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Veel belangstelling bij
presentatie IVN bomenboekje
Regio - Dinsdagavond 3 april was
NME-centrum De Woudreus bijna te
klein om een zitplaats te bieden aan
alle geïnteresseerden, die de onthulling van het nieuwe bomenboekje
van het IVN wilden meemaken. Wie
vooral gekomen was om het boekje zelf te bemachtigen, moest zijn
geduld nog even bedwingen. Eerst
werd een presentatie gegeven over
al het moois dat er direct om de hoek
op het gebied van bomen te beleven valt. En dat bleek heel veel te
zijn: voor mooie, idyllische, indrukwekkende of ronduit spectaculaire
bomen hoef je echt niet ver te reizen. Ze staan vaak gewoon in het
park om de hoek, of zelfs in de eigen straat. Maar ook een klein hazelaarbloempje van 1 cm groot bleek
bij aandachtige beschouwing ontroerend mooi.
Na een klein uurtje was het dan zover: de burgemeesters Divendal van
De Ronde Venen en Oudshoorn van
Uithoorn kregen uit handen van de

presentator en medeauteur van het
boekje, natuurgids Chiel Bakkeren,
de eerste officiële exemplaren aangeboden. Met het verzoek of zij zich
wilden inspannen om het beheer van
het groen in de beide gemeenten –
en met name de bomen – op hoog
niveau te houden en waar mogelijk
nog te verbeteren. De avond kreeg
een vervolg op Paaszaterdag, met de
eerste bomenwandeling in Wilnis.
Ondanks de frisse ochtend genoten
de deelnemers van de bomenrijkdom en de onverwacht boeiende details die gewoon om de hoek te vinden waren. Een hamerende specht
was het daar zo te horen hartgrondig
mee eens. Op 8 juli is er een bomenwandeling in Uithoorn en in het najaar in een van de andere 3 kernen.
32 bomen
Het bomenboekje bevat beschrijvingen van 32 soorten bomen, die
in onze gemeenten voorkomen. De
tekst en de vele foto’s (alle gemaakt

door IVN natuurgidsen van bomen
in de gemeenten) zijn erop gericht
om de herkenning van de boomsoorten in de verschillende seizoenen zo eenvoudig mogelijk te maken. Het boekje bevat bovendien 5
kaarten met wandelroutes door Abcoude, Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis met daarop aangegeven waar welke boomsoort te
vinden is. De uitgave is op milieuvriendelijke wijze gedrukt bij de firma Ecodrukkers en voorzien van
een handige ringband en opbergvak voor de kaarten. Voor 7,50 euro is het te koop bij verkoopadressen van het IVN (in elk van de 5 genoemde kernen één, zie www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn); het zal
ook bij enkele boekhandels te verkrijgen zijn. Van harte aanbevolen!
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rabo
Dichtbijfonds, Lions Mijdrecht-Wilnis en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wethouder Schouten voert motie
Ronde Venen Belang over afval niet uit
Aanschaf papiercontainers een mislukte 1 aprilgrap?
De Ronde Venen - In de begrotingsvergadering van november
2011 is een motie van Ronde Venen Belang over huishoudelijk afval unaniem aangenomen. In de
motie wordt het College opgedragen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om opbrengsten uit huishoudelijk afval te genereren. Het
doel van deze motie was om de gemeentelijke financiële positie te verbeteren. Wethouder Schouten is nu
gekomen met een voorstel om papiercontainers aan te schaffen. Alleen de kosten van de containers is
al ruim 425.000 euro. De wethouder
denkt blijkbaar dat hij doet wat er in
de motie van hem werd gevraagd,
want hij verwijst bij het voorstel zelfs
naar de motie van Ronde Venen Belang. Reden voor ons om de mening
van fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang te
vragen. Is hij echt blij met dit voorstel van de wethouder en is dit wat
hij bedoelde?
“Als gemeenteraad mag je er op
vertrouwen dat een aangenomen
motie wordt uitgevoerd. In dit geval is hier totaal geen sprake van.
Wij hebben in de motie gevraagd
het hele afvalgebied te onderzoeken. Vervolgens haalt hij alleen het
papier er uit. Op zijn zachtst gezegd
een gemiste kans. Wij zijn uitermate
teleurgesteld en we verwachten dat
de andere fracties het met ons een

zijn. Wij willen dat er een kritisch
onderzoek wordt gedaan naar het
totale afval van de huishoudens in
onze gemeente. Nu kijkt deze wethouder maar naar een klein onderdeel daarvan.”

Anco Goldhoorn

Wethouder Schouten

“Kun je dit toelichten?”
“In de begrotingsraad hebben we
dit uitgebreid toegelicht. Afval is
big business geworden. Niet alleen
neemt de prijs voor grondstoffen
toe, door een grotere vraag, maar
ook de totale hoeveelheid restafval,
dat in de grijze containers zit, neemt
al jaren af. Daartegenover staat dat
er heel veel capaciteit aan verbrandingsovens is bij gekomen. In dat
spanningsveld moet je als gemeente zorgen dat je zo weinig mogelijk
kosten aan afval kwijt bent of sterker nog, je moet zorgen dat je als
gemeente opbrengsten uit afval genereert. Maar dan moet je anders
willen denken dan in bestaande patronen en daarin zijn we zo teleurgesteld. De wethouder maakt zich
er nu wel heel erg gemakkelijk van
af.”
“Hoe bedoel je?”
“We hadden in de motie gevraagd
om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om afval tot waarde te
maken. Daarvoor hebben we diverse mogelijkheden aangedragen,
maar ook op de wettelijke ontwik-

kelingen gewezen, waardoor we
de mogelijkheid krijgen extra opbrengsten uit afval te genereren.
Dat hebben we in het interview van
16 november jl. in deze krant ook
heel duidelijk aangegeven. Ik wil
het nog wel even herhalen.
Systeem gemeente
Pijn acker Nootdorp
In de gemeente Pijnacker Nootdorp
is een heel interessant initiatief gestart om de hoeveelheid restafval te
verminderen. Inwoners van die gemeente kunnen een aantal soorten huishoudelijk afval inleveren bij
speciale inzamelpunten van Ryck
(Nederlandse Recycle Bank). Bij inlevering van papier en textiel ontvangt men 0,05 euro per kilogram.
Bij inlevering van plastics en kleine
elektronische apparatuur 0,25 euro
per kilo. Dat wordt bijgeschreven op
een elektronische pas. Bij bedragen
van meer dan 10 euro wordt dit uitgekeerd. Per gezin wordt jaarlijks zo
gemiddeld 75 euro gespaard. Veel
inwoners sparen hiermee voor verenigingen, kerken, andere goede
doelen of voor de kinderen en kleinkinderen. Als je dat vertaalt naar De
Ronde Venen spreek je - bij deelname van alle inwoners- over ongeveer 1 miljoen euro, een bedrag dat
veel hoger is dan bijvoorbeeld de
kortingen op de subsidies. Volgens
ons een heel interessant initiatief,
dat mogelijkheden biedt. Maar dan
moet je dat als wethouder wel serieus willen onderzoeken. Als serieuze bestuurder moet je dat gewoon
voor je inwoners doen. Nu lijkt het
voorstel meer op wat broddelwerk
en met het plan van wethouder
Schouten worden heel veel verenigingen gewoon keihard de dupe.
GFT-afval
Een andere mogelijkheid is het GFTafval te vergisten en omzetten naar
Biogas. Als je dan de auto’s van
de gemeente op dit gas laat rijden
draag je in één keer heel veel bij
aan de gemeentelijke CO2 doelstellingen. Wellicht biedt samenwerking met andere gemeenten op dit
punt heel veel mogelijkheden op.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

Puzzelen met
onze ruimte

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

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

Lees In de provincie
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. €25,- p.mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:

www.c-rvanderwilt.nl

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

Schoorsteenwerkzaamheden
Schoorsteenvegen
Schoorsteenrenovatie-/bouw
TNO RVS binnenvoeringen
Infrarood camera-inspectie
Betonherstel

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

VOEGERS
GEZOCHT
Gevelwerkzaamheden
Gevelreiniging
Vochtbehandeling
Antigraffiti behandeling
Voegwerken
Uithakken, slijpen, voegen
Zandstralen

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
Belasting op verpakking
verdwijn t
Het wettelijk kader van huisafval wijzigt per 1 januari 2013 aanzienlijk. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de belasting op verpakkingen gaat vervallen. Deze belasting ging uiteindelijk naar de afvalverwerking, waardoor gemeenten
meer geld kwijt zullen zijn aan bijvoorbeeld verbranden van afval. En
daarmee gaan de reinigingsrechten
weer omhoog. Ook het statiegeld
op plastic flessen wordt afgeschaft.
Bij ongewijzigd beleid leidt dit ook
tot hogere kosten. In onze gemeente recyclen bedrijven plastic. Zij zijn
bereid voor plastic te betalen. Niet
alleen levert dat geld op, maar het
levert ook een bijdrage aan de lokale economie. Ook dat biedt toch voldoende aanknopingspunten?
Rol voor PAUW-bedrijv en
In elektronische apparatuur zitten heel veel metalen, die zelfs zo
zeldzaam worden dat deze grondstof uitgeput raakt. Iridium bijvoorbeeld is voor GSM’s heel essentieel.
Over 20 jaar is deze grondstof uitgeput. Recycling wordt dus noodzakelijk. Maar er zijn meer metalen.
Koper bijvoorbeeld wordt slechts
voor een heel beperkt percentage
hergebruikt. Dit biedt mogelijk weer
perspectief voor de PAUW-bedrijven. Zij kunnen mogelijk een rol
spelen bij de demontage van elektronische apparatuur en terugwin-

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL
Burenruzie door geluidsoverlast
Mijd recht -Twee buurmannen kregen het aan het begin van de nacht
van woensdag 4 op donderdag 5
april aan de stok met elkaar. Beiden
werden aangehouden.
Rond 00.15 uur kreeg de politie de
melding van een burenruzie op de
Industrieweg, waarbij iemand zou
zijn mishandeld. Agenten gingen ter
plaatse en spraken eerst met een
33-jarige bewoner. Hij verklaarde al
langer een conflict met zijn 38-jarige buurman te hebben over geluidsoverlast. Dat was nu geëscaleerd,
waarbij een schermutseling tussen
de mannen was ontstaan en een
deur van de woning van de 33-jarige man sneuvelde en een ruit van
de woning van de 38-jarige man. De

nen van metalen. Wij zien dat zeker
als een mogelijkheid, nu de Sociale Werkvoorziening zwaar te lijden
heeft onder de bezuinigingen.
Als je dit allemaal de revue laat passeren, kun je toch niet anders zeggen, dat de wethouder de motie niet
heeft uitgevoerd?“
“Wat moet de wethouder
nu doen?”
“Leuke vraag. Allereerst moet de
wethouder maar eens aan het werk.
Hij moet eerst maar eens de motie uitvoeren en niet met een waanzinnig voorstel over papiercontainers komen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is om in
deze tijden van crisis 450.000 euro te investeren? En dat op termijn

33-jarige had letsel aan zijn arm en
gezicht en deed aangifte. Agenten
gingen vervolgens naar de woning
van de 38-jarige man en hielden
hem aan. Hij bleek eveneens hoofdletsel te hebben en beschuldigde
op zijn beurt zijn buurman van mishandeling en deed eveneens aangifte. Daarop werd ook de 33-jarige man aangehouden. Beide verdachten zijn naar het politiebureau
overgebracht en zij zijn voor nader
onderzoek ingesloten. Omdat beide
mannen hoofdletsel hadden, kwam
een ambulance naar het politiebureau. Zij werden onderzocht, maar
hoefden niet naar het ziekenhuis te
worden gebracht. Uit het verhoor
van beide mannen zal moeten blijken wat er precies is gebeurd.

veel verenigingen, kerken en scholen etc. ook geen geld meer krijgen
voor de papierinzameling? Wij zijn
benieuwd hoe dat maatschappelijk middenveld met allerlei vrijwilligers in onze gemeente denkt over
de plannen van wethouder Schouten. Als betrokken bestuurder zal
hij met al die organisaties natuurlijk
wel van te voren afstemmingsoverleg hebben gevoerd over de uiteindelijke consequenties van zijn plan.
Wij zijn benieuwd naar die reacties
en het draagvlak dat hij van de verenigingen, kerken en scholen heeft
gekregen.
We dachten echt dat het persbericht een 1 aprilgrap was, een slechte weliswaar, maar het was nog veel
erger”, aldus Anco Goldhoorn.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.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@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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

vinkeveen
Voorbancken 22

Oprichten bedrijfsruimte met bedrijfswoning

2010/0619

30-3-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aanvraagnr.

datum
ontvangst

W-2012-0184

3-4-2012

W-2012-0176

30-3-2012

Vervangen van de buitenkozijnen Bouwen

W-2012-0178

30-3-2012

Bouwen

W-2012-0180

4-4-2012

Herenweg 48
Provinciale weg 19
Provinciale weg 19
Meerkoetlaan 9

Vervangen van een balkonhek
aan de achtergevel
Vernieuwen van een berging
Slopen van een schuur
Oprichten van een loods
Verwijderen van asbest uit de
woning

Bouwen
Slopen
Bouwen
Slopen

W-2012-0186
W-2012-0181
W-2012-0182
W-2012-0185

2-4-2012
4-4-2012
4-4-2012
3-4-2012

waverveen
Selijnsweg 36 t/m 42,
46 en 50 t/m 54

Vergroten van een berging

Bouwen

W-2012-0183

2-4-2012

abcoude
Gein-Zuid 50
Laan van Binnenrust 1

mijdrecht
Proostdijstraat 35
vinkeveen
Aetsveld 22

aard van het project

activiteiten

Bouwen van een verdieping op
Bouwen
bestaande hooiberg
Wijzigen van een vergunning
Bouwen
(vereenvoudigen/verkleinen van
de uitbreiding en het niet
realiseren van de kelder. De
garage wordt niet meer vergroot)

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Koppeldijk 15

de hoef
De Hoef Oostzijde 1

vinkeveen
Plaswijk 66

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Uitbreiden aan de achterzijde
van de woning

Bouwen
Monument RO
(afwijken
bestemming)

W-2012-0095

2-4-2012

Bouwen van een nieuw
poldergemaal

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0058

2-4-2012

Slopen en bouwen van een
woning

Bouwen
Slopen

W-2011-0654

2-4-2012

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

evenement

locatie

activiteit

za. 12 mei
van 10.00-17.00 u

Goud in je wijk

Diverse woonkernen

Bewoners gaan aan de slag
in directe leefomgeving

di. 17 + do. 19 mei
van 09.00-21.00 u

Pony- en paardenconcours

Lange Coupure 3a,
1391 KN Abcoude

Verkeersstremmingen,
geen wegafsluiting

9 juni
van 10.00-18.00 u

Taptoe Mijdrecht

Optocht van Windmolen Versterkt geluid v/a 12.30-16.00 uur
naar Raadhuisplein,
op het Raadhuisplein in Mijdrecht
3641 EE Mijdrecht

vr. 31 aug. 09.00 u.
t/m zo. 2 sept.
17.00 u.

Waterweekend van
de scoutinggroep
Laurentius

Zandeiland 1,
3645 AX Vinkeveen

Versterkt geluid

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00
uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van
een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer
0297-291671 of 0297-291835.
prOGrammaraad weideGebied
De programmaraad Weidegebied heeft zijn radio- en tv advies uitgebracht. Op www.derondevenen.nl kunt u
de adviezen inzien. Volg hiervoor de volgende stappen vanaf de homepage: Bestuur en organisatie >Gemeenteraad >Adviescommissies >Programmaraad Weidegebied. Op deze webpagina vindt u ook meer informatie
over het indienen van bezwaar.
verGaderinG cOmmissie publieke werken 11 april 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 13 maart 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012
a. Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12.
De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd.
b. Kapbeleid (aanpassing APV), raadsvoorstel 0014/12.
Het beleid met betrekking tot het kappen van bomen in de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude is geëvalueerd en geanalyseerd, waarna er voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen nieuwe regelgeving wordt voorgesteld.
c. Papiercontainers, raadsvoorstel /12.
Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van papiercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De
Ronde Venen nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het
hergebruik van oud papier geoptimaliseerd.
6. Overige punten
a. 1e bestuursrapportage 2012
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
b. Evaluatie uitvoering motie groenbeleid
Het college wordt verzocht om naar aanleiding van de ingediende motie van de fractie D66 de huidige stand
van zaken aan te geven.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken / samenlevinG 16 april 2012
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 30 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 12 maart 2012
5. Punten voor de raad van 26 april 2012
a. Nota kernenbeleid, raadsvoorstel 0012/12.
De Beleidsnota Kernenbeleid geeft de visie weer van het college op het kernenbeleid en legt een basis voor de
invulling daarvan voor de rest van de collegeperiode en de periode daarna. In deze nota wordt uitgewerkt hoe
de gemeente het kernenbeleid in de diverse kernen wil vormgeven. Wat zijn de rollen van de dorps- en wijkcomités, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waaronder de contactfunctionarissen. Hoe vindt de communicatie plaats met de kernen en wijken, welke resultaten worden verwacht etc.
b. Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12.
In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaanvragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst.
De raad wordt voorgesteld dit beleidskader vast te stellen.
6. Overige punten
a. 1e bestuursrapportage 2012
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie
geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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Meer informatie?
Heeft u vragen over de PRS?
Benieuwd wat dit gaat betekenen
voor het wonen, recreëren en
het landschap in uw omgeving?
Raadpleeg dan onze website:
www.puzzelenmetdeprovincie.nl.
Hier vindt u ook een speciale
viewer, waar u via een
plattegrond van de provincie de
voor u relevante passages uit

Puzzelen voor een mooie,
aantrekkelijke provincie
Utrecht is een diverse
provincie. Denk alleen al aan
de verschillen in het landschap.
Het weidse karakter van het
westen en het heuvelachtige,
bosrijke oosten. Maar ook: een
kleine provincie waar heel veel
mensen prettig willen wonen,
werken en recreëren.
Om de provincie zo mooi
en aantrekkelijk te houden,

PS

moet de manier waarop we
omgaan met die kleine ruimte
goed geregeld zijn. Dat doet
de provincie Utrecht nu met
de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS). Een
uitgebreid document waarin we
de komende vijftien jaar van ons
ruimtelijk beleid vastleggen. Dit
doet de provincie natuurlijk niet
alleen. De PRS is samengesteld

GS

braakliggend terrein in de bebouwde kom nieuw leven
in willen blazen. En niet, alleen maar omdat het
goedkoper is, nieuwe weilanden volbouwen. Wij
vinden herstructurering en transformatie daarom
de centrale opgaven in de PRS.
Echter, om in de grote woningbehoefte in onze
regio te voorzien, zijn ook enkele uitbreidingen
nodig. GroenLinks pleit ervoor dat deze nieuwe
woningen en bedrijven niet alleen met de
auto goed bereikbaar zijn, maar ook met het
openbaar vervoer en de fiets. Dan benutten
we onze ruimte duurzaam!” Kijk ook op
http://provincieutrecht.groenlinks.nl.

‘We gaan uit van wat we al
hebben’

Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke
Ontwikkeling: “De komende 15 jaar gaan
we veel minder nieuwe dingen ontwikkelen.
Die tijden zijn voorbij. Onze maximale energie
gaat uit naar een kwaliteitsverbetering van
wat we al hebben. Denk aan nieuwe functies
voor verouderde en leegstaande kantoren, of
aan binnenstedelijk bouwen. We gaan echt
voor kwaliteit in deze PRS. Dit
geldt ook voor de natuur:
natuurgebieden worden

U kunt de PRS
ook volgen op
twitter via
@utrechtpuzzelt.

‘Vooral binnenstedelijk
bouwen’

in nauw overleg met
maatschappelijke organisaties,
waterschappen en gemeenten.
Maar we willen ook uw mening
horen! Van 3 april tot 14 mei kan
iedereen met een zienswijze zijn
of haar mening geven.
Op deze pagina leest u meer
over ons ruimtelijk beleid
en manieren om aan meer
informatie te komen.

‘Duurzaam ruimtegebruik’

Florian Bekkers, statenlid voor
Groen Links: “In de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)
staan voor GroenLinks slim en
zorgvuldig ruimtegebruik voorop.
GroenLinks staat voor een provincie
Utrecht met afwisseling van steden,
dorpen, natuur, agrarisch gebied,
waardevolle cultuurhistorie
en mooie landschappen.
Dat betekent dat we eerst
verouderde bedrijventerreinen,
leegstaande kantoren en

de PRS kunt terugvinden. Ook
ligt er op uw gemeentehuis een
nieuwe editie van ‘Provincie
Utrecht Magazine’ met meer
informatie.

in de ontwerp-PRS planologisch beschermd.
Dat wil zeggen dat we in waardevolle,
kwetsbare gebieden geen ontwikkelingen
toestaan. Tegelijkertijd maken we minder
kwetsbare natuur beter toegankelijk voor
mensen. Overigens gaan we voor
een groot deel ook uit van
continuïteit. De goede
ontwikkelingen van de
afgelopen jaren zetten
we voort.”

Koos Koolstra, directeur de
Alliantie regio Amersfoort,
over het onderwerp ‘Wonen’
in de PRS: “De Alliantie
ondersteunt de keuze om
vooral binnenstedelijk nieuwe
woningbouw te realiseren. Wij
werken samen met gemeenten
andere corporaties in Amersfoort
en in de regio om vraag en
aanbod goed af te stemmen

Agenda
U bent van harte welkom op
één van onze
PRS-informatieavonden,
van 19.30 tot 21.30 uur. Het
zijn inloopavonden; u kunt
aansluiten wanneer het u
uitkomt.
17 april Cultuurhuis Doorn,
Kerkplein 2 Doorn
19 april De Observant,
Stadhuisplein 7 Amersfoort
24 april Zalencentrum La
Fontaine, La Fontaineplein 31
Woerden
26 april Provinciehuis,
Archimedeslaan 6 Utrecht

en afspraken te maken over
voorzieningen. Zo versterken
we elkaar en bewaken we de
specifieke aantrekkingskracht
van zowel de stad als de regio.
In diverse wijken in Amersfoort
werken we aan vitale wijken
door sloop en nieuwbouw.
In de omliggende kernen,
zoals Hoevelaken, ontwikkelt
de Alliantie kleinschalige
nieuwbouwprojecten voor
huurders en kopers die niet
in de stad willen wonen. Bij
het zoeken naar locaties om
binnenstedelijk te bouwen is
het belangrijk ook te kijken naar
leegstaande bedrijventerreinen
en kantoorpanden. Dat is
geen makkelijke opgave omdat
het voor bedrijven fiscaal
interessanter is een (leeg) pand
aan te houden dan tegen een
lager bedrag verkopen. Om
dit segment in beweging te
krijgen is druk vanuit de fiscale
omgeving nodig. De provincie
kan (en moet) hierin als
regisseur een belangrijke rol
gaan spelen.”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
25 april. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

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

De Ronde Venen - De overgang
van de vertrouwde basisschool
naar het voortgezet onderwijs is
een spannende periode: een nieuwe school waar de nieuwe ‘brugpieper’ weinig mensen kent, nieuwe
docenten, een ander schoolsysteem
met nieuwe vakken… Het is niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat dan het schoolwerk in orde
is. Sommige leerlingen weten niet
hoe ze het leren moeten organiseren of hoe ze al dat huiswerk moeten verdelen. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het
ene schooltype naar het volgende
kunnen worden begeleid door een
coach van het project Coach4you.
Dit preventieve mentoraatproject
van Gilde Nederland heeft dus tot
doel vroegtijdige schooluitval te
voorkomen. De één-op-één coaching is aanvullend op de normale schoolbegeleiding. De leerkracht
van groep 8 van de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking
komt voor deelname aan het project. Bijvoorbeeld omdat men wel
overtuigd is van het niveau van de
leerling maar omdat men risico’s
aanwezig acht dat hij of zij desondanks te veel afgeleid is/wordt en
daardoor doubleert of afzakt naar
een lager niveau dan bij hem of
haar past. De leerkracht bespreekt
dat dan met de leerling en de ouders/verzorgers en meldt de leerling
aan bij Coach4you.
Coach4you wordt in De Ronde Venen verzorgd door Gilde Noordwest
Utrecht, een organisatie die geheel
uit vrijwilligers bestaat. Het project
wordt hier sinds drie jaar met veel
succes uitgevoerd. En voor het nieuwe schooljaar zijn er ondertussen
zóveel leerlingen aangemeld dat het
aantal beschikbare coaches tekortschiet. Hiermee dreigt Coach4you

slachtoffer van haar eigen succes te
worden.
Dringend vrijwilligers gezocht!
Daarom wordt er op donderdag 19
april om 19.15 uur in Mijdrecht een
voorlichtingsbijeenkomst
gehouden voor mensen die er wel iets
voor voelen om zich als vrijwilliger
voor een brugklasser willen inzetten. De organisatie denkt dan aan
mensen die met hun kinderen deze fase achter de rug hebben en/of
die vanuit hun achtergrond affiniteit
hebben met deze problematiek. De
coaching is zeker geen huiswerkbegeleiding maar eerder een frequent
gesprek met ouders en kind waarbij
ouder en kind met de coach praten
over hoe het gaat. De coach geeft
daarop feedback en houdt daarmee
vooral de spiegel voor. Ouder(s) en
kind zullen het uiteindelijk dagelijks zelf samen moeten doen. Coach4you is nadrukkelijk op zoek naar
mensen die belangstelling hebben
voor en opgeleid willen worden tot
coach en bereid zijn gedurende een
periode van 18 maanden een brugklasser met raad en daad terzijde te
staan. Meer informatie over het project en de rol van coach is te vinden
op www.coach4you.org.
Coach4you wordt in De Ronde Venen verzorgd door de vrijwilligersorganisatie Gilde Noordwest Utrecht.
Hebt u belangstelling voor Coach4you als vrijwilliger en/of wilt u
graag aanwezig zijn op de bijeenkomst van 19 april a.s. neemt u dan
even contact op met Gilde Noordwest Utrecht. Dat kan het beste via
een e-mailtje aan Marie-José Wesselingh (mjwesselingh@gmail.com)
of André de Graaf (andre.de.graaf@
xs4all.nl) of telefonisch resp. via
0622141964 of 0681832601. Doet
u mee?

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

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

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Schilderijen bij
De Christenvrouw
ding van gedeelten uit de Bijbel
of aanverwante thema’s. Zij weet
zich hierin afhankelijk van God en
geleid door de Geest. Deze avond
komt ze met een serie schilderijen, namelijk ‘Vrouwenportretten uit de Bijbel’. Het belooft een
mooie avond te worden.
De aanvang is 20.00 uur en de
koffie/thee staat klaar om 19.45
uur in gebouw ’t Kruispunt aan
de Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht (bij de Chr.Geref. Kerk).
Iedereen is van harte welkom!

Mijmeringen

Help een brugger
over de brug!

zORG &
dIENSTvERLENING

dOkTERSdIENSTEN

De Ronde Venen - Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen,
donderdag 19 april a.s., komt mevrouw Anneke Kaai-van Wijngaarden bij vereniging De Christenvrouw met een serie van door
haar gemaakte schilderijen. Zij
is een predikantsvrouw, geboren
in Naarden. Haar opleiding volgde zij aan de Gooise Academie
voor Beeldende Kunsten en aan
de Rietveld Academie te Amsterdam. Anneke Kaai verbeeldt in
haar schilderwerken haar emoties die ontstaan zijn naar aanlei-

Coach4you:

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met
lange haren en pluimstaart met ringen; de kater heeft
gekleurd bandje om.
- Uithoorn, Zegge: zwart-witte poes; zij is stevig en heeft witte
voetjes en zwarte stip op neus.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl
onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater. Lang en slank.
Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant: aan komen vliegen, agapornis of splendid
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: Rode kat met witte poten en
witte bef.
- Uithoorn, Amstelkade: Amerikaanse Bull Terrier. Wit met een
paar donker vlekjes op het oor. Hij draagt een halsband met
buldog er op en heeft een korte staart. Het is een ongecastreer
de reu.
- Mijdrecht, Pastoor Kannelaan: Cypers katertje. Niet gecastreerd.
- Mijdrecht. Molenwiek: Konijn. Wit-zwart-bruin.
- Vinkeveen, Demmerik: Beige konijn.
- De Kwakel, Drechtdijk: 2 zwart-witte katten. 1 poes, zij heeft wit
om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte voetjes.
Zij draagt bandje van de Dierenbescherming. Het katerje heet
4 witte voetjes een witbefje en een wit vlekje onder zijn kin.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Politiek
Door Flavoring
Iedereen heeft er mee te maken of wordt er door geraakt. Jong of
oud, ziek of gezond, goede opleiding of niet, we maken allemaal deel
uit van de maatschappij. En mijn inziens spreek je over politiek zodra
het over meer dan twee mensen gaat. Is er een derde in het spel dan
moet je rekening houden met diens gevoelens en kun je diegene niet
buitensluiten. Momenteel ben ik gezond, werk ik en betaal ik netjes
mijn belastingcentjes en mopper ik op alle bezuinigingen, net als iedereen. Maar wat als ik over een paar jaar niet meer gezond ben, afhankelijk ben van een uitkering om rond te komen en voor mijn kinderen te zorgen?
Kortom, we kunnen niet alleen aan ons eigen hachje denken, want
het leven is veranderlijk. Voordat je het weet kun je aan de andere
kant van de medaille staan. En daarom ben ik wel blij dat ik in deze
samenleving woon die gebaseerd is op zorg voor iedereen, nog wel!
Nog niet zo lang geleden schreef ik hier over mijn zoektocht naar
een auto en schetste ik een ietwat sarcastisch beeld van de gemiddelde autoverkoper. Nu blijkt dat die column toch wel wat stof heeft
doen opwaaien, gezien een reactie die de redactie ontving van een
autoverkoper. Het grappige is dat ik altijd probeer om datgene wat
ik schrijf vooral vanuit mijn eigen perspectief te doen, zonder daarbij met de vinger te wijzen naar anderen. Soms ontkom je er echter
niet aan bij een column. Sterker nog, sommige mensen zullen beweren dat een column niet kan zonder een flinke dosis sarcasme en kritiek. Dus kom ik even uit mijn comfortzone kruipen en hoop ik dat deze column ook stof doet opwaaien. Sterker nog, ik hoop dat een flink
aantal mensen in de politiek zich aangesproken voelen op zo’n manier dat ze veel meer gaan luisteren naar de inwoners van hun gemeente!
Ik maak me zorgen over de landelijke politiek maar hou het nu dicht
bij huis en wil het hebben over de gemeente politiek, want die kunnen ook blunderen zeg! Ik zal een kleine opsomming maken en ik ga
het niet hebben over de achtergronden over hoe het zo gekomen is.
Ik ben gewoon een burger die van alles ziet, net als iedereen. Wat te
denken van de N201 waar ze nu al pak ‘m weg zo’n 30 jaar mee bezig zijn. Je zou denken dat ze dan wel een lange termijn visie hebben
ontwikkeld in al die jaren, maar nee hoor we houden het gewoon op 2
rijbanen door de tunnelbuis onder de Amstel. Stel je voor dat we denken aan de toekomst en aan al het verkeer wat maar meer en meer
wordt en meteen nog een tunnelbuis hadden aangelegd. Nee, dat
zien we wel als de tijd daar is en dat de tijd vliegt weten we allemaal.
Of wat te denken van het levensgevaarlijke punt op de kruising van
de N201 en de Noordammerweg bij Uithoorn. Er zou een veilige oversteek komen voor de fietsers, maar deze is er nog steeds niet. De wijk
Legmeer-West plus brede school staan er al vijf jaar dus ook hier
klopt er iets niet met de lange termijn visie. Iets met de grond die nog
niet officieel van de gemeente is, waardoor de oversteek niet afgemaakt kan worden. Maar dit kon men toch echt van te voren wel bedenken. Ondertussen rijden er elke dag honderden fietsers met gevaar voor eigen leven en vergeet de stress niet van de automobilisten die al die fietsers links en rechts voorbij zien schieten. Het zijn
onze zonen en dochters die daar fietsen, op weg naar school of naar
de sportclub. Moet er eerst een dodelijk ongeluk gebeuren voordat
er orde op zaken wordt gezet? Het zal niet de eerste keer zijn in Uithoorn.
En als ik dan toch bezig ben als een Don Quichot. Wat moeten straks
alle mensen die in de drie laatste flats wonen van de Europarij te Uithoorn? Zij zullen ergens huisvesting moeten krijgen en dat zal om
een behoorlijk aantal gaan. Heeft Uithoorn zoveel betaalbare huurwoningen over voor deze groep? Ik kan het me haast niet voorstellen
en als het er al is, zijn de starters op de huurmarkt waarschijnlijk de
dupe hiervan. Zij zullen moeten wachten.
Kortom er is een hoop te verbeteren en ik hoop dat de heren en dames politici dit ook gaan doen, maar wel met een gedegen lange termijn visie alstublieft!

Vrijdagavond Koopjesavond

Quinty eerste prijswinnaar
bij Karamba Kids Store
Mijdrecht – De eerste prijswinnaar van Karamba Kids Store, ter
gelegenheid van de vrijdagavondkoopjesavond van Koopcentrum
Mijdrecht is bekend. Quinty Veerhuis heeft op de koopavond van 13
maart bij Karamba Kids Store nieuwe kleding gekocht en is via loting de gelukkige winnares geworden van het kinderpartijtje bij
Wooden Cup Productions. Quinty Veerhuis is 9 jaar, zit in groep 6
van de Proostdijschool en wordt 16

april 10 jaar. Quinty zit al twee jaar
op zang-en dansles. Nu kan zij samen met haar vriendinnen een echte CD opnemen in een echte geluidsstudio.
Ook deze vrijdag is er weer Vrijdagavond Koopjesavond in het Koopcentrum Mijdrecht. Zo’n 35 winkeliers doen aan deze actie mee en
hebben allen speciale koopjes en/of
kortingen. Zie voor deze aanbieding
het hart van deze krant.
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treinen reden geloofde de NS het
wel. In 1950 schrapten ze het volledige reizigersvervoer op het net. Het
goederenvervoer deed het daarna
nog enkel decennia heel redelijk. In
1986 was het uiteindelijk ook daar
mee gedaan. Na 75 jaar restte er
voor de Haarlemmermeerlijnen alleen maar vergetelheid.

Algemene ledenvergadering historische vereniging

De aantrekkingskracht van
een hopeloos spoor
Aalsmeer - De Ronde Venen - Na
de Algemene Ledenvergadering
van de Historische Vereniging ‘De
Proosdijlanden’ op donderdag 19
april a.s. houdt Wim Wegman een
lezing over de aantrekkingskracht
van een hopeloos spoor.
Het lokaalspoor ‘de Haarlemmermeerlijnen’ werd in het begin van de
twintigste eeuw met gejuich ontvangen. Toen de allereerste trein op 2
augustus 1912 reed, vierden enkele plaatsen dagenlang feest. Eindelijk was er een einde gekomen aan
hun isolement.
Zo op het eerste gezicht ging het
‘de Haarlemmermeerlijnen’ voor de
wind. Het lokaalnet kreeg lijnen naar
Uithoorn, Alphen aan den Rijn en

toen

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

leuke manier meer te weten zijn gekomen over wat er in de R.-K. kerk
allemaal te zien is en waarvoor het
dient. In de klassen werd om 12.00
uur gezamenlijk geluncht. Alle kinderen hadden een week voor Pasen
een lootje getrokken met daarop de
naam van een klasgenootje, voor
wie ze een lunchdoos in paasstijl
mochten versieren. De dozen zagen
er prachtig uit. Er was veel aandacht
aan besteed om iets moois voor elkaar te maken. Na een gezellige,
smakelijke lunch was er nog een
uurtje tijd om gezellige activiteiten
met elkaar te ondernemen, waarna
de school om 14.00 uur uit ging.

‘Engelse’ open dag op
basisschool De Fontein

Paasfeest op de Antoniusschool

‘Een nieuw begin!’

den geleerd. Bij de kleuterklassen
was het even wennen. Maar ook
hier wisten de kinderen al goed in
het Engels te antwoorden. Bij de hogere groepen was het resultaat van
enkele maanden oefening duidelijk
merkbaar. Wanneer u niet in de gelegenheid bent geweest om langs te
komen tijdens de open dag, kunt u
altijd een afspraak maken voor een
bezoekje. U bent van harte welkom!

Open dag bij Joost en Liesbeth Samsom
op hun biologische boerderij
ten tevens de staldeuren open, want
om 12.00 uur gaan de koeien dansend naar de wei. Op deze dag kunt
u proeven van diverse biologische
producten. Er wordt zelfs kaas gemaakt op kleine schaal. De Jonge Agrarische Vrouwen (JAV) staat
met een stand op de boerderij: zij

Deze week: Mijdrecht, Bruggesloot

De ledenvergadering en de lezing
zullen gehouden worden in het Hervormd Verenigingsgebouw aan de
Herenweg 270 in Vinkeveen.
Aanvang: 20.00 uur.

zelfs naar Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Nieuwersluis. In 1918 werd
de laatste zijtak geopend, een stukje
spoor tussen Nieuwveen en Ter Aar.
Door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog kwam de HESM in de
problemen. De maatschappij hoopte de lijn voor 6.441.000 gulden aan
te leggen, maar de hele onderneming had 10 miljoen gulden gekost.
Door de toenemende concurrentie
van de bus nam het aantal reizigers
alleen maar verder af. In 1935 kondigde de spoorwegmaatschappij
de sluiting aan van de lijnen tussen
Haarlem en Hoofddorp, Leiden en
Hoofddorp en Alphen en Uithoorn.
Het overgebleven deel kwam uiteindelijk bij de Nederlandse Spoorwegen in beheer. Omdat er vaak lege

Vinkeveen - Donderdag 5 april is
het paasfeest gevierd op de Sint Jozefschool. Voor de kinderen van de
onderbouw waren eitjes verstopt
die vol enthousiasme gezocht werden en ingeleverd bij de paashaas.
In de aula waren sfeervolle hoekjes
gemaakt waar groepjes kinderen
van de bovenbouw zelfgemaakte
stukjes voorlazen aan de kinderen
van de onderbouw, die op hun beurt
weer een ingestudeerd liedje zongen. Ook de kindjes van de peuterspeelzaal `de Hummeltjes´ werden
hierbij betrokken. De groepen 5a en
5b hebben in de kerk een puzzeltocht gemaakt, waardoor zij op een

Wilnis – In verband met de 10 jarige
samenwerking met Stichting Koevoet, project ‘Adopteer een Koe’, zetten Joost en Liesbeth Samsom komende zaterdag 14 april hun deuren open voor eenieder die kennis
wil maken met de biologische boerderij, alsook met dit project. Zij zet-

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Of toch niet.. ?
Misschien kunnen uw ouders of
grootouders (of u ?) zich nog een
ritje herinneren met één van deze treinen of spannende verhalen
er over vertellen! De moeite waard
om te komen luisteren naar de heer
Wim Wegman.
Wat er zo intrigerend is aan de
spoorlijnen, legt journalist en schrijver Wim Wegman ons uit op de lezing van 19 april a.s. Wegman
schreef de afgelopen jaren twee
boeken over ‘de Haarlemmermeerlijnen’: Sporen en Sporen 2. Hij vertelt donderdag 19 april met een
groot aantal foto’s en anekdotes
over de geschiedenis van de lijn
en over de vele restanten die nog
steeds in het landschap zijn te zien.
U kunt alvast een indruk krijgen op
www. Haarlemmermeerlijnen.nl

Sint Jozefschool viert paasfeest
met gezellige activiteiten

Mijdrecht - Tijdens de open dag
op basisschool De Fontein konden
de bezoekers een kijkje nemen bij
de lessen Engels die daar gegeven
worden. Sinds het begin van dit jaar
krijgen de kinderen van groep 1 tot
en met 8 Engelse les.
Op deze ochtend was er ook een
gastdocent Engels aanwezig. Zo
konden de kinderen laten zien, wat
zij de afgelopen maanden al had-

Het Historische hoekje

zetten zich in voor de Stichting Milania, een project om de Keniaanse vrouw verder te helpen op het
platteland. Een gedeelte van de opbrengst van deze dag zal gaan naar
dit goede doel. Ook zal de Utrechtse natuurvereniging, die in De Ronde Venen actief is, met een voorlich-

tingsstand staan. De kinderen kunnen zich o.a. vermaken met het aaien van de kalfjes en een ritje maken
met de pony- of huifkar of zij kunnen spelen in een stroberg, etc.
Bij de boerderij staan drie Mongoolse tenten, deze dag kunt u ook daar
een kijkje nemen. Komende zaterdag is het zeker de moeite waard
een kijkje te komen nemen op de
biologische boerderij aan de Gagelweg 1 in Wilnis. De open dag is van
11.00 tot ca 17.30 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Kinderen kijken naar
kunst in de Veenhartkerk
Wilnis - Kunstwerken bekijken en
proberen te beschrijven wat de kunstenaar de kijker wil vertellen is iets
wat de kinderen van groep 7 van
de Koningin Julianaschool nog niet
veel gedaan hebben. Daarom was
het heel leuk dat zij in de Veenhartkerk de expositie ‘Jezus verbeeld’

mochten bekijken en aan de hand
van vragen bij de kunstwerken de
bedoeling van de kunstenaar proberen te ontdekken. De kunstwerken
verbeelden elk op een andere manier de Here Jezus en het was heel
mooi om met elkaar na te denken
over wat Jezus voor ons betekent.

De Hoef - Donderdag 5 april vierden de kinderen op de Antoniusschool het paasfeest.
Een week eerder hadden alle kinderen een potje gevuld met aarde en daar tuinkers in gezaaid.
Deze activiteit werd gesponsord door het bedrijf van één
van de ouders: Landgoed Plant.
(www.landgoedplant.nl) . De aarde werd met een grote kruiwagen
gebracht, met de fantastische hulp
van Pim, Thomas en Allan werden
de potjes gevuld.
De kleuters werden donderdagochtend verrast door de moeder van
Jorn. Zij speelde een heel leuk spel
over Vogel, Haas en Kikker. Gelukkig konden de kleuters Vogel hel-

pen zijn ei terug te vinden! Na het
speelkwartier ging iedereen naar de
kerk: alle groepen hadden iets ingestudeerd en het kinderkoor zong
leuke paasliedjes. Daarna was het
tijd voor de lunch. Elk kind had voor
een ander een versierde paasdoos
met lekkere hapjes gemaakt. Dat
was echt een succes! In de middag
werd er nog uitgebreid geknutseld.
De potjes tuinkers werden versierd
en de school was vol geknutselde kuikens, kippen en haasjes. De
kinderen in de bovenbouw deden
ook nog proefjes met eieren en een
paasquiz. De ouders van de paascommissie zorgden voor drinken en
iets lekkers. Het was al met al een
drukke, vrolijke en leerzame dag!
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Parochie begonnen met leeghalen kerkhof:

RE
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeente doe er wat aan…..
Vinkeveen - Helaas de gemeente heeft nog niet
in de gaten dat er een nieuw klimtoestel is aangelegd door de Vinkeveense jeugd. Het is leuk spannend en natuurlijk gevaarlijk. Rennend over een
balk vanaf de afvalcontainer naar de opslagcontainer.
Jammer, ik had de hoop dat de gemeente op een
locatie naast een speelterrein voor kinderen in ieder geval bij de aannemer zou eisen dat er bouwhekken om het ketenpark geplaatst worden. In

de winterperiode heb ik de gemeente al eerder
een mail gestuurd van gevaarlijke situaties bij dit
bouwterrein.
Ik hoop dat de gemeente nu wel zijn verantwoording neemt en het bouwterrein laat afzetten met
deugdelijk geklemde bouwhekken, zodat het
bouwterrein rondom is afgezet en er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan.
John van den Aardweg
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Op 5 januari 1917 wordt de eerste
‘Coöperatieve Groente- en Fruitveiling Vinkeveen’ opgericht. Tot 1980
speelt deze vaarveiling een belangrijke rol in het leven van de bewo-

Uithoorn - Vorige week dinsdagochtend bleek dat er op het oude rustieke kerkhofje aan het Zijdelveld een hoveniersbedrijf bezig was om alle beplanting bij de
graven weg te halen. Een vreemde zaak, aangezien er al ruim een
half jaar grote borden staan waarop
duidelijk te lezen valt dat het betreden van het kerkhof op eigen risico
is en dat het streng verboden is om
het onkruid weg te halen of nieuwe
plantjes te poten, dit in verband met
de aanwezigheid van asbest. Dit alles in opdracht van de R.-K. parochie, met medewerking van de gemeente Uithoorn. Voor heel veel bezoekers van het kerkhofje was dit
op zijn zachtst gezegd verdrietig,
maar het was niet anders. Ze bezochten hun geliefde nog wel, maar
zagen de boel verwilderen.
Onbeschermd
Heel vreemd was het dan ook dat
het door de parochie ingehuurde hoveniersbedrijf geheel onbeschermd planten, struiken, enz. lukraak van het kerkhof trok. Vereniging ‘Vrienden van het Zijdelhofje’
wist niet wat ze zag, temeer omdat
er nog een onderzoek gaande was
en er niet geruimd mocht worden:
“Wij hebben direct contact gezocht
met de AID van het ministerie van
LNV om hen het werk op het kerkhof aan het Zijdelveld te laten stilleggen. Helaas was het hoveniersbedrijf al vroeg begonnen, het kan-

Vinkeveense vaarveiling
komt weer tot leven
Vinkeveen - Vanaf aanstaande zaterdag 14 april is de tentoonstelling
‘Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste veiling van Nederland 19171980’ te zien in Museum De Ronde
Venen. De tentoonstelling wordt geopend door Cees Mooij, kleinzoon
van de oude veilingvoorzitter. Hij zal
als eerste de originele veilingklok
weer in werking stellen.

Werkzaamheden na uur
weer stilgelegd

ners van De Ronde Venen. Hier worden de producten van tuinders uit
de omgeving geveild. Niet alle tuinders kunnen hun producten over de
weg vervoeren, omdat hun tuinderij alleen per boot bereikbaar is. Met
een praam, een boot die met een
stok vooruit wordt geduwd, kunnen
zij het veilinggebouw binnenvaren.
Vandaar de naam vaarveiling. Door
schaalvergroting wordt de veiling
uiteindelijk overbodig en in 1980
opgeheven. Museum De Ronde Venen brengt deze kleinste veiling van
Nederland weer tot leven. Tijdens
deze tentoonstellingsperiode zul-

Zo ziet het er uit na het ‘bezoekje’ van de hovenier
toor van de AID was nog niet open.
Dat opent pas om 09.00 uur en de
werkzaamheden op het kerkhofje
waren reeds om 08.00 uur gestart.
Spijtig genoeg is nu een aantal graven van de beplanting ontdaan. Het
is een triest gezicht.
We hebben ook direct het bisdom
van onze teleurstelling over de handelswijze van het bisdom per mail
op de hoogte gebracht. Wij hebben
het bisdom verzocht het parochiebestuur op te dragen de vernielingen te herstellen en te zorgen dat

de graven voor de nabestaanden er
weer normaal uit gaan zien.
Of de parochie toch zal proberen de
werkzaamheden op een onverwacht
moment voort te zetten, kunnen wij
niet overzien. Wij blijven waakzaam
en hopen dat veel omwonenden,
geïnteresseerden en betrokkenen
ons daarbij willen blijven helpen”,
aldus Ans van Muijen en Anje van
den Wijngaart namens Vereniging
‘Vrienden van het Zijdelhofje’.
Wordt vervolgd.

Zo zag het eruit tot en met vorige week maandag

len er diverse veilingen plaatsvinden in het museum. Voor actuele info en data, kijk op: www.museumderondevenen.nl De officiële opening vindt plaats komende zaterdag
14 april om 11.00 uur in Museum De
Ronde Venen. Museum De Ronde
Venen is gevestigd aan de Herenweg 240. Tel. 0297-262223. Van 14
april t/m 31 augustus 2012: ‘Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste veiling van Nederland 1917-1980.
Info@museumderondevenen.nl.
Museum De Ronde Venen is open
van april t/m oktober op woensdag
t/m zondag van 14.00-17.00 uur.

Feest in speeltuin ‘De Meijert’
Mijdrecht – Buurtbewoners van de
Heemraadsingel en Ridderschapsstraat vieren komende zaterdag 14
april een openingsfeest in speeltuin
‘De Meijert’. Buurtkinderen zullen
de speeltuin samen met wethouder
Cees Schouten officieel gebruiken.

Donateursconcert muzieken showkorps Triviant
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 14 april geeft Muziek- en
Showkorps Triviant weer haar jaarlijkse donateursconcert. Met dit
concert wil Triviant iedereen bedanken die de vereniging in het af-

gelopen jaar op welke wijze dan
ook heeft gesteund. Dit jaar werkt
aan het concert ook het Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen
mee. De muziek die tijdens het concert wordt gespeeld is heel divers.

Zaterdag stroopwafelverkoop
Vinkeveen/Waverveen - De Hervormde Gemeente van Vinkeveen
houdt haar jaarlijkse stroopwafelactie komende zaterdag 14 april. Gemeenteleden gaan in de ochtend

huis aan huis in Vinkeveen en Waverveen. Deze echte Goudse siroopwafels zijn ovenvers en nog lang
houdbaar in de vriezer. Het is ook
mogelijk de stroopwafels te kopen

Bingo bij Argon

eniging Argon. De bingo van deze
maand heeft als thema ‘Voorjaar’.

Mijdrecht - Op vrijdag 20 april organiseert supportersvereniging De
Lijnkijkers de maandelijkse bingoavond in de kantine van sportver-

De hoofdprijs is een waardebon van
150 euro, te besteden in een winkel naar keuze in Mijdrecht of Wil-

Zowel de Turfschippers als Triviant
zullen zowel individueel als gezamenlijk optreden en natuurlijk zijn
ook de majorettes onderdeel van
het programma. In de pauze vindt
een verloting plaats, waarbij mooie
prijzen te winnen zijn.
Het concert wordt gehouden in de
aula van het VeenLanden College in
Vinkeveen en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis.

bij het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Herenweg 205 in Vinkeveen op zaterdagmorgen 14 april
tussen 09.00 en 12.00 uur. U kunt
deze ochtend ook bellen met: 0641253582 om uw bestelling door te
geven. De opbrengst komt ten goede aan Trans World Radio.

nis. De aanvang is 20.00 uur en natuurlijk is het eerste kopje koffie
weer gratis.
Met het meedoen aan deze gezellige bingoavond steunt u de jeugd
van Argon.

Alle kinderen die er willen komen
spelen zijn welkom van 15.00 tot
17.00 uur. Zij kunnen meedoen aan
spelletjes, toestellen uitproberen en
ze mogen meehelpen bij de officiële openingshandeling als ze er vanaf
15.30 uur zijn. Dan wordt het nieuwe
bord zichtbaar met de naam in een
speels ontwerp van plaatsgenoot en
grafisch ontwerper Peter van Putten.
De ouders uit de buurt organiseren
dit feest nu de speelplek is opgeknapt. Bij de wijkschouw meldden zij
vorig jaar dat het park en de speeltoestellen jarenlang niet zijn onderhouden. Het speelveld was meestal te nat om te kunnen gebruiken.
Ze wilden ook meer en beter overleg en mochten meedenken over
de veranderingen. Met de verbeterde afwatering en nieuwe speeltoestellen kunnen allerlei verschillende

(leeftijds)groepen weer plezier hebben van en in het park, zo lang ze
het allemaal netjes houden.
Dat is een feestje waard vinden de
ouders en de gemeente, die ook wat
bijdraagt. “Het is leuk om te zien hoe
steeds meer buurtbewoners dit samen oppakken. De creativiteit die
ontstaat om hier een succes van te

maken, geeft mij een kick”, vertelt
opbouwwerker Quinta van Ansem
trots. Voor het openingsfeest zaterdagmiddag rekenen de buurtbewoners vooral op gasten uit de straten
in de omgeving van het park in de
wijken Proosdijland en Wickelhof.
Ook andere belangstellenden zijn
van harte welkom.

Unieke workshop
portrettekenen met model

model-kosten bij, te betalen aan de
docent: 5 euro.
De kosten voor de workshop bedraagt 17,00, de materiaalkosten
niet inbegrepen.

De Ronde Venen - Onder de bezielende leiding van kunstenares Melinda van Haren organiseert
Stichting ‘Paraplu’ eenmalig een
unieke workshop portrettekenen
met een model. De workshop is bovendien uniek omdat deze bij hoge
uitzondering plaatsvindt op een zaterdag, namelijk op 28 april a.s.
Het maken van een portrettekening
of -schilderij is een heel eigen, maar
wel een echt bijzonder interessante
techniek. De toepasbaarheid hiervan is bijna grenzeloos. “In de ochtend maken we voorbereidende

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online
inschrijven of een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan de
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via
e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

schetsen en letten we op verhoudingen en de werking van licht en
donker. In de middag maken we een
uitgewerkte schildering en geven
aandacht aan opbouw en kleurtoepassing. Na afloop van de workshop
is men in staat een portrettekening
te maken en verder te ontwikkelen”, zo schetst Melinda het verloop
van deze workshop, die begint om
10.00 uur en eindigt om ong. 15.00
uur. Deelnemers nemen hun eigen
teken- en schildermateriaal mee en
ook een lunchpakket. Omdat er met
een model gewerkt wordt, komen er

KOOPCENTRUM MIJDRECHT: UNIEK
j & Gezellig
WELKOM IN HET HART VAN DE RONDE VENEN

Gastvri

WUITE VRIJETIJDS MODE JUWELENCENTRUM KOEK
Ed Koek, eigenaar van het gelijknamige Juwelencentrum, behoort tot de meest veelzijdige juweliers in de regio.

De kledingwinkel van eigenaresse Marjan
Visser is al van meet af aan vaste bewoner
in de Mijdrechtse Passage. Een winkel met
een grote en gevarieerde collectie modieuze vrijetijdskleding voor dames en heren
tegen zeer betaalbare prijzen.
Wuite heeft vrijetijdskleding in het middensegment en de collectie breidt zich voortdurend uit. Jeans van verschillende (bekende)
merken, T-shirts, poloshirts, vrijetijds overhemden met lange en korte mouwen, korte
en lange broeken, boxershorts, jasjes enzovoort, er is voor elk wat wils én voor ieder
budget. De mode is dit jaar heel kleurrijk en
dat weerspiegelt zich in het aanbod. Verder
zijn er sieraden, riemen, sjaals en noem maar
op. De broekmaat voor dames gaat tot maat
48, hemden en shirts tot 3 maal XL, voor de
heren zelfs tot 6 keer XL. Sinds jaar en dag is
er de nog altijd lopende actie van twee spijkerbroeken van het merk Berric voor 50 euro.
Gekochte kleding wordt gratis vermaakt en/of
ingekort. Behalve Marjan zijn er nog drie ge-

motiveerde dames die regelmatig in de winkel zijn te vinden en u met plezier deskundig
adviseren bij uw keuze mocht dat nodig zijn.
Te weten Marcelle (foto), Lia en Thoma. Voor
de komende vrijdag is er een aanbod waarbij dames bij het kopen van een damesbroek
een basic shirt cadeau krijgen, naar keuze met
korte of lange mouw. Een week later zijn de
mannelijke klanten aan de beurt om te kunnen genieten van een leuke kortingsactie op
hun kleding. Maar dan moeten ze wél zelf komen! Er zijn vier paskamers, ruimte genoeg
om even wat casual kleding aan te trekken
teneinde te zien hoe dat staat… Top dus!

BIKE OK FIETSSERVICE

Sinds kort is in het centrum van Mijdrecht
neergestreken Bike OK, een nieuw fietsservicebedrijf met een fraaie aflopende winkelentree. U vindt dat in het souterrain recht
tegenover de ingang van winkelcentrum De
Lindeboom, Haitsmaplein 24A.
Bike OK wordt geleid door een oude bekende,
Sjaak Blom, die iedereen die een fiets heeft met
een nieuwe formule in service en reparatie tegemoet treedt. Alle merkfietsen, gedateerd of
nieuw, kinderfietsen, toerfietsen, elektrische
fietsen, waar dan ook gekocht, dus eveneens

via internet, Makro of ‘krijgertjes’ van de PostcodeLoterij, kunnen bij hem voor onderhoud
en reparatie worden aangeboden. Sjaak regelt
de commerciële zaken, waar John Kagenaar
(foto) het onderhoud en de reparaties uitvoert.
Een en ander tegen een vast (scherp) servicetarief. Grote reparaties worden op afspraak en
in overleg met de eigenaar uitgevoerd. Meestal is de fiets binnen een dag klaar. Kleine reparaties vallen onder het credo ‘klaar terwijl u
wacht’, voor zover de drukte dit toelaat. Bij Bike
OK kunt u geen fiets kopen, het is louter een
servicebedrijf.
U kunt er echter wel terecht voor een compleet assortiment onderdelen en accessoires,
zoals tassen, manden, fietshelmen, zadels en
allerlei andere zaken die u in de ruim gesorteerde showroom van Bike OK aantreft. Tegen
aantrekkelijke prijzen!
En natuurlijk voor een gedegen en helder advies over alles wat met uw fiets of het fietsen
te maken heeft. Nu het voorjaar en de zomer
naderen, wordt het ook weer ‘fietsweer’.
Met goed onderhouden materieel draagt Bike
OK graag bij aan uw fietsplezier.

Behalve dat u bij hem terecht kunt voor het
inleveren van ‘oud goud’ waarvoor hij een uitstekende prijs betaalt, is de (beveiligde) winkel in de Dorpsstraat dé plaats voor het bekijken en kopen van traditionele gouden sieraden, unieke juwelen, prachtige horloges en
bij uitstek voor het uitzoeken en bestellen van
trouwringen! Daarnaast is Koek ook edelsmid
en ontwerpt en maakt hij prachtige sieraden.
Voorts is hij sinds enige tijd ook juwelenmakelaar waarbij unieke en eenmalige juwelen van
klanten te koop worden aangeboden via zijn
website. Wie van (betaalbare) trendy sieraden,
bedels, kettingen, oorringen en ringen houdt,
kan terecht bij de tweede winkel van Koek in
winkelcentrum De Lindeboom, met de grootste Pandora shop-in-shop van de regio.
Maar sinds jaar en dag komen jonge mensen
die in het huwelijk treden uit binnen- en buitenland graag bij Koek om zich unieke trouw-

ringen te laten aanmeten. Er is keuze uit het
grootste aanbod van Nederland in velerlei uitvoeringen waardoor het echte sieraden zijn.
De meeste zijn handgemaakt en leverbaar
tegen een aantrekkelijke prijs. De locatie om
al dat moois te zien is op de bovenverdieping
van de winkel in de Dorpsstraat. Hier kunnen
de geliefden rustig en onder het genot van
een kopje koffie aan een van de tafels zitten
om het ‘trouwsieraad’ van hun dromen uit te
zoeken en te bekijken.

BONNE NUIT LINGERIE

Wilt u uw (vrouwelijke) partner verrassen met een mooi setje lingerie of fraaie
badkleding, ga dan beslist eens kijken bij
Bonne Nuit Lingerie op Hofland. Vanuit de
Dorpsstraat over de brug van de Kerkvaart
50 meter verderop.
Bonne Nuit is met recht een speciaalzaak op
dit gebied in het luxe segment, waar u ook
damesbadkleding aantreft, van de meest
sensuele bikini’s tot tankini’s en niet te vergeten prachtige complete badpakken, alles
geschikt voor de leeftijd van 12 jaar tot…. En
zoals de modetrend dit jaar aangeeft: in een
veelvoud aan fraaie kleuren. Vanzelfsprekend
is de badkleding in zowel kleine als grote
maten verkrijgbaar. Ook de bijbehorende accessoires zijn hier te kust en te keur te koop,
zoals pareo’s, tuniekjes, badjassen etc. Tevens kan degene voor wie het aangaat hier
ook terecht voor zwangerschapsondergoed
en sportbeha’s. Er is verder een uitgebreide
collectie nachtkleding en wat te zeggen van
bruidslingerie! Lilian Berkelaar is al zo’n 21
jaar op Hofland gevestigd met haar sfeervolle
winkel en is dagelijks aanwezig, veelal samen

met Patricia (foto). Lilian geeft te kennen dat
wie liever in privacy lingerie of badkleding wil
passen daarvoor telefonisch een afspraak kan
maken (0297-255610). Dat kan ook buiten de
openingsuren van de winkel.
Degene die samen met de partner bij Bonne
Nuit binnenstapt kan dat natuurlijk overdag doen, maar op vrijdagavond zijn beiden
meestal vrij en is dat misschien een geschikter moment. Bonne Nuit heeft écht mooie en
spannende lingerie… Daar kunt u bij voorbaat al van genieten!
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De Amstelfair unieke
voorjaarsfair in de regio
Nieuwveen – Tijdens de eerste editie van De Amstelfair komt de idyllische landsfeer helemaal tot leven.
Zaterdag 21 en zondag 22 april presenteren meer dan vijftig ondernemers hun unieke producten, worden
demonstraties en workshops gegeven en is er volop vermaak voor de
kinderen. Voor deze voorjaarsfair
wordt de siertuin achter bij Tuincentrum Coen van Dijk omgetoverd in
een landelijk uniek evenement. In
pagodetenten en stands verrassen
de exclusief geselecteerde standhouders de bezoekers met bijzondere, duurzame en fair trade producten. Acht enthousiaste organisatoren werken al maanden aan het
evenement. Met de hulp van talloze
vrijwilligers belooft het een groots
festijn te worden. Martien Lek: De
Amstelfair is uniek in deze regio,
de fair is ruim opgezet, de locatie
is prachtig en de diversiteit aan bedrijven en hun producten is zonder
meer groot. Van woon- en tuinaccessoires en bloemsierkunst tot natuurlijke cosmetica, houten speelgoed en keramiek, elke stand past
in het landelijke plaatje. Beide dagen worden er demonstraties gehouden, o.a. pottenbakken, soja-

kaarsen maken,kantklossen, bloemsierkunst. Nieuwe ideëen opdoen
voor tuin en terras kan bij de stands
met planten, bloemen en tuinbenodigdheden. Zelfs sierbestrating en
hekwerken ontbreken niet.
Food
Food en drinks zijn volop verkrijgbaar bij onder andere de stands met
lekkernijen, broodjes beenham, palingrokerij, taarten en cupcakes en
ambachtelijk ijs. Daarnaast zijn in de
grote catering tent allerhande hapjes en drankjes te verkrijgen. Coen
van Dijk: Naast de demonstraties
zijn er ook diverse workshops en activiteiten, bij mooi weer kunnen bezoekers met een sloep over de Amstel varen, en met kano’s en waterfietsen de brede ringsloot op. Voor
de kinderen is er een springkussen, schmink en knutselhoek, ponyrijden, etc. Shantykoor De Marconisten uit Leimuiden verhoogt beide dagen de sfeer met hun bekende repertoire. De entree is gratis en
de locatie is per fiets en met de auto te bereiken.

Zintuigenweek bij
De Klimboom
Wilnis - Van maandag 2 april t/m
vrijdag 6 april is er een zintuigenweek bij Kinderopvang De Klimboom in Wilnis. De activiteiten staan
in het thema van de zintuigen; oren,
ogen, mond, neus en huid. De kinderen krijgen het besef dat ze met
hun zintuigen kunnen horen, kijken,
ruiken, proeven en voelen. Zo wor-

den de kinderen ook bewust wat ze
lekker, mooi of fijn vinden. De peuters kunnen een speurtocht doen
door het gebouw. In de snoezelhoek
kunnen de kinderen tot rust komen
op grote kussens met rustige muziek. Er werd geproefd tussen verschillende smaken en hebben de
kinderen zelf koekjes of pizza’s.

Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad.

Baasje gezocht
Regio - Waar is het baasje van de
zwart/witte kater op bijgaande foto?
Het dier loopt rond op de Drechtdijk
in De Kwakel.
De kat heeft wit om de neus en
heeft 2 witte kousjes achter. De-

ze kater was in gezelschap van nog
een zwart/wit katertje. Deze heeft 4
witte voetjes en heeft een wit vlekje onder zijn kin. Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

Expositie bij Galerie Fort
aan de Drecht
Uithoorn - Op zondag 15 april
opent de nieuwe expositie ‘Spiegeling’ bij Galerie Fort aan de Drecht.
Deze expositie bevat werk van de
kunstenaarsgroep ‘Holt’ aangevuld
met prachtige houten sieraden van
Ina Wijnberg. De groep “Holt” bestaat uit 12 kunstenaars t.w. Titia Beukema, Anja Knoopers, Antje
Veldstra, Hélene Smit, Marjolein Terwindt, Peter Wortel, Rineke Hollemans, Sietske Bosma, Tim Blaauw,
Tineke van den Berg , Wijke van der
Bij en Willy van der Duyn. Allemaal
afkomstig uit Noord-Nederland. Alle leden van deze kunstenaarsgroep
zijn met het thema ‘Spiegeling’
aan de slag gegaan en dat resulteert nu dus in deze prachtige nieuwe expositie. Deze groep bestaat al
sinds het begin van de jaren negentig in een los verband. Vanaf 1988
is de groep een vereniging met de
naam Holt. Binnen deze samenstelling houdt men zich in het bijzonder bezig met het maken van prenten door middel van de moderne en
ambachtelijke
hoogdruktechnieken zoals hout en linosnede. Daarnaast onderzoeken de kunstenaars
van Holt de oude hoogdruktechnieken en experimenteren met nieuwe
methoden en materialen. Zij wisselen kennis en ervaring uit, maken

gezamenlijke tentoonstellingen en
er ontstaan kleine samenwerkingsverbanden. Naast het themawerk is
er ook veel ander werk van de grafici te zien. Een veelzijdige tentoonstelling dus.
De opening zal zijn op zondag 15
april om 15.00 uur en worden verzorgd door de Uithoornse Kunstenaar Frans Kortenhorst met op
de piano H.J. Meier. Spiegeling is
te zien tot en met 20 mei op donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur
en op zaterdag en zondag 12.0017.00 uur. Ook op hemelvaartsdag is de galerie van 14.00-17.00
uur geopend. Galerie Fort a/d
Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn,
www.galeriefortaandedrecht.nl

Wilnisser Veenmolen draait
ouderwets productie

Winnaars ‘ maand gratis brood’
bakker de Kruyf bekend
Mijdrecht - Ambachtsbakker de
Kruyf is dit jaar uitgeroepen tot Ambachtsbakker van het Jaar. Om dit
te vieren geeft Ambachtsbakker de
Kruyf een heel jaar lang elke maand
een ‘maand gratis brood’ weg.
“Het mooie van deze actie is dat elke klant kans maakt, want bij elke
besteding krijgt de klant een zogenaamde ‘kanskaart’. Bovendien vegen we niet alle kaartjes op één
hoop, maar wordt er per winkel een
winnaar getrokken, wat de kans om

te winnen redelijk groot maakt.” Aldus Peter de Kruyf.
De winnaars van de eerste actiemaand zijn inmiddels bekend. In de
winkel in Mijdrecht won P. den Ouden, in Wilnis Inge de Bruyn en in de
winkel in Vinkeveen was mevrouw
Redegeld de gelukkige winnaar.
Een van de winnaars reageerde: “Ik
heb niet eens alle kaartjes ingeleverd, want ik dacht, ik win toch nooit
wat.” “Zo zie je maar”, zei Marianne
de Kruyf: “er is maar één kaartje nodig om te winnen.”

Zaterdag 14 april opening
vernieuwd Kringkoop
Mijdrecht - Al 10 jaar is Kringkoop
een begrip in Mijdrecht en omgeving. Vanwege het grote succes van
de kringloopactiviteiten werd het
pand aan de Constructieweg de afgelopen maanden uitgebreid. Zaterdag 14 april om 13.30 uur opent
burgemeester Maarten Dievendal
de vernieuwde winkel.
Ruim tien jaar geleden is Kringkoop,
dé kringloopwinkel voor de gemeenten De Ronde Venen en Breukelen gestart Al snel bleek de winkel zeer in de smaak te vallen bij inwoners uit deze en andere gemeenten.
Daardoor kregen vele tonnen goederen een tweede kans en wordt er
minder afval geproduceerd. In de
afgelopen jaren werd een besparing op de verbrandingskosten en –
uitstoot van maar liefst één miljoen
kilo grof huishoudelijk afval gerealiseerd.
Bovendien werden, alleen al in 2011,
door consumenten 567.000 kilo herbruikbare goederen bij Kringkoop
aangeschaft. Niet alleen vanuit milieu-oogpunt is Kringkoop een vooruitstrevend bedrijf, Kringkoop heeft
ook nog een andere maatschappe-

lijke functie: het bedrijf biedt in samenwerking met PAUW Bedrijven
werkgelegenheid en ondersteuning
aan 37 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Het succes van Kringkoop maakte dat het leuke, gezellige en comfortabele pand te klein werd. Reden
om in de afgelopen maanden een
grootse uitbreiding van de winkel
te realiseren. Met recht mag Kringkoop nu met haar 1150 m2 een
kringloopwarenhuis worden genoemd. Zo wordt snuffelen en shoppen nog leuker!
Zaterdag 14 april a.s. zal burgemeester Maarten Dievendal om
13.30 uur de vernieuwde winkel officieel heropenen. Voor de klanten zijn er de hele dag vanaf 10.00
uur diverse leuke acties: via een rad
van fortuin zijn prijzen te winnen en
maakt de klant zelfs kans op 100%
korting!
Er is live muziek en uiteraard staat
de koffie en cake klaar. Parkeren
kunt u bij ons op terrein en bij onze buren Van Schie Groep aan de
Contructieweg 100. Tussen 9.4516.00 uur zal er tussen Van Schie en
Kringkoop een pendelbusje rijden.

Wilnis - Afgelopen zaterdag was de
Wilnisser Veenmolen gewoon voor
het publiek geopend, zoals iedere zaterdag. Maar de wieken draaiden niet als demonstratie, er werd
meel gemalen. Normaal malen molenaar Vos en zijn assistenten Van
Balgooij en Polman af en toe meel
voor de eigen verkoop. Nu echter was het een flinke productie. In
opdracht van veevoederbedrijf De
Heus uit Nijkerk werd duizend kilo
tarwe tot veevoer vermalen. Het bedrijf levert de tarwe aan in zakken
van 25 kg, die de molenaars naar de
tweede verdieping van de molen hijsen. Daar gaat de tarwe in een bak,
die het graan via een pijp tussen
de molenstenen op de eerste verdieping laat vallen. Het meel wordt
op de begane grond in zakken van
30 kg opgevangen. Dat kan niet allemaal op één dag, maar deze zaterdag werd de opdracht afgerond.
Dit is een vorm van maatschappe-

lijk ondernemen, er komt geen geld
aan te pas. De Heus kan op deze
manier graan laten malen, en molens kunnen zo nog hun echte werk
doen. Molenaar Vos is er blij mee.
Nog drie andere molens in de regio
werken zo samen met het Nijkerkse bedrijf.

Jonge vogel gevonden?
Wat te doen?

Paasfeest op Vlinderbos
heel gezellig verlopen
Wilnis - Afgelopen donderdag 5
april werd er op Vlinderbos paasfeest gevierd. De dag werd traditiegetrouw geopend met de finale van
de eitje-tik-competitie, die gewonnen werd door Julia van den Noord.
Vervolgens werd de vossenjacht geopend door de kleuters. Zij kregen
van de vossen puzzelstukjes en alle groepjes hebben de puzzel compleet kunnen maken. Knap hoor! De
groepjes die daarna kwamen bestonden uit kinderen uit groep 3
t/m 8 door elkaar gehusseld. Om
het voor hen iets moeilijker te maken, moesten ze letters verzamelen bij de vossen en waren er in de
wijk ook nog letters verstopt. Uiteindelijk konden ze met de letters het

woord chocolade-ei vormen en dat
mochten ze dan ook gaan zoeken op
het schoolplein. Vervolgens hadden
de kinderen een prachtig paasbuffet klaargemaakt, die ze met elkaar
in de klas lekker en gezellig konden
opeten. Er is ook nog volop geknutseld en een leuk filmpje gekeken. Op
de achtergrond klonk de hele dag
het gepiep van de kleine kuikentjes
die de school een paar dagen mochten lenen van de familie van Zuylen. De kinderen gingen naar huis
met een laatste chocolade-ei en een
mooi versierd bloempotje met een
bolletje erin. Het was een zeer geslaagde dag en de schoolleiding wil
via de Nieuwe Meerbode alle ouders
nogmaals bedanken!

Regio - De Dierenbescherming
krijgt momenteel veel meldingen
binnen over gevonden jonge vogels.
Omdat jonge vogels snel groeien,
wordt het nest al snel te klein, waardoor de jongen eruit vliegen of vallen. Vaak kunnen ze dan nog niet
(goed) vliegen. Zij verstoppen zich
dan bijvoorbeeld onder een heg,
aangezien terugkeren naar het nest
onmogelijk is. Ook zitten ze soms
wat zielig te piepen op de grond of
op een tak. Ze krijgen dan van hun
ouders, die vaak in de buurt zijn,
nog te eten. Na een dag of twee,
drie leren ze steeds beter fladderen.
Mocht u een jonge vogel vinden die
uit het nest is gevallen, dan verzoekt
de Dierenbescherming u om hem of
haar met rust te laten. Waarschijnlijk komen zijn of haar ouders met
voedsel te voorschijn, zodra u uit het
zicht verdwenen bent. De dierenbeschermingsorganisatie wijst erop
dat een jonge vogel de beste overlevingskansen heeft wanneer het
dier grootgebracht wordt door zijn
eigen ouders. Dan moet u wel proberen in die tijd katten uit de buurt
te houden.
Alleen als u er heel zeker van bent

dat de ouders niet meer terugkomen, mag u een jonge vogel helpen.
Dit kan u doen door de dierenambulance te bellen of door het beestje
zelf naar een vogelopvang te brengen. Tot die tijd kunt u het jonge vogeltje het beste voeren met kattenvoer uit blik of met geprakte, hardgekookte eieren. Bedenk wel dat
de vogel de hele dag door gevoerd
moeten worden!
Het grootbrengen van een jonge vogel kunt u het beste overlaten aan
ervaren mensen, die beschikken
over een vergunning om vogels op
te vangen. Particulieren mogen namelijk geen wilde vogels in hun bezit hebben. Het zelf grootbrengen
van een vogel is bij wet verboden.
(bron: Vogelbescherming Nederland).
Ten slotte wijst de Dierenbescherming erop dat de ambulancediensten veel geld kosten. U wordt dan
ook verzocht om, als u de dierenambulance belt, een vrijwillige bijdrage te leveren om de instandhouding
van de ambulancediensten mogelijk
te maken.
Jonge vogel wordt door ouder gevoerd op de grond.

Onderhoudsstop bij
Koppers Uithoorn
Uithoorn - Bij Koppers Netherlands
B.V. (voorheen Cindu) in Uithoorn
worden in de periode van 14 tot en
met 22 april een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zijn nodig om
een goede en veilige werking van de
installaties te kunnen waarborgen.
Werktijden voor de onderhoudsactiviteiten liggen tussen 7.00-22.00 uur.
De installaties gaan gefaseerd open.
Hierbij kan mogelijk enige stankhinder optreden. Voor onderhoud aan

de laad- en lossteiger en diverse
waterinlaten zal de Amsteldijk op
donderdag 19 april tussen Achterom en de Molenlaan van 7.00-19.00
uur worden afgesloten. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Voor
vragen kan u tijdens kantooruren
contract opgenomen met S. Vos (tel:
0297-545432). Buiten kantooruren
zijn de wachtchef van Koppers bereikbaar (tel: 0297-545533). Van deze werkzaamheden worden de provincie en de gemeente op de hoogte gesteld.

2e katern
Hertha D4 in loodzwaar
programma, bekert verder
Vinkeveen - 3 wedstrijden in 5 dagen, Hertha D4 had een drukke
week. De jongens gaan nog volop
voor het kampioenschap en doen
nog mee in de beker, dus er moest
3x vol voor de winst worden gegaan.
Zaterdag 31 maart speelden de jongens die uitkomen in de 1e klasse (7-tal) voor de competitie tegen

SDO uit Bussum. Dit werd een klinkende overwinning, 13-0. Maandag werd ook voor de competitie
een inhaalwedstrijd gespeeld tegen
Hooglanderveen uit Amersfoort, ook
hier een dikke overwinning: 11-0.
Woensdag 4 april was thuis het belangrijke bekertreffen in de kwartfinales tegen SVF uit Cothen (bij Wijk

bij Duurstede). Helaas konden we
niet voorkomen dat we met een 1-0
achterstand de rust in gingen, waarna we, aangemoedigd door een zeer
fanatieke aanhang, er volop in gingen en als vanouds door goed overspelen en hard werken 4x het net
vonden. Einduitslag 4-1. Op naar de
halve finale!

Hertha D1 speelt uitstekend
Internationaal toernooi!!!
Vinkeveen – Zaterdag jl een Internationaal toernooi bij DHSC in
Utrecht, de eerste wedstrijd begon om 10.00uur en de wedstrijden duurde 1 x 25 minuten. Hertha
speelde dus de eerste wedstrijd tegen DHSC D1 en wonnen met 1-0,
een prima begin van het toernooi.
De 2de wedstrijd moesten ze tegen DONK D1, die spelen toch in de
hoofdklasse, het was een spannen-

de wedstrijd, de Herthanen speelde
prima tegen deze hoofdklasser en
wonnen ook met 2-1. De 3de wedstrijd speelde ze tegen Flinch Youth
uit Engeland, dit was een prima
wedstrijd van Hertha die de Engelse
echt weg speelde met mooie combinaties en heel veel kansen, de teller
bleef op 4-0 staan maar ze hebben
prima voetbal gezien van de Herthanen. 3 wedstrijd gewonnen een

prima prestatie, nu de grote Finale
tegen AFC Rumney uit Wales, stuk
voor stuk fysiek sterke spelers maar
de wedstrijd golfde heen en weer,
AFC Rumney kwam op 1-0. Daarna kregen de Herthanen ook kansen maar de keeper was een sta in
de weg. Zo eindigde de wedstrijd op
1-0. Een 2de plaats in dit sterke Internationaal toernooi is al een TOP
prestatie.

Paaswedstrijd bij LR & PC
Willis groot succes

de werd ‘onze’ kleinste pony-amazone, namelijk Britt van Zijl met
haar stoere shetlander Micky. Tweede werd een amazone die voor het
eerst mee deed met haar jonge pony. Ayleen Min stuurde haar Ragazzio heel netjes rond en dat werd beloond met 191 punten, een rood lint
en een beker. Valerie van der Werff
reed heel verdienstelijk met haar
Stracciatella naar de eerste plaats.
Zij reed een keurige L1 proef en dat
werd beloond met 194 punten.
Laatste
Als laatste waren de bixieamazones
aan de beurt. Deze ruitertjes reden
een zogenaamde Bixie proef. Bixieproeven zijn speciaal gemaakt voor
de jonge beginnende ruitertjes om
spelenderwijs in aanraking te komen met het wedstrijd rijden.

Wilnis - Zaterdag 7 april jl. werd er
bij Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Willis een onderlinge dressuurwedstrijd georganiseerd. Dit was
de eerste buitenwedstrijd van het
jaar. De dag begon ditmaal met de
meest ervaren en inmiddels geroutineerde amazones van Willis, namelijk de paardenamazones. Op de
vierde plek eindigde Joyce van Zijl
met haar nieuwe paard Harry. Harry vond het allemaal nog erg spannend, maar Joyce zette goed door.
Op de derde plek eindigde Pauline

Dolman met haar mooie fries Vamke
in de klasse B. Pauline Oudijk mocht
met haar Chicago het rode lint en
een beker in ontvangst nemen.
Zij reed een keurige L2-proef dat
met een winstpunt en tweede plaats
werd beloond. Op de eerste plek
eindigde Rinske Steenhuis met
Winston Sollenburg in de hoogste
klasse van de dag, namelijk de Z2.
Zij vlamde met haar Winston en dat
werd beloond met twee winstpunten, het oranje lint en een beker.

Pony’s
Na de paardenrubriek was het de
beurt aan pony’s. Er was een aantal nieuwe pony-ruiters en er waren ook wat ervaren ponyruiters
en dat was ook te zien aan het niveau. Er werd goed gereden en de
jury had ook genoten van de manier waarop de amazones en ruiter
aan het rijden waren. Op de vijfde
en vierde plek eindigde Megan van
Bruggen met haar pony’s Wilgenhaar’s Samba en Wilgenhaar’s Sonata met 186 en 188 punten. Der-

De ruiters kunnen per onderdeel
maximaal 4 kruisjes halen. Rachel
van Zwieten en Sam van de Beitel
stuurden hun pony’s zo goed rond,
dat zij allebei een lint en een lekkere chocolade paashaas mochten
ophalen. De jury gaf nog aan beiden het compliment dat ze erg netjes hadden gereden en dat ze er
weinig op aan te merken had.
Het was een geslaagde dag en de
mooie resultaten gaven de dag nog
extra glans. De volgende wedstrijd
op 12 mei zal in het teken staan
van het springen en we verwachten
weer veel deelnemers. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.
lrpcwillis.nl.

Vriendschapstoernooi
Kwinkslag een succes
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
was het zo ver. De Kwinkslag organiseerde een vriendschapstoernooi.
Iedereen mocht een vriend, vriendin,
geliefde of familielid meenemen.
Velen kwamen en de opkomst was
overweldigend. Diegene die iemand
had meegenomen speelde daar
ook mee. Het werd een badminton
avond waar veel werd gespeeld en
gelachen. Uiteindelijk kwamen als
winnaar uit de bus : Ton Bunschoten
met zijn “vriendje” Kees Bon. Verder
werden 2e Christa Bushof en Leo

Driebergen 3e Marco van Putten en
Corensa Rijnders 4e Cees en Barbara Reurings. Na het spel werden aan
de bar de gespeelde partijen werden doorgesproken. Kortom het was
een gezellige, sportieve avond.
Als U pech had en niet was uitgenodigd afgelopen donderdag. Dan
bent U van harte welkom om komende donderdagen vanaf 20.00
uur bij Badmintonvereniging de
Kwinkslag in De Boei mee te komen
spelen.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 13 april
2012 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We spelen viermaal zestien giffies, de punten worden bij elkaar opgeteld, en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola. De uitslag:
1 Sjaan Kolenberg
7336 punten

2 Martien de Kuijer
3 Pleun Vis
4 Ria v.d.Laan
5 Cock Meijer

7100 punten
7088 punten
6468 punten
6420 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Jan Landwaard die deze avond als
een beginneling speelde (kan ook
de vermoeidheid geweest zijn) en
met 4800 punten de laatste was.
Op de volgende datums zal er ook
gekaart worden in Café de Merel
dus op 13 en 27 april, 11 en 25 mei,
8 en 22 juni en 6 juli .

Waarom wordt vrijdag
13 april een geluksdag?
ARC-ers winnen zilver op
EK rugby
Regio - Vier spelers van de Amstelveense Rugby Club hebben met het
Nederlandse Team een zilveren medaille gewonnen op het Europees
kampioenschap voor rugbyteams
van spelers onder de 18 jaar.
De spelers van ARC speelden een
uitstekend toernooi. Op de foto van
links naar rechts. Sebastiaan Brom
(Amsterdam), Danny Völker (Vinkeveen), Melvin Gale (Hoofddorp)
en Jim Boelrijk (Amstelveen). Jong
Oranje won van Hongarije (48-0) en

Oekraïne (28-12) Polen bleek in de
finale van de B-poule een klein matje te groot voor onze jongens. Polen won met 23-0 na een ruststand
van 11-0. Oranje kreeg kansen maar
kon de sterke verdediging van de
Polen niet slechten.
ARC is trots op de prestaties van
haar jeugdspelers die in Madrid
goed hebben gepresteerd en veel
ervaring hebben opgedaan waarvan
ook ARC de komende jaren plezier
van kan hebben.

Mijdrecht - Vrijdag 13 april aanstaande zal geen ongeluksdag
worden want dan zal de jaarlijkse
stroopwafelactie van Korfbal Vereniging Atlantis weer plaatsvinden.
In de voorverkoop kunnen uiteraard
reeds stroopwafels worden besteld,
maar op deze speciale geluksvrijdag
komen onze leden ook bij zoveel
mogelijk van u in Mijdrecht en Wilnis langs de deur met onze veelgeprezen overheerlijke stroopwafels!
Een pakje stroopwafels wordt u
aangeboden voor 2,00 terwijl voor
twee pakjes slechts 3,50 wordt gerekend. Uiteraard kunt u voor uzelf,
de familie of de straat ook een hele doos van 12 pakjes kopen voor
maar 21,00. De opbrengst van de
stroopwafelactie wordt dit jaar gebruikt om de verouderde houten ko-

zijnen van ons clubhuis te vervangen. Wij willen deze vervangen voor
onderhoudsvrije kunststof exemplaren voorzien van dubbel glas. Hierdoor zal niet alleen het clubhuis er
weer opgeknapt uitzien, maar zullen ook de stookkosten vriendelijker
worden en dragen wij ons steentje
bij aan het milieu door minder energie te gebruiken. Korfbal Vereniging
Atlantis hoopt dat u ons met dit project wilt steunen door de aanschaf
van de stroopwafels. U helpt ons
hiermee terwijl u kunt genieten van
een heerlijke roomboter stroopwafel
bij uw kopje koffie. Uiteraard bent u
altijd van harte welkom om het resultaat van uw bijdrage op een zaterdag bij ons te komen bekijken in
ons clubhuis aan de Hoofdweg in
Mijdrecht.

Meisjes groep 6
Hoflandschool
Mijdrecht - Woensdag 4 april deden de meiden van groep 6 van de
Hoflandschool mee aan het schoolvoetbaltoernooi en niet zonder succes.
De eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld maar daarna wisten de mei-

den het doel van de tegenstanders
meerdere malen te vinden. Tijdens
de finale waren de meiden van de
Beatrixschool helaas te sterk en
gingen er met een 2-0 winst van
door. De meisjes van groep 6 verlieten vol trots het voetbalveld.
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Harder Than Heavy-5! in
The Mix goed bezocht

Uithoorn - Dat de heavymetal muziek nog springlevend is bleek afgelopen zondag in The Mix. Bij de vijfde editie van dit festijn speelde vijf
binnen- en buitenlandse, jonge- en
oude metalbands!
De stijl uit de jaren tachtig, de zogenaamde New Way of British Heavy Metal (NWOBHM) is ook zeker
onder de aandacht van jonge muzikanten. De jonge band Gloria Victis beet de spits af en zorgde om
16.00 uur meteen voor een spectaculaire opening! Een goed gevulde
Mix zag acht uur en vijf bands later
de cult-band Jurassic Park afsluiten.
Het leeftijdverschil van de eerste en
de laatste band is ongeveer 30 jaar,
en dat zegt genoeg over deze stijl
van heavymetal! De volgende editie
van HTH is zaterdag 19 mei, met drie
Duitse bands.

BMX: Opening Noord
Holland Cup 2012

Spelend Schilderen, Vrij Spel!
Regio - De komende twee maanden zijn er veel ‘vrije’ dagen. Fijn om
er op uit te gaan of eens iets anders
te doen. In atelier De Rode Draad
kun je terecht voor ‘Spelend Schilderen, Vrij Spel’ onder leiding van
Joke Zonneveld.

Loopclinic AKU voorbereiding
op jaarlijkse polderloop
Regio - Donderdagavond 2 augustus organiseert Atletiek Klub Uithoorn in samenwerking met feestcomité de Kwakel het jaarlijkse
loopfeest in de Kwakel, de Polderloop. Er kan over 3 afstanden worden gelopen: 1 km voor kinderen tot
12 jaar, 4 km. en 10 km. Dit loopevenement krijgt steeds een grotere regionale uitstraling, de laatste jaren
doen 800 à 1000 lopers aan de loop
mee en daarmee is het een van de

grotere zomeravondwedstrijden in
Noord- en Zuid-Holland.
Clinic als voorbereiding
Om u goed te kunnen voorbereiden op een van de 2 langere afstanden, kunt u meedoen aan de loopclinic die AKU dit jaar weer organiseert. We starten daarmee op zaterdag 12 mei. De clinic duurt 12 weken tot aan de polderloop maar u
krijgt de kans om door te trainen tot

Na een korte gezamenlijke entree
kies je zelf met welk materiaal je
wilt werken: acryl, aquarel, of krijt.
In het tweede gedeelte van de les
krijgt je waar nodig persoonlijke begeleiding. Ervaring gaat voor resultaat, doen voor denken. Ideaal voor
een korte kennismaking, maar je
kunt ook meerdere keren terecht op

maandag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 13.30-16.30 uur. Data en
prijzen op de website. In juni (ma. en
za.) volgen 5 lessen: Spelend Schilderen, de “Aaibaarheidsfactor”. Je
leert gelaagd te werken met diverse materialen, 105 euro. Informatie:
www.jokezonneveld.nl , info@jokezonneveld.nl of 020-6418680. Op 21
april is het atelier open van 12.3016.30 in het kader van de fietstocht
van het JAP. Je kunt het atelier bekijken en meedoen aan gratis miniworkshops tekenen, masseren, yoga
en meditatie. Het atelier te huur in
deeltijd, om er zelf te werken of om
les te geven. Info 020-6418680.

aan de Dam tot Dam loop die 6 weken later wordt gelopen. Dat betekent dat de clinic in totaal 18 weken
en voor deze totale periode bedragen de kosten 40 euro. U ontvangt
daarvoor ook een startbewijs voor
een van de afstanden tijdens de
polderloop en na afloop een mooi
loopshirt. De eerste clinictraining op
12 mei start om 9.30u. op de baan
van AKU die u kunt vinden aan de
achterkant van sportpark de Randhoorn. Er wordt gestart met informatie over de opzet en organisatie
van de trainingen, waarna de training begint. In de loop van de clinic
krijgt u adviezen van deskundigen

over voeding, kleding en schoeise.
Onder deskundige leiding van 2 gediplomeerde trainers wordt er op de
zondagmorgen en op dinsdagavond
getraind, deels op de baan en deels
op de weg, na overleg met de groep.
Vaker trainen is in overleg ook mogelijk, bovendien is het altijd mogelijk individueel zonder de groep te
trainen op basis van het trainingsschema. U kunt altijd meedoen, ongeacht uw loopniveau of loop ervaring, er wordt voor iedere deelnemer een trainingsschema gemaakt .
Voor info of aanmelding: Jaap
Bouwmeester,
jgbouwmeester@
kpnmail.nl.

Eerste bootcamp WLC
Mijdrecht - Woensdagmorgen 4
april was de 1e bootcamp georganiseerd door WLC. Op deze training
zijn mensen af gekomen die vorige
week het artikel in deze krant hebben gelezen. Wat is bootcamp?
De ultieme workout! Tijdens de

BootCamp trainingen gebruik je het
hele lichaam, je ontwikkelt spierkracht, behendigheid en uithoudingsvermogen. Hierdoor wordt je
niet alleen sterker, maar is het verbruik van calorieën veel hoger dan
bij alleen hardlopen of cardio fit-

Regio - De Noord Holland Cup
2012 werd op een zonovergoten
eerste paasdag geopend in Bussum. Maar liefst 57 rijders van de
UWTC kwamen uitstekend gehumeurd en vol enthousiasme de benen uit hun lijf trappen. De baan lag
er mooi bij en de UWTC’ers stonden al gauw klaar in het Parc-Fermé om in de ochtendzon de baan
te verkennen. Sommige bezoekers
hadden echter heel iets anders in
gedachten. Zo was viervoeter OkiKenobi van der Wijngaard niet van
plan op een prachtplek in het bos te
blijven staan en besloot uitgebreid
in een stoel te gaan zitten. Vader
Cevahir dacht op zijn gemak in zijn
stoel te kunnen uitslapen maar daar
dacht zijn hond heel anders over
en trok hem met stoel en al mee uit
wandelen. De sfeer zat er dus ook
bij de fans en omstanders meteen
goed in! Het was prachtig om te zien
hoe tijdens de manches al prachtige kunsten en mooie sprongen vertoond werden.
In de klasse Boys 06/Girls 07 reden
de 3 jongste rijders van de club. In
de A-finale fietste Bo Versteeg zich
naar de 2e plaats, Jur de Beij naar
de 3e plaats en Jayden Bregita nar
de 5e plaats. In de klasse Boys 07/
Girls 08 zag het groen van de UWTC
met maar liefst 6 rijders in de A-finale. Alec van der Mast heeft tijdens
de winterstop gewoon hard doorgefietst en kwam als winnaar uit de
bus bij de A-finale, meteen gevolgd
door Rens Grömmel op de 2e plaats,
Joël Rijneker op de 3e plaats, Jessy
Soede op de 4e plaats, Jeffrey Zwart
op de 7e plaats en Luuk van Diemen op de 8e plaats. In de B-finale
kwam Jordi Maijenberg weg met de
2e plaats. In de klasse Boys 08/Girls
09 was Ferdi Cevahir de winnaar
van de A-finale, gevolgd door Brian
Worm op de 2e plaats en Sten Fuite op de 4e plaats. Brian Worm had
nog wel per ongeluk een extra finalerondje gefietst omdat hij te vroeg
boven aan het starthek was gaan
staan! In de B-finale eindigde Ian
Jonkman op een mooie 3e plaats.
In de klasse Boys 09/Girls 10 fietsten Max de Beij en Jochem van der
Wijngaard zich naar de 2e en 4e
plaats in de A-finale. In de B-finale streden Jens van Diemen en Sem

Knook om de eerste plek. Uiteindelijk wist Jens van Diemen als eerste de finish te bereiken en had de
altijd enthousiaste Sem Knook de
2e plaats bemachtigd. In de klasse Boys 10/Girls 11 zat Svenno van
Kleij als enige UWTC’er in de A-finale. Hij behaalde de 5e plaats. In
de B-finale kwam Jesse Versteeg
als 3e over de finish, gevolgd door
Nick van Vugt op de 5e plaats en
Thor Hartman op de 6e plaats. In
de klasse Boys 11/Girls 12 behaalde Izar van Vliet García de 2e plaats
in de A-finale, Brian Boomkens de
3e plaats, Maarten van der Mast de
4e plaats en Yiri Plas de 8e plaats. In
de B-finale werd Jimmy van Woerkom 3e en Joeri Nap 6e. In de klasse
Boys 12/Girls 13 werd Bartje-BoemBoem-van Bemmelen de winnaar
van de A-finale, meteen gevolgd
door Joey Nap op de 2e plaats en
Kevin Boomkens op de 3e plaats.
Alex van Driel werd 5e in de B-finale. In de klasse Boys 13/Girls 14 is
Scott Zethof geëindigd als winnaar
in de A-finale, Jeno Vallenduuk behaalde de 5e plaats. In de B-finale kwamen Max Bouwmeester, Roy
Schouten, Stef van Wijngaarden en
David van der Scheer achter elkaar
over de finish op de 2e, 3e, 4e en 5e
plaats. In de klasse Boys 14-Girls 15
reed Thomas van der Wijngaard in
de A-finale en fietste zich naar de
5e plaats. In de B-finale werd Bas
van Kuijk 3e, Mitch Bruns 4e, Linda
Reijnders 5e en Lisa Bouwmeester
7e. In de klasse Boys 15-16/Girls 16
ook weer een mooie groene A-finale met Tom Brouwer op de 2e plaats,
Wiljan Brouwer op de 3e plaats, Roberto Blom op de 5e plaats en Mats
de Bruin op de 7e plaats. Jaivy Lee
Vink werd 2e in de B-finale. In de
klasse Boys 17+/.Girls 17+ werd Michael Schekkerman ondanks wat
technische problemen met zijn fiets
toch weer de winnaar van de A-finale. In de B-finale eindigden Michiel Jansen, Rick Doornbos en
Tristan van der Ham na elkaar op
de 2e, 3e en 4e plaats. In de klasse Cruisers werd Wouter Plaisant
van der Wal, zonder muts maar met
helm, de winnaar van de A-finale.
Na hem kwamen Sven Wiebes, Peter Szucs en Guven Cevahir over de
finish op de 3e, 4e en 7e plaats.

Veenloper Michael Woerden
beslist Z&Z-circuit nu al
ness. Je traint in een leuke groep en
je daagt elkaar uit om je eigen grenzen te verleggen. Daarbij heb je samen hartstikke veel lol.
We starten vanuit meerdere locaties, waardoor de trainingen elke
keer verassend anders zijn. Dus veel
variatie door gebruik te maken van
wisselende omstandigheden. Het
samen trainen in een groep daagt

Paasdrive bij bridgeclub ABC
Regio - Op 5 april werd de Paasdrive gehouden. De wedstrijdleiders hadden gekozen voor een rustige ochtend voor hen zelf. Er was
een open zitting geprogrammeerd
waarbij de paren uit de diverse lijnen door elkaar waren opgesteld.
De zgn sterkeren tegen de zogenaamde zwakkeren. De feestcommissie had een cadeautafel opgesteld met daarop een aantal in mooi
cadeaupapier verpakte cadeaus. Bij
het begin van de drive was aangegeven welke paren in de uitslag voor
de prijzen in aanmerking kwamen.
Dat waren de paren die een eerste,
zesde of elfde plaats in hun lijn zouden bereiken. Regelmatig kwamen

er spelers naar de wedstrijdleidertafel om te vragen wat er allemaal
in die mooie verpakkingen zat. Daar
de aankoop van al het moois was
uitbesteed aan de feestcommissie wist de wedstrijdleider dit zelf
ook niet, dus maar gewoon je best
doen om eerste, zesde of elfde te
worden. De eerder genoemde commissie had ook nog voor een heerlijke traktatie bij de koffie gezorgd.
Onze vaste barman Henk deed ook
nog een duit in het zakje door alle
aanwezigen een Paastak aan te bieden. Het kon allemaal niet op deze
dag. Er werd in twee lijnen gespeeld
en als er paren waren die dachten
dat het deze dag wat minder ging

hoorde je de opmerking: “Ja maar ik
ga vandaag voor de elfde plaats” U
kent ze wel de echte prijsvechters.
Uiteindelijk kon na zes ronden bridgen de uitslag en daarbij de prijsuitreiking plaats vinden.
In de lijn die op de oranje borden
speelden waren de prijzen voor
de volgende paren: eerste werden Nel Heilman en Hetty Houtman met 62,50 %. Zesde werd het
paar Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom met 49% en elfde het paar
Greet van Diemen en Nel Groven
met 44,58%. In de lijn die op de witte borden speelden werden eerste
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher
met 58,42 %. Elfde werden hier Bep
Soppe en Ben Leeftink met 42,75 %.
Zesde werden twee paren t.w. het

uit tot een grotere inspanning en de
training wordt optimaler.
Iedere dinsdagavond park Wickelhof Mijdrecht om 19:00 en woensdagmorgen om 9:30 op de parkeerplaats van CSW Wilnis. Dus wil jij
slank en fit de zomer in? Kom dan
nu mee bootcampen bij WLC!
Meer informatie? info@sterkenweerbaar.nl. www.sterkenweerbaar.
nl . facebook.com/wlcombatics
paar Ciny v.d. Elsen en Roeli van de
Voorden en het paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey. Door de zuinige
penningmeester was voor de zesde plaats echter ook maar op twee
mensen gerekend. Elk paar had
derhalve maar één prijs voor twee
personen. Een van de dames van
de feestcommissie vroeg een extra
budget voor de aankoop van nog
enkele prijzen zodat deze omissie
recht gezet kon worden. Al met al
weer een geslaagde Paasdrive.
Er komen nog een paar spannende weken aan. Er moeten nog twee
competitiezittingen worden gespeeld en dan is bekend wie er met
de prijzen gaan strijken en wie er
algeheel clubkampioen van het seizoen 2011/2012 is geworden.

De Ronde Venen - Vorige week
zondag heeft Veenloper Michael
Woerden het Zorg&Zekerheidcircuit
voortijdig in zijn voordeel beslist. Hij
won de 7e en op één na laatste loop
van het circuit, de Braassemloop in
Roelofarendsveen en werd daarmee
onbereikbaar voor zijn laatst overgebleven concurrent. Michael Woerden begon de editie 2011-2012 van
het Zorg&Zekerheidcircuit met een
overwinning in zijn thuiswedstrijd,
de Zilveren Turfloop. Daarna volgde nog één overwinning en enkele
ereplaatsen. Om het circuit winnend
af te sluiten was het nodig om nog
eenmaal voor z’n directe concurrent
Bodegraver Sandor Bron te finishen.
De laatste wedstrijden was dat niet
meer gelukt. In het Zuid-Hollandse
Roelofarendsveen leek het echter
weer als vanouds te gaan. Waar een
snelle start Michael weinig deed,
hadden de concurrenten vooral tegenwind moeite om een ander ritme aan te nemen. Op 12 km in Rijpwetering, sloeg Michael dan ook het
beslissende gat voor zowel de dagoverwinning als de circuitwinst. Hij
finishte op de halve marathon in
een uitstekende 1.12.50, waarmee
hij zeer tevreden was.
Levensjaar
heeft gelopen en in z’n 42e levens-

jaar in ieder geval 195 marathons
wil hebben gelopen (de klassieke afstand gaat over 42,195 km) en
misschien wel meer, liep een heel
mooie 1.23.49. Hij moest hiervoor
ver terug in zijn wedstrijdboek om
zo’n tijd terug te vinden. De prestatie van Mark Baas deed daar weinig
voor onder. Hij liep een heel mooie
tijd van 1.27.23. Martien Lek volgde
hem op een kleine minuut: 1.28.20,
ook al een prima tijd. Nol Kuijlenburg koos ook voor de langste afstand in dit Zuid-Hollandse tuindersdorp. Hij legde het parkoers
langs het Braassemermeer, door de
polders, over dijkjes en langs molens af in een mooie tijd van 1.37.56.
Gert van der Geest zat daar een
klein stukje achter in 1.39.20. Ook
Hans Leeuwerik keek tevreden terug op zijn halve: 1.53.37.
10 km
De Veenlopers waren ook vertegenwoordigd op de 10 km. Henny
Kooijman liep in zijn voorbereiding
op de marathon van Rotterdam een
solide 42.53. Herman van ’t Schip
was tevreden met z’n 47.18. Eveline Zeldenthuis en Jos Snel verloren elkaar niet uit het oog: 48.09 om
48.10. Yvonne Buijing complementeerde de deelname van De Veenlopers in 1.07.51.
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Uithoorn - Dankzij de festiviteiten van
AH Jos van den Berg, (hij vierde zijn eerste lustrum), was het de afgelopen weken, en zeker ook afgelopen zaterdag,
weer gezellig in winkelcentrum Amstelplein. Bijna elke dag waren er wel activiteiten, van heerlijk koffie drinken met
wat lekkers, knutselmiddagen en eieren
schilderen voor de kids. Zaterdag had

AH Jos van den Berg het gehele winkelcentrum omgetoverd in een paasfestijn
voor jong en oud.
De ouders konden in alle rust winkelen, want de kinderen werden wel vermaakt. Ze konden worden geschminkt,
ze konden knutselen, er was muziek,
een paashaas die heerlijke chocolade

eitjes uitdeelde en de sfeer werd verhoogd door een echt paashazenorkest.
Jong en oud genoten zichtbaar. Rond
half drie liep het winkelcentrum vol.
Zie voor een uitgebreid fotoverslag van
de prijsuitreiking van het AH Jos van
den Berg prijzenfestival elders in deze
krant.

brengen sfeer en gezelligheid
in winkelcentrum Amstelplein
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Jongste meisjesteam CSW
wint Paastoernooi

Groep 3-4 Proostdijschool
kampioen schoolvoetbal

Wilnis - Afgelopen zaterdag waren er 62 teams uitgenodigd om
een meisjesvoetbal Paastoernooi
te komen spelen in Houten. Zo ook
de teams F5M en F6M de jongste
meisjes van voetbalvereniging CSW.
Met hulp van Lise en Romie, Donna,
Rhowy en Tess zijn de meisjes afgereisd naar Houten. Ze waren in dezelfde poule ingedeeld dus moesten
ook een wedstrijd tegen elkaar spelen. Het was best koud, maar gelukkig bleef het droog. De meisjes
van F6M hebben alle 4 de wedstrij-

De Ronde Venen - Het is 4 April
2012 de meisjes van de Proostdij
school Mijdrecht groep 3-4 beginnen zenuwachtig aan de ochtend,
want vanmiddag het schoolvoetbal toernooi van de Ronde Venen.
Ja ze hebben vorige week wel getraind onder leiding van de twee super coaches Edwin en René maar
toch.... Spannend Na school allemaal naar CSW, en ja daar in het
groen wit beginnen aan de strijd! De
eerste wedstrijd was wennen maar
ja glorieus gewonnen met 2-0, de
volgende was 1-0 en de laatste in
de eerste running 1-0... maar toen

den gewonnen tegen de verengingen van Houten, Desto uit Utrecht,
Delta sports uit Houten en het andere team van CSW. Dit leverde de
meisjes een nummer 1 beker op en
een mooie voetbal. Wist U dat CSW
binnenkort weer een opentraining
houdt voor meisjes? Dit vindt plaats
op 25 april tussen 16.00 en 17.00 uur
voor alle meisjes geboren in de jaren 2004, 2005 en 2006. Voor meer
informatie kunt U contact opnemen
met Nelleke Vrielink@hotmail.com
of tel. 242503.

Het meidenteam groep 4 van de Hoflandschool

Meiden van groep 4
Hoflandschool weren zich goed
Mijdrecht - De meiden van groep
4 van de Hoflandschool hebben vorige week woensdag tijdens het
schoolvoetbaltoernooi duidelijk laten zien, dat ze in vergelijking met
vorig jaar, een stuk vooruit zijn gegaan. Hun team liet geen kluitjes
voetbal meer zien. Zich wisten duidelijk heel goed wat het betekend
om aanvaller, middenvelder of verdediger te zijn. Ze lieten mooi voetbal zien met nu en dan een prachti-

de kwart finale in de laatste minuut
2-1.... de halve finale 1-1 spannend
tot de laatste seconde en dus gelijkspel en ja dan ..komen de befaamde penalty’s de spanning was echt
om te snijden maar ook hier bleven
de kanjers koel en wonnen met 6-5
. Yes de finale. De finale, .....het was
meer dan spanning zowel bij de ouders als de kids..... 0-1 oei.... dus hopen en hopen... Yes weer 1 minuut
voor tijd 1-1 . EInde tijd... dus doorgaan en wie het eerst scoort is de
Kampioen ! ja de kanjers van de
Proosdij groep 3-4 scoren en zijn ze
kampioen.

ge opbouw. Ze wonnen twee wedstrijden ruim en een verloren ze
nipt met 2-1. Het was nog een even
spannend of ze door zouden gaan
naar de kwart finale. Vol spanning
stonden ze ruim een kwartier te
wachten tot ze hoorde.... net niet.
Even teleurstelling, maar als echte
sportieve meiden was dat snel over:
“ we hebben hartstikke goed gespeeld en we hebben plezier gehad,
daar gaat het om”.

Een prima opgezette aanval met als resultaat een doelpunt

Moeizame overwinning
van De Vinken D1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
trad de Vinken D1 aan tegen EKVA D2 uit Almere. In de zaalcompetitie had de Vinken D1 al een keer
gewonnen van EKVA D1, dus de D2
van diezelfde vereniging zou toch te
pakken moeten zijn. EKVA staat er
echter om bekend dat ze een goede jeugd hebben, dus van onderschatting mocht geen sprake zijn.
De ploeg speelt namelijk niet voor
niets net als De Vinken in de hoogste (eerste) klasse.
De eerste wedstrijd van de nieuwe veldcompetitie verloor De Vinken D1 nipt van AW/DTV D1 (3-2).
Een overwinning was dus noodzakelijk om niet meteen kansloos te
zijn voor de titel. De bezoekers hadden hun eerste wedstrijd ook verloren (7-3). Dus voor hen gold eigenlijk precies hetzelfde.
Met Annabel Mulckhuyse en Menno Graaff op de bank, Finn Kroon,
Ravi Brockhoff, Celine Mur en Zoë
van Dasler in de aanval en Dylan
Bras, Thomas Duikersloot, Luka van
der Vliet en Tessa Stoof in de verdediging begon de ploeg voortvarend. De startbal, waar veel op getraind wordt, slaagde en werd prima afgerond door Zoë van Dasler. Een droomstart voor de ploeg
die gesponsord wordt door Jumbo
Vinkeveen. Helaas kreeg die sterke
start geen vervolg. Beide ploegen
hadden moeite met het verkrijgen
van kansen. De verdedigingen hielden het prima dicht. EKVA maakte het De Vinken bijzonder moeilijk
bij het uitspelen van de bal en daardoor kwam de aanval van De Vinken in de eerste helft maar weinig
in het spel voor. EKVA daarentegen
kreeg meer en meer vat op het spel.
Met met name een aantal lange dames speelden de bezoekers de bal
wat makkelijker rond. De gelijkmaker was dan ook een logisch gevolg
van het spelbeeld. En ook de 1-2
van de bezoekers was niet onverdiend te noemen. Daarvoor speelde
de thuisploeg gewoon te slordig en
te nonchalant.

Puntjes
In de rust werden de puntjes door
coach Ingrid Hagenaars op de i gezet. De ploeg moest veel feller zijn,
de bal moest meer rondgespeeld
worden, ook achter de korf, en de
ploeg moest het EKVA veel moeilijker maken bij het uitbrengen van
de bal. Daar lagen de kansen in de
tweede helft.
Met Menno de Graaff en Annabel
Mulckhuyse op de plek van Thomas
Duikersloot en Celine Mur, pakte de
ploeg de aanwijzingen goed op. EKVA kreeg het moeilijker en moeilijker. Er werd veel meer druk gezet en menig bal werd door De Vinken onderschept. Bij het uitverdedigen kreeg EKVA nu de bal vrijwel niet meer naar hun aanvalsvak en creëerde de Vinken haar
kansen. Het spelbeeld was omgedraaid. Nu was De Vinken de betere ploeg en de 2-2 van wederom
Zoë van Dasler was op dat moment
dan ook dik verdiend. De thuisploeg had de smaak te pakken en
een slim balletje op Annabel Muckhuyse werd door haar prima afgerond: 3-2. De aanval draaide prima
en ook de verdediging gaf weinig
kansen meer weg. Zelfs een gemiste strafworp aan Vinkenkant bracht
de thuisploeg niet van de wijs. Ook
na de vakwisseling bleef De Vinken
veel dreigender. Sporadisch kregen
de bezoekers de bal in de aanval en
daar werd de bal weer redelijk snel
afgepakt. In de laatste tien minuten
liet De Vinken zien wie er het meeste recht had op de overwinning. Met
3 doelpunten in de laatste tien minuten werd de eindstand bepaald
op 6-2. Een mooie, verdiende, maar
toch ook moeizame overwinning.
Maar daarmee is de ploeg er nog
niet. De komende weken wacht Fiducia D1. In de zaal werd daar een
keer van gewonnen, maar er werd
ook een keer van verloren. De Vinken D1 zal echt heel scherp moeten zijn om van deze goede ploeg
te winnen. Mocht dat gebeuren, dan
kan het seizoen toch heel mooi afgesloten worden.

Duivensport “PV Rond de Amstel”

Theo Kuylenburg wint de
eerste duivenvlucht 2012
Regio - Het duivenseizoen is weer
begonnen. De leden van Postduivenvereniging Uithoorn hadden bijna 600 duiven bijeen gebracht voor
de eerste krachtmeting. Het progamma bouwt op en begint met een

voor duiven zeer kleine afstand. Ook
degenen die later willen vlammen
op de langere afstanden gebruiken
dit soort korte vluchtjes als training.
Wat zich vorige week al aankondigde in een oefenvlucht, werd afgelo-

OBS Molenland pakt 3e plaats

UWTC wielren reed ook
met Pasen
Regio - Op zaterdag 7 april hebben Jeroen van Goor, Niels Ruijter
en Rick van Wieringen een nationale wedstrijd in Piershill gereden.
Ruim 40 renners aan de start. Er
werd erg hard gereden maar onze
renners konden lang in het peloton
blijven. Met een 13e plek voor Niels,
16e voor Rick en 17e plek voor Jeroen konden zij tevreden zijn.
Tweede Paasdag hebben Jeroen
van Goor, Niels Ruijter en Koen de
Best de ronde van Gerwen gereden.
Een zeer groot deelnemersveld van
honderd nieuwelingen aan de start.
Niels reed naar een verdienstelijke
28e plek en Jeroen werd 44e .
Selectiewedstrijd jeugd
De jeugd ging op zaterdag 7 april
naar Beverwijk voor de tweede selectiewedstrijd voor het NK. In totaal
zijn er bij 6 selectiewedstrijden punten te verdienen. De rijders met de
meeste punten, na afloop van deze selectiewedstrijden, kunnen zich
plaatsen voor het NK. Uitslagen: categorie 3 Tristan Geleijn 4e, catego-

pen zaterdag bevestigd. Theo Kuylenburg uit Amstelhoek heeft zijn
duiven alweer in prima conditie voor
het nieuwe vluchtseizoen!
Deze eerste vlucht vanuit het Belgische Meer, met een gemiddelde
afstand van 83 km., werd een pittig vluchtje voor de duifjes. Er stond
een flinke tegenwind en het was
gemeen koud, maar de duiven van
Theo maalden er niet om, ze werden
nl. 1, 2, en 4e in de club. Theo liet
de concurrentie heel ver achter, ondanks de tegenwind haalde zijn eerste duif een snelheid van bijna 75
km per uur.
Dit betekende een heel mooi resultaat voor hem: In Rayon F, het gebied Amsterdam West, Zuid en de
gemeentes ten zuiden hiervan werd
Theo 6e van 3589 duiven

rie 4: Owen Geleijn 5e en Eric Looij
9e, categorie 6: Menno van Capel
27e. De volgende selectiewedstrijd
is het districtskampioenschap op 15
april bij DOK in den Helder.

Mijdrecht - OBS Molenland heeft
lang op een beker moeten wachten, maar afgelopen woensdag
was het raak. Groep 4 wist na een
dag voetballen met de derde plaats
naar huis te gaan. In de poule-fase moesten er vier wedstrijden gespeeld worden. Vlinderbos 1 was
de eerste tegenstander, Molenland
was al meteen scherp en wist met
maar liefst met 5-0 te winnen. De
volgende wedstrijd wachten de Julianaschool, dit werd een spannende wedstrijd die door Molenland
met 2-1 werd gewonnen. Nadat er
van de Eendracht met 3-0 was gewonnen zou de beslissing vallen tegen de Willesportschool. Weer een
spannende wedstrijd maar Molenland was duidelijk sterker en won
verdiend met 1-0 en dus door naar

de kwart finale. Na een heerlijk ijsje
en even bijkomen in de kantine, was
Molenland er weer klaar voor. Driehuis 2 was de tegenstander in deze kwart finale Molenland ging rustig verder waar het gebleven was en
na 12 minuten konden we een 3-0
winst noteren voor de jongens. In de
halve finale mochten ze het opnemen tegen Vlinderbos 2, een wedstrijd die ondanks alle inzet van de
jongens nipt met 1-2 verloren ging.
Zo werd er tegen Vlinderbos 2 gestreden om de 3/4 plaats. Molenland zetten alles op alles en met vier
schitterende doelpunten was de
winst een feit.
Een schitterende 3e plaats. Chafik,
Senna, Pablo, Chaid, Oualid, Tarik,
Milan, Julian en Arnout, van harte
gefeliciteerd!

Lange afstandskampioenschap
UWTC
Op een zonnige 1e paasdag is het
lange afstand kampioenschap verreden op het wielren parcours van
sportpark de Randhoorn. Bij de
nieuwelingen won Rick van Wieringen. De overwinning bij de 40- ging
naar Henk de Jong en bij de 40+
won Henk van Laar.
Uitslag
Nieuwelingen: 1 Rick van Wieringen, 2 Bart de Veer
40-: 1 Henk de Jong, 2 Bas de Bruin,
3 Gerben van de Knaap, 4 Rene
Kaslander, 5 Nick Spaargaren, 6 Michael van Meenland
40+: 1 Henk van Laar, 2 Gijs Kostman, 3 René Wiebes, 4 Peter Wiebes, 5 Ronald van Wieringen, DNF
Gerard de Veer en Nico Fokker.

en van heel provincie Noord-Holland werd hij 56e van 18457 duiven.
Martin van de Hoort uit Uithoorn
werd 1e in de B Poule.
De uitslag
1. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
2. Ton Duivenvoorde, De Hoef
3. Hennie Pothuizen,Vinkeveen
4. Ron de Boer, Uithoorn
5. Cor van Bemmelen, De Hoef
6. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Wim Wijfje, De Kwakel
9. Richard v.d. Berg, De Kwakel
10. Comb. Snoek / Govers, De Kwakel
11. Peter Bosse, Uithoorn
12. Comb. Verweij / Castricum, Mijdrecht
13. Paul Baas, Uithoorn
14. Martin Bosse, Uithoorn
15. Piet van Schaik, Uithoorn

Biljarter Walter van Kouwen
verrast met de kortste partij
De Ronde Venen - In week 31 vielen er in Poule B alleen maar hoge uitslagen te noteren. In poule A
daarentegen was er veel spanning
in de wedstrijden. DIO en De Paddestoel 2 hebben de meeste kans in
De A-poule. Bob’s Bar is de grootste kanshebber in de B-poule tot
nu toe. Steeds vaker is de laatste
tijd een wat minder bekende speler de smaakmaker. Deze week was
Walter van Kouwen van De Merel/
Heerenlux 1 de man met de kortste partij van de week. In slechts
14 beurten had hij zijn caramboles
gemaakt. Richard van Kolck scoorde met 27 caramboles de procentueel hoogste serie van de week =
41,84% van zijn te maken punten.
Poule A
De Merel/Heerenlux 2 won met een
minimale 5-4 van Cens 2. Frank Witzand won na een spannende partij in 23 beurten van Jos Bader. Gijs
Rijneveld zorgde voor het extra punt
van zijn team door een ruime zege
op Zweder van Dalen. APK Mijdrecht 1 bood met 4-5 goede tegenstand tegen De Paddestoel 2. Cor
Ultee en Hennie Versluis hielden
de punten in eigen huis. Pim de Jager en Robert Daalhuizen namen
de punten mee naar Mijdrecht. DIO
won gedecideerd met 7-2 van De
Springbok 2. Paul Schuurman was in
23 beurten klaar met Jan van Veen.
Bert Dijkshoorn en Eric Brandsteder haalden ook de volle buit binnen voor DIO. Nico de Boer redde
de eer voor De Springbok 2. De Merel/Heerenlux 1 won met 5-4 van De
Kuiper/van Wijk. Walter van Kouwen

liet een goed spelende Jos Lugtigheid sprakeloos achter. Kees Griffioen won verdiend van Nico Koster. Kees de Zwart en Hero Janzing
wonnen na spannende partijen van
Bert Fokker en Bart Hoffmans. De
Vrijheid/Biljartmakers won nipt met
5-4 van APK Mijdrecht 4. Bert Loogman won met moeite in 20 beurten
van Willem van der Graaf. Nick van
de Veerdonk was in 22 beurten veel
te sterk voor Bastiaan Schoondermark. Jan Lindhout en Joris Schilder
namen de punten mee naar Nieuwer ter Aa.
Poule B
APK Mijdrecht 3 vernederde APK
Mijdrecht 2 met 9-0. Roy Leemreize, Roy van Lith, Ramon Alblas en
Ron Schoonhoven pakten de volle
winst. Opvallend was de winstpartij in slechts 19 beurten van Roy van
Lith. Bob’s Bar wees De Paddestoel
3 met 7-2 terug. Richard Schreurs
won in 19 beurten van Michel Bak.
Richard van Kolck had 20 beurten
nodig om Hans Bak net voor te blijven. Jeroen Schijf won op het nippertje van Ralph Dam. Jos van Wijk
was de redder van zijn team door
Daniel de Bruin te overwinnen. De
Springbok 1 maakte met 9-0 gehakt
van Cens 1. Hans van Eijk, Peter
Maijenburg, Henk Spring in ’t Veld
en Hen Kandelaar bezorgden Cens
1 een droevige avond.
De Schans denderde met 9-0 over
De Merel/Heerenlux 4 heen. John
Beets, Henk Doornekamp, Dirk
van Yperen en Pieter Stokhof hadden geen enkele clementie met hun
tegenstanders.
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Uithoorn - Zoals iedere trouwer lezer van
deze krant niet kan zijn ontgaan, vierde
AH Jos van den Berg uit Uithoorn de afgelopen maand zijn 5 jarig bestaan. Jos
van den Berg zou Jos van den Berg niet
zijn als hij dit ongemerkt voorbij zou laten gaan. Buiten het feit dat hij voor al zijn
medewerkers leuke trips en feestavonden heeft verzorgd en nog verzorgd, was
er voor al zijn trouwe klanten, jong of oud
de afgelopen weken van alles te beleven.
Ook konden er de afgelopen weken kassabonnen worden ingeleverd waarbij er velen, grote en kleine prijzen te winnen waren. Zaterdag jl werden deze prijzen uitge-

reikt doormiddel van trekking en natuurlijk
moest hij of zij persoonlijk aanwezig zijn
anders ging de prijs aan je neus voorbij.
Je kon merken dat het het paasweekend
was en er toch heel wat klanten, die wel
hun kassabon in de ton hadden gedeponeerd er niet waren. Regelmatig moest er
opnieuw getrokken worden, hetgeen de
honderden wel aanwezige niet echt vervelend vonden, want dan hadden zij weer de
kans om winnaar te worden. De prijsuitreiking werd geregeld door Jaap, een maffe,
gekke figuur, die de aanwezige regelmatig
aan het lachen kreeg met zijn opmerkingen. Hier volgt de lijst van winnaars:

Mevr. E Peters-v. Dinter, Admiraal de Ruyterlaan 58, Uithoorn
C.J. Broerse, Admiraal de Ruyterlaan 97, Uithoorn
T. den Haan, Sportlaan 30, Uithoorn
Andrea Boyer, Harlekijneend 14, Uithoorn
I. Smak, Irislaan 66, De Kwakel
Fam. Sieuwerts, Eger 53, Uithoorn
C. Bijlsma, W. Alexanderpoort 70, Uithoorn
Karin Meijer, Amsteldijk-Noord 89, Uithoorn
Nora Risseeuw, Hortensialaan 69, De Kwakel
Fam. Pasman-Cuiper, Grauwe Gans 12, Uithoorn
Van Tol, Tienboerenweg 5, Mijdrecht
Nancy Faber, Marsmanlaan 33, Uithoorn
Steensma, Fender 33, Uithoorn
Sacha Huisman, Krakeend 41, Uithoorn
v.d. Horst-v. Heveling,
Selma Mellberg, Fresialaan 11, De Kwakel
D. Delsink, Eendracht 31, Uithoorn
M.G. Kuijper, Wilgenhof 42, De Kwakel
Fam. Groot, Geometrielaan 130, Uithoorn
Karin Könst, Flevomeer 82, Uithoorn
M.Lustenhouwer, Boerlagelaan 23, Uithoorn
Odilia Pereboom, Kaag 8, Uithoorn
Monique Visser, Laan van Meerwijk, Uithoorn
Fam. Plasmeijer, Gaastmeer 12, Uithoorn
Mevr. de Wit-Meijer, Kofschip 14, Uithoorn
Fam. Huel, Fregat 21, Uithoorn
Fam. Hoek, Kuifmees 73, Uithoorn
A. v. Rijn, Mijdrechtse Zuwe 91, Amstelhoek
I. Metzger, Bruine, Lijster 41, Uithoorn
Jacobin Plasmeijer, Begonialaan 15, De Kwakel
H.P.A. Smits, Couperuslaan 68, Uithoorn
D. v.d. Pool, Viergang 51, Mijdrecht
Sophia Giskes, Kuifmees 63, Uithoorn
Sandra Strik, Noorse Lijster 23, Uithoorn
Fam. Koch, Witkopeend 32, Uithoorn
M.Homan, Nicolaas Beetslaan 28, Uithoorn
Nel Spruijt, Amstelhoek
M. v.d. Broek, Krakeend 31, Uithoorn
Van Egmond, Orchideelaan 39, De Kwakel
Astrid Kailola, Grauwe Gans 19, Uithoorn
Fam. Ouderaller, Grift 11, Uithoorn
Fam. Elserman, Ebro 91, Uithoorn
Ellen Vogel, Burgemeester Kootlaan 42, Uithoorn
J. Warmerdam, H.Gorterhof 2, Uithoorn
J.Roeleveld, Amstelkade 25, Amstelhoek
Sientje Boere-Dijkman, Plesmanhof 11, Uithoorn
T. Egbers, Zijdelweg 41, Uithoorn
Fam. Werkhoven, Fresialaan 68, De Kwakel
Carina Uittenbogaard, Waaier 16, Leimuiden
C. Drenth, Ebro 156, Uithoorn
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Minder piekeren
en meer plezier
Mijdrecht - In basisschool ‘De Fontein’ volgde een groep vrouwen de
cursus ‘Liever bewegen dan moe’.
Met elkaar leerden ze meer over actief blijven bewegen, beter slapen,
gezond eten, ontspannen en minder
piekeren. De lokale stichting Multi Mondo organiseerde dit samen
met de Utrechtse welzijnsorganisatie Indigo.
Het laagdrempelige beweegprogramma is een combinatie van actieve beweging met voorlichting
over allerlei gewoontes voor een
fitter leven. Trainer Willemien Meiberg: “De focus ligt op de kracht
van de deelnemers. Alles wat goed
gaat, willen we versterken en de rest
ombuigen en positief bekijken. Het
gaat om bewegen en vooral de goede effecten op je stemming.”
Een paar vrouwen zitten enthousiast

Nieuw bij Amstelhof:

‘Voel je fit’ programma
Regio - Bent u 55+ en op zoek naar
de juiste balans tussen inspanning
& ontspanning? Wie op oudere leeftijd actief blijft plukt daar de vruchten van! Met het speciale ‘Voel je fit’
programma bij Amstelhof Sport &
Health Club kunt u 4 weken ervaren
of of een actieve leefstijl bij u past.
Tevens kunt u heerlijk ontspannen
in onze wellness faciliteiten.

te knikken. “In deze groep wil ik altijd heel graag komen”, roept de één
en een ander reageert: “Nu heb ik
meer zin in bewegen en ben ik minder moe!” De tips om beter te slapen, werken echt volgens hen: “’s
Avonds doe ik de tv en de computer
eerder uit ’s. Dan ben ik al rustiger
in mijn hoofd als ik naar bed ga en
ik heb ook minder hoofdpijn.”
Piekerarmbandje
Tips om je minder zorgen te maken, zijn bijgebleven mét het elastische armbandje. Willemien Meiberg: “Zodra je bij jezelf merkt dat
je maar blijft piekeren, moet je even
aan het armbandje trekken. Zo krijg
je een schrikeffect als je jezelf erop
betrapt en zeg je ‘stop’ tegen jezelf.
Dan kun je dat gepieker vervangen
door meer realistische gedachten of

zelfs positieve dingen.” Samen met
haar collega Angelique Tuzkupan
liet ze de groep op een speelse manier kennismaken met allerlei vormen van bewegen, vaak met muziek
erbij. Angelique: “Al snel ontdekten
de vrouwen dat ze veel meer spieren hebben dan ze eerst dachten.
We hebben ook veel lol gemaakt en
vaak gelachen bij allerlei oefeningen met grappige houdingen.”
Complimentenkaartjes
Ter afsluiting schrijven de vrouwen op rode complimentenkaartjes
wat ze goed vinden van een ander.
Quassima Asafiati ziet duidelijk hun
veranderde houding: “Schouders
recht en naar achteren, kin intrekken en je hoofd recht. Je ziet dat het
ook mentaal veel doet met mensen
als ze alleen al zo’n actieve houding
aannemen. Deze vrouwen deden al-

Inschrijving Jumbo Avond4-daagse 2012 begonnen
Vinkeveen - Van dinsdag 29 mei tot
en met vrijdag 1 juni zal de “Jumbo
Avond4daagse Vinkeveen” plaatsvinden. Je kunt je nu al inschrijven
via www.avond4daagsevinkeveen.nl
voor de 5 of 10 km. Inschrijven kost
5,-. Alle informatie is te vinden op de

website of op de flyer die op de Vinkeveense scholen is uitgedeeld.
Met vereende krachten is het IJsclub VIOS gelukt om de avond4daagse weer plaats te laten vinden. We zijn daarbij meer dan normaal dank verschuldigd aan on-

Klaverjassen Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag
14 april kunt u voor de laatste keer
dit seizoen komen klaverjassen in
de Amstelhoek. Deze prijsklaverjasavond wordt georganiseerd door

de Buurt Vereniging Amstelhoek en
wordt hopelijk ook dit keer weer gekenmerkt door de gezelligheid en
gastvrijheid. Er worden vier ronden
gespeeld en er wordt gekaart om

ze vrijwilligers en sponsoren Tweed
BNO, Rabobank en natuurlijk Jumbo. Traditioneel is er ook weer de
sportiviteitprijs.
Die is voor de klas met (procentueel) de meeste inschrijvingen. Zou
wel heel mooi zijn als je deze prijs
met je klas weet te winnen. Wij hanteren voor de kinderen van 4 tot 12
jaar de volgende stelregel. Zit je
in groep 1 of 2 minimaal 1 avond,
groep 3 minimaal 2 avonden en
vanaf groep 4 alle avonden mee

leuke prijzen. Uiteraard bestaat de
mogelijkheid om lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf half acht.
Voor een gezellige kaartavond….?
U bent allemaal van harte welkom!
Tot zaterdag de veertiende!! (adres:
Engellaan 3a)

De Fontein eerste met
schoolvoetbaldag
De Ronde Venen - Op de koude woensdagmiddag 4 april kwamen meerdere scholen uit De Ronde Venen met hun groep 3 en 4 jongens naar sportpark Argon toe om
een sportieve schoolvoetbaldag te
hebben.
Alle kinderen hadden er zichtbaar
zin in. De voetballers van de Fontein groep 4b wilden allemaal graag
voetballen, maar ook keepen. Omstebeurt stonden Khalid, Capser, Levi van K. op het doel. Alle drie hielden ze de stand heel mooi op nul.
De Fontein behaalde na 4 zinderende wedstrijden een gedeelde eerste
plaats maar mocht dankzij een beter doelsaldo door naar de kwart-

finale. In de kwartfinale kwam De
Fontein met 1-0 achter te staan. Levi van K. maakte in de laatste minuut het belangrijke doelpunt waardoor het 1-1 werd. Door dit gelijk spel moest ieder team 5 penalty’s nemen. De penalty’s van Layomi en Nassim gingen in het net en
Tijn stond als keeper uiterst gefocused op doel en hield alle penalty’s van de tegenpartij fantastisch
tegen. De Fontein mocht door naar
de halve finale. De jongens hadden
er zin in. In de halve finale stond
keeper Levi van W. als een blok in
het doel. Hij hield de stand op de
nul en met een mooi spel van alle
jongens werden in totaal 4 doelpunten gescoord door De Fontein voet-

ballers Tijn en Layomi. Met koude
handen, tenen, benen en met de allerlaatste krachten, gingen de jongens op naar de finale. Abhishek,
Khalid en Casper stonden gespannen te wachten op het startfluitsignaal. De beker wilden ze nu winnen.
Tijn en Layomi knalden allebei de
bal in het net van de tegenpartij en
Levi van W. hield wederom alle ballen tegen als keeper. Na een kwartier spelen kwam het eind fluit signaal. Met een 2-0 overwinning werd
de Fontein 1e. Jongens, jullie waren
stuk voor stuk super.
We zijn trots op jullie prestatie!
Argon, bedankt voor de goede organisatie. Tot volgend jaar!

lemaal heel goed mee met de training en nu hebben ze er veel meer
lol in gekregen om zelf te blijven bewegen. Dat geeft mij een grote kick
en daar doe ik het allemaal voor”,
vertelt ze glimmend van trots.
Blijven bewegen
Het doel is dus bereikt, ideeën genoeg om te blijven bewegen: samen regelmatig fietsen, fitnessen,
of wandelen. Dit najaar kan een volgende groep starten als minimaal
tien vrouwen zich melden.
Multi Mondo probeert ook een
wandelgroep op te starten.
Voor informatie of aanmelding:
www.multimondo.nl,
info@multimondo.nl, via stichting de Baat: tel.
0297 - 230 280 (ma. t/m do. 9.00 15.30 uur) of via Quassima Asafiati:
tel. 06 - 26 99 93 95 (vrijdag).
wandelen. Zit je in groep 7/8, vinden wij het heel knap als je de 10
km loopt.
Heb je je niet via internet in kunnen
schrijven, dan kan dat ook nog op
dinsdag 29 mei vanaf 17.30 uur in
de Boei. De organisatie stelt je inschrijving via de website wel heel
erg op prijs. De vrijwilligers en de
organisatie hebben er zin in en zien
je graag op 29 mei om er weer een
groot wandelfeest van te maken.

Invulling programma
- Intake en Health Check door een
instructeur
- 4 weken toegang met een beweegprogramma op maat
- Gebruik van wellnessfaciliteiten: zwembad, relaxbad, sauna,
stoombad en zonnebank
- Mogelijkheid tot deelname aan
alle Body & Mind lessen: Pilates,
Yoga en meditatie
- Mogelijkheid tot deelname aan
circuitraining onder begeleiding
(maandag, dinsdag en donderdag)

Kosten
1 persoon, 49,00
2 personen, 79,00
Hoe kunt zich hiervoor opgeven?
Neem hiervoor telefonisch contact
via: 0297-531855. Of per email: info@amstelhof.com. Uiteraard ook de
mogelijk eerst een keer langs te komen voor een rondleiding. Wij laten
u de vele mogelijkheden graag zien.
U tevreden? Wij tevreden!
Bent u tevreden, dan zijn wij dat
ook. Daarom kunt u geheel vrijblijvend gebruik maken van het ‘Voel je
fit’ programma. U hoeft dus niet lid
te worden om aan het programma
deel te nemen. Wacht niet langer en
maak de stap naar een actieve en
gezonde leefstijl. Wij hopen u snel
te mogen begroeten bij Amstelhof!
Amstelhof Sport & Health Club,
Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn, 0297-531855, www.amstelhof.com

Volleybaltoernooi in
sporthal De Phoenix
Mijdrecht - Volleybalvereniging
Unitas en café De Wave organiseren op vrijdag 11 mei a.s. in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg 85 te Mijdrecht het volleybaltoernooi “the Summer Edition”. En u kunt daarbij zijn! Stel
een team samen met uw vrienden, uw straat, uw sportvereniging, uw familie of uw collega’s
en schrijf u in voor deze sportieve en gezellige avond waarop een
voorproefje wordt genomen van
de zomer. Zorg dat u tijdens uw
vakantie niet voor schut staat op
het strand of op de camping en
grijp deze kans om aan uw volleybalspel te werken. In een zomerse
sfeer, onder de klanken van tropische muziek, met een heerlijke
cocktail in het vooruitzicht, zal er
gevolleybald worden, misschien
toch ook wel een beetje voor de

eer, maar in ieder geval voor de
gezelligheid. Breng uzelf vast in
de stemming en kom in een zomerse outfit. Het meest originele
team gaat in ieder geval niet met
lege handen naar huis. De wedstrijden worden afgesloten met
een wedstrijd tussen het eerste
herenteam van volleybalvereniging Unitas en een all-stars team,
dat samengesteld wordt uit de
deelnemers van het toernooi.
De klapper van de avond is de
verloting van een zomerse prijs
onder de deelnemers. Het inschrijfformulier en toernooireglement zijn te verkrijgen in sporthal De Phoenix of op de website
www.unitas-mijdrecht.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 40,-per team
(inclusief teamschotel). Wacht
niet te lang met inschrijven want
er is maar plaats voor 20 teams!

AD6 TEAM DE RONDE VENEN ORGANISEERT:

MET MEDEWERKING VAN
OPTISPORT HEALTH CLUB EEN

SPINNING

MARATHON!

De gehele opbrengst is
bestemd voor Alpe d’HuZes!

ZATERDAG 12 MEI
VAN 12.00-16.00 UUR

Het gedreven ‘Team de Ronde Venen’ wil ter voorbereiding op de grote
beklimming op 6 & 7 juni graag met u de uitdaging aangaan!
Huur een fiets voor € 12.50 per uur, of 4 uur voor € 45.00.

Met zijn allen maken we er een sportief uitdagende dag van! Bent u erbij?
Waar is de Marathon?
Optisport de Ronde Venen
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
(bij mooi weer vindt de marathon buiten plaats)

Deze marathon is ook voor niet-leden van Optisport!

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

KIJK OP WWW.AD6TEAMDERONDEVENEN.NL
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Argon deelt de punten
met Jong Hercules
Mijdrecht - In een matige wedstrijd tegen Jong Hercules uit Beverwijk heeft Argon een 1-1 gelijkspel behaald. De eerste helft kreeg
Argon wel goede mogelijkheden om
de score te openen maar de scherpte was deze middag niet aanwezig. Jong Hercules trof twee maal
de paal. In de slotminuten scoorde
Argon de 1-0 maar die voorsprong
kon Argon geen zes minuten vasthouden, een hoekschop verdween
in de kruising zodat het een puntendeling werd waar beide ploegen genoegen mee moesten nemen.
Schrik
Na vijf minuten kwam Argon met de
schrik vrij toen een schot van Patrick
v.d. Linde via binnenkant paal voor
de voeten van Rudi Zaal sprong die
de bal vervolgens wegwerkte. Daarna kreeg Argon goede mogelijkheden, een hoekschop verdween op
het dak van het doel en Lesley Groenen had geen geluk, eerste stuitte
hij op keeper Catak en even later
was zijn inzet te zacht. Ook Stefan
Tichelaar ondervond keeper Catak
als een hindernis zijn schoten werden tot twee maal toe door de sluitpost met de voet gekeerd. Dat overkwam Groenen een tiental minuten
later ook. Op slag van rust kwam
Argon goed weg, de bal werd in de
voeten van een aanvaller geschoten
die daarna flink uithaalde, maar het
schot stuiterde via de paal weer in
het veld.
Initiatief
Het initiatief bij het begin van de

Mijdrecht - In de topklasse heeft
Argon opnieuw niet gewonnen.
Op paasmaandag was EVV Echt
met 2-1 te sterk voor de ploeg uit
Mijdrecht. Naaste concurrent Hilversum wist wel te winnen waardoor
Argon nog steeds moet vrezen voor
degradatie. Argon kwam sterk uit de
startblokken en kwam in de eerste
helft op voorsprong door een doelpunt van Vincent Verheul. Een kwartier na rust was de score weer gelijk door gepruts voor het doel van
Argon. Jelle Schijvenaars maakte de
goal. Matchwinnaar werd uiteindelijk Jeroen Evelein door de 2-1 binnen te schieten. Door het verlies
blijft het geplaagde team van trainer Alain Hijman wederom met lege handen.

tweede helft lag bij Jong Hercules,
een mogelijkheid van Scholte ging
achter en dezelfde speler schoot in
handen van Argondoelman Bas van
Moort.
Ook Van der Vaart z’n schot ineens
ging maar rakelings naast. Vervolgens mocht Argon weer een paar
pogingen wagen, een vrije trap van
Groenen spatte op de vuisten van
de doelwachter uiteen, een schot
van Wouter Winters werd geblokt en
Kevin Blom schoot naast.
Vervolgens moest de Argondoelman een inzet van Suijkerbuijk tot
hoekschop verwerken. In minuut
88 kwam Argon op voorsprong. Een
hoekschop van Ali Eren werd wel
aangeraakt door keeper Catak maar
onvoldoende weggewerkt waardoor
Vincent van Hellemondt met een
soort kamikazeactie van dichtbij
scoorde, scheidsrechter Kooij wees
resoluut naar het midden 1-0. In
de allerlaatste minuut kreeg Argon
twee hoekschoppen om de oren, de
eerste werd door Van Moort weggewerkt maar wederom een hoekschop. Deze verdween bij de tweede paal in de kruising en kwam op
naam van Magdy Nashed. Een 1-1
gelijkspel waar beide ploegen genoegen moesten nemen. De concurrentie maakte wederom geen
misstap waardoor de voorsprong
slinkt tot vijf punten.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
de nummer drie van ranglijst en de
meest scorende ploeg van 3B: NFC/
Brommer in Amstelveen.

Driehuis schiet zich naar
de finale!
Mijdrecht - Woensdag 28 maart
was het weer zover. De meiden van
de groepen 7/8 hadden schoolvoetbal. Dit jaar deed groep 8 van de
Driehuisschool ook weer mee. We
begonnen in poule C samen met
de Proostdij, Eendracht, Vlinderbos
en de Molenland. De eerste wedstrijd was om 13.00 uur tegen de
Proostdijschool. Julia had een mooi
schot op doel en die vloog er dan
ook in. De Proostdij kwam terug
tot 1-1, maar gelukkig schoot Julia
net voor het einde van de wedstrijd
de bal toch nog in het doel. Eindstand, 2-1 voor de Driehuis. Een uur
later moesten we weer spelen. Ditmaal tegen de Eendracht. We hadden een andere opstelling dan in de
wedstrijd tegen de Proostdij en dat
werkte heel goed. Maud, Julia en
Felice voorin, Demi en Amber achterin, Puck laatste man en Romy op
doel. Julia schoot er 3 in zonder tegendoelpunten.
Na deze wedstrijd moesten we tegen de Vlinderbos. We hadden weer
dezelfde opstelling en weer ging dit
erg goed. Julia, Puck en Maud schoten er alledrie een in, 3-0. Het was al
zeker dat we doorgingen maar we
moesten nog tegen de Molenland.
We behielden ondanks dat wel onze concentratie en dit resulteerde in
een klinkende zege van 5-0. Weer
was Julia de “grote vrouw” met vier
doelpunten.

Argon verliest bij EVV

Gescoord
De andere werd door Maud gescoord. In de kwartfinale traden
we aan tegen de Jozefschool. Julia
was weer niet te houden en scoorde
haar 11e doelpunt.
Door naar de halve finale! In deze wedstrijd kregen we het moeilijk,
we moesten tegen de Beatrix. Dankzij Maud die er een inschoot, de
achterhoede die het achter schoon
hield en mooie reddingen van Romy wonnen we die wedstrijd. We
waren in onze schoolvoetbalcarrière
nog nooit zover gekomen. We verloren de finale helaas van het andere team van de Beatrix. Het brak ons
in de finale op dat we geen wissels
hadden. Na zes wedstrijden alles
gegeven te hebben waren de krachten in de finale echt op. We verloren
maar met 1-0. Reden temeer om supertrots te zijn op de prestatie van
onze groep 8. Met een tweede plek
je schoolvoetbalcarriere afsluiten is
natuurlijk geweldig.
Kapot gestreden moesten we het
verlies even verwerken, maar uiteindelijk waren we allemaal weer goed
gemutst toen we de beker in ontvangst konden nemen.
Gefeliciteerd!!! Als laatste willen we
alle supporters bedanken voor hun
geweldige aanmoedigingen.

Atlantis 2 boekt een
ruime overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond voor het door de Rabobank
gesponsorde Atlantis 2 de eerste
thuiswedstrijd van het tweede deel
van de veldcompetitie op het programma. Tegenstander was Velocitas uit Leiderdorp. In de heenwedstrijd wist Atlantis 2 door een slechte beginfase niet te winnen. Deze
zaterdag had Atlantis 2 vanaf het
begin de wedstrijd in handen. Na 70
minuten was de Rabobankploeg de
terechte winnaar, eindstand 16-10.
Nieuw
Hoofdcoach van de seniorenselectie van Atlantis, Frits Bruintjes, heeft
ervoor gekozen tussen de zaal- en
veldcompetitie een aantal nieuwe
spelers voor het eerste team te selecteren.
Hierdoor is ook de samenstelling
van Atlantis 2 gewijzigd. Aan coach
Tamira Breedijk de taak om dit nieuwe team in goede banen te leiden.
Voor aanvang van de wedstrijd werd
door haar benadrukt dat er scherp
begonnen moest worden om niet,
net als in de heenwedstrijd, tegen
een vroege onoverbrugbare achterstand aan te kijken. Atlantis 2 nam
deze boodschap mee het veld in en
wist de eerste twee aanvallen af te
ronden met een doelpunt. Velocitas begon ook scherp aan de wedstrijd, hun eerste aanval leidde ook
direct tot een doelpunt: 2-1. Atlantis 2 bleef rustig aanvallen en ging
op zoek naar de juiste kansen. In de
eerste helft bleek Atlantis 2 vooral
van afstand trefzeker. Aan het einde van de eerste helft was een 9-3
voorsprong gecreëerd.

Scherpte
In de tweede helft zou Atlantis 2 de
scherpte van de eerste helft moeten zien vast te houden. Hoewel het
gat van zes doelpunten comfortabel
was, was de overwinning zeker nog
niet binnen. In het verleden heeft Atlantis 2 grote voorsprongen uit handen gegeven. Het was zaak dat deze
zaterdag niet te laten gebeuren. Het
leek er aan het begin van de tweede
helft op dat Atlantis doorging waar
het gebleven was. In de eerste aanval van de Rabobankploeg werd direct van afstand gescoord. Dit bleek
echter niet de inleiding voor nog
meer doelpunten van Atlantis. Atlantis ging slordig om met het balbezit, waardoor Velocitas de kans
kreeg meer aan te vallen. Hierdoor
wist de Leiderdorpse ploeg de comfortabele voorsprong van Atlantis
terug te brengen tot drie doelpunten: 11-8. Nog een treffer van Velocitas zou de moraal van Atlantis 2
geen goed hebben gedaan. Gelukkig bleef deze treffer uit en was het
invaller Maarten Helsloot die met
zijn derde treffer het vertrouwen
weer helemaal terugbracht. Atlantis speelde hierna de wedstrijd goed
uit en wist de marge weer terug te
brengen naar zes doelpunten. Met
een 16-10 overwinning kan Atlantis
2 met vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet zien.
Komende zaterdag speelt Atlantis 2 om 15.00 uur in Noordwijk tegen hekkensluiter Fluks. De eerstvolgende thuiswedstrijd van Atlantis 2 is op 28 april. Om 13.55 uur is
kampioenskandidaat Fiks de tegenstander.

Hans Levy wint biljarttoernooi
Viinkeveen - Hans Levy is afgelopen dinsdag winnaar geworden van
het Heerenlux/De Merel prijs-biljart
toernooi.
Hans versloeg als eerste tegenstander Gijs Rijneveld in 22 beurten daarna Cor van Wijk in 16 beurten en Hans van Rijn in 15 beurten,
waarna in de finale Wim Berkelaar
het onderspit moest delven tegen
een ontketende Hans die Wim een
pak slaag gaf in 17 beurten en Hans
dus 1ste werd en de kippenmand en
de eieren mee naar huis nam.

Goede tweede Wim Berkelaar 3de
Arie van Vliet 4de Gijs Rijneveld
en 5de Frank Witzand. In de interne competitie leidt Arie van Vliet de
strijd om de titel. Wij kunnen nog
enkele spelers plaatsen voor zowel
de interne competitie, als De Ronde Venen competitie voor het nieuwe seizoen.
Wilt u meer weten over biljartclub Heerenlux/De Merel dan kunt
u informatie inwinnen in Café biljart de Merel Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen tel. 0297-263562 of 0297264159

Goed
Argon begon goed aan de wedstrijd en kwam in de 3e minuut al
op een 1-0 voorsprong. Na een goede combinatie aan de rechterkant
en een actie van Patrick Lokken kon
Vincent Verheul scoren. Nog geen
twee minuten later was het bijna weer raak. Na een goede actie
van Joshua Patrick kon Samir Jebbar vrij inschieten. Jebbar verzuimde en schoot tegen EVV doelman
Vercruysse aan. Dit bleek later een
dure misser te zijn. Het eerste kwartier van de wedstrijd was Argon EVV
voetballend de baas. In de loop van
de eerste helft gaf Argon de wedstrijd langzaam uit handen.
Ruimte
EVV kwam beter in de wedstrijd en
kreeg dan ook een aantal mogelijkheden. Met name vanaf de rechterkant kreeg Thomas Janssen veel
ruimte om de ballen voor het doel
van Maxime Singels te pompen. Jelle Schijvenaars en Jeroen Evelein
waren met kopballen dicht bij de
gelijkmaker. Argon moest ver terug.
Vlak voor de pauze was Jeroen Evelein nog één keer dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot verdween net
naast het doel. Ruststand 0-1.

Argon kon de tweede helft de storm
niet luwen. Je zag Argon spelers
om zich heen kijken en zichzelf afvragen: “wie is mijn vaste tegenstander”? EVV staat synoniem voor
lengte en fysiek en veel bewegende
mensen, hier wisten de blauwhemden uit Mijdrecht geen raad mee.
In de 60e minuut kwam EVV dan
ook op gelijke hoogte. Na een hoge voorzet bleef Singels op de lijn
staan daar waar hij uit had moeten
komen. De kopbal die hier op volgde werd door Chiel Kok van de lijn
gehaald. Leerpunt voor een volgende keer: niet door het midden uitverdedigen. Want hierdoor kon Tom
Timmermans op doel schieten. Zijn
schot werd van richting veranderd
door Jelle Schijvenaars: 1 - 1.
Een kans
In de tweede helft heeft Argon eigenlijk maar één echt goede kans
gehad. De zwak spelende Joshua
Patrick faalde één op één tegen de
keeper van EVV. E.V.V. voelde dat er
meer in zat en 12 minuten voor tijd
viel dan ook de winnende treffer.
Een vrije trap van Tom Timmermans
werd door Jelle Schijvenaars doorgekopt op Jeroen Evelein en die tekende voor zijn 17e seizoenstreffer.
Argon probeerde het daarna nog
wel, maar net als de vorige uitwedstrijd bij WKE lukte het niet.
Onvoldoende
Een kwartier goed voetballen blijkt
achteraf onvoldoende voor een
overwinning. Na 5 minuten had Argon met 2-0 voor kunnen staan.
Achteraf blijkt dit dus een dure misser. Argon staat nu veertiende in de
zondagtopklasse met 25 punten uit
26 duels.
Hilversum staat vijftiende en heeft
net zo veel punten behaald uit
evenveel gespeelde wedstrijden.
De eerst volgende wedstrijd speelt
Argon zondag 15 april thuis tegen
HSC’21. Een goed resultaat is hard
nodig in de strijd tegen degradatie.

Atlantis wint van DKV
Mijdrecht - Zaterdag 7 april speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 een thuiswedstrijd tegen DKV IJmuiden. Na een moeizame start wist het eerste team onder
leiding van Frits Bruijntjes de wedstrijd met een stand van een 12 tegen 9 af te sluiten en de punten in
Mijdrecht te houden.
Binnen de eerste minuut werd de
score geopend door DKV IJmuiden.
DKV startte fel en had al snel de
smaak te pakken. Atlantis was echter aanvallend nog zoekend en verdedigend ongeconcentreerd. Binnen 15 minuten stond er een stand
van 5 tegen 1 op het scorebord in
het voordeel van DKV IJmuiden. Atlantis wist zicht te herpakken en begon aan een inhaalrace. Met een

gelijke stand (6-6) werd de eerste
helft afgesloten.
Door een schot van afstand van Alex
van Senten werd er in de tweede
helft voor het eerst een voorsprong
genomen. Tot twee keer toe lukte
het Atlantis om een voorsprong te
pakken. Maar DKV IJmuiden wist
beide keren de stand weer gelijk te
trekken. Door twee mooi uitgewerkte kansen van Janneke van Ginkel
liep Atlantis voor de derde en laatste
maal uit en werd de wedstrijd afgesloten met een stand van 12 tegen 9.
Aankomende zaterdag om 15.30
speelt het door Rabobank gesponsorde Atlantis tegen Oranje Nassau
in Amstelveen. De thuiswedstrijd
werd gewonnen met een stand van
12 tegen 10.

DES overklast de Vinken
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden zaterdag 7 april
tegen koploper DES 1 uit Delft. Gedurende de eerste twintig minuten
hadden de Vinkeveners niets in te
brengen. Hierna volgde een aantal
goede momenten, waardoor De Vinken tot 14-8 kon komen in de tweede helft. Uiteindelijk liet DES De
Vinken alle hoeken van het veld zien
en won overtuigend met 25-11.

Alle halve finalisten bekend
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel
zijn alle halve finalisten bekend, in
het afgelopen weekend speelden
zaterdag Harry Koperberg, Bert van
Walraven, Theo Valentijn en Henk
Doornekamp zich naar de halve finales, en de verrassing van de zondag Hans v. Rijn in topvorm, Ed van
Heuven, Bert Fokker en Rob Gels
ook reeds geplaatst voor de halve
finales op zaterdag 14 en zondag
15 april aanvang beide dagen 14.00
uur zijn de volgende spelers Paul

Schuurman, Bert Dijkshoorn, Jos
Lugtigheid, Jan Eijsker, Gijs Rijneveld, Pim de Jager, Cock Verver en
Hans van Ekris. Deze spelers gaan
proberen zich in de finale te spelen
op zaterdag 21 en zondag 22 april
met acht man.
Dus van de laatste zestien spelers
moeten er nog acht spelers af vallen de halve finale wordt dus erg
spannend op zaterdag 14 en zondag
15 april. Dit alles in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562.

Contrast
De Vinken had in de thuiswedstrijd,
met een eindstand van 14-7, weinig
in te brengen tegen het achttal uit
Delft. Vanwege de afwezigheid van
Joyce Kroon, trad Helene Kroon aan
in de verdediging samen met Silvia Oussoren, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren. In de aanval begonnen Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder Peter Kooijman. De arbiter kon
vanwege ziekte de wedstrijd niet leiden, maar gelukkig was het Delfts
netwerk groot genoeg om vervanging te organiseren. Vanaf minuut
één wist DES vanaf de stip te scoren
door de vele strafworpen die werden toegekend in de paalzone. Terwijl De Vinken verdedigend steekjes liet vallen, strafte DES dit zorgvuldig af. Na twintig minuten was
het verschil al acht scores. Hierna

produceerde De Vinken een aantal
snelle combinaties waaruit Mariska
en Rudy scoorden. Voor rust vielen
nog twee schoten van Rudy en een
kansje van Mariska door de mand,
waardoor met een tussenstand
van 12-6 weer hoop gloorde bij het
achttal van coach Fred Straatman.
Vervanging van de vervanger
Meteen na rust trof het eerste schot
van Rudy doel, maar dichterbij kwamen de ABN-AMRO’ers vanmiddag niet. DES zette De Vinken geregeld te kijk met slimme balletjes,
waar voornamelijk de Vinkenheren in trapten. Ook van afstand bleven de mannen van DES scoren en
met schoten van Helene en Mariska werd het halverwege de tweede
helft 18-9. Een derde scheidsrechter
werd ingebracht, aangezien de vervanger het veld verliet met kramp. In
het laatste kwartier werd het Delfts
publiek getrakteerd op fraaie treffers. Moedeloos keek De Vinken
naar de achterstand van 23-10. Na
de wegtrekbal van Mariska lukte het
DES nog twee maal te scoren in de
laatste minuut.
Aanstaande zaterdag speelt De Vinken 1 tegen Luno 1 uit Linschoten.
De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in sportpark De Molmhoek.

Eerste uitwedstrijd
Atlantis F2 verliep top!
Mijdrecht - De eerste wedstrijd op
kunstgras na het binnen seizoen
verliep zeer goed voor de F2 van
korfbalvereniging Atlantis. In Sassenheim wonnen ze van TOP/Wereldtickets.nl.
Nadat er tien minuten te laat werd
begonnen omdat het veld nog uitgezet moest worden, stond de F2
op scherp in Sassenheim. Gelijk in
de eerste minuut scoorde aanvoerster Maud de 0-1 en al snel volgde de 0-2. TOP kwam terug met
een goede aanval, maar dat liep op
niets uit. Doordat Emma een goede bal aangaf kon Maud de 0-3 maken. Toen vocht TOP terug en werd
het 1-3. Maud en Tessa volgden en
maakten de 1-4 en 1-5. Doordat
Silke goed verdedigde, kon de tegenstander niet scoren en daarna
kwam de time-out. TOP kwam veel
aan bal, maar Esmee pakte de bal af

en speelde hem naar Tessa, die vervolgens kon scoren. Toen was het
de beurt voor TOP die scherp terugkwam, waardoor de ruststand 3-6
was. Coaches Joyce en Iris bespraken de aanpak voor de tweede helft
en gaven de meiden instructies. De
pauze duurde wat lang en de meiden speelden tikkertje totdat de
wedstrijd weer begon. Er komt een
tegendoelpunt en Esmee had een
kniewond(je) waar een pleister voor
gehaald werd. Daarna kon de wedstrijd worden hervat. De doorloopbal van Silke ging mooi over naar
Esmee die, met zere knie, scoorde!
Lisanne wilde ook een doelpunt maken en dat lukte net voor de timeout: 4-8. Daarna was het niet meer
te houden en liep Atlantis F2 over
van enthousiasme. De eindstand
werd 4-14. Bij de strafworpen werd
de stand 4-1.

