
onnodig de set weg: 22-25.
De derde set kwam Leonard de Jong 
weer het veld in, nu voor Martijn de 
Vries. Deze set moeten we snel ver-
geten: de pass kwam te scherp aan 
het net en de scheidsrechter floot 
ineens erg veel technische fouten 
af. Hierdoor kon spelverdeler Frans 
Roos de aanvallers niet bereiken en 

werd deze set kansloos verloren met 
17-25, ondanks een erg mooi punt 
van Sven Pothuizen. In de vierde set 
kwam Martijn de Vries in het veld 
voor Sven Pothuizen en werd het 
gehele team drie posities doorge-
schoven. Hierdoor stonden de aan-
vallers tegenover andere blokkeer-
ders en hadden de verdedigers te 
maken met een andere service. De-
ze tactische wisseling pakte goed 
uit en Atalante liep gemakkelijk bij 
Spaarnestad weg en kon deze set 
binnenhalen met een groot verschil: 
25-14.

Vijfde set
Er moest dus een vijfde set aan te 
pas komen om een winnaar uit deze 
wedstrijd te laten komen, want qua 
sets stond het gelijk: 2-2. De opstel-
ling bleef hetzelfde als in de vierde 
set en Atalante begon weer voortva-
rend. De spelverdeler van de tegen-
partij werd constant voor twee keer 
spelen afgefloten. Dit leidde tot ir-
ritaties bij de tegenstander wat re-
sulteerde in een gele kaart voor 
een speler van Spaarnestad en een 
voorsprong van 6-0 voor Atalante. 
Omdat deze set maar tot de 15 pun-
ten gaat, was deze al bijna binnen. 

Dit sloop in het spel van Atalante 
en Spaarnestad kon goed terug ko-
men, tot 12-12. Atalante kwam op 
13-12 en was dicht bij een match-
point, maar wist deze helaas niet te 
verzilveren waarna Spaarnestad aan 
het langste eind trok en de set met 
15-17 binnen haalde, wat betekende 
dat ze de wedstrijd met 2-3 wonnen. 
Dit was erg zuur omdat overall ge-
keken Atalante 104 punten scoorde 
en Spaarnestad 100.

Een zeer zonnig resultaat 
voor Atlantis 1
Mijdrecht - Het buitenseizoen is al 
weer twee weken aan de gang en 
opnieuw mag Atlantis spelen op een 
zonnige zaterdag. Vorige week werd 
er een belangrijke overwinning ge-
boekt op de nummer twee uit de 
poule en op zaterdag 9 april stond 
de wedstrijd Atlantis 1-MIK1 op het 
programma. In de vorige wedstrijd 
tegen deze ploeg werd er gewon-
nen door Atlantis met 3-5. Dit was 
een moeilijke wedstrijd vanwege het 
passief verdedigende spel van MIK.
Deze zaterdag was de eerste thuis-
wedstrijd voor Atlantis 1 en vanwe-
ge het goede weer waren veel sup-
porters blijven plakken om het eer-
ste, gesponsord door Rabobank, te 
zien spelen. Er werd begonnen in 
de aanval door Sandra Gortenmul-
der, Janneke van Ginkel, Jelmer 
Steen en Alex van Senten. Alex be-
gon in de basis, omdat Mark Gover-
se geblesseerd op de bank zat. In 
de eerste aanval begonnen Tamara 
Gortenmulder, Masha Hoogeboom, 
Jimmy de Koning en Berry de Jong. 
Dit vak is verder ongewijzigd. Langs 
de kant wordt het team nog altijd 
gecoacht door Mark van den Brink, 
die na dit buitenseizoen naar een 
andere vereniging gaat, maar niet 
zonder kampioen te worden met At-
lantis 1. 

Moeizaam
De wedstrijd kwam een beetje moei-
zaam op gang. Vanwege het war-
me weer moest iedereen een beet-
je wennen aan de hitte. Het passief 
verdedigende spel van MIK kwam al 
snel tevoorschijn, waardoor Atlantis 
moeite had met aanvallen.
Kansen waren er genoeg, maar de 
ballen wilden maar niet vallen. Aan 
beide kanten werden overtredingen 
gemaakt waarvoor strafworpen ge-
geven werden.
Deze werden aan beide kanten be-
nut, maar veel andere kansen wer-
den niet afgemaakt aan de kant 
van Atlantis. De ruststand was 5-5 

en gaf een goed beeld van de wed-
strijd. MIK kwam moeilijk tot kan-
sen, maar maakte de kansen die ze 
hadden goed af. Aan de kant van 
Atlantis was er een overvloed aan 
kansen, maar wilden de doelpunten 
niet komen.
In de rust gaf coach Mark van den 
Brink aanwijzingen voor de tweede 
helft.
Vanaf de kant oogde de wedstrijd 
niet zo heel fanatiek, dus Atlan-
tis moest er een schepje bovenop 
doen voor de tweede helft. Vanwe-
ge het passief verdedigend spel was 
het moeilijk om de goede kansen te 
kiezen en te creëren. Om tot betere 
kansen te komen moest Atlantis in 
de tweede helft blijven lopen en de 
tegenstander opzoeken.

Fluitsignaal
Na het eerste fluitsignaal in de 
tweede helft duurde het opnieuw 
even voordat Atlantis uit de start-
blokken kwam, maar door het aan-
gepaste aanvallende spel werden 
wel betere kansen gepakt en afge-
maakt. In het begin van de tweede 
helft kon MIK nog meekomen tot 
een stand van 7-7, maar vervolgens 
maakte Atlantis een gat van twee 
punten die verder uitgebouwd werd 
tot een gat van zes punten. In de 
tweede helft scoorde Atlantis veel 
meer dan in de eerste helft wat uit-
eindelijk de doorslag heeft gegeven 
voor de overwinning.
Aan het einde van de tweede helft 
werd er nog gewisseld. Auke van 
der Zijden kwam erin voor Jelmer 
Steen. Maarten Helsloot maakte zijn 
debuut in het eerste en kwam erin 
voor Alex van Senten, die na twee 
wedstrijden wel wat rust had ver-
dient. Uiteindelijk heeft Atlantis de 
wedstrijd gewonnen met 15-9. Een 
verdiende overwinning.
Volgende week heeft Atlantis 1 geen 
wedstrijd, maar op 23 april speelt de 
door Rabobank gesponsorde ploeg 
uit tegen Amsterdam 1.

HVM JE1 tegen Hurley JE1
Mijdrecht - Zaterdagochtend 
09.30 uur.... wederom is de zon on-
ze vriend, en ook is het publiek mas-
saal meegekomen van zowel Hurley 
als HVM om te genieten van een 
mooie pot hoogstaand Hockey. En 
hoogstaand was het. Onder leiding 
van Sidney, die deze week de aan-
voerder was, begonnen we als volgt. 
Op doel: Joey. In de verdediging: 
Rogier en Robbert. Spelverdeler: 
Youri, en aanvallers: Joost en Sid-
ney. Niklas begon als wissel. Gedu-
rende de eerste paar minuten tast-
ten beide partijen elkaar een beet-
je af, maar onze boys kregen al snel 
in de gaten dat er wat te halen was. 
En dus werd er steeds beter overge-
speeld, de vrije man opgezocht, en 
serieuze aanvallen opgezet. Het kon 
niet lang duren tot de knal op het 
hout gehoord kon worden. En zo ge-
beurde het ook. Via een paar mooi 
opgezette aanvallen werden de eer-
ste goals door HVM gescoord. Ook 
een bijzonder mooie solo van Joost, 
startend vanaf halverwege onze ei-
gen helft, trof de goal. In de rust 
stonden we 4 - 0 voor!!!
De mannen hadden de glimlachjes 
op het gezicht, en er werd vol goe-
de moed aan de tweede helft be-

gonnen. Maar kennelijk hadden de 
mannen van Hurley wat goede tips 
gekregen van hun coach, en had-
den de tactiek wat gewijzigd. En dat 
resulteerde direct in een paar fraaie 
tegendoelpunten. HVM was even de 
weg kwijt, en voor we er erg in had-
den stond er 4-4 op het ‘scorebord’. 
Dat was even incasseren, maar we 
lieten ons natuurlijk niet de winst af-
pakken. Dat betekende: omschake-
len, en het goede spel van de eerste 
helft weer terugvinden. En daar was 
de belangrijke treffer 5-4, ... de tijd 
begon te dringen. Maar Hurley zette 
druk en wist toch nog te scoren. 5-5. 
De vermoeidheid sloeg toe, maar 
nog even aanzetten om toch met de 
winst van het veld te gaan. En dat 
lukte. Een voltreffer zorgde voor de 
beslissende uitslag... 6-5, maar de 
wedstrijd is pas over als de scheids-
rechter dat aangeeft. De HVM boys 
lette even niet op, en daar was de 
gelijkmaker... uiteindelijk 6 - 6. Beet-
je jammer wel van dat laatste doel-
punt, maar zoals gemeld: we draai-
en steeds lekkerder in deze 1e klas-
se. Wellicht volgende week een pot-
je winnen tegen Abcoude. Hoe dan 
ook: we gaan ervoor in de laatste 
wedstrijd van de competitie!

Argon E5 kAMpioEn!
Mijdrecht - Het team van de E5 van 
Argon is een mix van eerstejaars en 
tweedejaars E-spelers.
Op doel Niek. Achterin Martijn, Ca-
sper en Tobi. Middenveld: Enes en 
voorin Mitchell, Donny, Henk en 
Jesse.
Na een najaarscompetitie waarin 
vele leuke wedstrijden werden ge-
speeld en iedereen elkaar steeds 
beter leerde kennen, begon de 
voorjaarscompetitie. Deze ging ge-
paard met vele mooie wedstrijden 
die winnend werden afgesloten. 
Drie weken terug uit bij de nummer 
2:  Hier lieten ze de punten liggen. 
Maar lang treuren over de neder-
laag kon niet want dezelfde num-
mer 2 van de competitie kwam het 
weekend erop bij Argon spelen. Ge-
brand dat ze waren om de punten 
terug te pakken gingen de mannen 

van de E5 het veld in. Er werd een 
topwedstrijd gespeeld met zeer veel 
inzet wat uiteindelijk beloond werd 
met de overwinning.

In de volgende wedstrijd werd er 
nipt gewonnen van De Vecht en kon 
de E5 zich gaan voorbereiden op 
de kampioenswedstrijd. Deze was 
dus afgelopen zaterdag thuis te-
gen Zuidvogels. Het ging lekker ge-
lijk op, totdat de motor van de E5 
ging lopen. Er werd super samen-
gespeeld en gewonnen met 10-2. 
Twee wedstrijden voor het eind van 
de competitie is het kampioenschap 
al een feit. Er volgden na de wed-
strijd bekers, bloemen, champagne 
en een leuke groepsfoto.  Als belo-
ning van Argon was er drinken en 
eten in de kantine.
Voetballers van de E5, top gedaan! 

Atalante D2 kAMpioEn!
Vinkeveen - Vrijdag speelden de 
dames gesponsord door Haaxman 
Lichtreclame tegen de nummer 8 
SAS D2 uit Uithoorn. Op ieder an-
der moment zou het een gewone 
wedstrijd zijn en ook niet al te moei-
lijk, maar liefst 14 keer werd dit sei-
zoen met 4-0 gewonnen en vaak in 
de meest creatieve samenstellin-
gen met verschillende wisselspe-
lers. Maar deze avond was anders.

Bij een volle winst zou het team 
kampioen kunnen worden. Jet Fed-
dema, Joke Ruizendaal, Annema-
rieke Wijnands, Natalie van Schep-
pingen, Marjan Blenk, Inge Bakker, 
Annemarie Bakker en invaller Deni-
se van der Laan en coaches Tineke 
Vellekoop & co waren van de partij. 

De eerste set begon rommelig en 
rammelig. Er werd voorzichtig en 
bedeesd gespeeld en de set werd 
niet lekker ferm beet gepakt met 
mooie passes, verdeling en pittige 
aanvallen. Met een schamele 18-25 
werd de eerste set gepakt. Set twee 
ging beter. Het lekkere spel dat het 
team graag wilde laten zien aan het 
publiek dat in verrassend leuke ge-
tale was komen kijken bleef wel-
iswaar uit, maar de cijfers waren 
goed, met 20-25 werd de tweede 
set ook gepakt. 

In set drie was de hobbel eindelijk 
genomen en begon de machine te 
draaien. Vrij makkelijk poeierden de 
aanvallers alles hard en netjes bin-
nen de lijnen, Uithoorn had een flink 
nakijken: 25-10. Ook de laatste set 
was niet al te moeilijk en toen het 
laatste punt viel (25-16) was het jui-
chen: KAMPIOEN!! Hèhè… Na twee 
seizoenen eindelijk weer terug naar 
de eerste klasse! En hopen maar, en 
reken maar, dat we daar weer heer-
lijk op onze falie gaan krijgen in pit-
tige werkwedstrijden. Dat toch veel 
liever dan zo veel 4-0 uitslagen. En 
we hopen natuurlijk dat de sympa-

thieke top 4 teams ons snel volgt, 
want er zitten wel grote verschillen 
in de poule. 

De champagne van onze maten van 
Roda werd ontkurkt en de vloer van 
de Boei werd er flink plakkerig van, 
en Natalie die ‘het bodempje’ in een 
keer leeg dronk werd er nog vrolij-
ker van. Later nog meer borrels op 
het kampioenschap geheven, aan-
gevuld met een lekkere combi van 
bittergarnituur, patat, wat appels en 
heel veel paaseitjes. In deze vrolijke 
status werd missende speler Deb-
bie van der Hoorn down-under even 
gebeld, om samen nog eens te jui-
chen om het kampioenschap. 

Wij danken graag onze trainers van 
dames 1: Loeps Kuijper, Nens Lij-
ten, Daniëlle van der Horst, Su-
zan Heijne, Ca3 van Kouwen en Ir-
ma Schouten. Voor jullie nog even 
anderhalf uur door na je eigen trai-
ning, voor ons een top oplossing, 
dank voor het opnemen van deze 
taak. Verder zijn we dit seizoen met 
een speciale constructie in zee ge-
gaan. Zeven basismeiden met als 
trouwe back-up de dames Bakker, 
die een jaarcontract hadden gete-
kend met jong D3. De helft van de 
wedstrijden invallen bij D2 ging lek-
ker totdat Debbie half februari een 
lange blije vakantie ging maken en 
Tineke blij zwanger werd.
Toen bleef enkel nog ’n smalle ba-
sis van 5 over. Gelukkig vinden veel 
dames het tof om in te vallen, dank 
aan deze 10 meiden: Annike van 
Kouwen, Daniëlle van der Horst, In-
geborg Verweij, Mariska van der 
Spoel, Xuee Lont, Wilma van der 
Schaft, Tanja van Eijk, Denise van 
der Laan, Malou de Vries en Nicol-
le van Vliet.
Maar ook dank aan andere spelers 
die een enkele keer ergens anders 
aanvulden.
Bedankt! En daar komt ie nog een 
keer: hèhè eindelijk terug…!

Bewegen goed voor 
geheugen 
De Ronde Venen - Dat bewegen 
goed voor botten en spieren is alge-
meen bekend, maar bewegen heeft 
ook een positieve invloed op de her-
senen. Er wordt er een hormoon 
aangemaakt waarvan je humeur op-
knapt en uit  diverse onderzoeken 
op universiteiten is duidelijk een po-
sitief effect aangetoond op de wer-
king van het geheugen, stress, de-
pressie en concentratie. 
Dat is ook de reden dat Stichting de 
Baat in Mijdrecht een geheugen-
groep opstart met als insteek be-
wegen. Er wordt een beweeggroep 
voor mensen met een beginnende 
vorm van dementie en een praat-
groep voor hun partners gevormd.
Stichting Spel en Sport 55 Plus 
neemt het beweegonderdeel voor 
haar rekening. Zij heeft de experti-
se in huis met betrekking tot bewe-
gen met senioren.
Er zullen verschillende mogelijkhe-
den aangeboden worden in over-
leg met de deelnemers. Er kan zo-
wel in een gymzaal of als buiten ge-
sport worden. Bijvoorbeeld zou een 
er wandeltraining, een spelletje jeu 
de boules of gym gedaan worden,. 

Het plezier van samen bewegen 
staat voorop en natuurlijk worden er 
gaande weg ook ervaringen uitge-
wisseld. Bij de groep van de deel-
nemende partners staat het uitwis-
selen van ervaringen centraal. Deel-
nemers geven elkaar tips en praten 
met elkaar over de dingen waar ze 
in het dagelijks leven tegenaan lo-
pen. Iedere keer wordt er een ander 
thema besproken.
Maandag 2 mei gaat de activiteit 
“BEWEGEN GOED VOOR GEHEU-
GEN”  van start.
Vervolgens iedere 1ste en 3de 
maandag van de maand.
Het sporten wordt gedaan in de 
Sportzaal de Brug, van Wassenaer-
straat  9, Mijdrecht.
De praatgroep in de Buurtkamer 
naast de sportzaal. Afsluitend kan er 
gezamenlijk koffie gedronken wor-
den  in de Buurtkamer.
Voor meer informatie over de ge-
heugengroep kunt u contact opne-
men met Marianne White of Esther 
Smit. 0297-230280 .
Kijk ook eens op www.stichtingde-
baat.nl en www.spelensport55plus.
nl

Dulmus en Van kolck
in finale driebanden
Vinkeveen - Vorig  weekend werd 
in cafe biljart de Merel te Vinkeveen 
de halve finales gespeeld van het 
driebanden toernooi van biljartclub 
D.I.O. betekend  ( Door Inspanning  
Ontspanning ) en Cafe de Merel van 
het jaargang 2011.
Van de zestien spelers in de halve 
finale zijn er toch verrassende spe-
lers  van het groene laken geko-
men om op zaterdag  16 en zon-
dag 17 april te spelen wie uiteinde-
lijk het toernooi op zijn naam mag 
schrijven.Een van de spelers was  
Joop Luthart  die zaterdag verras-
send doorging en zondag Jan Eijs-
ker . Verder plaatste zich voor de fi-
nale, dus Maarten Dulmus ,Richard 

v.Kolck, Richard Schreurs, ( alle drie 
van Bobs bar) Eduard v. Heuven, 
Theo Valentijn en Patrick v.d. Meer.
Deze 8 spelers staan dus aanko-
ment weekend aan de biljart-tafel in 
Cafe de Merel, Arkenpark MUR no 
43  te Vinkeveen aanvang beide da-
gen 14.00 uur  waarna de voorzit-
ter van b.j.c. D.I.O. de prijzen op zon-
dag uit zal reiken. Ook kunnen wij 
nog enkele biljarters plaatsen voor 
de nieuwe  en Ronde Venen compe-
titie, opgeven in ons clubhuis, zowel 
voor de dinsdag avond club ,B.J.C. 
de Merel als de donderdag avond 
club b.j.c.D.I.O.  Ook dames uiter-
aard van harte welkom dit alles in 
Cafe de Merel, tel. 0297-263562

CSW 2 wint van
WV-HEDW 2 na thriller
Wilnis - Met de nodige moeite heeft 
CSW 2 afgelopen zaterdag gewon-
nen bij WV-HEDW.
Met een 3-4 overwinning zorgden 
de mannen van Ivan Lont ervoor dat 
zij nog steeds de virtuele koploper 
blijven. Concurrent Ajax won 4-1 uit 
bij Geinoord en de andere 2 concur-
renten, Zwaluwen en DVVA, speel-
den tegen elkaar. Zwaluwen won de 
wedstrijd met 3-0.

Op het zonovergoten sportpark van 
WV-HEDW begon CSW niet slecht, 
maar stond na ongeveer 20 minuten 
wel met 2-0. De spits van de Am-
sterdamse club profiteerde van de 
miscommunicatie in de verdediging 
bij de 1-0. Niet veel later werd een 
speler van WV-HEDW rond de 16 
neergehaald. De vrije trap die daar 
uit volgde verdween in het doel: 2-0. 

Goal
CSW leek na de tweede goal einde-
lijk wakker te zijn. De ploeg liet zijn 
koppie niet hangen en ging opzoek 
naar de aansluitingstreffer.

Die kwam even later. Uit een vrije 
trap kopte middenvelder Wilfred 
Kooiman zijn eerste doelpunt van 
het jaar binnen. Nog voor dat het 
rustsignaal klonk maakte CSW ge-
lijk. Vincent van Hellemondt koos bij 
een voorzet vanaf links goed positie 
en kon makkelijk binnentikken.

Na rust werkten de Wilnissers kei-
hard om met een overwinning van 

het veld te stappen. Het spel werd 
er daarentegen niet mooier op. WV-
HEDW kwam toch weer op voor-
sprong, maar uiteindelijk knokte 
CSW zich naar een overwinning.

Bij de 3-2 liet linksback Bart van 
Heeringen zich te makkelijk uitspe-
len. De rechterspits kon hierdoor 
strak voorgeven en in de kluts rolde 
de bal langzaam het doel in.

Achterstand
De achterstand was een flinke dom-
per, maar geen reden om op te ge-
ven voor de CSW’ers. Dat resulteer-
de uiteindelijk in de gelijkmaker. De 
3-3 was een kopie van van de 1-2. 

Opnieuw was het Wilfred Kooiman 
die uit een vrije trap inkopte. Niet 
snel daarna maakte Vincent Blok 
de winnende treffer. Hij schudde 
zijn tegenstander af, liep op de kee-
per af en schoot koel de 3-4 binnen. 
WV-HEDW zocht nog naar de ge-
lijkmaker, maar werd niet meer ge-
vaarlijk. Enkele vrije trappen rond de 
16 en corners werden met man en 
macht weggewerkt.

Een benauwde overwinning voor 
de Wilnissers in Amsterdam. Er zijn 
nu nog drie wedstrijden te gaan. 
CSW speelt volgende week eerst 
uit en over twee weken thuis te-
gen Aalsmeer. De week erna is Ko-
ninginnedag (vrij) en op 7 mei is de 
laatste competitiewedstrijd uit te-
gen ZOB.



Mijdrecht - Op dinsdag 5 april 
heeft Rotary Mijdrecht cheques uit-
gereikt aan twee door haar gekozen 

internationale doelen. Beide doe-
len zijn verbonden met De Ronde 
Venen doordat inwoners zelf initia-
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Tennishal De Ronde Venen sluit 
Open Indoor 2011 succesvol af
Mijdrecht - De wedstrijdcommis-
sie van Tennishal De Ronde Venen 
organiseerde voor de 12de keer op 
rij het sportieve en gezellige Indoor-
toernooi. Op zaterdag 2 en zondag 
3 april werden de halve finales en 
finales van de Rabobank Open In-
door Tennis kampioenschappen 
2011 in Tennishal De Ronde Venen 
gespeeld, waar uiteindelijk de win-
naars bepaald werden. Dit toernooi 
is een officieel K.N.L.T.B. toernooi. 
Voor de 12e keer ging op zater-
dag 26 maart de Rabobank Open 
Indoor Tennis kampioenschappen 
van start. Rabobank Rijn en Veen-
stromen zijn dit jaar voor de eerste 
keer trotse hoofdsponsor en met 

Meeuwsen Ten Hoopen als nieuwe 
subsponsor. 
Door 290 inschrijvingen te accep-
teren, waren de 5 banen in de ten-
nishal de hele week continu bezet. 
“Ondanks de vele partijen is het 
toernooi heel erg goed verlopen”, 
aldus toernooileider Adriaan Pan-
man. “Het toernooi kent een grote 
groep trouwe deelnemers die niet 
alleen uit de regio komen, maar ook 
uit Aalsmeer, Amsterdam, Amstel-
veen, Alphen a/d Rijn, Baambrug-
ge, Maarssen, Nieuwveen, Ter Aar, 
Uithoorn etc. waar wij erg blij mee 
zijn. Velen zien ons toernooi als een 
goede competitievoorbereiding.” 
Naast de vele spannende tennis-

partijen maakte ook iedereen kans 
op prijzen tijdens de loterij op de 
feestavond. Sponsors die het toer-
nooi o.a. mogelijk hebben gemaakt 
zijn Intersport Duo, El Fuego, Vru-
mona, ambachtsbakker de Kruyf, 
bloemenatelier Kristel, groenteman 
Versteeg, Douwe Egberts en work-
shops Pimpel Paars.

Paul Baans winnaar 
Heren enkel 3 
In de finale van het enkelspel moest 
Paul Baans het opnemen tegen het 
17-jarige talent Vincent van den Ho-
nert. Dit jaar was de Heren Enkel 3 
goed gevuld met 12 inschrijvingen 
op het hoogste niveau. De beide 

spelers hadden zich in 3 wedstrij-
den naar de finale geknokt. Het be-
loofde een spannende partij te wor-
den. Paul Baans wist zijn favorieten-
rol als eerste geplaatste speler hele-
maal waar te maken. Hij won de fi-
nale na 1,5 uur spelen met 6-2 6-3.
De finale in de Dames Enkel 3 ging 
tussen de 1e geplaatste Nadia Ad-
nani en de als 2e geplaatste Ange-
lique Karsten. Angelique won in de 
halve finale al van Myriam Adna-
ni, de zus van Nadia. Na een span-
nende 3-setter won Nadia knap de 
wedstrijd met 1-6 6-3 6-2.

Niet alleen door te tennissen kon 
men in de prijzen vallen. Op de fi-
naledag werd de hoofdprijs van de 
loterij verloot onder alle aanwezige 
deelnemers. Wim Hoogendoorn was 
de gelukkige winnaar van 1 week 
accommodatie.
Kijk voor meer informatie en foto’s 
op www.tennishalderondevenen.nl 

Geld voor goede doelen dankzij  
het bedrij venvoetbaltoernooi

tiefnemer zijn. Daarmee is Rotary er 
van verzekerd dat het geld goed be-
steed wordt!

Stichting Hand
Stichting Hand ontving een cheque 
ter waarde van 3.000,- euro. De 
Stichting bouwt internaten in Bo-
livia voor schoolgaande kinderen. 
Dergelijke internaten zijn een goe-
de bijdrage voor het welzijn én de 
toekomst van de kinderen die er 
verblijven. Hier kunnen zij in een 
stabiele omgeving leren, huiswerk 
maken en spelen. De voeding is 
van goede kwaliteit, wat thuis he-
laas vaak anders is. De weekenden 
brengen de kinderen thuis bij hun 
familie door. De bijbehorende me-
dische post is ook voor bewoners 
van omringende dorpen. Momen-
teel worden er voorbereidingen ge-
daan voor het realiseren van een in-
ternaat voor 150 kinderen.

Stichting Wees een kind
Voor Stichting Wees een kind, ope-
rerend in Indonesië, was even-
eens een cheque ter waarde van 
3.000,-euro beschikbaar. De stich-
ting is nog niet zo lang geleden op-
gericht en heeft tot doel: Weeshui-
zen in nood met middelen en ma-
nagement ondersteunen, zodat er 
voor de kinderen een menswaar-
dige leefsituatie ontstaat en hen 

weer toekomstperspectief geboden 
wordt. De hulp is erop gericht dat 
het weeshuis in de eindsituatie zelf-
voorzienend is en de weeshuislei-
ding zelfstandig handelen kan. Het 
eerste project is de nieuwbouw van 
een (zwaar vervallen) weeshuis dat 
moet verdwijnen vanwege de aan-
leg van een spoorlijn

Bedrijven voetbaltoernooi
Beide stichtingen ontvangen voor 
een periode van drie jaar, jaarlijks 
een bijdrage voor het goede werk 
dat zij verrichten. Rotary Mijdrecht 
brengt het geld daarvoor bijeen tij-
dens het jaarlijkse bedrijvenvoetbal-
toenooi. Dit jaar wordt het toernooi, 
georganiseerd i.s.m. SV Argon, ge-
houden op zaterdag 28 mei. Er wordt 
gevoetbald op een half veld en een 
team bestaat uit 6 veldspelers en 
een keeper. Afgelopen jaar deden 
18 bedrijventeams mee aan dit ge-
zellige en sportieve toernooi. De in-
schrijving voor dit jaar staat open.

Andere doelen
Naast twee internationale doelen 
ondersteunt Rotary ook twee loka-
le activiteiten. Tijdens de verwendag 
voor moeders van kinderen met een 
handicap worden zo’n 70 vrouwen 
meegenomen voor een dagje uit. 
Een verrassingsprogramma, geheel 
georganiseerd en verzorgd door le-
den van Rotaryclub Mijdrecht. In 
december viert De Cirkel haar jaar-
lijkse kerstdiner, uitgeserveerd en 
betaald door Rotaryclub Mijdrecht. 
De Cirkel is een sociëteit voor vol-
wassenen met een verstandelijke 
beperking.

Dames Bowling Mij drecht 
kampioen NDTL klasse 1 B
Mijdrecht - Op zondag 3 april 
was het voor het team (Bowling 
Mijdrecht) de laatste speeldag in de 
NDTL (nationale dames trio league) 
in Bowling Mijdrecht. Het team be-
staat uit de volgende speelsters: 
Roswitha van der Laan, Patricia Blij-
enberg, Esther IJsendorn, Esther van 
Diest, Erise van der Laan en Anne 
Groeneveld

Stand aan begin van de dag in de 
top 3: 
Team, Punten  TPF
2051 Bowling Mijdrecht 68.0 14923 
2037 Ten/ro C 66.0  15007
2033 Meerladies 61.0 15165

De eerste wedstrijd moeten ze ge-
lijk tegen de nummer 2 Ten/ro C. 
Per wedstrijd kun je 3 punten ver-
dienen. Dus wilde het Mijdrecht-
se team de voorsprong behouden 
moesten ze wel winnen. Deze wed-
strijd ging gelijk op en beide teams 
gingen er helemaal voor. De score 
was uiteindelijk Ten/ro C 554 tegen 
Bowling Mijdrecht 579. Deze punten 
had Bowling Mijdrecht dus binnen 
en met een voorsprong van 5 pun-
ten konden ze de rest van de dag 
gaan bowlen voor het kampioen-
schap. Nadat ze wedstrijd 2 en 3 
ook hadden gewonnen, moesten ze 
knokken in wedstrijd 4. Helaas kon-
den ze deze wedstrijd niet winnen. 
De voorsprong betrof nog maar 2 
punten, aangezien Ten/ro C wel de 
wedstrijd won.

Bijzetten
De 5de wedstrijd ging de tegen-
partij goed van start en moesten de 

Mijdrechtenaren alle zeilen bijzet-
ten. Dat ging hen minder goed af, 
maar op het eind, door strikes van 
Mijdrecht en missers aan hun kant, 
ging het gelijk op. Toen kwam het 
aan op Patricia. Na in het 10e frame 
een strike neer te zetten, gooiden ze 
in het 11e frame 8 pins om en liet 
dubbel hout staan. Zoals de mees-
te bowlers weten is dit een lastige 
spare om te maken. En ze moest 
beide pins omgooien wilden de 
Mijdrechtnaren op 1 pin van de te-
genstander winnen. Onder hoge 
druk heeft ze deze spare gemaakt 
en zo konden ze de laatste wedstrijd 
gaan beginnen met 2 punten voor-
sprong. De laatste wedstrijd bij de 
NTDL bestaat uit een game one to 
all. Dit houdt in dat alle 6 teams een 
game gooien en de hoogste score 
krijgt 6 punten, de daaropvolgen-
de 5 punten en zo verder tot 1 punt. 
Mijdrecht moest dus of de hoog-
ste score behalen of achter Ten/
ro C eindigen. Het verschil mocht 
niet meer worden dan 1 punt, om-
dat Ten/ro C over alle speeldagen 
beter gescoord had. Bij een gelijk-
stand in punten gaat de score tel-
len en zou het kampioenschap aan 
de Mijdrechtse dames voorbijgaan.

Score
Op het moment dat het team en 
Ten/ro C klaar waren met de wed-
strijd, konden ze zien dat Ten/ro C 
de 2de score had en Mijdrecht op 
dat moment de 3de. Maar het team 
VOCB 2 was nog niet klaar met de 
wedstrijd en het kon Mijdrecht nog 
inhalen qua score. Toen kwam het 
aan op de laatste bal van het team 

VOCB 2. Er moest minimaal 1 pin van 
de 3 blijven staan en er mocht geen 
spare vallen. Dan was het kampi-
oenschap weg voor het Mijdrechtse 
team en zouden ze 2de worden. De 
bal ging heel lang rechtdoor en het 
Mijdrechtse team geloofde er al in 
dat het een spare zou worden. Tot-
dat de bal bedacht toch naar links te 
gaan en finaal alles te missen. Hier-
door was de opluchting erg groot 
en de ontlading bij zowel speelsters 
en toeschouwers hoorbaar. Het was 
een heel mooi moment om zo kam-

pioen te worden, zeker als het niet 
meer in handen is van jouw team of 
dat van de nummer 2.

Eindstand 
Team Punten  TPF
2051 Bowling Mijdrecht 84.0 18132
2037 Ten/ro C 83.0  18272
2033 Meerladies 73.0  18205
Op 15 mei 2011 hebben ze nog een 
nacompetitiewedstrijd voor promo-
tie naar de Hoofdklasse. Dus nog 
even afwachten, maar het kampi-
oenschap is binnen. Als afsluiting 
willen zij dan ook hun sponsor Bow-
ling Mijdrecht (Magreth van Tol en 
Alan Goldman) ontzettend bedan-
ken voor het afgelopen seizoen en 
het geloof dat ze in het team heb-
ben gehad. En tevens de wedstrijd-
leiding van de laatste speeldag Ab 
en Ramon van Goor.

FC Weesp legt de Argon-
voetballers over de knie
Mijdrecht - Argon heeft een gevoe-
lige nederlaag geleden. Evenals in 
de eerste confrontatie in het najaar 
was ook nu deze tegenstander slag-
vaardiger en troefde Argon opnieuw 

af middels een 0-2 zege. FC Weesp 
maakte hierdoor een abrupt einde 
aan de ongeslagen reeks wedstrij-
den sinds 27 november. Argon be-
gon wel met een bliksemstart aan 

deze wedstrijd, al na twintig secon-
den kreeg de thuisploeg een vrije 
trap toegewezen, maar Stefan Ti-
chelaar schoot vanaf zeventien me-
ter over. Een minuut later zag men 
Wouter Winters voor z’n man komen 
maar zijn schot in de korte hoek 
werd door de goed keepende Peter 
Oudshoorn gestopt. Even later pro-
duceerde Winters nog een afzwaai-
er. FC Weesp kon daar aanvankelijk 

weinig tegenover stellen, een drie-
tal maal was het dreigend maar ef-
fectief was het niet. Aan de andere 
kant probeerde Argon het nog maar 
eens, een voorzet op maat van Ti-
chelaar bereikte Bas de Graaff maar 
hij mikte te hoog. Daarna bleven de 
aanvallende bedoelingen van Ar-
gon erg vrijblijvend. Het combineren 
was erg beperkt en de slordigheid 
in het spel voerde de boventoon. 

Tegenstander
De tegenstander toonde veel inzet 
en vechtlust en onder aanvoering 
van doelman Oudshoorn bleef de 
verdediging moeiteloos op de been. 
Op slag van rust sloeg FC Weesp 
toe, een schot van Rogier Lok kon 
door Argondoelman Bas van Moort 
niet onschadelijk worden gemaakt, 
de afspringende bal werd door Jor-
dy Samson tegen het net gewerkt. 
0-1. In blessuretijd nog een plaag-
stootje van Argon, een voorzet van 
Albert Mens op Youri van Adrichem 
werd door laatstgenoemde op veld 
zes gedeponeerd. De tweede helft 
ook weer veel inzet aan Argonzijde, 
maar dit bleek niets op te leveren, 
Weesp was gevaarlijk met een vrije 
trap maar hierbij bleef de verdedi-
ging van Argon overeind. Dat bleef 
het niet na twintig minuten toen een 
voorzet van rechts door opnieuw 
Jordy Samson diagonaal werd inge-
kopt, 0-2. 

In deze fase werd de geblesseer-
de Albert Mens vervangen door Ke-
vin Blom, ook Remco von Lindheim 
moest afhaken, Tobias Verburg nam 
zijn plaats in. Bijna werd de neder-
laag nog groter voor Argon, maar bij 
een poging van Sasja Fransen red-
de Van Moort knap. Met René Leg-
ters voor Bas de Graaff probeerde 
Argon nog iets te forceren maar het 
was allemaal net niet, bij een po-
ging van Stefan Tichelaar was kee-
per Oudshoorn net iets eerder bij de 
bal en even later kreeg de doelman 
assistentie van Alex Fransen die een 
bal van de doellijn haalde. Teleur-
stellend verlies voor Argon, de eer-
ste plaats voor de derde periode is 
vergeven, in de stand staat Argon 
nog op nummer drie, maar FC Al-
mere maakte geen misstap en na-
derde op een punt. 
Zaterdag gaat Argon richting Alme-
re, het bezoekt tegenstander Water-
wijk. 

Mogelij k kampioenschap 
voor de Hoefse HSV E1
De Hoef - De jongens E1 heeft af-
gelopen zaterdag een belangrijke 
wedstrijd gespeeld. Met een moge-
lijke winst komt een kampioenschap 
een heel stuk dichter bij. De wed-
strijd vond plaats op het thuisveld 
tegen Buitenboys ME1. Met heel 
veel toeschouwers moest het toch 
wel gaan lukken. De jongens waren 
lekker op dreef, wat resulteerde in 
een hele mooie eindstand van een 
4-0 winst. Goed gedaan, jongens! 

Met alle publiciteit over onsportief 
gedrag, het volgende. 
Een toeschouwer van Buitenboys 
bekommerde zich over een dame 
die gevallen was met de fiets. Is tot 
het eind bij haar gebleven wat in-
hield dat hij van de wedstrijd bijna 
niets heeft gezien. Ook zo kan het 
petje af. Want ook voor de tegenpar-
tij was het een belangrijke wedstrijd, 
zij maakten eveneens nog kans op 
kampioenschap. 

Kanopoloteam op dreef
De Ronde Venen - Het kanopo-
lo team van de kanovereniging De 
Ronde Venen is goed aan het nieu-
we seizoen begonnen. De trai-
ning buiten is weer opgepakt en tij-
dens een minitoernooi in Alphen 
aan den Rijn is het team goed voor 
de dag gekomen. Tijdens de open-
dag van de Kromme Aar heeft de 
jeugd van KVDRV meegedaan aan 
het open kampioenschap eskimote-
ren van Alphen. Bart van Es maakte 
de meeste eskimo-rollen in de cate-
gorie tot 18 jaar, namelijk 20 rollen 
binnen één minuut. Nico Klessens 
deed dat in zijn categorie met 21 es-
kimorollen. Echter, zijn tijd over de 
eerste tien rollen was minder snel 
dan zijn concurrent en daardoor be-
haalde hij de 2e plaats. Het clubre-
cord van Alphen werd geëvenaard 
en KVDRV behaalde twee podium-
plaatsen tussen de andere deelne-
mende verenigingen. 

Prima resultaat 
In het kader van de open dag van 
kanovereniging De Kromme Aar uit 
Alphen werd er ook een mini-kano-
polotoernooi gehouden. Ook een 
team van Michiel de Ruyter uit Uit-
hoorn deed mee. 

Beide teams spelen een klasse ho-
ger dan het team van KVDRV. Had 
het team van KVDRV vorig jaar in 
geen enkele wedstrijd volwaar-
dig tegenstand kunnen bieden aan 
de tegenstanders, nu ging het dit 
toernooi in de onderlinge wedstrij-
den gelijk op en was het team in 
een aantal wedstrijden gelijkwaar-
dig. De ploeg blijkt goed de win-
ter te zijn doorgekomen. In het veld 
werd prima gecombineerd en de bal 
rondgespeeld. Wel moet er zorgvul-
diger worden gewacht om tot een 
goede schotpoging te komen. Nu 
werd er soms iets te snel geschoten. 
Wat nog wel een probleem is binnen 
het team, is de omschakeling naar 
de verdediging bij balverlies. Ech-
ter door de beperkte ruimte in het 
zwembad en het kleine speelveld 
speelde dit niet zo. Voor de buiten-
toernooien vraagt dit wel de nodige 
aandacht. Het anticiperen op wat er 
gaat komen, daarin is het team nog 
wat traag. 

Uitslagen:
KVDRV 1–De Kromme Aar 1 3-3
Michiel de Ruyter 2-KVDRV 3-2
De Kromme Aar 1–KVDRV 3-2
KVDRV 1–Michiel de Ruyter 2 1-5
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Zestiende Amstel Rapid 
schaaktoernooi
Regio - Op zaterdag 16 april a.s. 
organiseert  schaakvereniging De 
Amstel te  Uithoorn het 16e AM-
STEL- RAPID schaaktoernooi. Het 
toernooi is vanouds sterk gericht 
op de jeugd, maar er is tevens een 
groep voor volwassenen. De jeugd-
groep is t/m 15 jaar. 

De aanvangstijd van het toernooi is 
12.00 uur (graag tussen 11.30 uur 
en 11.45 uur aanwezig i.v.m. de in-
deling). De prijsuitreiking is rond 
16.45 uur. Het toernooi vindt plaats 
in Sporthal de Scheg, Arthur van 
Schendellaan 100 A te Uithoorn, tel 
(0297-566347 ).
Van te voren aanmelden is be-
slist noodzakelijk! Inschrijven graag 

voor 14 april! Dankzij een anonieme 
sponsor is deelname aan het toer-
nooi GRATIS!! In dit z.g.n. rapid-
schaak-toernooi spelen junioren 9 
en senioren 7 ronden volgens Zwit-
sers systeem. (jeugd 15 min. per 
persoon en senioren 20 minuten per 
persoon per partij). Prijzen zijn er 
voor de 1e,2e en 3e plaats ,voor de 
jeugd zijn er tevens extra prijzen per 
leeftijdscategorie.

Men kan zich opgeven via de web-
site: www.amstelschaak.nl, waarbij 
de jeugdspelers dienen op te geven: 
naam en e-mailadres, telefoonnum-
mer, geboortedatum en -jaar en of 
zij wel of niet lid van een schaakver-
eniging zijn.

Prijsklaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 15 april is 
er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43 in Vinke-
veen, tel. 0297-263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn, want uiterlijk om 20.15  uur zal 
gestart worden met kaarten, dit op 
veelvuldig verzoek. Er zullen vier-
maal zestien giffies gespeeld wor-
den, de punten worden bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 

prijsklaverjasavond:
1 Frans Bierstekers 7093 pnt
2 A. v. Scheppingen 7023 ptn
3 Richard de Groot 6955 ptn
4 Martien de Kuijer  6937 ptn
5 Gerrit de Busser 6863 ptn
De poedelprijs was deze avond voor   
Carla van Nieuwkerk 4813 ptn
De volgende data is er ook prijskla-
verjassen tot aan de vakanties: 
15 en 29 april, 
13 en 27 mei, 
10 en 24 juni 
8 juli
Al deze klaverjasavonden vinden 
plaats op de vrijdag.

Biljartclub De Merel de 
laatste periodekampioen
Vinkeveen - Met nog een speel-
week te gaan zijn de drie finalisten 
voor de barrage bekend. 
De Kuiper/van Wijk, De Paddestoel 
en De Merel/Heerenlux 3 gaan spe-
len om het algeheel teamkampioen-
schap van De Ronde Venen. Het 
belooft een spektakel te worden 
in Recreatiecentrum De Kromme 
Mijdrecht. Op één dag wordt beslist 
wie zich de kampioen van het sei-
zoen 2010-2011 mag noemen. 
Een barrage is een heel bijzondere 
wedstrijd. De zenuwen gieren door 
de kelen, niets valt te voorspellen. 
Voor de neutrale toeschouwer is dat 
smullen, maar voor de supporters 
van de deelnemers is het vaak na-
gels bijten. Zondag 17 april kan ie-
dereen het meemaken. Vanaf 10 uur 
’s-morgens betreden de gladiatoren 
de arena. De organisatie is in han-
den van de Biljartfederatie De Ron-
de Venen. 

Korste
In speelweek 33 hadden Kees de 
Bruyn en Jim van Zwieten (zie foto) 
maar 15 beurten nodig om de kort-
ste partij van de week neer te zet-
ten. Kees de Bruyn produceerde een 
serie van  73 caramboles wat 40,55 
% van zijn te maken 180 carambo-
les is.
De Merel/Heerenlux 1 was met 0-9 
geen partij voor De Vrijheid/Biljart-
makers.
De Springbok 1 won met 5-4 van 
De Merel/Heerenlux 2. Een gewel-
dig spelende Kees de Bruyn liet een 
ontluisterde Toon van Dijk achter.
APK Mijdrecht 1 verloor nipt met 
4-5 van Cens 1. Joris van Putten in 

20 beurten en Cor van de Kraats in 
22 beurten waren snel klaar met 
hun tegenstanders.
Kromme Mijdrecht 1 was op het 
nippertje DIO 1 met 5-4 de baas. 
Bob’s Bar was met 2-7 kansloos te-
gen De Paddestoel 2. Jim van Zwie-
ten, Pim de Jager en Robert Daal-
huizen zorgden met prima partijen 
voor de overwinning.
De Kuiper/van Wijk kon het met 4-5 
net niet redden tegen De Schans. 
De wedstrijd was van goede kwali-
teit, omdat alle partijen nog geen 25 
beurten duurden.
De Merel/Heerenlux 3 verloor met 
4-5 van concurrent APK Mijdrecht 
2. Door dit resultaat is De Merel/
Heerenlux 3 de laatste finalist in de 
barrage geworden.
De Paddestoel 3 won na veel reke-
nen met 5-4 van de Merel/Heeren-
lux 4. Gijs van der Vliet had een pri-
ma partij tegen Hans Bak. Na 18 
beurten was Gijs de trotse winnaar.
Cens 2 maakte met 9-0 korte metten 
met De Springbok 2.
APK Mijdrecht 3 was met 7-2 te 
sterk voor De Paddestoel 1.
DIO 2 was met 6-3 De Kromme 
Mijdrecht 2 de baas. Gerrit Schuur-
man had met 21 beurten geen kind 
aan Henny Hoffmans.

Enkele belangrijke data:
Zondag 17 april 2011 barrage om 
het teamkampioenschap 2010-2011 
in De Kromme Mijdrecht, aanvang:  
10.00 uur .
Maandag 18 april 2011 jaarlijkse le-
denvergadering van de federatie in 
Café ’t Meertje te Vinkeveen, aan-
vang 20.30 uur.

Hertha F5 nu ook 
defensief ijzersterk
Vinkeveen - Hertha speelde zee-
lzaterdag jl weer vol op de aanval 
had dit keer weinig last van de zo-
genaamde KLM-ballen (hoog en 
ver) van de tegenpartij; Altius.

Het was Hertha’s aanvoerder Michel 
Passet die de score opende na goed 
doorzetten van Simon Lames. 0-1. 
Vlak daarna volgde er een scrim-
mage van zeker 5 minuten voor het 
doel van Altius maar wonderwel 
geen doelpunten. Rens Kok had tij-
dens de warming-up al gezien dat 
z’n oma en z’n zusje op de tribune 
zaten en speciaal voor hun, kapte hij 
zijn tegenstander nog een keer ex-
tra uit en schoot de bal hoog in het 
doel. 0-2.

Rust
En wat werd er vandaag ook fa-
natiek verdedigd door Sander de 
Vries en Jim Bakker. Naar het goede 
voorbeeld van Michel Passet maak-
ten zij zelfs heuse slidings..  
Na rust een prima redding van kee-
per Mika Gankema, extra knap om-
dat hij tot dan toe nog geen bal te 
doen had gehad. Zo goed werd er 
vandaag verdedigd.  Na wat los-
se flodders op het doel van Simon, 
Mats, Rens, Niels en Jim waren het 
uiteindelijk Mats Klinkhamer en op-
nieuw Michel Passet die 0-3 en 0-4 
scoorden. Aan het einde toch nog 
een tegengoal maar dat kon de pret 
al niet meer drukken.
Eindstand: 1-4. 

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitie avond gaf men 
elkaar weinig toe,zodoende werd er 
niet erg hoog gekaart. Alleen Rie-
ky Kooiman en Ria Matthiesen wis-
ten nog boven de 5000 punten te 
komen. De uitslag was : 1e. Rieky 
Kooiman 5119 punten, 2e. Ria Mat-
thiesen met 5078 punten, 3e. Annie 
Veenhof met 4955 punten, 4e. Ferry 

Verbraak met 4827 punten, 5e. Frans 
Bierstekers met 4798 punten. mar-
tien de Kuijer ging met 4046 punten 
met de troostprijs naar huis.
Na negen speelavonden staat Frans 
Bierstekers aan kop met 42844 pun-
ten, 2e. Ferry Verbraak met 42504 
punten, 3e. Rieky Kooiman met 
41248 punten, en 4e. Ria Matthie-
sen met 41233 punten.

Tennisdames Wilnis klaar 
voor competitie
Mijdrecht - Gesponsord en in een 
mooi tenue gestoken door Beauty-
salon Périne, maakt het dinsdag-
damesteam van tennisvereniging 
Wilnis zich op voor de competitie. 
Een beter begin konden zij zich niet 
wensen. Op dinsdag 5 april werd de 
eerste tegenstander uit Linschoten 
met 6-0 verslagen.
Een van de speelsters, Périne Heer-
ooms, is eigenaresse van Beautysa-
lon Périne. Zij besloot om haar team 
van shirts te voorzien met achter-
op www.uwhuidspecialist.nl. Heel 
logisch, deze sponsoring, vindt zij. 
‘Want sporten en een mooie huid 

gaan hand in hand. Als je je van bin-
nen en van buiten goed voelt, straal 
je dat ook uit. Zenbeauty noem ik 
dat.’
Het team speelt op dinsdag vrij 
hoog, in de eerste klasse. ‘We had-
den geen keus’, lacht Périne.
Vier dames spelen iedere competi-
tiedag zowel een enkel- als dubbel-
partij. De eerste keer tegen Linscho-
ten pakte dat meteen goed uit, want 
Wilnis pakte de winst in alle partijen. 
Périne: ‘Hoe sterk de tegenstanders 
de rest van het seizoen zijn, zien we 
wel. Wij zijn er in ieder geval klaar 
voor.’

BMX’ers van UWTC verrijden 
tweede BMX West competitie
Regio - Zondag 10 april was de 
BMX uit de afdeling West te gast 
in Baarn voor de 2e wedstrijd van 
dit seizoen. Het weer zat geweldig 
mee, de hele dag zon en niet teveel 
wind voor de rijders, zodat er mooi 
gesprongen kon worden. Jochem 
van der Wijngaard en Bart van Bem-
melen reden nog niet mee vanwe-
ge een eerder opgelopen blessure. 
Ferdy Cevahir ging tijdens de trai-
ning lelijk onderuit en heeft de wed-
strijd ook vanaf de zijlijn bekeken. 
Volgende week tijdens de 1e Top-
Competitie in Valkenswaard hopen 
ze wel weer mee te rijden. De klas-
se 17+ verreed zelfs een kwartfina-
le, en de cruisers 40+ verreed een A 
+ B finale.
Altijd leuk om te zien dat niet alleen 
de allerjongsten het leuk vinden om 
te BMX-en maar ook de vaders. 
Scot Zethof was aardig in vorm. In 
zijn eigen klasse won hij de man-
ches. Alleen in de finale moest hij 
de winst laten schieten. In de Open 
Klasse kon de winst hem niet ont-
gaan. Arjan van Bodegraven deed in 
zijn klasse hetzelfde, alleen had hij 
in de finale van de Open Klasse de 
pech dat ze met z’n vieren een lelij-
ke val maakten, waardoor ze niet de 
finish haalden.

Standen
De UWTC-rijders behaalden de vol-
gende plaatsen:
Boys 7/Girls 8: Joël Rijneker 4e A-

finale, Alec v/d Mast 2e B-finale; 
Boys 8/ Girls 9: Melvin v/d Meer 
5e, Daan de Bruin 8e A-finale; Sem 
Knook B-finale; Boys 9/Girls 10: 
Izar van Vliet 8e A-finale, Jeroen 
Noordergraaf 6e B-finale; Boys 10/
Girls 11: Maarten v/d Mast 7e A-fi-
nale, Yiri Plas 6e B-finale; 
Boys 11/Girls 12: Joey Nap 1e, 
Jurre Overwater 5e, Mitchell Vink 
6e; Boys 12/Girls 13: Scott Zethof 
2e A-finale. Boys 13/Girls 14: Ar-
jan van Bodegraven 1e, Thomas v/d 
Wijngaard 6e A-finale, Sam Verhulst 
3e B-finale; Boys 14/Girls 13: Tom 
Brouwer 2e, Mats de Bruin 6e, Ro-
berte Blom 7e A-finale, Bart de Veer 
4e, Guven Cevahir 6e, Lars Wiebes 
7e B-finale; Boys 15-16: Wiljan 
Brouwer 6e A-finale; 
Boys 17+: Michael Schekkerman 
6e A-finale, Arno van Vliet 8e B-fi-
nale; Cruiser 16-: Wiljan Brouwer 
1e, Danny de Jong 2e, Sven Wiebes 
4e A-finale; Cruiser 17-29: Wouter 
Plaisant 1e, Kevin de Jong 5e A-fi-
nale; Cruiser 30-39: Erik Schoen-
makers 3e, Peter Szucs 6e A-finale; 
Cruiser 40+: Evert de Jong 7e,
Wim Pieterse 8e A-finale, Gerard de 
Veer 3e, Wilco v/d Meer 6e B-finale. 
De prijzen in de Open Klasse wa-
ren voor Melvin v/d Meer 4e plaats, 
Izar van Vliet 7e plaats, Scot Zethof 
1e plaats, Joey Nap 4e plaats, Tom 
Brouwer 1e plaats, Roberto Blom 
3e plaats, Bart de Veer 4e plaats, 
Michael Schekkerman 5e plaats.

Atlantis C2 wint van
De Vinken C2
Mijdrecht - Het C2 team van Atlan-
tis gesponsord door de Rabobank 
had zaterdag 9-4-2011 een thuis-
wedstrijd tegen de Vinken C2.
Het team bestaat uit Joy Trompert, 
Aisha Keijman, Willemieke Meints, 
Sarina Oliemans, Davey van Putten, 
Casper van Vliet, Koen van Wermes-
kerken en Jelle van Wermeskerken. 
De coaches zijn : Maarten Helsloot 
en Kristian Geerdinck.
De eerste aanval van deze wedstrijd 
bestond uit : Casper van Vliet, Koen 
van Wermeskerken, Aisha Keijman 
en Sarina Oliemans.
En de eerste verdediging bestond 
uit: Davey van Putten, Jelle van
Wermeskerken, Willemieke Meints 
en Joy Trompert.
Atlantis C2 begon met een goe-
de aanval. Atlantis kreeg een vrije 

bal waaruit ook werd gescoord. Het 
was 1-0. Dat was een goed begin. 
Jammer genoeg kwam vlak daar-
na een doelpunt tegen waardoor 
het 1-1 werd. Atlantis liet het daar 
niet bij zitten en kwam terug tot een 
stand van 4-1. Het was rust. De coa-
ches van Atlantis C2 waren erg te-
vreden over de spelers. In het begin 
van de tweede helft waren de spe-
lers van Atlantis C2 een beetje inge-
zakt waardoor de Vinken al snel te-
rug kwam tot een stand van 4-3.
Sarina, Joy en Jelle werden gewis-
seld voor Myrthe, Lynn en Gerben.
Vlak daarna scoorde Gerben een 
heel mooi afstandschot, het was 
5-3. De Vinken maakte nog 2 fouten 
waardoor Atlantis C2 2 strafworpen 
kreeg en die natuurlijk scoorde! De 
eindstand was 7-3!

Veenland Volleybaldames 
winnen van Christofoor
Vinkeveen - Het seizoen verliep 
voor de Wilnisse dames minder als 
in voorgaande jaren. Dit is ook niet 
zo vreemd, want de bezetting van 
het team is dit seizoen sterk ge-
wijzigd. Veel speelsters stopten 
aan het eind van vorig seizoen en 
het team van dit jaar werd aange-
vuld met jeugdspeelster uit de A /B 
jeugd. Ook trainer Kees Ruimerman 
was nieuw en hij introduceerde een 
andere speelwijze. Logisch dat het 
een tijd duurde eer alles een beetje 
ging draaien. In Zwanenburg stre-
den de Veenland dames deze week 
tegen Christofoor 2, de nummer 11 
uit de competitie. Zelf staan zij 10de 
, dus een overwinning was mogelijk 
in theorie. 
In de eerste set kwam Veenland 
ver voor, maar de dames kregen 
het toch even moeilijk doordat men 
moeite had met de serve-opvang 
van Christofoor. Gelukkig wist met 
die service op tijd te breken en werd 
de set gewonnen met 22-25. 
De tweede set liep van meet af aan 
lekker en werd dan ook vrij makke-

lijk gewonnen met 14-25.  Aanvoer-
ster Simone van Bolhuis schreef een 
lange servicebeurt op haar naam. 
De derde set verliep als de der-
de, al werd het ditmaal 16-25 voor 
Veenland. In de vierde set wisselde 
coach Ruimerman gewaagd, dit om 
alle speelsters speeltijd te geven. 
Aanvankelijk was dit even wennen 
voor de Wilnisse dames, maar ge-
lukkig werd de draad uit de eerdere 
sets weer opgepakt en werd er ge-
wonnen met 17-25. De volle 5 pun-
ten konden mee naar huis en daar 
waren zowel de dames als trainer 
Ruimerman zeer content mee. 
In de thuiswedstrijd won Veenland 
overigens ook van Christofoor, maar 
toen met  3-1.
A.s. vrijdrag wacht de laatste wed-
strijd van dit volleybal seizoen, om 
20.15 in de Willisstee tegen Heem-
stede D2. Donderdagavond, 20.30  
wordt er getraind in Willisstee.

Kandidaat spelers m/v zijn altijd 
welkom, zowel bij de dames als 
de heren (3e klasse).

Prijsklaverjassen in de 
Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag 
16 april kunt u wederom komen kla-
verjassen in de Amstelhoek .
Deze prijsklaverjasavond wordt ge-
organiseerd door de Buurt Vereni-
ging Amstelhoek en is alweer de 

laatste keer dit seizoen. Er wordt 
gekaart om leuke prijzen en er be-
staat de mogelijkheid om lootjes te 
kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf half acht.
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Argon eenvoudig langs 
Hilversum
Mijdrecht - Argon heeft de uit-
wedstrijd tegen Hilversum een-
voudig met 0-2 gewonnen. In de 
eerste helft kreeg Tonnie Cusell 
van Hilversum de rode kaart voor 
natrappen. Vlak voor rust kwam 
Argon op 0-1 voor.

De tweede helft is Argon geen mo-
ment in gevaar geweest en werd de 
wedstrijd makkelijk uitgespeeld. 
De eerste mogelijkheid van de wed-
strijd was voor Hilversum.
Toufik Adnane wilde een penal-
ty versieren met een fopduik, maar 
hier trapte scheidsrechter Tem-
pelaar niet in. Argon kwam bij-
na voor door een moeilijke terug-
speelbal op Ron Hilbers. Tonnie Cu-
sell kreeg in de 31e minuut de ro-
de kaart. Dit moment was bepalend 
voor de wedstrijd. Het laatste ge-
deelte van de eerste helft kon Argon 
de bal makkelijk rond spelen tegen 
10 man. Thabiso van Zeijl was twee 
keer dichtbij een doelpunt.
Vlak voor rust gooide Lorenzo Las-
sooij de bal voor de goal. Nicolai 
Verbiest kon tot zijn eigen verbazing 
deze bal van dichtbij intikken. La-
ter maakte Leon Römer hands, maar 
scheidsrechter Tempelaar gaf hier 
geen penalty voor. 

Knap
Direct na rust kwam Argon op 0-2 
voor. Joshua Patrick passeerde knap 
zijn tegenstander en leverde een 
goede voorzet af. Erik Mulder kon 
zijn basisplaats bekronen met een 
doelpunt want hij kopte knap bin-
nen. De tweede helft speelde Argon 
makkelijk uit. Argon liet de bal goed 
rondgaan en Hilversum kon met één 
man minder hier weinig tegen doen. 
Zelfs Jasper de Haer stoomde één 
keer op naar voren. Zijn soloactie 
strandde op de paal. In de 75e mi-
nuut schoot Aziz Ouaouirst op het 
Hilversum doel, Ron Hilbers redde 
hier knap op. Tien minuten later was 
Brayton Biekman nog dichtbij een 
doelpunt. 

Door de vroege rode kaart van Hil-
versum is Argon geen moment in de 
problemen geweest. Over hele wed-
strijd gezien heeft Hilversum geen 
één echte kans gehad. Zo komt Hil-
versum dichterbij de gevarenzone 
op de ranglijst.
Argon kan weer omhoog kijken en 
proberen om zo hoog mogelijk ein-
digen.

Volgende week komt De Treffers uit 
Groesbeek op bezoek.

Atalante D3 (2e) verliest 
van koploper Martinus D2
Vinkeveen - Vrijdag 8 april speel-
den de jonge volleybaldames van 
Creavorm D3 wederom een span-
nende wedstrijd tegen de nummer 1 
van de poule, Martinus D2. De Vin-
keveense dames stonden slechts 2 
punten achter op deze koploper en 
hadden als extra versterking Inge-
borg Verweij en Annike van Kou-
wen mee. De dames van Martinus 
verschenen met een breed arsenaal 
van maar liefst 11 spelers aan de 
meet, onder wie een aantal zeer ta-
lentvolle jonge dames. 

De eerste set begon met Denise van 
der Laan, Nivja Bartman, Ingeborg 
Verweij, Mariska van der Spoel, Li-
sa Beijer en Annemarie Bakker, en 
was gelijk zeer spannend en een 
flink niveau sneller dan de rest van 
de wedstrijden. De service en aanval 
van de Amstelveense dames waren 
pittig en de Vinkeveense ploeg wist 
met een matige verdediging maar 
moeizaam antwoord te geven op 
dit geoliede offensief. Op een ach-
terstand van 9-3 kwam Annike van 
Kouwen de ploeg versterken en bij 
11-6 werd routinier Inge Bakker aan 
de ploeg toegevoegd. Het was hard 
werken maar door mooie reddingen 
en goed passwerk konden de ballen 
steeds beter aan de aanvallers aan-
geboden worden en werden punten 
gescoord. 

Langzaam kwam de groengele 
ploeg weer bij ondanks de vele stra-
tegische wissels die bij de tegen-
partij ingezet werden. Ook de slim-
me servicebeurt van Annemarie en 
harde servicereeks van Inge hielpen 

mee aan de zeer nipte 27-25 winst, 
een leuke opsteker. 

Fris
In set twee zette coach Frans Roos 
een frisse equipe neer met Xuee 
Lont, Jamie Theijsmeijer en Annike 
van Kouwen in de basis. 
Het was wederom erg spannend 
en er werd hard gewerkt, echter de 
Amstelveense ploeg raakte steeds 
meer op dreef. Bij een fikse achter-
stand werd Inge ingewisseld maar 
kon het verschil niet meer maken: 
17-25 verlies. In set 3 waren de Am-
stelveense dames helemaal warm 
en serveerden er op los. De pas-
ses kwamen nauwelijks bij de spel-
verdeler aan en punt na punt werd 
gescoord. Ondanks een wissel en 
time-out kon de ploeg geen aan-
sluiting meer vinden en verloor met 
11-25. Nog een laatste poging werd 
in de laatste set gedaan. En hoe-
wel de cijfers minder extreem wa-
ren had de thuisploeg geen mooi 
antwoord op de harde services, het 
snelle spel en mooie aanvallen van 
de jonge talentvolle Amstelveense 
ploeg, 19-25. 

Met het 1-3 verlies staan de dames 
nu 5 punten achter op de koploper 
en 3 punten voor op de nummer 3, 
dat de laatste tegenstander gaat zijn 
voor de Creavorm equipe komende 
vrijdag 15 april in Nieuw Vennep. 
Minimaal 2 sets moeten gewonnen 
worden, zodat Atalante D3 zich op 
de tweede plek kan handhaven en 
via de achterdeur, via P/D wedstrij-
den kan proberen een klasse hoger 
te geraken.

Biljarter Bert Loogman 
schudt concurrentie af
De Ronde Venen - De hoogste
libreklasse was het sluitstuk van 
Biljartfederatie De Ronde Venen. 
Na een gezellig maar druk seizoen 
heeft de afsluiting afgelopen week-
end in De Merel plaatsgevonden. 
De top-libristen waren vrijdagavond 
aangetreden om onder leiding van 
Lucia en Aria de laatste sessie Per-
soonlijke Kampioenschappen af te 
sluiten. Deze klasse had te weinig 
deelnemers en zette een directe fi-
nale met 7 gegadigden in. Na vrij-
dagavond was de verrassing groot, 
want Dorus van De Merel had flink 
uitgehaald, nieuwe ballen, nieuwe 
lakens en nieuwe rubbers, Toppie 
dus. Ze konden lekker zuiver spelen 
zonder geforceerd in te zetten, het-
geen doorwerkte in een sportieve fi-
nale. Kees de Bruyn en Bert Loog-
man hadden na de eerste avond de 
beste papieren. Zaterdag ging ie-
dereen voor nog eens twee wed-
strijden, waarbij Kees de Zwart en 
Ton Bocxe ook tot winst kwamen. 
Voor de zondag was de spanning 
te snijden, want voor de uiteinde-
lijke finale kwamen plots Kees de 
Bruyn, John Vrielink en Bert Loog-
man in aanmerking. Na kort over-
leg met de wedstrijdleiding kwamen 
op tafel 1 Bert Loogman en Kees de 
Bruyn tegen elkaar uit en op tafel 2 
Henny Hoffmans en John Vrielink. 
De spanning zat er goed in en op 
beide tafels ging het gelijk op. Ta-
fel 2 was het eerste uit en John Vrie-
link kon met z’n behaalde winst het 
spel op Tafel 1 gadeslaan. Kees de 
Bruyn tikte de partij uit waarna Bert 
de nog 7 te maken caramboles in de 
nabeurt knap tot een remise bracht, 

1-1 dus. Het rekenwerk kon begin-
nen, waarna scheidend voorzitter 
Cor van de Kraats de volgorde be-
kend maakte. De Bocxe-Biljarts ca-
deaubon ging naar Bert Loogman 
die tevens een prachtige biljart-
sculptuur ontving. Alle spelers kre-
gen een fleurige bos Rijdes-Bloe-
men waarvan enkele extra bossen 
voor de gastheer en de wedstrijd-
leidsters waren gereserveerd.

Uitslag:
1 Bert Loogman 9 pnt
2 John Vrielink 8 pnt
3 Kees de Bruyn 7 pnt
4 Kees de Zwart 6 pnt
5 Hans van Eijk 4 pnt
6 Ton Bocxe 4 pnt
7 Henny Hoffmans 4 pnt

CSW F2 voetbalmeisjes 
wint nu ook uit!
Wilnis - Het was mooi weer, dus de 
meisje van de F2 van CSW gingen er 
weer vol tegenaan. Na goede resul-
taten van de afgelopen weken, wil-
de CSW nu ook wel eens een uit-
wedstrijd winnen. Met het school-
voetbal als voorbereiding en 2 hon-
den als mascotte traden wij aan in 
Blaricum tegen BVV31 F9. Dit jon-
gensteam stond 3 punten boven ons 
op de ranglijst. Vanaf de aftrap was 
het dringen geblazen voor het doel 
van CSW, maar de meisjes hielden 
goed stand. Nu werd het tijd om zelf 
te gaan voetballen en het veld goed 
breed te houden. In de 1ste helft 
krijgen beide team over en weer 
kansen, maar met een goede uit-
braak kwam CSW op een 1-0 voor-
sprong. Het werd een spannende 

wedstrijd doordat de meiden elkaar 
steeds beter aanspelen. Toch weten 
de jongens van BVV31 op gelijke 
hoogte te komen. De meisjes gaan 
nog een stap harden lopen, want ze 
willen maar 1 ding en dat is winnen. 
Met een harde knal in de boven-
hoek lukt dat en winnen de meis-
jes van CSW F2 hun eerste uitwed-
strijd en nemen zij 3 punten mee te-
rug naar Wilnis! 
Grote vreugde en nu zo doorgaan in 
de competitie. Zaterdag 16 april ’11 
wacht ons alweer een nieuwe ont-
moeting ditmaal tegen de jongens 
uit ’s Gravenland. Nu de CSW meis-
jes weten dat zij uit en thuis de jon-
gens de baas kunnen zijn, beloofd 
dat vast weer een mooie en span-
nende wedstrijd te worden. 

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 16 April is er 
bij SV. Hertha een Koppel klaverjas-
avond. Er zijn mooie prijzen te win-
nen en vergeet ook de lootjes niet.
De kantine is vanaf 19.30 open om 
alvast een drankje te bestellen en 
om de tactiek van de avond te be-

denken. Deze keer heb je de tijd om 
SAMEN de tactiek te bespreken!
Het kaarten start om 20.30 uur.
De kosten om mee te doen zijn 5,-.
Voor meer informatie en om in te 
schrijven: Jeroen Berkelaar, telefoon 
06-4459 9305

Postduivenvereniging Rond De Amstel:

Ginkel en Berg winnen
Regio - Na een trainingsvlucht vo-
rige week vanuit Zevenbergschen-
hoek, was het afgelopen zaterdag 
een postduivenvlucht om de punten.

Meteen zie je de kampioenen van 
voorgaande jaren al weer in de top 
van de uitslag, maar er volgen nog 
30 vluchten. Maar het spreekwoord 
luidt: de eerste klap is een daalder 
waard.

De trainingsvlucht van vorige week 
was voor veel duiven een zware trai-
ning, zodat er reikhalzend uitgeke-
ken werd hoe het deze week zou 
verlopen. Vrijdagavond werden er 
723 duiven ingekorfd door de leden, 
en dit had uiteraard ook te maken 
met het prachtige weer dat voor-
speld was voor de zaterdag.

De duiven werden ondanks het 
mooie weer pas om 10.50 uur in St. 
Job in ’t Goor in België (een deelge-
meente in de provincie Antwerpen 
bij Brecht en Schoten) gelost, en dat 
kwam omdat er verspreid over het 
land mist was ontstaan, waardoor 
het aan de grond behoorlijk koud is, 
en de zon de bovenlucht sneller ver-
warmt. Hierdoor ontstaat er een te 
groot verschil in temperatuur en een 
inversie (twee verschillende luchtla-
gen) die het oriënteren van de vo-
gels nadelig kunnen beïnvloeden. 

De duiven werden met een noord-
oostenwind gelost, en om 12.10.36 
uur was de eerste duif van de ver-
eniging terug op het hok van de 

Combinatie Ginkel & Berg in De 
Kwakel. Deze duif behaalde een 
snelheid van 1283,913 meter per mi-
nuut, en dat is 77 km per uur. Henk 
Snoek uit De Kwakel werd 2e en 
Cor van Bemmelen uit De Hoef leg-
de beslag op de 3e plaats. Leo v.d. 
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de 
B-Groep.op plaats 51. De gemid-
delde afstand was 103 km. In Ray-
on F van de Afdeling Noord Holland 
werd Ginkel & Berg 15e, Henk 17e, 
Cor 22e, Ron den Boer 23e, Hennie 
Pothuizen 28e en Wim Wijfje 88e, 
hier waren 4006 duiven in concours. 

De uitslag is als volgt:
St. Job in ’t Goor 723 
duiven 23 deelnemers: 
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
H. Half
W. Könst
Bosse & Zn
C. Stevens
L. v.d. Sluis
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
Verweij-Castricum
J. Koek
M. Bosse
M. v.d. Hoort
N. Oussoren
R. v.d. Wal
Th. Vlasman
P. Baas

Huldiging voorzitter Paul 
Lamers van ‘De Amstel’
Regio - Tijdens de jaarlijkse vrij-
willigersavond afgelopen zaterdag-
avond in clubhuis ‘Bubbels’ in het 
Veenweidebad werd voorzitter Paul 
Lamers terecht eens extra in het 
zonnetje gezet.
Paul is dit jaar 40 jaar lid van Zwem- 
en polovereniging De Amstel, 25 
jaar bestuurslid en 20 jaar voorzit-
ter. In die lange carrière heeft hij in-
middels wel alle vrijwilligersfunc-
ties binnen de Amstel bekleed. Niet 
alleen binnen de Amstel, hij is ook 
voorzitter van de Kring Amsterdam-
’t Gooi van de KNZB en bonds-
scheidsrechter van de KNZB en fluit 
dus het hele jaar door in heel Ne-
derland waterpolowedstrijden. Als 
hij tijd heeft probeert hij ook nog 
zijn rol als keeper te vervullen in 
het Heren-2 waterpoloteam van de 
Amstel. In januari van dit jaar werd 
hij tijdens het Sportgala van de ge-
meente gekozen tot vrijwilliger van 
het jaar. Als je het zo leest is het ei-
genlijk een raadsel dat hij afgelopen 
zaterdag tijd kon vinden om aanwe-
zig te zijn op de vrijwilligersavond.
Toch had het bestuur er voor ge-

zorgd dat oude bekenden, oud-le-
den, zijn familie en zijn waterpolote-
amleden aanwezig waren.
De huldiging werd ingeleid door de 
penningmeester, die met een foto-
presentatie een deel van Paul’s 
loopbaan op een luchtige wijze 
de revue liet passeren. Vervolgens 
werd de bar van het clubhuis (zijn 
lievelingsstekkie) naar hem ver-
noemd; ‘Paul’s bar’. Tot slot ontving 
hij nog een bon voor een avondje 
eten in een gerenommeerd plaatse-
lijk restaurant. 

Dankwoord
In zijn dankwoord bedankte Paul 
zijn echtgenote voor haar geduld en 
begrip en de andere bestuursleden 
voor de ondersteuning en fijne ma-
nier van samenwerken.
Alle leden van Zwem- en Polover-
eniging De Amstel willen via de 
Meerbode Paul nog vele jaren alle 
plezier binnen hun club toewensen! 

Ook benieuwd wat de Amstel jou te 
bieden heeft? Kijk ‘ns op de site:
www.zpv-de-amstel.nl

Proefjesweek bij Manege 
Maria Hoeve geslaagd 
Mijdrecht - Het was een spannende 
week op de Maria Hoeve.
Maar liefst 60 kinderen/volwassenen 
deden vorige week maandag, dins-
dag en zaterdag hun eerste proef-
je van de FNRS. De categorie F3 en 
F4 was maandag aan de beurt. Bijna 
alle kinderen scoorden hoog in hun 
punten en haalden een promotiepunt 
om op weg te gaan naar het volgen-
de F-je. In de F3 werd Jacky op Hero-
nie 1e en in de F4 Lisanne op Gipsy. 
Op dinsdag was de beurt aan de F1, 
F2 ,F3, F4 en de F5. In de F1 werd Al-
lyssa op Donna 1e, in de F2 Annabel 
op Chester, in de F3 Florien op Hero-
nie, F4 Bonnie op Yster en in de F5 
Marlies op Miranda. Zaterdag reden 
F2, F3, F5 en F6 nog een stukje. Hier 
deelden in de F2 Imke en Zulaicca de 
1e plaats op Chester en Heronie, in 
de F5 Daphne op Luna en de F6 Me-
rel op Luna. Jullie snappen dat de-
ze meiden en alle kinderen/volwas-
senen heel trots op zichzelf waren. 
De Maria Hoeve is sinds januari dit 
jaar lid geworden van de FNRS en 

dat bleek een goede zet te zijn ge-
weest. Omdat er nu een echte oplei-
ding gevolgd kan worden met paard-
rijden, die heel uniek is en leerzaam.
Wilt u meer informatie, ga dan eens 
langs bij Manege Maria Hoeve aan 
de Hoofdweg 85/C in Mijdrecht en zij 
kunnen u er meer over vertellen.

Goede prestaties outdoor-
wedstrijd bij LR&PC Willis
Wilnis - Op zaterdag 9 april werd 
er een dressuurwedstrijd geor-
ganiseerd bij LR&PC Willis. Het 
buitenseizoen is per april begon-
nen dus werd de wedstrijd weer 
verreden op de altijd gezellige 
clublocatie aan de Bovendijk in 
Wilnis.

Het was een schitterende dag. Het 
weer werkte helemaal mee en daar-
naast werden er ook goede presta-
ties neergezet.
De dag ging van start met de paar-
den, waarbij veel nieuwe combina-
ties in de ring verschenen. De eer-
ste drie plaatsen werden door de-
ze nieuwe en veelbelovende combi-
naties ingenomen. Op de 3e plaats 
eindigde Helma van den Heuvel met 
haar nieuwe paard Clovis. Zij reden, 
ondanks een nare val tijdens het 
losrijden, een keurige proef welke 
werd beloond met 194 punten. Pau-
line Dolman reed met haar mooie 
Friese merrie Vamke voor het eerst 
mee en niet zonder resultaat. Ze be-
haalde direct een keurige 2e plaats 
met 195 punten. 

Overtuigend
De eerste plaats werd deze keer 
overtuigend behaald door Pauli-
ne Oudijk. Met haar springgefok-
te merrie Beijing Nu Lan liet ze zien 
ook in de dressuurring geen gek fi-
guur te slaan. Ze behaalde voor 

haar proef maar liefst 200 punten 
en mocht dus het oranje lint in ont-
vangst nemen.

Daarna gingen de ponyruiters van 
start. Ook hier werd keurig gereden 
en mooie scores behaald. Valerie 
van der Werff vormt nog niet zo heel 
lang een combinatie met haar pony 
Stracciatella, maar verdiende van-
daag tijdens hun eerste wedstrijd 
direct al 194 punten wat goed was 
voor de 3e plaats. Lynn Corts volgde 
met haar mooie en soms wat eigen-
wijze pony Jolly Jumper.
Zij legde een nette Bixie proef af 
wat hen de 2e plaats opleverde. De 
overwinning ging deze dag naar 
Sam van de Beitel. Zij stuurde haar 
Scooby keurig in de rondte. De jury 
kon hoge punten aan haar kwijt wat 
haar dan ook verdiend de 1e prijs 
opleverde. 

De volgende wedstrijd die bij LR&PC 
Willis wordt gehouden is de jaarlijk-
se springwedstrijd en vindt plaats 
op 13&14 mei. Voor meer informatie 
kun je terecht op www.lrpcwillis.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Mijdrecht - Ivo de Bruin (Uithoorn) 
en Tim Balvers (Mijdrecht) moch-
ten voor Nederland uitkomen op 
de laatste grote internationale bob-
slee wedstrijd van dit seizoen in het 
Amerikaanse Lake Placid. Ivo de 
Bruin als piloot en Tim Balvers als 
remmer bemande de tweemans-
bob in de 8e race en tevens eind-
wedstrijd om de America Cup. Twee 
weken geleden reisden Ivo en Tim 
af via Montreal naar de vroegere 
Olympische piste in Lake Placid. Bij 
aankomst vroor het daar nog stevig; 
bij een temperatuur van -16 graden 
volgden ze eerst een week de bob-
school om hun techniek verder te 
verbeteren en de baan te leren ken-
nen. Na de krachtsexplosie bij de 
start komt het op perfecte stuur-
manskunst aan om de bob met snel-
heden van tegen de 140km per uur 
goed naar de finish te sturen. Stuur-
fouten worden al snel met een crash 
afgestraft, dus uiterste concentratie 
in deze topsport is noodzakelijk. In 
de formule 1 van de wintersport telt 
elke honderdste seconde. Vele top-
teams van de wereld waren aan-
wezig om te proberen hun positie 
in de top 10 ranking veilig te stel-
len. De twee mannen uit deze regio 
wisten op deze wedstrijd een uitste-
kende prestatie neer te zetten, ze-
ker tegen het licht dat dit als gele-
genheidsteam hun eerste wedstrijd 
samen in de tweemansbob was. 
Na de eerste run stonden ze op de 
9e plaats. De tweede run ging het 
nog een stukje sneller en pakte ze 

de 7e plaats. In het eindklassement 
van 20 teams werd het een verdien-
stelijke 9e plaats. De eerste plaats 
was voor de Amerikanen Nick Cun-
ningham en Johnny Quinn. Ook de 
tweede plaats was voor Amerikanen 
terwijl de derde plaats naar Cana-
dezen ging. Binnenkort start de in-
tensieve zomertrainingsperiode om 
weer beter tijdens het winterseizoen 
2011/2012 voor de dag te kunnen 
komen. De centrale trainingen zul-
len in Heerenveen plaats vinden.
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Atlantis 1 heeft eerste 
winstpartij op zak
Mijdrecht - Zaterdag 2 april was 
het voor het eerste team van At-
lantis weer tijd voor de eerste com-
petitiewedstrijd op het veld. Atlan-
tis eindigde de eerste helft van het 
veldseizoen op de eerste plaats met 
een punt voorsprong op SDO.
In het zeer zonnige en warme Hil-
legom ging het dus meteen om een 
belangrijke wedstrijd voor beide 
ploegen. Bij winst zou Atlantis uitlo-
pen, en bij verlies zou SDO de eer-
ste plaats overnemen.
Atlantis startte in de gebruikelij-
ke opstelling. Twee spelers van het 
tweede, Lisanne van Doornik en 
Alex van Senten, waren - ondanks 
dat zij hun eigen wedstrijd daardoor 
moesten missen - mee als reserve.
Na een goede warming-up ging de 
wedstrijd van start met direct mooie 
kansen voor het eerste aanvalsvak 
van Atlantis. Het duurde dan ook 
niet lang voordat de 0-1 opgeschre-
ven kon worden. SDO kon dat be-
antwoorden en al snel was de stand 
weer gelijk.
Daarna volgde twee pijlsnelle aan-
vallen van het tweede aanvals-
vak van Atlantis. Twee goed uitge-
speelde kansen zorgden voor mooie 
doelpunten en het gat was gesla-
gen; 1-3.
Het was de rest van de eerste helft 

vooral Atlantis met veel kansen. Veel 
van de kansen werden helaas niet 
afgemaakt, maar toch wist het door 
Rabobank gesponsorde team de 
voorsprong uit te breiden naar een 
2-6 ruststand.

Verslappen
Ondanks het goede voornemen niet 
te verslappen, volgde een matige 
tweede helft. Kansen waren er we-
derom genoeg, maar er werden er 
te weinig afgemaakt. Het was dan 
ook SDO die in de tweede helft het 
meest de korf wist te vinden. 
Een kwartier voor tijd werd Alex van 
Senten ingezet op de plek van Mark
Goverse en met nog een paar minu-
ten te gaan leek de wedstrijd beslist.
Gelukkig was de opgebouwde voor-
sprong genoeg en klonk het eind-
signaal met 7-9 in het voordeel van 
Atlantis.
Het was niet de meest fraaie wed-
strijd, maar de punten zijn binnen 
en daar ging het om. Dit is een be-
langrijke stap in de richting van het 
kampioenschap, maar het eerste 
van Atlantis is er lang niet. Alle sup-
port is daarom welkom. De eerstvol-
gende wedstrijd is een thuiswed-
strijd tegen MIK 1.
Deze wedstrijd zal om 15.30 ge-
speeld worden.

Korfballers Atlantis A1 zetten 
zegereeks voort op het veld
Mijdrecht - Bij het begin van het 
tweede gedeelte van de lopen-
de veldcompetitie heeft Atlantis A1 
goede zaken gedaan. In Sassen-
heim werd TOP met 9-10 verslagen.
Atlantis A1, in de zaal de onge-
kroonde kampioen in de 2e klas-
se, acteert in de veldcompetitie een 
treetje hoger de 1e klasse.
In de eerste ontmoeting was TOP 
nog te sterk (11-8), maar nu lie-
ten de Mijdrechtse korfballers zien 
dat zij binnen een half jaar tijd een 
groeispurt hebben ingezet. Hoe-
wel Atlantis A1 alle zeilen zal moe-
ten bijzetten om uit de degradatie-
zone te blijven, is dit een geweldi-
ge opsteker. Ten opzichte van de ba-
sisacht in het begin van het seizoen 
is er een wijziging, B-jeugd speel-
ster Ciska Taal is nu vaste waarde 
van het team. AtlantisA1/Van Dam 
nam brutaal de leiding door twee 
doelpunten van Jeroen Korver. De-
ze voorsprong kon het niet lang 
vasthouden. Er waren genoeg kan-
sen, maar Atlantis faalde jammerlijk 
in de afwerking. In een fase waar-
in Atlantis niet scherp was, was TOP 
dat wel. Met vijf doelpunten op rij 
brachten zij Atlantis aan het wan-
kelen, maar het team toonde veer-
kracht. Met doelpunten van Timo 
Jongerling en Cynthia Sassen werd 
de achterstand verkleind tot 5-4, 
wat tevens de ruststand was.
Een peptalk in de rust was niet no-
dig. Coaches Marijke Pauw en Arie 
Zaal zagen dat de spelers blaak-

ten van zelfvertrouwen: kansen zat, 
maar te weinig doelpunten. Ieder-
een voelde dat hier gewonnen kon 
worden.

Tweede helft
Ook de tweede helft kende een 
daverende start. Scores van Cyn-
thia, Goof van Straaten (strafworp) 
en Sharon Moen leverden een 5-7 
voorsprong op. Maar TOP stribbel-
de tegen en ook zij scoorden drie-
maal op rij, waardoor Atlantis weer 
op achterstand kwam: 8-7. Een hec-
tisch kwartier brak aan. Good old 
scheidsrechter Poelstra kon het ho-
ge tempo van beide teams nau-
welijks bijbenen en floot, volgens 
de coach van TOP, in het nadeel 
van zijn team. Atlantis liet zich niet 
meeslepen door zijn uitlatingen en 
kwam via Sharon en Jeroen (straf-
worp) weer op voorsprong: 8-9. Nog 
eenmaal kwam TOP langszij, maar 
met een afstandstreffer van Ti-
mo gingen beide punten mee naar 
Mijdrecht. Hiermee behaalde Atlan-
tis A1 de eerste overwinning in de 
eerste klasse. Complimenten voor 
Ciska Taal die zich keurig staande 
hield bij haar debuut en uiteraard 
een bedankje aan de reserves Ilona 
Pauw en Jesper Zaal.

Op zaterdag 9 april speelt Atlan-
tis A1 thuis en ontvangt het MIA uit 
Amersfoort. Aanvang van de wed-
strijd is om 17.00 uur op het sport-
park aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Mooie overwinning voor 
Atlantis F1 in eerste wedstrijd 
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis F1 haar allereerste 
wedstrijd thuis tegen ESDO F3.
Door een aantal nieuwe aanmel-
dingen bij de jeugd was het moge-
lijk om voor het tweede deel van het 
veldseizoen dit team te creëren.

Atlantis F1 bestaat uit: Felicia van 
Rossum, Ruben Gortenmulder, Jef-
frey Valentijn, Olav Kuppens en Levi 
van Walraven. Het is een team waar-
in de hoeveelheid ervaring in het 
korfbalspelletje sterk uiteen loopt. 
Felicia en Ruben hebben al vaker 
wedstrijden gespeeld en Levi train-
de hiervoor bij de Welpen. Jeffrey en 
Olav zitten pas een paar maanden 
op korfbal, maar ook zij leren erg 
snel. De wedstrijd werd begonnen 
met Ruben en Levi spelend als heer 
en Jeffrey en Olav als dame. Felicia 
kon er deze wedstrijd helaas niet 
bij zijn. Gelukkig was Sjenna Dijk-
horst bereid gevonden om het team 
te komen versterken als reservespe-
ler. Gelijk in de eerste seconden van 
de wedstrijd viel het eerste doelpunt 
voor Atlantis.

Koelbloedig
Met twee balverplaatsingen was de 
korf bereikt en werd er koelbloedig 
gescoord. Vanaf dat moment was 
ESDO echter ook scherp en werd 
duidelijk dat scoren niet meer zo 
gemakkelijk zou gaan. Toch was al 
snel duidelijk dat Atlantis al wat ver-
der in de ontwikkeling was dan ES-
DO. Het grootste deel van de tijd 
had het jonge F1-team balbezit en 

er werd goed gegooid en gevangen. 
Als ESDO de bal had, werd de bal al 
snel weer onderschept door Atlan-
tis. Er werd nog een keer gescoord 
waardoor de teams gingen rusten 
met een stand van 2-0 in het voor-
deel van Atlantis.

In de rust vertelden coaches Iris Fa-
cee Schaeffer en Nancy Kroese dat 
het hartstikke goed ging. Atlantis 
kreeg nog een paar tips mee over 
hoe ze goed vrij konden lopen en 
ze goed uit moesten stappen bij het 
gooien van de bal. Olav werd ge-
wisseld voor Sjenna. Vol vertrouwen 
ging Atlantis F1 weer het veld in.

Zelfde
De tweede helft verliep vrijwel het-
zelfde als de eerste helft. Atlantis 
had voornamelijk balbezit en viel 
sterk aan. Verdedigend werden er 
weer vele ballen onderschept. Het 
jonge team speelde goed samen en 
de kansen waren talrijk.

Uiteindelijk wist Atlantis nog vier-
maal de korf te vinden in de tweede 
helft, waardoor de eindstand op 6-0 
kwam te staan.

Het jongste team van Atlantis kan 
met trots terugkijken op hun eer-
ste wedstrijd. Er zitten nog heel veel 
mogelijkheden tot groei in dit team, 
dus het belooft een ontzettend mooi 
veldseizoen te worden. De volgen-
de wedstrijd is op zaterdag 9 april. 
Atlantis F1 speelt dan uit in Nieuw-
Vennep tegen KIOS F2.

Argon overtroeft koploper
Mijdrecht - De inhaalwedstrijd te-
gen het bovenaanstaande WV-
HEDW is door Argon met 3-1 ge-
wonnen, het nam daardoor revan-
che tegen de eerder dit seizoen op-
gelopen 3-0 nederlaag. Hoewel de 
tegenstander de eerste helft bij vla-
gen beter combineerde dan Argon 
wist de thuisploeg halverwege de 
eerste helft binnen elf minuten met 
drie doelpunten de basis te leggen 
voor de overwinning. Ondanks de 
nederlaag van de Amsterdammers 
legde het beslag op de tweede pe-
riode.
De aanloop naar de wedstrijd liep 
niet geheel vlekkeloos voor WV-
HEDW, trainer Martin Steenvoor-
den moest tot driemaal toe om ver-
schillende redenen (ziek, toch ge-
blesseerd) het wedstrijdformu-
lier wijzigen. De beginfase was WV 
sterker, het combineerde iets beter 
dan Argon maar kon toch niet im-
poneren. Echt scoringsmogelijkhe-
den konden dan ook niet genoteerd 
worden. Argon kreeg wel een vrije 
trap op rand zestien meter vanwe-
ge hands van keeper Joep Albers, 
scheidsrechter Blommensteijn trok 
geel maar Argon profiteerde hier 
niet van, Justin Stam assisteerde 
z’n sluitpost. Met nog een kwartier 
op de klok opende Argon met een 
messcherpe counter de score, Adil 
Kamil stond aan de basis, en Alan 
Doorson maakte alleen voor doel-
man Albers geen fout 1-0. 

Doorgebroken
Nadat even later Stefan Tichelaar 
op rechts was doorgebroken kwam 
zijn schot tegen de keeper, een mi-
nuut later was het wel raak voor Ti-
chelaar, nu schoot hij na een pass 
van Groenen de bal tegen het net. 
Nog was de koek niet op voor Ar-
gon, een hoekschop van Tichelaar 
kwam via Groenen net over doel-
lijn terecht, Albert Mens schoot de 
bal voor de zekerheid nog wel tegen 
het net maar het doelpunt kwam op 
naam van Lesley Groenen.

De tweede helft consolideerde Ar-
gon de voorsprong en WV kon in 
aanvallend opzicht geen vuist ma-
ken. Dat was pas met nog een kwar-
tier te spelen, een hoekschop werd 
door de vrijstaande Rob van Bun-
deren gemakkelijk ingetikt. Coach 
Jack Honsbeek bracht vervolgens 
verse krachten in, Youri van Adri-
chem, Alan Doorson en Wouter 
Winters maakten plaats voor Rudi 
Zaal, Antonie van der Linden en Bas 
de Graaf. Het laatste kwartier werd 
het nog even spannend, een aan-
valler van WV kopte de bal op het 
dak van het doel en bij een vrije trap 
van Thomas Klaassen maakte doel-
man Bas van Moort de bal in tweede 
instantie onschadelijk. Argon over-
leefde het laatste kwartier en hield 
de punten in huis.
Zaterdag opnieuw een thuiswed-
strijd, FC Weesp komt op bezoek. 

America Cup voor bob-
sleeërs de Bruin en Balvers

Volleybaldames Atalante D2 
op 1 april kampioen!
Vinkeveen - Vrijdag 1 april speel-
den de dames gesponsord door 
Haaxman Lichtreclame tegen de 
nummer 8 SAS D2 uit Uithoorn. Op 
ieder ander moment zou het een ge-
wone wedstrijd zijn en ook niet al te 
moeilijk, maar liefst 14 keer werd dit 
seizoen met 4-0 gewonnen en vaak 
in de meest creatieve samenstellin-
gen met verschillende wisselspelers. 
Maar deze avond was anders. Bij 
een volle winst zou het team kam-
pioen kunnen worden. Jet Fedde-
ma, Joke Ruizendaal, Annemarieke 
Wijnnds, Natalie van Scheppingen, 
Marjan Blenk, Inge Bakker, Anne-
marie Bakker, Denise van der Laan 
en coach Tineke Vellekoop waren 
van de partij. 
De eerste set begon rommelig en 
rammelig. Er werd voorzichtig en 
bedeesd gespeeld en de set werd 
niet lekker ferm beet gepakt met 
mooie passes, verdeling en pittige 
aanvallen. Met een schamel 18-25 
werd de eerste set gepakt. Set twee 
ging beter. Het lekkere spel dat het 
team graag wilde laten zien aan het 
publiek dat in verrassend leuke ge-
tale was komen kijken bleef wel-
iswaar uit, maar de cijfers waren 
goed, met 20-25 werd de tweede 
set ook gepakt. 
In set drie was de hobbel eindelijk 
genomen en begon de machine te 
draaien. Vrij makkelijk poeierden de 
aanvallers alles hard en netjes bin-
nen de lijnen, Uithoorn had flink het 
nakijken: 25-10. Ook de laatste set 
was niet al te moeilijk en toen het 
laatste punt viel (25-16) was het jui-
chen: Kampioen! Hèhè… Na twee 
seizoenen eindelijk weer terug naar 
de eerste klasse! En hopen maar, en 
reken maar, dat ze daar weer heer-
lijk op hun falie gaan krijgen in pit-
tige werkwedstrijden, dat toch veel 
liever dan zoveel 4-0 uitslagen. En 

ze hopen natuurlijk dat de sympa-
thieke top 4 teams hun snel volgt, 
want er zitten wel grote verschillen 
in de poule. 
De champagne van hun maten van 
Roda werd ontkurkt en de vloer van 
de Boei werd er flink plakkerig van 
en Natalie die ‘het bodempje’ in een 
keer leegdronk werd er nog vrolij-
ker van. Later nog meer borrels op 
het kampioenschap geheven, aan-
gevuld met een lekkere combi van 
bittergarnituur, patat, wat appels en 
heel veel paaseitjes. En dat waren 
er wel zoveel dat de andere teams 
er ook van konden meegenieten. 
In deze vrolijke status werd Debbie 
down-under even (wakker) gebeld, 
om samen nog eens te juichen om-
dat ze samen kampioen waren ge-
worden. 
Atalante D2 bedankt graag haar 
trainerspoule: Loeps, Nens, Daniël-
le, Suzan, Ca3en Irma. Voor hen nog 
even anderhalf uur door na de ei-
gen training, voor D2 een top op-
lossing, dank voor het opnemen van 
deze taak. Verder zijn ze dit seizoen 
met een speciale constructie in zee 
gegaan.
Zeven basismeiden met als trouwe 
back-up de dames Bakker, die een 
jaarcontract hadden getekend met 
jong D3. De helft van de wedstrij-
den invallen bij D2 ging lekker tot-
dat Debbie half februari een lange 
blije vakantie ging maken en Tine-
ke blij zwanger werd. Toen bleef en-
kel nog ’n smalle basis van 5 over. 
Gelukkig vinden veel dames het tof 
om in te vallen, dank aan deze 10 
meiden: Annike, Daniëlle, Ingeborg, 
Mariska, Xuee, Wilma, Tanja, Denise, 
Malou en Nicolle. Maar ook dank 
aan andere spelers die een enkele 
keer ergens anders aanvulden. Be-
dankt! En zij zeggen nog een keer: 
hèhè eindelijk terug…

Atalante routiniers D5 
tegen jong Atalante D3
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
was het dan zover. Diverse geini-
ge toespelingen waren van tevoren 
over en weer gemaakt tussen bei-
de groengele teams. Aan het be-
gin van de week kwam het nieuws 
dat koploper Martinus had verloren 
van de nummer 4 VHZ, een mooie 
stunt en dat bracht het verschil tus-
sen de koploper en nummer twee 
D3 naar slechts 7 punten (zij had-
den nog wel een wedstrijd meer ge-
speeld), maar het verschil was klei-
ner geworden. Dinsdag volgde het 
bericht dat Atalante’s spetter Tan-
ja van Eijk de laatste drie wedstrij-
den niet mee kan doen in verband 
met een blessure. Met de missie in 
het achterhoofd (inmiddels voor-
hoofd) om één van de vier 3e klas-
se teams een klasse hoger te krijgen 
werd besloten om Ingeborg Verwe-
ij mee te vragen, en dat ondanks dat 
D6 zelf moest spelen. 
De eerste set begon erg rommelig 
en gespannen. Geen enkele pass 
kwam netjes, de verdeling was niet 
optimaal en het afmaken niet moei-
lijk genoeg. Ondanks de grote inzet 
en energie speelden de dames erg 
gespannen en geforceerd. Verkeer-
de ballen werden gespeeld of over-
genomen in een poging de reeks te 
doorbreken, kortom, helemaal geen 
lekker begin. Tot ongeveer 16-6 
achter was het dames 5 dat vrij en 
ongedwongen balde en de punten 
scoorde. Geroutineerde Inge Bakker 
en Ingeborg Verweij werden inge-
wisseld en langzaam krabbelden de 
Creavorm dames terug. Het kostte 
veel moeite om het ritme te vinden 
maar geleidelijk werden de patro-
nen duidelijker en puntje voor punt-
je werd ingelopen tot de eerste set 
met 20-25 alsnog gepakt werd. 

In set twee bleef de eind-forma-
tie van de eerste werkset staan. Het 
ging bij de Creatieve dames be-
ter draaien en sneller dan gedacht 
stond daar een 13-25 winst op het 
telbord. Vanaf het derde bedrijf 
kwam de jongere garde meer aan 
bod. Xuee Lont ging verder in plaats 
van Annemarie Bakker, Mariska van 
der Spoel terug op de diagonaal. Er 
werd hard gewerkt en het was een 
leuke strijd. De dames van 3 kwa-
men steeds meer in hun spel en de 
dames van vijf bleven taai en pittig 
weerstand bieden. Na verschillende 
lange rally’s was het D3 dat met 21-
25 de spannende strijd won. 
In de laatste set gingen Xuee Lont, 
Mariska van der Spoel, Lisa Beijer, 
Nivja Bartman, Jamie Theijsmeijer 
en Denise van der Laan de klus kla-
ren. Wederom was het berenspan-
nend maar de jonge dames gin-
gen steeds meer in zichzelf geloven 
en dat is eigenlijk de grootste hulp 
en lering. Xuee rende zelfverzekerd 
voor iedere tweede bal, Mariska had 
een mooie lucratieve mix gevon-
den van zowel energiek als beheerst 
scoren, Lisa was zeer solide in de 
middenval, Nivja had weer een paar 
mooie bloks middenvoor en maak-
te de hele achterlijn stofvrij, Jamie 
pakte haar kans en groeide letter-
lijk met mooie diagonale spetters 
en ook Denise deed dat net zo en 
haar service is natuurlijk altijd erg 
betrouwbaar. Het was heel erg leuk 
om te zien dat de jonge dames het 
zelf waar maakten, met een klein 
verschil van 22-25 was de 4-0 een 
feit. Dames 6, bedankt voor het af-
staan van sterspeler Ingeborg! Vol-
gende week vrijdag spelen de da-
mes tegen de koploper om 19.30 
uur in De Boei.
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Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 7 april was 
de zevende ronde van de derde cy-
clus bij bridgeclub ABC. De sfeer 
was gezellig druk, je kon merken dat 
het eind van de competitie nadert, 
iedereen was toch wat meer gespan-
nen als normaal, met nog een ron-
de te gaan. Er werd aan 13 tafel ge-
bridged, 7 tafels in de A-lijn en 6 ta-
fels in de B-lijn. Op het laatste mo-
ment moest het wedstrijdsecretari-
aat nog een wijziging aanbrengen, 
maar dit werd even snel gedaan, een 
ABC’tje zei men.

A-lijn 
In de A-lijn was de eerste plaats voor 
het gelegenheidspaar Ria Prager en 
Jan Visser met 56,60%. Een goed 
koppel, Jan bekijkt alles van boven af 
en Ria op haar beurt alles van onde-
ren uit. Tweede werd het paar CorryH 
Snel en Netty Walpot met 55,21%. 
Met dit paar is het ook alles of niets, 
zo spelen zij de sterren van de he-
mel en de volgende keer hebben zij 
grote moeite om de punten te pak-
ken. Derde werd het paar Nel Heil-
man en Hetty Houtman met 54,86 %, 
ik denk dat zij de eindsprint wat te 
laat hebben ingezet, maar de derde 
plaats komt in zicht. De scores in de 
A-lijn waren dit keer niet zo hoog, ik 
weet niet of het komt omdat men zo 
goed schudt heeft of dat het toch de 
spanning is.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats voor 
het paar Frits Uleman en Gerard Pra-
ger met maar liefst 62,08%., daar heb 
je ze weer, klonk het door de zaal. De 
B-lijn zal blij zijn als ze promoveren, 
dan krijgt de rest ook een keer de 
kans om te winnen. Tweede was het 
paar Ank v.d.Dijk en Lotte Minder-
hout met 61,67%, ook een paar dat 
altijd wel bovenin meespeelt. Derde 
was het paar Ria Wezenberg en Han-
ny Hamacher met 55,42%.

Competitie stand 
In de competitiestand veranderde 
niet veel, in de A-lijn staan Siep Lig-
tenberg en Piet Prins aan kop met 
een gemiddelde score van 57,46 %, 
maar de concurrentie komt dichter-
bij, ik hoop dat dit paar de spanning 
aan kan met nog 2 rondes te gaan.

Tweede zijn Ria Prager en Ciny 
v.d.Elsen met 55,21 %. Derde staat 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 53,40 %,  Ik zei het vo-
rige week al, het zijn diesels. In de 
B-lijn is de eerste plaats overgeno-
men door het paar Frits Uleman en 
Gerard Prager met een gemiddelde 
score van 57,18 %. De tweede plaats 
is nog wel voor het paar Greet van 
Diemen en Nel Groven met 56,25 
5, Zij laten het een beetje afweten 
de laatste weken. Derde is het paar 
Joke v.d. Dungen en Wil Uleman met 
54,85 %.

Clupkampioeneschap.
Buiten de competitie hebben wij na-
tuurlijk ook nog het algemene club-
kampioenschap, Waarbij het zeer 
spannend is. Ik heb een kleine inza-
ge mogen hebben in de stand maar 
kan mededelen dat dit nog niet be-
slist is, men zit zeer dicht bij elkaar, 
maar hier valt volgende week ook de 
beslissing in. 

Volgende week spelen wij bij bridge-
club ABC de achtste en alles beslis-
sende ronde van dit jaar. Ik ben blij 
dat ik dan met vacantie ben, want 
deze spanning is te veel voor mijn 
gevoelig hart. Maar het mooiste van 
de ochtend kwam nog, want daar 
was opeens Ciny v.d. Elsen, die ons 
allemaal kwam groeten en mede-
deelde dat alles goed met haar gaar. 
Heel fijn voor haar en wij hopen haar 
snel weer achter de bridge tafel te 
begroeten. Iedereen veel succes de 
volgende week.

Halfjaarlijkse examens 
jongste judoka’s Tai-Otoshi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 9 
april werden de halfjaarlijkse exa-
mens voor de jongste judoka’s met 
de laagste graduaties van judover-
eniging Tai-Otoshi gehouden in de 
sportzaal van de Brede School in de 
Legmeer.
Deze jongste judoka’s met lagere 
banden mochten na maanden van 
intensief trainen laten zien wat ze 
allemaal geleerd en verbeterd had-
den. Dat bestond per examen na-

tuurlijk uit verschillende technieken. 
Staande de werptechnieken zo-
als bijv. beenworpen, heupworpen, 
schouderworpen en armworpen en 
op de grond verschillende contro-
le technieken zoals houdgrepen en 
kanteltechnieken
Vele ouders en andere belangstel-
lenden waren in groten getale op-
gekomen aan naar de verrichtingen 
van de jonge judoka’s in de leeftijd 
van 5 t/m 10 jaar te kijken. In totaal 

hadden 40 judoka’s zich aangemeld 
voor dit halfjaarlijkse examen. Voor 
de examinatoren een hele klus. On-
der leiding van leraar Dennis Bakker 
(5e dan) en zijn assistenten Marco 
Bakker (2e dan) en Peter Keijzer 
(1edan) moesten zij zeer geconcen-
treerd de verrichtingen van de ju-
doka’s beoordelen. Een aantal ju-
doka’s verbaasde de examinatoren 
toch behoorlijk met hetgeen ze lie-
ten zien. Goed ingestudeerde tech-

nieken werden moeiteloos en vaak 
perfect gedemonstreerd.

Verrassingen
Veel judoka’s zorgde dan ook voor 
behoorlijke verrassingen, ondanks 
de zenuwen waar vele van hen na-
tuurlijk last van hadden.

De uitslagen waren als volgt:
Witte band met gele slip: 
Sam Butter, Jake Westenberg, Yan-
nick Bena, Gabriël Losekoot, Genell 
Tjon-Akon
Witte band met oranje slip:
Jelle Mulder 
Witte band met groene slip:
Kyara Barens, Neo Taniguchi, Binck 
Zoontjes
Witte band met blauwe slip:
Kai Nijman, Giel Tjassens, Jaydey 
Marinus, Tom Groen, Luc Groen
Witte band met bruine slip:
Pascal Mahieu, Julius van der Wilt
Halve gele band:
Alexander Baartman, Samuël Li-
nandi, Aidan van Oostveen, Linda 
Schuiling 
Gele band:
Joeri van der Zwaag, Brandon Ku-
da Liyanage, Rahma Yusef, Tim van 
Drie, Emma van Walraven
Gele band met groene slip:
Matteo Claassen, Sam Blom, Nick 
Baptist, Sem van de Ridder, Vincent 
Borsje
Gele band met blauwe slip:
Jerre Bakker, Mika Visser, Iris Kui-
ken, Lex Mulder

Leraar Dennis Bakker en de assi-
stenten waren zeer tevreden met al-
les wat gedemonstreerd werd.
Zeker de aller jongste judoka’s wis-
ten bepaalde technieken goed te 
demonstreren. Bij een paar groepen 
lag het niveau zelfs erg hoog von-
den zij.

Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen bij BV De Legmeer
Uithoorn - De vierde en laatste ron-
de parencompetitie van dit bridge-
seizoen grepen Gerda van Liemt 
& Els van Wijk gelijk aan om even 
wat recht te zetten. Door in de voor-
gaande ronde op het aller laatst wat 
schlemielig promotie naar de B- lijn 
te missen waren ze gebrand op re-
vanche. En die kregen ze met een 
glansrijke eerste plaats van 60,76%.
Tini Geling & Jo Wevers maakten 
met een tweede plaats van 57,29% 
ook hun bedoeling om terug te ke-
ren duidelijk. Het zelfde geldt voor 
Tonny & Otto Steegstra die met 
56,60% als derde ook alvast een ba-
sis hebben gelegd. Voor Tini & Jo-
han Lotgerink ging er in eerste in-
stantie wat mis. Niet hun spel was 
hiervan de oorzaak, vierde met 
55,90% is een keurig resultaat, maar 
de indeling in de C- lijn was niet he-
lemaal juist. Dit is inmiddels recht-
gezet en hun optreden in de B- lijn 
dus verzekerd. Atie de Jong & Evert 
Wevers en Hetty Houtman & Anton 
Berkelaar houden als vijfde en zes-
de met 53,13 en 52,78% aansluiting.

B lijn
In de B- lijn was het optreden van 
de gelegenheidscombinatie Toon 
Overwater & Henny Westendorp de 
blikvanger. Ze werden afgetekend 
eerste met 67,36% als hoogste sco-
re van deze avond. Greet Overwater 
& Guus Pielage deden ook een stap 
in de goede terugkeer richting door 
tweede te worden met 55,90%. Deze 
plaats moesten ze delen met Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht. Floor 

Jansen liet zich deze maal bijstaan 
door Greet Bakker en die samen-
werking ging voortreffelijk met een 
vierde plek en 54,86% als gevolg.
Marianne & Huub Kamp haalden 
53,13% binnen als vijfde en To van 
der Meer & Anne Tolsma werden 
zesde met 52,78%.

A lijn
In de A- lijn waren nu Frans Kaan-
dorp & Gerda Schavemaker weer 
eens aan de beurt. Een prima eerste 
plaats met 62,15% werd hun deel. 
Sonja & Hans Selman raken ook 
steeds meer op stoom en eisten met 
60,07% de tweede plaats op. De ver-
rassing waren echter Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen. Kers-
vers uit de B- lijn meteen een derde 
plaats met 58,68% binnen halen in 
dit bridge walhalla getuigt van gro-
te klasse! Jan Schavemaker & Lijnie 
Timmer gingen ook goed van start 
als vierde met 55,90% en bleven nu 
eens Ruud Lesmeister, die met Mie-
ke van den Akker op 54,51% uit-
kwam, voor. Wim Slijkoord & Francis 
Terra lijken de weg terug ook weer 
gevonden te hebben, nu een zesde 
plaats en 52,43%. Wilt u op de val-
reep nog even proeven van de sfeer 
bij Bridge Vereniging de Legmeer, 
kom dan vanaf 19.15 uur langs op 
de woensdagavond in de barzaal 
van sporthal de Scheg.

Voor inlichtingen het secre-
tariaat Gerda Schavemaker 
tel: 0297 567458 of per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl

Basisschool Kwikstaart 3 kampioen
Uithoorn - Het lijkt wel of je een 
jongensboek zit te lezen, het verhaal 
begint op 9 maart en speelt zich af 
op de velden van de Legmeervogels.  
Dennis van Soest en Raymond Haf-
kamp zijn de coaches van Bart, Pim, 
Coen, Joeri, Tim, Raynor, Sergio, Mi-
cheal, Maurits, Youp, Sander, Luke, 
Tommy en Koen de helden van dit 
verhaal. De eerste wedstrijd is te-
gen de Dolfijn 5-0 winst, de twee-
de tegen het Startnest 1-0 winst, 
derde en laatste tegen de Vuurvo-
gel 2-0 winst en dus door naar de 
halve finale op 30 maart. Daar ko-
men we de volgende tegenstan-
ders tegen het Startnest 1-0 winst, 
tweede de Vuurvogel 2-1 winst en 

als laatste tegen de Springschans 
0-0 gelijkspel en dus de finale op 
8 april is gehaald! Vrijdag 8 april en 
de heren zijn licht gespannen voor 
de finale, 18.30 u en de eerste wed-
strijd begint tegen de Springschans. 
Met een licht windvoordeel begin-
nen we, het spel speelt zich hoofd-
zakelijk af op het middenveld enke-
le kansjes voor ons gaan net over 
of naast. In het tweede deel krijgt 
de Springschans het windvoordeel 
en Bart treedt een paar keer fan-
tastisch op en helaas eindigt deze 
wedstrijd in een bloedeloze 0-0. 
 
Er tegenaan
De tweede wedstrijd gaat tegen de 

Springschans vanaf de eerste mi-
nuut gaan de mannen er vol te-
genaan, na een paar kansen voor 
ons krijgen we een corner die Ser-
gio mooi voorbrengt Koen schiet 
in maar de bal wordt weggewerkt 
Tommy vangt op en met een feno-
menale krul legt hij de bal in het 
netje 1-0. In de tweede helft dringt 
de Springschans nog wel aan maar 
wederom staat Bart super te keepen 
en behoudt de 0. Derde en laatste 
wedstrijd is tegen de Vuurvogel vo-
rige week nipt van gewonnen en nu 
moeten we winnen willen we kam-
pioen worden. Het spel golft op en 
neer en wij hebben wel de beste 
kansen een schot redt de keeper en 

eenmaal gaat de bal over. Koen eist 
de bal op gaat lekker aan de slalom 
en geeft dan voor waar Tommy staat 
en dan staat het 1-0.  In de twee-
de helft golft het spel nog steeds 
op en neer vooral de grote jongen 
van de Vuurvogel is aan de bal snel 
maar wordt prachtig naar buiten ge-
drukt door alle verdedigers en mid-
denvelders hij krijgt geen kans om 
te schieten. Wij krijgen nog enkele 
kansjes maar helaas gaan deze er 
niet in. De scheidsrechter fluit af en 
dan barst alle vreugde uit de Kwik-
staart is KAMPIOEN van Uithoorn! 
Daar waar sommige coaches hun 
team aanpaste bleven Raymond en 
Dennis in hun jongens geloven en 

Van links naar rechts: (boven): Luke Heemsbergen, Bart Shukking, Maurits Kok, Pim van Ginkel, Youp Hafkamp, Michael van Soest, Tim Peeters, Sergio Drenth, 
Tommy Fluks (onder): Joeri van Diemen, Koen Bruning, Sander Streefkerk, Raynor van de Weijden, Coen Lodder

De meiden van basisschool De Kwikstaart stonden achter “hun” mannen!

haalden er geen jongens uit groep 
8 bij maar gingen gewoon uit van 
het eigen groep 7 team. Jongens 
bedankt voor deze voetbal thrillers, 
de school, klasgenootjes, ouders, 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes 
en nichtjes hebben in volle teugen 
van jullie mogen genieten dank jul-

lie wel en nu op naar de regio fi-
nale!! Wie weet waar dit mooie ver-
haal gaat eindigen wij houden u op 
de hoogte..

P.S.: 
Ook de meiden van harte gefelici-
teerd met jullie kampioenschap!!




