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• Airconditioning
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nieuwe locatie: Genieweg 54 Mijdrecht
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De Ronde Venen - Vanavond zal tij-
dens de openbare commissieverga-
dering Publieke Werken het initiatief 
raadsvoorstel Bomenbeleid, opge-
steld en ingediend door CDA raads-
lid Jonathan van Diemen, worden 
behandeld. Hierin stelt het CDA voor 
om de beleidsnota ‘Bomenbeleid - 
groener dan nu’ vast te stellen. Deze 
beleidsnota legt de nadruk op com-
municatie met inwoners en behoud 

van het gemeentelijk bomenbe-
stand. In de nota staat onder ande-
re te lezen: “Tijdens de eerste raads-
vergadering van de nieuwe gemeen-
te De Ronde Venen heeft het colle-
ge toegezegd om snel met een bo-
menbeleid te komen. Nu ruim twee 
jaar later is dit nog niet gebeurd. Re-
den voor het CDA om zelf aan de 
slag te gaan en een bomenbeleid 
op te stellen.” Het resultaat hiervan 

wordt morgenavond aangeboden in 
de commissie en na bespreking daar 
zal dit in de raad van deze maand 
worden behandeld en hopelijk wor-
den aangenomen zodat er nu eens 
wat wordt gedaan. Om het geheel nu 
in de krant op te nemen gaat wat ver, 
maar in een gesprek met Jonathan 
van Diemen vertelde hij onze redac-
tie de hoofdzaken. 
Vervolg elders in deze krant.

Vanavond in commissie - eind deze maand in de raad

Jonathan van Diemen komt met 
initiatief raadsvoorstel bomenbeleid

De Ronde Venen - Museum De 
Ronde Venen heeft een nieuw on-
derkomen gevonden in de Zwarte 
Schuur van Natuurmonumenten in 
de Botshol. 

De ligging tussen plassen, moeras 
en polder is uniek. Het biedt een 
uitstekende kans op een bijzondere 
samenwerking en brengt de collec-
tie van het museum tot leven. Mo-
menteel onderzoekt het museum de 
haalbaarheid en zoekt het fi nanciële 
dekking voor de plannen. Het stre-
ven is om in 2014 te starten met de 
bouw op deze nieuwe locatie.

Natuur- en Milieuvereniging De 
Groene Venen kwam een jaar gele-
den met het idee voor de verhuizing 
van Museum De Ronde Venen naar 
de Zwarte Schuur van Natuurmonu-
menten aan de Botsholsedijk in Wa-
verveen. Beide partijen reageerden 
enthousiast, aangezien de verhui-
zing naar juist deze plek een unie-
ke samenwerking mogelijk maakt 
tussen het museum en Natuurmo-
numenten. 
Het museum biedt bezoekers in-
formatie over het ontstaan van het 
veenweidegebied van De Ronde 
Venen. Bij de Zwarte Schuur, een 

voormalige turfschuur die al jaren 
dient als vertrekpunt voor excur-
sies en voor vrijwilligers die het ge-
bied samen met Natuurmonumen-
ten beheren, komt de geschiedenis 
van het landschap tot leven zodra je 
de deur uitstapt. De schuur is ge-
vestigd op een bijzondere plek waar 
de Vinkeveense Plassen, de Polder 
Groot-Mijdrecht en het moeras van 
Botshol samenkomen. Museum-
directeur Maarten Kentgens: “Hier 
kunnen we een compleet verhaal 
vertellen. De omgeving brengt de 
collectie van het museum tot leven.” 
Vervolg elders in deze krant.

Museum DRV wil naar 
Zwarte Schuur in de Botshol
‘Natuurmonumenten en museum vormen perfecte match’

Mijdrecht eerste gemeente 
met bijzonder Kroningsdeksel

Wilnis - Vanaf maandag jl. tot en 
met vrijdag 26 april legt de provincie 
Utrecht een fi etsstrook aan langs de 
Pastoor Kannelaan in Wilnis. Via de-
ze fi etsstrook kunnen fi etsers voort-
aan veiliger oversteken naar het 
fi etspad langs de Ingenieur Ensche-
deweg.

Met de nieuwe voorziening komt 
een einde aan de ongewenste over-
steeksituatie op de Pastoor Kannel-
aan waarbij fi etsers diagonaal moe-
ten oversteken. De nieuwe fi ets-
strook krijgt een lengte van circa 
25 meter en komt aan de slootzijde 

van de weg. Voor de stabiliteit van 
de fi etsstrook wordt een damwand 
gemaakt.

Hinder 
Tijdens de werkzaamheden moet 
het verkeer rekening houden met 
enige hinder en vertraging. Tussen 
donderdagavond 25 april, 20.00 uur 
en vrijdagochtend 26 april 05.00 uur 
is een klein gedeelte van de Pas-
toor Kannelaan volledig afgesloten. 
Het gaat om het gedeelte nabij het 
kruispunt met de Ingenieur Ensche-
deweg. Het verkeer wordt ter plaat-
se met borden omgeleid.

De afsluiting is noodzakelijk van-
wege asfalteringswerk op de Pas-
toor Kannelaan en rond de aanslui-
ting met de Ingenieur Enschedeweg 
(N212).

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt 
dat weersomstandigheden er-
toe kunnen leiden dat de planning 
noodgedwongen wat naar achte-
ren schuift. Bijvoorbeeld als er lang 
achter elkaar veel regen valt. Asfal-
teren en markering aanbrengen is 
dan niet verstandig omdat het re-
sultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

Eindelijk begonnen met 
aanleg veilige fi etsoversteek Mijdrecht - Twee buurmannen 

kregen het op dinsdagmiddag 
2 april met elkaar aan de stok. 
Agenten hielden de twee voor 
verschillende feiten aan. 
Rond 17.05 uur kreeg de politie 
de melding van een bewoner van 
een straat in de wijk Hofl and-Zuid 
dat een buurman hem bij een bu-
renruzie de keel had dichtgekne-
pen. Agenten gingen ter plaatse 
en spraken met de 39-jarige mel-
der. Hij verklaarde zijn tuin met 
water en een bezem te hebben 
schoongemaakt. Zijn buurman 
was daar kennelijk kwaad over 
geworden doordat er vuil in de 

brandgang terecht was gekomen. 
Naar zeggen van de melder had 
de buurman hem daarop aange-
vallen en zijn keel dichtgeknepen. 
Hij wilde daar aangifte van doen. 
De agenten hielden de 51-jarige 
buurman aan en brachten hem 
over naar het politiebureau. De 
39-jarige man kwam naar het po-
litiebureau om aangifte te doen. 
Dat deed hij, maar tevens bleek 
dat hij nog 25 dagen gevange-
nisstraf uit moest zitten. Daarop 
hielden de agenten hem aan en 
zetten hem vast. Tegen de 51-ja-
rige verdachte wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

Burenruzie leidt tot 
aanhoudingen

Mijdrecht - Burgemeester Maar-
ten Divendal van De Ronde Venen 
heeft het eerste exemplaar van het 
zogeheten Kroningsdeksel in ont-
vangst genomen. Het Kroningsdek-
sel is een ter gelegenheid van de 
troonswisseling vervaardigd dek-
sel, voorzien van een stijlvol gouden 
kroontje en de afbeelding van Wil-
lem Alexander en Máxima. De uit-
reiking aan burgemeester Diven-
dal van De Ronde Venen is sym-
bolisch: Mijdrecht (één van de ker-
nen van de gemeente De Ronde Ve-
nen) is de vestigingsplaats van pro-
ducent Aquafi x Milieu én het vormt 

het startschot voor een actie waar-
bij het bedrijf alle 408 gemeenten in 
Nederland kosteloos één exemplaar 
van het Kroningsdeksel ter beschik-
king stelt. 
Het is de bedoeling dat de gemeen-
ten het Kroningsdeksel op dorps- 
en stadspleinen plaatsen als aan-
denken aan de troonswisseling op 
30 april 2013. 
Burgemeester Maarten Divendal 
van De Ronde Venen was trots om 
als eerste burgemeester, en dus als 
eerste gemeente in Nederland, het 
bijzondere Kroningsdeksel aange-
boden te krijgen.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Mijdrecht
Stellingmolen 24 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2013-0187 28-3-2013
Rendementsweg 10a Vestigen van een  - Bouwen W-2013-0189 29-3-2013
 bijeenkomstfunctie 

Vinkeveen
Achterbos 58 Realiseren van een bijgebouw - Bouwen W-2013-0197 4-4-2013
Baambrugse Zuwe  Realiseren van overkappingen - Bouwen W-2013-0193 3-4-2013
167E t/m 167R 

Wilnis
Veenkade/ Natuurontwikkeling van - Bouwen W-2013-0188 27-3-2013
Korenmolenweg (nabij) De Grote Sniep  - Aanleg
  - RO (afwijken 
     bestemming) 
Veenkade/ Ontwikkelen van natuurgebied - Aanleg W-2013-0190 27-3-2013
Korenmolenweg (nabij)  - RO (afwijken 
     bestemming) 

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 Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Bozenhoven 117 Renoveren van de gevel en  - Bouwen W-2013-0041 28-3-2013
 realiseren van een overkapping 
Eendracht 6 Inrichten en veranderen van  - RO (afwijken  W-2013-0103 22-3-2013
 een deel van scholencomplex     bestemming) 
 De Hoeksteen 

Vinkeveen
Herenweg 205-209 Slopen van een bijgebouw  - Sloop W-2013-0083 3-4-2013
 (garage) 

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 12 april 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Ter Aase Zuwe 3 Vernieuwen en vergroten van  - Bouwen W-2012-0294 4-4-2013
 een bedrijfswoning en  - RO (afwijken
 bedrijfsbebouwing    bestemming) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 

heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
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 beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Straatnaam Aard van het project Vergunningsnr. Aanvraagnr.  Verzenddat.
   intrekking intrekking

Vinkeveen
Groenlandse kade 9-13 Verlengen termijn voor plaatsen 
 van een romneyloods W-2012-0646 W-2012-0646 28-3-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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 griffi erecht geheven.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

Zondag 12 mei 2013 Rabo Cycle Tour Diverse wegen in de kernen; Toerfi etstocht
08.45 uur en 13.00 uur Amsterdam Baambrugge, Abcoude, Wilnis, 
  De Hoef en Vinkeveen

Vrijdag 20 sept.  Molenpop Weiland van Bovendijk 38,  Versterkt geluid en
van 19.00-02.00 uur  3648 NM Wilnis éénrichtingsverkeer tijdens
Zaterdag 21 sept.    feestavonden op de weg
van 18.00-02.00 uur   Molenland 
Zondag 22 sept. 2013   

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. 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 ver-
melding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afdeling 
Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen 
via tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 TECHNISCHE WIJZIGING BETREFFENDE ”FYSIEKE LEEFOMSTANDIGHEDEN/ 
 OMGEVINGSVERGUNNING” BEHORENDE BIJ DE TARIEVENTABEL LEGESVERORDENING 
 DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 
heeft besloten tot vaststelling van de Technische wijziging van de tarieventabel betreffende ‘fysieke leefom-
standigheden/ omgevingsvergunning’ behorende bij de Legesverordening De Ronde Venen 2013. 
Bij het vaststellen van de Legesverordening De Ronde Venen 2013 is per abuis enige tekst weggevallen 
in de tarieventabel hoofdstuk 2 en 3 behorende bij de Legesverordening De Ronde Venen 2013. Om dit te 
herstellen was een technische wijziging van de tarieventabel noodzakelijk. De wijziging van de tarieventabel 
behorende bij de Legesverordening De Ronde Venen 2013 treedt in werking met ingang van de dag na die 
van bekendmaking. 

Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten 
een afschrift worden verkregen.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 APRIL 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

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 offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.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

Mijdrecht De Open Dag die de ‘Bos 
bedrijven’ op de hoek van de Indu-
strieweg/Energieweg afgelopen za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur orga-
niseerde, is volgens de organisatie 
een doorslaand succes geworden.

De Open dag, die voor de der-
de opeenvolgende keer en dit-
maal bij mooie weersomstandighe-
den werd gehouden, trok behoorlijk 
wat nieuwsgierige bezoekers. Daar-
uit hebben zich bovendien nieuwe 
klanten aangemeld. Een Open Dag 
als deze waaraan meerdere ‘colle-
ga-bedrijven’ deelnemen om zich te 
profileren, blijkt een goede manier 
om meer bezoekers te trekken want 
er is extra inbreng en diversiteit. Als 
er daarnaast ook nog wordt gezorgd 
voor een hapje en een drankje plus 
een springkussen voor de kinderen, 

genereert dat tevreden gezichten. 
Dat was afgelopen zaterdag duide-
lijk het geval.

Tot de deelnemende bedrijven be-
hoorden Bos Autobanden, Bos 
Houtloods, Rijschool VerkeersCol-
lege, Van der Ham Service en Roké 
Motors uit Mijdrecht en AAV (Auto 
Advies Vrieling voor autoverkopen 
en Corglas voor vervanging van ruit-
schade) uit Wilnis. Kraanbedrijf Van 
Schie had op het terrein van Bos 
een grote telescoopkraan neerge-
zet waaraan een grote vlag hing als 
herkenningspunt. De deelnemende 
collega bedrijven zorgden voor een 
interessante ‘aankleding’ met voer-
tuigen en verdere dienstverlening.

Banden en meer
Bos Autobanden is een speciaalbe-

drijf in verkoop van velgen en de- 
en montage van banden voor alle 
gangbare typen auto’s voor bedrij-
ven en particulieren. Ook voor zo-
mer- en winterbanden en opslag. 
Nieuw is dat men hier nu ook auto’s 
kan uitlijnen en een technische on-
derhoudsbeurt kan geven. Van der 
Ham Service had een BMW sport/
rallywagen geparkeerd die behoor-
lijk wat bekijks trok, net zoals de 
Formule 1 wagen die op het ter-
rein stond opgesteld onder een par-
tytent. Deze wagen heeft destijds 
in 1998 aan wedstrijden deelgeno-
men. Jos Verstappen heeft er ook 
nog in gereden. In dat kader was er 
een ‘pitstop challenger’ waar lief-
hebbers hun kunsten konden ver-
tonen hoe snel zij bij een pitstop 
een band van een dergelijke for-
mule 1 wagen konden verwisselen. 

Er hing een digitale klok die dien-
de als tijdwaarneming. “Het ging ei-
genlijk nergens om, maar veel be-
zoekers, ook vrouwelijke, wilden 
wel eens laten zien hoe snel zij wa-
ren… De snelste bandenverwisse-
laar bleek 5.45 seconden op de klok 
te krijgen! Wij hadden er geen prijs 
aan verbonden, maar iedereen deed 
mee,” vertelt Judith Bos, de echtge-
note van Dennis. ”We hadden op die 
dag aantrekkelijke acties met Bosch 
ruitenwissers en MTM motorolie. 
Nieuwe klanten hebben zich op de-
ze dag ook aangemeld voor het ver-
wisselen van winterbanden voor de 
zomeruitvoeringen. Verder hebben 
we beneden een velgenshowroom 
in gebruik genomen waar bezoe-
kers een kijkje konden nemen. Lief-
hebbers mochten voor hun auto op 
de nieuwe uitlijnbank gratis een uit-

lijnrapport laten maken. Dit als pro-
motie dat wij nu ook uitlijnen. Daar 
is een aparte monteur voor in dienst 
gekomen.”

Houtloods
Judith laat verder weten dat de 
Houtloods op Facebook een actie 
had georganiseerd waarbij deelne-
mers een tuinset konden winnen. 
Dat liep gesmeerd. De winnaar werd 
aan het einde van die dag ook be-
kendgemaakt en die is zijn prijs ook 
komen afhalen. De Houtloods had 
voor die dag een uitgebreide col-
lectie nieuwe tuinschermen ingesla-
gen. Daarvan is aardig wat verkocht. 
De Houtloods verkoopt houtproduc-
ten behalve aan bedrijven ook aan 

particulieren. Die hebben een keuze 
uit allerlei soorten hout en kunnen 
dat wat ze nodig hebben gewoon bij 
het bedrijf kopen. “De Houtloods zit 
hier al jaren om de hoek bij de Indu-
strieweg en is vrij toegankelijk voor 
particulieren. Wie dat wil kan hier 
ook tuinmeubelen op maat laten 
maken. Veel mensen schijnen dat 
nog niet te weten, maar zij zijn hier 
vrijblijvend van harte welkom,” al-
dus Judith die de deelnemende be-
drijven bij dezen bedankt voor hun 
inbreng en inzet.
Al met al was het een bijzonder ge-
slaagde Open Dag voor alle partij-
en die bovendien klandizie heeft op-
geleverd. Daar doe je het tenslotte 
voor.

Open dag bij Bos leverde nieuwe 
klanten op



Beleef  het verhaal van 
Linie in Lichterlaaie 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april kunt u op unieke wijze 
kennis maken met Fort Blauwkapel in het noordoosten 
van de stad Utrecht. Tijdens een wandeling van ruim 
een uur beleeft u met zang, muziek, theater, licht en 
geluid het verhaal van één van de grootste forten van 
de Hollandse Nieuwe Waterlinie. Annelou Evelein, 
organisator: “Linie in Lichterlaaie is een onderdeel van 
de festiviteiten rond de viering van de Vrede van Utrecht 
en is de start van het fortenseizoen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het programma is een ware 
beleving, er wordt op een interactieve manier vertelt over 
de bewoners en de geschiedenis van Blauwkapel en het 
leven ten tijde van oorlog en vrede. ’ Het programma 
duurt van 21.00 uur tot 23.30 uur. Interesse? Kijk dan op 
www.linieinlichterlaaie.nl.

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Op 11 april 2013 is het precies 
driehonderd jaar geleden dat 
de laatste handtekening werd 
gezet onder de Vrede van 
Utrecht. Hiermee werd een 
einde gemaakt aan bijna twee 
eeuwen oorlog. We herdenken 
de Vrede van Utrecht dit 
jaar grootscheeps met een 
internationaal programma vol 

wetenschap, kunst en cultuur. 
Vele Utrechtse  culturele 
instellingen, musea, festivals 
en scholen vieren mee. Overal 
vinden evenementen plaats: op 
pleinen en in wijken, in de stad 
en in de provincie.
Om u een klein voorproefje 
te geven:  op zaterdagavond 
13 april is het grote (gratis) 

openingsconcert. Het theater- 
en muziekspektakel ‘De Slag 
om Vrede’ neemt u mee door 
het historische verhaal van de 
Vrede van Utrecht. De locatie is 
zeer bijzonder: het dak van de 
A2-tunnel bij Leidsche Rijn. Op 
19 en 20 april is het startsein 
van het Fortenseizoen, dat 
ook in het teken staat van de 

Vrede van Utrecht. Op Fort 
Blauwkapel, met het licht- en 
muziekspektakel ‘Linie in 
Lichterlaaie’ (gratis entree, 
aanvang 21.00 uur). 
Nieuwsgierig geworden naar 
alle activiteiten? Kijk op:
www.vredevanutrecht.nl, 
www.stellingvanutrecht.nl of 
download de app.

Vier de Vrede van Utrecht!
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“De viering van 300 jaar vrede leert ons over een 
periode waarin kunst, cultuur en wetenschap basis 
waren voor een goede onderhandelingssfeer. Ik ga zeker 
naar de opening zaterdag, verheug me speciaal op het 
optreden van Junkie XL en het Metropole Orkest. Ook 
Linie in Lichterlaaie belooft wat!  GroenLinks hoopt op 
veel bezoekers bij dit spektakel, een mooie manier om 
kennis te maken met één van de forten in de provincie. 
Dit zijn nog maar twee van al die activiteiten,  mede 
mogelijk door de investering van de provincie Utrecht. 
Ik bezocht de expositie ‘Hoge Pruiken, Plat Vermaak’ in 

Het Utrechts Archief, die laat zien wat de invasie van 
diplomaten en kunstenaars betekende voor Utrecht 
met in die tijd 30.000 inwoners. Een aanrader! Mijn 
buurvrouw Arja is één van de vele vrijwilligers bij de 
Vrede, ze zal het druk krijgen....” 
Karin Boelhouwer, statenlid voor GroenLinks

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Toen de Vrede van Utrecht werd getekend, 300 jaar 
geleden, waren er heel veel buitenlandse diplomaten 
en hun personeel te gast in Utrecht. Hun aanwezigheid 
zorgde ervoor dat stad en regio bruisten van cultuur: 
kunstenaars en artiesten zetten hun beste beentje voor 
om alle gasten te vermaken. We vieren de Vrede van 
Utrecht dan ook met een groot cultureel feest dat van 
april tot oktober duurt.  En iedereen is welkom.
Onder de noemer ‘de Linie viert vrede’ presenteren 
de provincie en stad Utrecht en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie een reeks veelkleurige projecten. Bijvoorbeeld 

het Kinderkunsttheaterfestival op Fort aan de Klop in 
april of het Festival de Beschaving op Fort Hoofddijk in 
juli. Het wordt een mooi halfjaar en ik verheug me op 
alle evenementen! U ook? Voor het programma in 2013: 
www.stellingvanutrecht.nl.
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur 

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘De kracht van 
kunst, cultuur en 
wetenschap’

‘Regio Utrecht 
bruist!’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Boodschappen
In tijden van crisis vind ik het heerlijk om te bezuinigen. Er zijn ech-
ter mensen die de crisis niet nodig hadden om te bezuinigen en zij 
maken er al jarenlang een echte sport van. Kijk maar naar zaken 
als de vrekkenclub en boeken met titels als hoe word je een echte 
vrek? Niet zo gek als we nu wat meer vrek gaan worden, want het 
nieuws is niet heel rooskleurig over onze economie. We worden ge-
confronteerd met miljardenbezuinigingen, pensioenleed en miljar-
den die nodig zijn voor de Europese Unie. Bezuinigen was en is een 
sport waar vele mensen ook weer hun geld mee verdienen.

Natuurlijk kun je veel geld bezuinigen door goed op te letten met 
je belastingaangifte doen en alle aftrekposten goed na te lopen. Of 
om nu eens te kijken of je contract bij je energieleverancier nu echt 
wel zo voordelig is als de leverancier u wilt laten geloven (want geen 
gratis I-pad bij dit abonnement!). Dit moet je zeker niet na laten, 
maar ik hou het dichtbij en dat is wat elke week weer terug komt, 
de boodschappen. Het is tenslotte heel Nederlands om op de klein-
tjes te letten en voor mij zijn die kleintjes de wekelijkse boodschap-
pen voor het huishouden. 

Op een gegeven moment weet je uit ervaring wel wat je in een week 
nodig hebt en waar de producten goed en betaalbaar zijn. Ging ik 
vroeger voor het gemak naar de dichtstbijzijnde supermarkt, inmid-
dels doe ik dat niet meer en ga ik voor goed en goedkoop. Ik ben dus 
ook een regelmatige klant van de Aldi en de Lidl, waar ik een groot 
deel van de wekelijkse boodschappen doe. Maar de supermarktoor-
log is nog aanwezig en dus proberen alle supermarkten de klant te 
verleiden met mooie aanbiedingen, in de hoop hun klanten nog lan-
ger vast te houden en nieuwe klanten te veroveren. 

Zondagavond vallen de reclameblaadjes bij mij in de bus en pluis ik 
ze uit op aanbiedingen en leuke dingen. Op dit moment zitten we in 
een periode van EUROKNALLERS! Oftewel meerdere supermark-
ten die producten in de aanbieding hebben voor een euro, 100 aan-
biedingen voor een euro of 99 aanbiedingen voor 99 cent. Dat klinkt 
leuk en goedkoop, maar is het niet altijd. Wat als het product nor-
maal maar 1 euro en 10 cent is, vind je het dan nog steeds een ge-
weldige aanbieding? Van de week was ik toevallig bij de C1000, om-
dat het op mijn route lag en er een paar aanbiedingen waren die 
ik wilde meenemen. Tot mijn grote verbazing meldde de caissière 
mij dat ik niet alles mee mocht nemen, want in de kleine lettertjes 
van de folder stond dat je maar maximaal 4 aanbiedingen per klant 
mocht meenemen. Van die aanbieding had ik er 12 staan, dus Ja, ik 
was zwaar in overtreding. Ter plekke kunnen die aanbiedingen me 
dan gestolen worden. Het zal vast zo zijn dat een supermarkt zijn ei-
gen marketing technische redenen heeft om dit te doen en als per-
soneelslid heb je maar de regels te volgen, maar als klant zijnde 
voelde ik me zeker niet koning. Het is toch te gek voor woorden dat 
je iets niet mag kopen, omdat hun regel geldt op=op en maximaal 
4 aanbiedingen per klant? Ik woon in Nederland, niet in Zuid-Korea 
of ander communistisch land! Nog eventjes en we krijgen voedsel-
bonnen uitgedeeld. 

Dat laatste is natuurlijk gekheid en sarcasme ten top, maar ik blijf 
het een vreemd iets vinden. Je kunt tenslotte als je echt wilt, een 
paar keer op een dag dezelfde supermarkt bezoeken en elke keer 
opnieuw die 4 aanbiedingen meenemen. Eindresultaat is dat je erg 
veel moeite moet doen om meer van die aanbiedingen te scoren en 
dus heeft de supermarkt zijn zin. Het grappige is echter dat ik nu 
hun folder binnenkreeg en hun maximaal vier actie heeft gewerkt, 
want wat schertst mijn verbazing? Op maandag en dinsdag is dit 
ene artikel de extra aanbieding. Logisch als je eerst moeilijk gaat 
doen over het aantal, dan hou je over en schuif je het door naar de 
volgende week. Nou, niet voor deze klant, mij hebben ze verloren 
met de actie. En verder ga ik de reclamefolders helemaal met argus-
ogen lezen en doorspitten. Een aanbieding, aha en wat zijn de kleine 
lettertjes die erbij staan? Oh, ik mag er 4 meenemen, laat maar dat 
loont de moeite niet. Dan ga ik liever naar de Albert Heijn, maar ook 
daar ontkom je er niet helemaal aan. Je kunt daar bijna alle aanbie-
dingen kopen, zoveel als je wilt, maar …..ook hier hebben ze voor 
een enkel product kleine lettertjes en wel in de zijkant van de pagi-
na en met sterretjes, dus je moet nog beter kijken.

Uiteindelijk moet ik concluderen dat op de kleintjes letten elke week 
weer best veel werk is. Maar als ik op mijn bonnetje zie wat ik heb 
bespaard, geeft me dat toch een goed gevoel en misschien is dat 
nog wel het fijnste resultaat van de crisis in het algemeen. Het gaat 
niet om de spullen, niet alleen om het geld maar om het gevoel 
wat je ergens van krijgt en bepaalde gevoelens zijn nu eenmaal niet 
kant-en-klaar te koop, daar moet je zelf wat voor doen! 

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een 

zwart vlekje op zijn neus en is gechipt. 
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De 

kleur wit overheerst. Puk heeft een chip.
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat 

heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-Grijze cyperse poes. 

LoeLoe heeft twee zwarte vlekjes op haar voorvoetjes. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Heemraadsingel: Langharige fret met bruin-zwarte 
 pootjes.
- Amstelhoek, Mennonietenbuurt: Labrador, groot, zwart met wit 

vlekje op borst, bruine halsband, de hond is ca. 15 jaar oud.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Cyperse kat, zwart-grijs ge-

streept. Hij heeft witte sokjes voor en achter.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vogels spotten in Waverhoek
Regio - Wie wandelt mee? Na-
tuurmonumenten organiseert op 
woensdag 13 april een vogelex-
cursie in natuurgebied Waverhoek, 
dichtbij Vinkeveen en Amsterdam. 
Samen met een deskundige gids ga 
je op zoek naar de verschillende bij-
zondere vogels die in het voorjaar 
dit gebied bezoeken. Er start een 
excursie om 09.00 uur en om 11.00 
uur. Liefhebbers zijn van harte wel-
kom. Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.natuurmonumenten.
nl/vechtplassen of bel met de le-
denservice: 035-6559911.
 
Praktische informatie
Tijdens de excursie loop je in een 
open gebied waar het soms flink kan 
waaien, het is belangrijk de kleding-
keuze aan te passen aan de weers-
omstandigheden. Draag ook ge-
schikt schoeisel, waterdichte schoe-
nen of laarzen zijn aan te raden. De 

eerste excursie start om 09.00 en de 
tweede om 11.00 uur. Per keer kun-
nen er maximaal 15 personen mee. 
Tip: neem de verrekijker mee!
 
Natuurgebied dicht bij de stad
De Waverhoek is ingericht als nieu-
we, natte natuur en ligt op een paar 
kilometer afstand van Amsterdam. 
Hier is het waterpeil verhoogd tot 
plas-dras, waar vooral water- en 
moerasvogels van profiteren. Er zijn 
plassen gegraven die omringd ra-
ken met rietkragen, biezen en lis-
dodde. Bomen krijgen in dit moe-
rassige gebied nauwelijks een kans 
omdat het te nat is.

De natte natuur is gunstig voor vo-
gels als roerdomp, purperreiger en 
lepelaar. Maar ook voor steltlopers 
als de zwarte ruiter, groenpootruiter 
en kievit. Zelfs de kemphaan wordt 
er regelmatig gezien.

Atelier De Kromme Mijdrecht
Voorjaarsexpositie in 
gezondheidscentrum
Mijdrecht – De permanente exposi-
tie van Atelier De Kromme Mijdrecht 
in het Gezondheidscentrum, Hoofd-
weg 1-3 in Mijdrecht is weer ver-
nieuwd. De expositie biedt een ge-
varieerd overzicht van het werk van 
de leden van het atelier. Het werk 
van een tweetal leden staat cen-
traal. Daarnaast worden nog wer-
ken van enkele jeugdleden geëx-
poseerd. De kunstwerken zijn el-
ke werkdag tussen 09.00 en 16.00 
te bekijken. De voorjaarsexpositie 
duurt tot half juni.

In de expositie is een centrale plaats 
ingeruimd voor het werk van Ma-
ja Roeleveld en Elly Mains, die bei-
den met een aantal werken zijn ver-
tegenwoordigd. Maja Roeleveld 
won al op haar veertiende een pro-
vinciale prijs met een schilderij van 
een hert op de vlucht voor een bos-
brand. Zij volgde teken- en schilder-
lessen en cursussen over kunstge-
schiedenis. Maja is vijf jaar lid van 
Atelier De Kromme Mijdrecht.
Elly Mains begon 20 jaat geleden 
met schilderlessen bij de Limburgse 
schilder Wim Pelzer. Bij AKM heeft 

ze zich verder ontwikkeld. Naast de 
twee hoofdexposanten is er werk 
te zien van enkele jeugdleerlingen. 
Van de groep van 12 tot 14 jaar is 
onder meer een landschap te zien 
van Claudia Verweij. De groep van 
15 tot 18 jaar is vertegenwoordigd 
door Sanne Steen die de foto van 
een popster in haar schilderij ver-
werkte.
Atelier De Kromme Mijdrecht 
(AKM) is een vereniging van ama-
teurkunstenaars. AKM verzorgt cur-
sussen en workshops onder des-
kundige leiding van professione-
le kunstenaars. Dagelijks wordt er 
zowel gedurende de ochtenden, 
de middagen als ook ’s avonds ge-
werkt in het atelier dat gevestigd 
is in schoolgebouw De Hoeksteen 
aan de Eendracht 6 in Mijdrecht. 
Er is nog plaats voor nieuwe leden. 
Meer informatie over de activiteiten 
van AKM vindt men op de site www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar 
kan men ook terecht voor informa-
tie over het lidmaatschap en de mo-
gelijkheden om cursussen te vol-
gen. Op woensdag- en vrijdagmid-
dag zijn er lessen voor junioren.

Zaterdag 13 en 20 april:
‘Achter de wolken’ met Altovi
Vinkeveen - Op zaterdag 13 en 20 
april speelt toneelvereniging Alt-
ovi  ‘Achter de wolken’  in De Boei. 
Het belooft een mooi stuk te wor-
den.  ‘Achter de wolken’ is speciaal 
geschreven voor Altovi.
Auteur Ron van Rooijen heeft naast 
de uiteenlopende emoties, humor 
een prominente rol gegeven in dit 
stuk. U zult deelgenoot worden van 
de ontwikkelingen binnen drie re-
laties. Het is een uit het leven ge-
grepen stuk waarbij u gaandeweg 
betrokken zult raken bij het wel en 
wee van de spelers. Omdat het een 
eigentijds stuk is zult u vele situa-
ties herkennen en daardoor hopen 

de spelers dat u zich probleemloos 
kunt verplaatsen in de ontwikkelin-
gen die de personages meemaken.
Net zoals in het leven zelf gaat 
dit gepaard met een lach en een 
traan. Regiseur Cees Otting haalt 
het beste in de spelers naar boven 
en streeft naar kwaliteit. Tijdens de 
pauze zal Jordy de Leeuw zorgen 
voor de muzikale omlijsting. Kortom: 
Altovi biedt u een heerlijk avond-
je uit!
Kaarten à 10 euro zijn te koop bij 
Deco Home van Asselen, Dio de 
Bree, Slijterij Vreeland en Mondria. 
U kunt ook reserveren via: 
altovi@zonnet.nl.

Voorjaar er-Vaar verhalen 
op de ‘Neptunus’
Vinkeveen - Na enkele succesvolle 
herfsttochten met de ms. ‘Neptunus’ 
zal dit jaar ook een voorjaarstocht 
op de Vinkeveense Plassen geva-
ren worden. Met de bijzondere be-
manning, bestaande uit kapitein en 
accordeonist Henk, gastvrouw An-
nie en verhalenvertelster Elza van 
‘Binnenste-Buiten’ wordt het plas-
sengebied verkend op deze vroege 
voorjaarsdag. Het is nog rustig op 
de plas, het drukke watersportsei-
zoen is nog niet echt begonnen. De 
sfeer op het water is daardoor zo bij-
zonder. De organisatie hoopt dat de 
deelnemers op het dek kunnen zit-
ten en de vogels kunnen horen zin-
gen, de eerste knoppen aan de bo-
men groen kunnen zien kleuren. De 
eerste verse scheuten van de riet-
kraag kunnen zien terwijl de bruine 
pluimen de winter van zich afschud-
den. Het is voorjaar: een nieuw be-
gin van het leven. De verhalen zul-
len in deze sfeer worden gekozen. 

Wilt u het voorjaar horen, zien en 
proeven, vaar dan mee met één van 
deze tochten. Alles is aan boord, het 
hoeft u aan niets te ontbreken. Is het 
koud of winderig, dan is het binnen 
warm en knus. Voor 27,- p.p. kunt u 
verwachten: - er-vaartocht met de 
‘Neptunus’ op de Vinkeveense Plas-
sen, uitleg over het prachtige ge-
bied, boeiend verhaal door verha-
lenvertelster Elza Vis, gastvrouw An-
nie biedt u heerlijke Schipperssoep 
met broodjes, en incl. 3 consump-
ties. Meld u snel aan, want de ruim-
te is beperkt (max. 12 personen per 
tocht). In de middag en de vroege 
avond van 20 april zijn er twee vaar-
ten: 13.30 uur tot circa 16.00 uur, 
17.00 uur tot ca. 19.30 uur.
Opstappen: Achterbos 69c, Vinke-
veen . U kunt zich aanmelden via mail:  
elza@binnenste-buitenverhalen.nl. 
Vermeld uw telefoonnummer!
Of telefonisch:
0297-261316  of  0623150498.

IVN neemt de lente mee 
naar Gerardus Majella
Vinkeveen - Vrijdag kwamen de 
dames van het IVN de lente binnen 
brengen in Verzorgingstehuis Ge-
rardus Majella.
Is de lente nu toch echt in aantocht? 
Bloeiende narcissen stonden al op 
de tafel. De foto’s van sneeuwklok-
jes en de holwortel die door de da-
mes van het IVN werden getoond 
werden door de bewoners goed be-
keken. Ja, sneeuwklokjes komen uit 
een knolletje en narcissen uit een 
bolletje. Om het verschil te zien wer-
den ze doorgesneden.
Ook de foto’s van de lammetjes 
maakten verhalen los onder de be-

woners. Vervolgens werd nog over 
de verschillende soorten eieren ge-
praat en een van de bewoners kon 
vertellen dat je op struisvogeleieren 
kunt staan. Enkele de van mannelij-
ke bewoners vertelden dat zij vroe-
ger ganzeneieren geraapt en lekker 
opgegeten hadden.
Vrijdag werd het bij kippeneieren 
gehouden, ze werden gepeld, een 
lenteui werd fijn gesneden en de 
ham ging in kleine stukjes. 
Alles werd door elkaar geroerd en 
toen kon er lekker gegeten worden. 
Zelfs het schaaltje werd leeggelikt. 
Dat moet wel hebben gesmaakt.
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Vanavond in commissie – eind deze maand in de raad

Jonathan van Diemen komt met 
initiatief raadsvoorstel bomenbeleid
Vervolg van de voorpagina.

“Dit bomenbeleid richt zich op ge-
meentelijke bomen en vooral ook 
op een goede communicatie met 
de bewoners: “Daar ontbreekt nu 
nogal eens wat aan”, aldus Van Die-
men. “Nu is het beleid vaak zo, dat 
het college eerst het besluit tot bo-
menkap neemt en het dan publi-
ceert. Dan kunnen de bewoners nog 
wel reageren binnen zoveel weken, 
maar het besluit ligt er al.
Het zal zo moeten worden dat als 
er plannen zijn om over te gaan tot 
kap, om welke reden dan ook, eerst 
de omwonenden per brief worden 
ingelicht, de gelegenheid krijgen 
hun mening te geven en daarna, 
met meenemen van wat de bewo-
ners hebben ingebracht, een wel-
overwogen, democratisch besluit te 
nemen.
Een goed voorbeeld van hoe de ge-
meente moet gaan denken is hoe 
de projectontwikkelaar bij Blijdrecht 
het heeft opgepakt. Die brengt zijn 
plan naar buiten. Daarin zijn heel 
veel bomen ‘verdwenen’. De bewo-
ners geven aan dat ze dat liever niet 
hebben. Hij past zijn tekening aan 
en meer dan de helft van de bomen 

die in eerste instantie zouden ver-
dwijnen, kunnen blijven staan”, al-
dus Van Diemen.

Betrokken
“Er moeten echt regels opgesteld 
worden hoe er gecommuniceerd 
moet gaan worden met onze inwo-
ners, waarop kapvergunning-aan-
vragen getoetst moeten worden 
en wat de raad belangrijk vindt bij 
(nieuwe) ontwikkelingen en projec-
ten op het gebied van bomen. We 
hopen op deze manier te bewerk-
stelligen dat onze gemeente groe-
ner wordt en dat de bewoners zich 
meer betrokken gaan voelen bij het 
bomenbeleid.

Het bomenbeleid is te verdelen in 
behoud, beheer, ontwikkeling en 
communicatie. De nieuwe regels 
moeten er voor gaan zorgen dat bij 
deze onderdelen er een goede com-
municatie is met de inwoners, er zo 
min mogelijk gemeentelijke bomen 
gekapt worden en het gemeente-
lijk bomenbestand tenminste gelijk 
blijft”, aldus Van Diemen. En zo heeft 
hij nog heel veel onderwerpen in dit 
voorstel staan die er alle toe moeten 
leiden dat er niet (meer) te hooi en 

te gras bomen gekapt kunnen wor-
den. Ook komt er een voorstel om 
een nieuwe ‘waardevolle bomen-
lijst’ op te stellen, maar vermoedelijk 
wordt dit onderdeel uit dit voorstel 
gehaald en apart behandeld.

Eerste reactie college
Het initiatiefvoorstel is natuurlijk ook 
al ter inzage voor de wethouder en 
zijn ambtenaren, zodat ze weten wat 
er gevraagd gaat worden. De eerste 
reactie van het college is binnen en 
geeft een beetje de indruk van ‘ach, 
een aardig stuk, maar zoals wij het 
doen hebben we het altijd gedaan 
en is wettelijk in orde’. Het begin is 
goed: “Met interesse hebben wij het 
initiatief raadsvoorstel Bomenbe-
leid ontvangen. Het college was en 
is met u van mening dat de waarde-
volle bomenlijst opnieuw moet wor-
den vastgesteld. Deze maand wordt 
gestart met het opstellen van de cri-
teria. In mei zullen deze in het col-
lege behandeld worden. De raad 
wordt van dit besluit per memo in 
kennis gesteld.

In de voorjaarsnota wordt nader in-
gegaan op het voornemen de beeld-
kwaliteit voor het openbaar groen te 

bepalen. Het college is het, net als 
u, eens dat het vaststellen van de 
beeldkwaliteit voor het openbaar 
niet nodig is om een goed bomen-
beleid te voeren.
Het college staat positief ten op-
zichte van Bomenbeleid groener 
dan nu, echter met de volgende 
kanttekeningen: kapvergunningen 
vier weken vrijwillig ter inzage leg-
gen voordat de vergunning wordt 
verleend? De wetgever heeft er voor 
gekozen de kapvergunning onder 
te brengen in de omgevingsvergun-
ning met toepassing van de regu-
liere procedure. Het college houdt 
hieraan vast. De omgevingsvergun-
ning wordt gepubliceerd waardoor 
inzage is. Bij afwijken daarvan moe-
ten nieuwe procedures worden op-
gesteld en het college vindt dit niet 
wenselijk”, aldus het college.

Bodem weg
En hiermee slaat het college in fei-
te de hele bodem weg van het ini-
tiatiefvoorstel van Jonathan van 
Diemen. Het gaat er bij dit voor-
stel vooral om dat er meer com-
municatie moet zijn met de omwo-
nenden, de bewoners. Dat zij meer 
en eerder worden ingelicht en ook 

mogen meebeslissen. Zoals het nu 
gaat hoor je te vaak dat bewoners 
pas horen over de boomkap in hun 
wijk als de zaagmachine wordt aan-
gezet.
Ook het in het voorstel genoem-
de herplanten van omgekapte bo-
men staat het college niet aan: “Wij 
willen opmerken dat het herplanten 

(of verplanten) van iedere gekapte 
boom kosten met zich meebrengt. 
Het college gaat graag met u in ge-
sprek tijdens de commissievergade-
ring”, zo eindigt het college.

En dat gesprek vindt vanavond 
plaats, in het gemeentehuis. De 
commissie begint om 19.30 uur.

‘Natuurmonumenten en museum vormen perfecte match’

Museum DRV wil naar 
Zwarte Schuur in de Botshol
Vervolg van de voorpagina.

Urgent
“Museum De Ronde Venen is urgent 
op zoek naar een nieuwe locatie en 
wij hebben plek,” vertelt Maaike 
Bruggink, beheerder Vechtplassen 
van Natuurmonumenten. Volgens 
haar kunnen Natuurmonumenten 
en Museum De Ronde Venen el-
kaar enorm versterken. “De Zwar-
te Schuur is nu vooral een werk-
schuur voor onze vrijwilligers, die 
bovendien niet permanent bemand 
wordt. Als het museum hier straks is 
gevestigd, inclusief een kleine hore-
cagelegenheid waar bezoekers een 
kop koffie kunnen drinken, wordt 
dit de ideale uitvalsbasis voor na-
tuurexcursies en voor de vrijwilli-

gers. Voor ons betekent dit een veel 
professioneler ontvangst en infor-
matievoorziening.” De doelgroepen 
van Museum De Ronde Venen en 
Natuurmonumenten overlappen el-
kaar. Bruggink: “Museumbezoekers 
kunnen ons aanbod aan activiteiten 
bekijken en genieten van onze na-
tuurgebieden en wandelaars kun-
nen hun dag afsluiten met een be-
zoek aan Museum De Ronde Venen. 
We vormen een perfecte match.”

Locatie
Museum De Ronde Venen zoekt al 
jaren naar een nieuwe locatie. Ken-
tgens: “We willen niet enkel naar de 
Zwarte Schuur verhuizen omdat de 
locatie erg geschikt is. De noodzaak 
is hoog en we zien dit als misschien 

wel de laatste kans voor het muse-
um.” Museum De Ronde Venen, Na-
tuurmonumenten en Milieuvereni-
ging De Groene Venen hebben het 
afgelopen jaar een eerste verken-
ning uitgevoerd.
Deze viel positief uit. Luuc Mur van 
Milieuvereniging De Groene Ve-
nen: “Alle partijen die we bij het 
plan hebben betrokken, reageer-
den positief. De provincie Utrecht, 
gemeente De Ronde Venen, water-
schap Amstel, Gooi en Vecht en ge-
biedscommissie Utrecht West zijn 
enthousiast.”

De verhuizing van het museum is op 
het recreatieve vlak een unieke kans 
voor het Groene Hart, meent Mur. 
“Het zal de gemeente op de kaart 

zetten. De diepe droogmakerij – van 
ruim 6 meter onder NAP – die be-
zoekers bij de Zwarte Schuur kun-
nen aanschouwen, is een eyeope-
ner voor elke toerist.” Een bezoek 
is ook goed te combineren met een 

Het Eet & Drink Lokaal, 
echt een ‘place to be’

Mijdrecht - Sinds eind januari is 
Mijdrecht een interessante horeca-
gelegenheid rijker: het Eet & Drink 
Lokaal aan de Rondweg. Daarvoor 
stond de locatie bekend als ‘de Fa-
briek’. Toen die werd opgeheven zag 
Marja Raats uit Mijdrecht hier met 
haar Stichting2be (…toebie…) een 
mogelijkheid in om er een oplei-
dingscentrum te starten voor jonge-
ren die een ‘gecoachte’ praktijkop-
leiding met erkende leraren kunnen 
volgen bijvoorbeeld op het gebied 
van horeca, communicatie, socia-
le vaardigheden en dergelijke. Wat 
je kunt noemen een brede MBO-
opleiding die ook geschikt is voor 
jongeren die op het sociaal-maat-
schappelijk zichzelf kwijt zijn en een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Vaardigheden die je in elk praktijk-
gericht beroep kunt gebruiken. De 
opleiding wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met het ROC Amster-
dam. Inmiddels zijn er zestien jon-
geren aan de slag en met succes! 
Die krijgen als zij in juni hun exa-
men met goed gevolg afleggen een 

diploma. Behalve een opleiding ont-
vangen zij ook nog een vergoe-
ding voor hun inzet. Uit alles blijkt 
dat zij er zin in hebben! De begelei-
ding is in professionele handen. Dat 
geldt tevens voor het horecadeel, 
waar een gediplomeerde (chef)kok 
leiding aan het keukenpersoneel 
geeft. Het Lokaal heeft alle vergun-
ningen.

Veelzijdige gelegenheid
Voordat ‘Het Lokaal’ van start ging 
is er wel het een en ander gebeurd 
met het gebouw. Het is compleet 
gestript geweest. Met behulp van 
hoofdsponsors als Van Schie, SC 
Johnson, de Rabobank en de ge-
meente, maar ook door eigen in-
zet en andere bedrijven die heb-
ben meegewerkt, is er een fraaie 
en veelzijdige horecagelegenheid 
van gemaakt. Een mooie bar, een 
restaurantgedeelte met tafels voor 
twee en vier gasten, maar ook lange 
tafels voor een gezamenlijke maal-
tijd, vallen meteen in het oog zo-
dra men binnenstapt. Bovendien is 

vaar- of fietstochtje door de regio. 
“Het museum gaat hier een centrale 
rol spelen bij de versterking van in-
formatie over het omliggende land-
schap.” De komende tijd onderzoe-
ken Museum De Ronde Venen, Na-

tuurmonumenten en Milieuvereni-
ging De Groene Venen de verdere 
haalbaarheid, financiering en de in-
vulling van de plannen. In 2014 ho-
pen de partijen te starten met de 
bouw op de nieuwe locatie.

Het Lokaal rolstoelvriendelijk en ge-
schikt voor mindervaliden. Daarvoor 
is zelfs een aparte toiletgelegenheid 
gemaakt. Wat men niet ziet is nog 
een extra zaal naast het restaurant-
gedeelte, die momenteel zodanig 
wordt toegerust dat er een theater, 
compleet met podium kan worden 
ingericht. Door een tussenwand op-
zij te schuiven wordt de locatie een 
grote gezellige zaal, geschikt voor 
allerlei bijeenkomsten, uitvoerin-
gen, voorstellingen en muzikale op-
tredens. Op zich is dat al heel inte-
ressant. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 
tot 21.30 uur, op zaterdag van 9.30 
tot 17.30 uur. Niet geopend op zon- 
en feestdagen.

Springplank
“Bij Het Lokaal kunnen we die prij-
zen op de kaart zetten omdat Het 
Lokaal deel uitmaakt van een oplei-
ding. Er is geen winstoogmerk,“ ver-
telt Marja Raats. Zij is behalve voor-
zitter van de Stichting2be tevens on-
bezoldigd medewerker, adviseur en 

‘aanstuurder’ op de werkvloer. “De 
gelegenheid wordt voornamelijk ge-
rund door jongeren die tot voor kort 
geen enkele structuur in hun soci-
aal-maatschappelijk leven konden 
aanbrengen. Hier leren ze dat en je 
ziet ze met de week ten goede ver-
anderen. Dat is een belangrijk ge-
geven want zou je deze jongeren in 
de samenleving aan hun lot overla-
ten gaat het verkeerd en komen ze 
vroeg of laat in de bijstand terecht 
of in de Wajong. Al met al gaat dat 
niet alleen ten koste van de jonge-
re die zich in de samenleving niet 
staande kan houden, maar ook van 
diezelfde samenleving die opdraait 
voor de financiën om hem of haar in 
leven te houden en dat is een heel 
groot bedrag. Mede om die reden is 
het beter deze jongeren iets te le-
ren en structuur in hun leven bren-
gen, zodat zij zich zelf kunnen be-
druipen en kansen kunnen benut-
ten. Wij willen ons voor deze jon-
geren, jongens en meisjes, inzetten 
om hen wat te leren zodat zij na de-

ze opleiding een stapje verder kun-
nen gaan met een vervolgopleiding. 
Zie het als een springplank om ver-
der te komen. Maar ook deze oplei-
ding kost geld en dat putten wij uit 
de horeca exploitatie. Want je kunt 
niet altijd om sponsoring vragen 
en de subsidies worden ook min-
der. Om die reden willen wij hele-
maal financieel onafhankelijk kun-
nen functioneren. Ik doe daarom 
een klemmend beroep op de be-
woners van Mijdrecht en omge-
ving, voor zover u dat nog niet heeft 
gedaan, eens met Het Lokaal ken-
nis te komen maken om er iets te 
gaan drinken of eten. Het is echt de 
moeite waard! Alles wordt vers in 
eigen beheer gemaakt. Daarnaast 
helpt u mee dat jongeren een be-
staan kunnen opbouwen. Als alle 
inwoners uit de gemeente met hun 
gezin maandelijks bij ons een kop-
je koffie met een appelpunt zouden 
komen bestellen, dan zijn wij uit de 
zorgen en kunnen wij al die jonge-
ren opvangen die een steuntje in 

de rug nodig hebben.” Aldus Mar-
ja Raats die en passant aangeeft dat 
Het Lokaal zich ook via Facebook en 
Twitter profileert. Ook dat de ande-
re bestuursleden van de stichting, 
Jan van Schie, Wesley Harris en Ly-
da ten Hove, zich buitengewoon ac-
tief inzetten.
Dat de opleiding in een behoef-
te voorziet blijkt uit het feit dat het 
wachtlijstje voor het komende cur-
susjaar al weer aardig begint vol te 
lopen. Wie uitgebreide informatie 
over de opvang van jongeren bin-
nen stichting2be wenst, kan daar-
over met Marja Raats van gedach-
ten wisselen of met haar een af-
spraak maken, tel. 06-51400087.
Een flink aantal organisaties heeft 
Het Lokaal intussen al ontdekt om er 
activiteiten te ontplooien en straks 
kunnen er ook theater- en mode-
shows worden gehouden. Kortom, u 
bent van harte welkom bij Het Eet & 
Drink Lokaal! Er is (doorgaans) ruim 
voldoende gratis parkeergelegen-
heid voor de deur.
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Woordensoep maken in bieb
Mijdrecht - Kinderen van de groe-
pen 3 en 4 van de Driehuisschool 
hebben een bezoek gebracht aan 
de Bibliotheek Mijdrecht. In het ka-
der van het project:’Woorden in de 
wijk’ hielpen de kinderen met het 
zoeken naar ‘verdwenen woorden’ 
in de bibliotheek. Er waren name-
lijk woorden uit bibliotheekboeken 
opgegeten door Siep de Woorden-
eter. De kinderen werden ontvan-
gen door de kinderboekenschrijf-
ster Evelien Pullens. Samen met 
haar gingen ze aan de slag, kookten 

een woordensoep en maakten nieu-
we woorden en zinnen. Alle nieuwe 
woorden en zinnen zijn opgeplakt 
en alle bladzijden vormen het verlo-
ren woordenboek. Het project is ge-
organiseerd door Kunst Centraal, de 
provinciale organisatie die zich inzet 
voor cultuureducatie in het onder-
wijs, in samenwerking met de Bibli-
otheek Mijdrecht. De door de kinde-
ren verzamelde woorden zijn tot 31 
mei a.s. te bewonderen in de Bibli-
otheek Mijdrecht aan Dr J.van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht.

Wethouder Schouten helpt handje
De Ronde Venen - Met ingang van 
het nieuwe seizoen wordt het open-
baar groen in de gemeente deels 
onderhouden door medewerkers 
van PAUW bedrijven.

Deze week zijn de medewerkers aan 
de slag gegaan in het groen in Ab-
coude. Wethouder Kees Schouten 
en bedrijfsdirecteur van PAUW be-
drijven Thomas van Waardhuizen 
hielpen de eerste keer een hand-
je mee. Eind vorig jaar heeft de ge-

meenteraad besloten het onder-
houd aan het gemeentelijk groen 
deels te gunnen aan PAUW bedrij-
ven. Met dit besluit wil de gemeente 
ervoor zorgen dat mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt aan 
het werk kunnen blijven.

__SW (Sociale Werkvoorziening)-
bedrijven vervullen een belangrijke 
maatschappelijke rol bij de arbeids-
integratie van inwoners met een 
SW-indicatie die niet op een gewo-

ne manier aan het reguliere arbeids-
proces kunnen deelnemen. Zonder 
werk is een uitkering vaak het eni-
ge alternatief. In De Ronde Venen 
is PAUW Bedrijven het SW-bedrijf. 
Sinds 2011 gunt de gemeente al de 
schoonmaak van haar gebouwen 
aan PAUW Bedrijven. Ook voert het 
SW-bedrijf voor de gemeente werk-
zaamheden uit bij het schoonhou-
den van de openbare ruimte, zoals 
opruimen van het zwerfvuil en het 
legen van afvalbakken.

Wethouder Kees Schouten (rechts) met naast hem Thomas van Waardhuizen van PAUW bedrijven helpen een hand-
je mee bij het schoffelen

Bijeenkomst over kledingactie
Maatschappelijke 
vrouwenbeweging Passage
Wilnis - Woensdagavond 17 april 
houdt christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging Passage afde-
ling Wilnis haar laatste ledenverga-
dering van dit seizoen.

Hiervoor is uitgenodigd Sam’s Kle-
dingactie voor Cordaid Mensen in 
Nood, die een presentatie over de 
werkwijze komt geven.
In onze maatschappij hebben we 
een overvloed aan waardevolle kle-
ding die vaak in de afvalstroom ver-
dwijnt of commercieel wordt ver-
handeld. Door kleding in te zame-

len genereert Sam’s Kledingactie 
geld dat direct besteed wordt om de 
nood in ontwikkelingslanden te ver-
lichten. U kunt zo op een heel een-
voudige manier, zonder direct geld 
te geven, een bijdrage leveren aan 
noodhulp-, wederopbouw en pre-
ventieprojecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Een kleine moeite, 
groot gebaar!
De avond is in gebouw De Schakel, 
Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint 
om 20.00 uur. De koffie staat klaar 
vanaf 19.45 uur en ook gasten zijn 
van harte welkom.

Zaterdag 
stroop-

wafelverkoop
Vinkeveen/Waverveen - De 
Hervormde Gemeente van Vin-
keveen houdt haar jaarlijk-
se stroopwafelactie zaterdag 
13 april. Dit jaar al voor de 25e 
keer! Gemeenteleden komen 
in de ochtend huis aan huis 
langs in Vinkeveen en Waver-
veen om overheerlijke stroop-
wafels te verkopen.  Deze echte 
Goudse Siroopwafels zijn oven-
vers en nog lang houdbaar in 
de vriezer. Het is ook mogelijk 
de stroopwafels te kopen bij het 
Hervormd Verenigingsgebouw 
aan Herenweg 205 in Vinke-
veen aanstaande zaterdag 13 
april tussen 09.00 en 12.00 uur.  
U kunt deze ochtend ook bellen 
met 06-41253582 om uw be-
stelling door te geven. De op-
brengst komt ten goede aan 
Voedselbank De Ronde Venen. 
Alvast bedankt!

Handwerkverkoop Rode 
Kruis in Gerardus Majella
De Ronde Venen - In Verzorgings-
tehuis Gerardus Majella zijn weke-
lijks dames bezig met het maken 
van prachtige handwerken. Het en-
thousiasme van de steeds groter 
wordende groep is enorm! Ook in 
De Kom is er zo’n groep. Door men-
sen thuis worden ook veel mooie 
dingen gemaakt. Allemaal ten be-
hoeve van het Rode Kruis. Van ge-
breide babykleertjes tot comforta-
bele herensokken en van dekser-
vetten tot tafellakens. Teveel om op 

te noemen. Alles helemaal zelf ge-
maakt! Mooie dingen voor eigen ge-
bruik of om cadeau te geven. Ieder-
een is van harte welkom om te ko-
men kijken. De koffie staat klaar!

De opbrengst van de verkoop ge-
bruikt het Rode Kruis De Ronde Ve-
nen voor de organisatie van plaat-
selijke activiteiten. De verkoop vindt 
plaats op woensdag 17 april van 
9.30 tot 11.30 uur in Gerardus Ma-
jella, Bozenhoven 157 in Mijdrecht.

Leerlingen Molenland maken 
Land art in Marickenland
Mijdrecht - Wist u dat gemeente 
De Ronde Venen vroeger uit veen 
bestond? Dat er van deze veen turf 
is gemaakt om dit als brandstof te 
gebruiken? Groep 5, 6 en 7 van de 
Molenlandschool weet nu precies 
hoe de gemeente De Ronde Venen 
in de loop der jaren is veranderd. 
Maar op vrijdag 5 april hebben de 
leerlingen zelf het landschap veran-
derd! Ze hebben in Marickenland in 

Vinkeveen ‘Land art’ gemaakt. Land 
art is een stroming in de beelden-
de kunst waarbij kunstenaars ingrij-
pende, kunstzinnig bedoelde, ingre-
pen aanbrengen in een landschap. 
Samen met kunstenaar Johan Siet-
zema hebben de leerlingen kunst-
werken gemaakt van natuurlijke 
materialen. Binnenkort kunt u hun 
kunstwerken bekijken via “www.
sporeninhetland.nl

Bouwrijp maken grond 
Westerheul IV van start
Vinkeveen - Sinds kort is er be-
hoorlijke bedrijvigheid achter de 
Voorbanken in Vinkeveen. Het ter-
rein, waarop mettertijd de nieuw-
bouwwijk Westerheul IV zal gaan 
verrijzen, wordt momenteel bouw-
rijp gemaakt (zie foto). Het zand dat 
erop lag om de ondergrond te la-
ten inklinken is afgegraven en afge-
voerd, onder meer naar Maricken-
zijde langs de Mijdrechtsedwars-
weg.
Westerheul IV wordt een nieuwe 
woonwijk aan de rand van Vinke-
veen tussen de wijken Westerheul 
en Voorbancken. Het wordt een wijk 
met veel groen en een diversiteit 
aan woningen. Daaronder koop- en 
huurappartementen, eengezinswo-
ningen, vrijstaande woningen, wo-
ningen 2 onder 1 kap en zogehe-
ten CPO woningen (Collectief Par-
ticulier Opdrachtgever) die kopers 

zelf kunnen afbouwen. Tevens is het 
plan om er SIR (Stichting Initiatie-
ven Realisatie) 55-plus woningen te 
bouwen, waaronder 2 patiovilla’s en 
8 patiowoningen.

In de woonwijk Westerheul IV zal 
veel aandacht worden besteed aan 
de kwaliteit van de woningen en 
openbare voorzieningen. In totaal 
zullen er in deze fraaie uitbreiding 
van Vinkeveen circa 270 woningen 
in meerdere plandelen worden ge-
bouwd, gerealiseerd door verschil-
lende partijen en verspreid over 
een periode van circa 3 jaar. Vink + 
Veenman is één van de ontwikke-
laars van het gebied naast Groen-
West en Bouwbedrijf Van Schaik 
Breukelen. De bedoeling is om eerst 
de woningen van Fase 1 te gaan 
bouwen. Dat is aan de rand van het 
gebied, onder meer tegen de be-

bouwing van Voorbancken aan. In 
dit deel worden appartementen, 
eengezinswoningen, twee-onder-
een-kapwoningen en vrije sector 
woningen gerealiseerd.

Warmte/Koude opslag
In deze wijk wordt extra ingezet op 
duurzaamheid. Alle woningen in de 
wijk beschikken straks over warm-
te en koeling die op duurzame wij-
ze zijn opgewekt. Daarnaast zal het 
door het waterleidingbedrijf gele-
verde drinkwater duurzaam wor-
den verwarmd. Dit gebeurt door een 
warmte/koude opslagsysteem in 
combinatie met warmtekrachtkop-
peling en een collectieve warmte-
pomp. Via de website www.wonen-
inwesterheul.nl kunnen belangstel-
lenden meer lezen over deze nieu-
we woonwijk en de warmte/koude 
opslag hoe dat functioneert.

Reumafonds 
bedankt 

Uithoorn en 
Amstelhoek

Regio - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comi-
téleden en bewoners in de re-
gio Uithoorn voor hun inzet 
en bijdrage aan het fraaie re-
sultaat van de collecte. On-
danks de kou en in een moei-
lijke tijd werd in de landelijke 
collecteweek van 11 tot en met 
16 maart in deze regio bijna 
5.800,-- euro opgehaald. Met 
dit mooie bedrag wordt een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
de reumabestrijding in Neder-
land. En voor wie de collectant 
miste: het bankrekeningnum-
mer van het Reumafonds te 
Amsterdam is 12.30.40.000.

Eik of linde, wilg of iep?
Regio - Vraagt u zich dat ook wel 
eens af, als u een fraaie boom of bo-
menrij ziet? Misschien vindt u dat 
alle bomen in de winter en het vroe-
ge voorjaar op elkaar lijken.

Maar bij nadere beschouwing blij-
ken veel soorten goed te herkennen 
aan de knoppen of de bloeiwijze. 
Want ja, bloeien doen bomen ook, 
en veel soorten doen dat voordat 
ze in blad komen. In de dorpsker-
nen van De Ronde Venen staan ve-

le duizenden bomen, maar het aan-
tal soorten is uiteraard veel kleiner. 
Wie het interessant vindt om meer 
te weten over bomen en boomsoor-
ten is op 14 april welkom in Vinke-
veen. 
Dan vindt van 11.00 tot 13.00 uur 
een bomenwandeling plaats door 
de dorpskern van Vinkeveen onder 
leiding van een IVN natuurgids. Ver-
zamelen bij de vooringang van De 
Boei (bij de brug) om 11.00 uur. Wilt 
u daarnaast ook op eigen gelegen-

heid rondwandelen door de Ronde-
veense kernen en daarbij bomen le-
ren herkennen, schaf dan het IVN 
Bomenboekje aan, dat beschrijvin-
gen van 32 boomsoorten bevat, met 
allerlei kenmerken, gebruik door de 
mens, volksverhalen en nog veel 
meer.
Het boekje is op 14 april voor 7,50 
euro verkrijgbaar bij de gids. De bo-
menwandeling zelf is gratis; aan-
melden is niet nodig. Informatie bij 
Chiel Bakkeren, tel. 241509.







Op 26 maart jl overleed zuster 
Teresanna Fornasero. Voor ve-
len in De Ronde Venen was zij 
geen onbekende. Zij was de gids 
voor enkele van de vijf Neder-
landse huisartsen die als Rotary 
Doctors waren uitgezonden naar 
Wajir en werd eerste contact-
persoon voor de Stichting Wel-
zijn Wajir. Enkele malen bezocht 
zij De Ronde Venen en ontmoet-
te velen bij bijeenkomsten, bij de 
Rotary Club en bij kerkdiensten. 
Bij haar eerste bezoek bracht zij 
het projectplan mee voor de Fu-
raha Secundary School en die 
school functioneert al jaren met 
inmiddels zo’n 800 leerlingen. Zij 
werd geboren op 3 oktober 1931 
in Italië. Zij sloot zich aan bij de 
Sisters For Christian Community 
(SFCC), een oecumenische orde. 
In 1966 begon zij haar opleiding 
tot verpleegkundige in Kenia en 
in 1972 kreeg zij haar diploma. In 
1974 ging zij als verpleegkundi-
ge werken in het District Hospi-
tal in Wajir en in 1978 behaalde 
zij haar diploma van verloskundi-
ge. Zij bekommerde zich om de 
meest kwetsbaren: zij richtte een 
opvangcentrum op voor TBC-pa-
tiënten zodat die de maanden-
lange behandeling ook werke-
lijk konden ondergaan. Specia-
le aandacht had zij voor de arme 
bejaarden, meest vrouwen, haar 
‘Grannies’. Zij ontving hen da-
gelijks in groepen en verschaf-
te hun medicijnen en een kleine 
toelage. Bejaarden die niet zelf 
konden komen werden door haar 
thuis bezocht in haar aftand-
se, rammelende jeepje; zij werd 
om dit vehikel vaak geplaagd. 
Zij heeft behoedzaam de boeken 
verspreid over de vreselijke ge-
volgen van vrouwenbesnijdenis 
die ons door Boekhandel Mond-
ria ter beschikking waren gesteld 
en die verspreiding was in die tijd 
nog heel delicaat. Waarschijnlijk 
heeft dit bijgedragen aan de af-

schaffing van deze verminking. 
Voor haar werk kreeg zij van de 
President van Kenia een nationa-
le onderscheiding: The Award of 
Orders, Decoration and Models. 
In december 2009 is door terro-
risten uit Somalië een poging ge-
daan om haar te kidnappen maar 
met de verbeten wilskracht die 
wij van haar kennen heeft zij de 
aanval kunnen afslaan. In 2010 
kreeg zij in Nairobi een beroer-
te waarna zij liefdevol werd ver-
pleegd in het verpleeghuis van 
de ‘Little Sisters of the Poor’. Daar 
overleed zij en werd in Nairo-
bi begraven. Zij is van grote be-
tekenis geweest voor heel Wajir 
en voor de Stichting Welzijn Wajir 
en allen die Wajir een warm hart 
toedragen zullen haar met groot 
respect gedenken.

Bingo bij Argon
Mijdrecht – Aanstaande vrijdag  12 april vindt de maandelijkse bingo 
van Supportersvereniging De Lijnkijkers plaats in de kantine van Ar-
gon. Aanvang is zoals gebruikelijk om 20.00 uur en het eerste kopje 
koffie is gratis. Thema van deze maand is ‘Voorjaar/Tuin’. De hoofdprijs 
is een waardebon van 150 euro, te besteden bij tuincentrum ‘de Huif-
kar’. Door het meedoen met deze bingo ondersteunt u de jeugd van Ar-
gon in de breedste zin van het woord.

Open dag bij Het 
VerkeersCollege Aalsmeer
Aalsmeer - Het VerkeersCollege is 
in 2008 begonnen met rijlessen ver-
zorgen. Het team van Het Verkeers-
College: “Wij bestaan dit jaar dus 
5 jaar ! Ondertussen zijn we uitge-
groeid tot een van de grootste rij-
scholen in de regio. In februari van 
dit jaar is er een locatie in Aalsmeer 
geopend. Vanwege het grote suc-
ces van de open dagen in 2012 en 
ter introductie van de rijschool in de 
regio Aalmeer/Kudelstaart, hebben 
wij besloten dit jaar een open dag 
op 20 april in Aalsmeer te organi-
seren. Heb je altijd al eens met een 
vrachtauto willen rijden of op een 
motorfiets ? Kom dan even langs, 
deze dag kun je gratis proberen of 
je het echt leuk vindt. 
Je kunt kennismaken met onze in-
structeurs, een gratis rij-test doen 

op de motor, auto of vrachtauto of 
een theoriesessie over de nieuwste 
verkeersregels bijwonen. Natuur-
lijk kunnen wij ook al jouw vragen 
beantwoorden over het vernieuwde 
motor rijbewijs, 2todrive (16,5 jaar B 
rijbewijs) en de code 95 (nascho-
ling voor chauffeurs). Deze open 
dag hebben wij speciale lente-ac-
ties voor verschillende opleidingen ! 
Dus ben je van plan te gaan lessen, 
kom dan langs en geef je deze dag 
op !”
De koffie en de instructeurs staan 
voor je klaar op zaterdag 20 april 
van 10.00 uur tot 15.00 uur bij Het 
VerkeersCollege aan de Witteweg 
17 in Aalsmeer. 
Zie de website voor meer informa-
tie www.verkeerscollege.com of bel 
met: 0297-364963.

Koningin Beatrix op Julianaschool
Wilnis - Hoog bezoek op de Julia-
naschool in Wilnis! Afgelopen don-
derdagmiddag kwam de koningin 
op school. Het was al een paar da-
gen van te voren bekend gemaakt 
en alle kinderen waren in kleurig 
oranje verkleed. 
Gespannen zaten de kinderen 
in de aula te wachten op de ko-
ningin. meneer Willem Alexander 

Piekfijn kwam de kinderen vertel-
len hoe ze zich moesten gedragen 
als de koningin aankwam. Er werd 
geoefend met netjes zwaaien, keu-
rig klappen, op tijd gaan staan en 
weer zitten en het welkomstlied 
werd gezongen. De kinderen wa-
ren er helemaal klaar voor!
Uiteindelijk bleek de echte konin-
gin verhinderd en kwam er een ko-

ningin die wel heel erg op de ech-
te leek en de leerlingen deden ge-
woon alsof dat ook zo was.

Het bezoek van de koningin was 
de aftrap van een lange perio-
de die de Julianaschool besteedt 
aan het project ‘Oranje Boven’. Tij-
dens het bezoek bleek dat er geen 
goede troon voor de koningin was. 

Daarom werd afgesproken dat al-
le klassen een troon gaan maken. 
De mooiste troon wordt de ‘troon 
voor de zoon’. De koningin heeft 
beloofd tijdens de Koningsspelen 
van 26 april nogmaals naar de Ju-
lianaschool te komen en dan komt 
onze toekomstige koning Willem-
Alexander ook mee. Ze komen dan 
de nieuwe troon onthullen!

In memoriam
Zuster Teresanna

Recreatieve autopuzzelrit 
voor het goede doel
De Ronde Venen - Op zondag 14 
april a.s. start in Mijdrecht voor de 
tiende keer de jaarlijkse Lenterit 
voor het hele gezin. Deze recreatie-
ve puzzelrit per auto voor het goede 
doel, waaraan iedereen kan deelne-
men, voert traditiegetrouw door een 
fraai stukje Nederland. 
Er is een aantrekkelijke route van 
ca. 90 km uitgezet langs de mooi-
ste plekjes in het gebied. In plaats 
van een routekaart krijgen de deel-
nemers hun aanwijzingen op basis 
van een ‘stripverhaal’ met bolletjes 
en pijltjes. Ook moeten zij onderweg 
vragen beantwoorden. 

Iedereen kan deelnemen; je hoeft 
niet te kunnen kaartlezen of over 
puzzelritervaring te beschikken; een 
auto met enthousiaste inzittenden is 
alles wat nodig is om deel te kun-
nen nemen. Ook kinderen zijn van 
harte welkom; zij kunnen assisteren 
bij het uitvoeren van de opdrachten.
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organi-
seert de jaarlijkse rit voor de tien-
de keer. De Lenterit is géén tijdrit of 
rally maar wel een recreatieve tocht 
met een gezellig wedstrijdelement. 

Goede doelen
De opbrengst van de Lenterit is 
bestemd voor 2 goede doelen, de 
Stichting Thuis Sterven en de Stich-
ting Run4Schools. De plaatselijke 
Stichting Thuis Sterven steunt fami-
lies in hun thuisomgeving. De Stich-

ting Run4Schools is een regionaal 
initiatief ten bate van naschoolse 
sportopvang in townships in Zuid 
Afrika. Kijk voor meer informatie bij 
http://www.thuissterven.info/ en ht-
tp://www.run4schools.nl/.

Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de 
Lenterit 2013. Het inschrijfgeld be-
draagt 30 euro per auto. Bij de prijs 
is een consumptie voor de start in-
begrepen. Voor de winnaars, het 
team met de minste strafpunten 
(de puzzelrit volledig juist verreden 
én alle vragen goed beantwoord), 
zijn door sponsors fraaie prijzen be-
schikbaargesteld. Tal van bedrijven 
in de regio ondersteunen de Lente-
rit en dankzij hun steun kan een zo 
groot mogelijke opbrengst worden 
behaald voor het goede doel.

Start
De start vindt plaats op aanstaan-
de zondag 14 april vanaf 11.45 uur 
bij Eet- en Drinkgelegenheid Ren-
dez-Vous aan het Raadhuisplein 
te Mijdrecht. Deelnemers kunnen 
zich daar vanaf 11.00 en tot uiterlijk 
12.30 uur melden om hun startnum-
mer en routepapieren op te halen. 
Hier ontvangt men ook instructies 
voor de route. Wie verzekerd wil zijn 
van een startplaats kan zich alvast 
per e-mail aanmelden op: www.len-
terit-mijdrecht.nl. De prijsuitreiking 
is om 16.30 uur in Rendez-Vous.

Dagtocht naar bakkerijmuseum
De Ronde Venen - Eindelijk is de 
lente nu echt op komst. Om daarvan 
optimaal te profiteren organiseert 
Stichting ‘Paraplu’ op donderdag 18 
april a.s. een bijzonder interessante 
dagtocht voor iedereen die wil deel-
nemen. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Willis-
stee in Wilnis en gaat naar Hattem. 
Daar worden het bekende bakke-
rijmuseum en het historische oude 
binnenstadje bezocht. 
Eerst gaat de tocht vanuit Wilnis 
naar Putten voor een koffiestop in 
de ‘Berenkuil’ annex Forellenvijver 
bij Putten. Het is leuk om even langs 
deze mooie forellenvijver te wande-
len. 
Met de bus verder naar Hattem, 
naar het Nederlands Bakkerijmuse-
um ‘Het Warme Land’, waar ook de 

lunch gebruikt wordt. U bent daar-
na vrij om de mooie historische bin-
nenstad te bekijken of als u dat wilt 
het Anton Pieck Museum (voor ei-
gen rekening) te bezoeken. 

Om 15.30 uur wordt iedereen weer 
bij de bus verwacht voor de terug-
tocht naar Wilnis.
Prijs inclusief entree, koffie en lunch 
50,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te “www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de ‘Para-
plu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl.

Sint Jozefschool treedt lente 
fris en fleurig tegemoet
Vinkeveen - Zo’n vier keer per 
jaar ziet u ze aan het werk aan de 
Kerklaan en het Tuinderslaantje: de 
tuinwerkgroep van de Sint Jozef-
school in Vinkeveen.

Deze groep, bestaande uit ouders, 
leraren en leerlingen van de school, 
zet zich met betrokkenheid en ple-
zier in om de schoolpleinen schoon 
en netjes te houden. Zwerfvuil, on-
kruid, álles wordt aangepakt en op-
geruimd. Maar voor het snoeien van 
bomen en ander, meer specialis-
tisch werk, kun je toch maar beter 
advies vragen bij een tuinbedrijf.

In tuinservicebedrijf De Graaff uit 
Vinkeveen vond de school een goe-
de partner. Met hulp en advies van 
dit bedrijf werden de afgelopen we-
ken bomen en struiken gesnoeid, 

houtsnippers verspreid, de ligus-
terheg versterkt en het zand van de 
zandbak ververst en aangevuld. De-
ze nieuwe samenwerking werd af-
gelopen zaterdag gevierd met het 
opknappen van de borders op het 
speelterrein van de peuters en kleu-
ters.

Onder leiding van de heer De Graaff 
en onder het genot van een zonne-
tje en een gezellig muziekje, voor-
zag de tuinwerkgroep de borders 
van prachtige nieuwe planten, ge-
doneerd door het tuinservicebedrijf.

Een leerling van de school mocht 
het naambordje van het bedrijf in de 
border plaatsen. Met dank aan tuin-
servicebedrijf De Graaff treedt de 
Sint Jozefschool de lente extra fris 
en fleurig tegemoet.

2e katern



De Kwakel - Komende vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 april 
opent Sanidrõme van Scheppin-
gen aan Voorling 14 in De Kwakel 
de deuren van de showroom voor 
de Badkamer Inspiratie Dagen. Als 
specialist in het ontwerpen en in-
stalleren van badkamers, tegelwer-
ken en installatiewerken presente-
ren zij hun inspirerende badkamer-

showroom met o.a. een vernieuwd 
assortiment badkamermeubelen. 

Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd de showroom te be-
zoeken en inspiratie op te doen. Er 
zijn diverse testactiviteiten, waarbij 
men onder andere kans maakt op 
een Hansgrohe Raindance Select 
Showerpipe. De Geberit AquaClean 

douchewc kan worden uitgepro-
beerd en er worden een werkende 
stoomcabine en whirlpool getoond.

BTW-voordeel 
Sinds 1 maart jl. is de btw op instal-
latie verlaagd van 21% naar 6%. Dit 
kan al heel wat euro’s schelen bij 
aankoop van een complete badka-
mer inclusief installatie. Maar Sa-
nidrõme van Scheppingen doet 
daar nog een schepje bovenop! Tij-
dens de Badkamer Inspiratie Dagen 
introduceren zij een speciale actie, 
waarbij men over de complete bad-
kamer maar 6% btw betaalt (dus 
ook over het sanitair en de tegels)! 

Al met al genoeg redenen om een 
bezoek te brengen aan de Badka-
mer Inspiratie Dagen. En bezoekers 
ontvangen ook nog eens een leuke 
goodiebag! Tijdens de Badkamer In-
spiratie Dagen is de showroom ge-
opend op vrijdag 12 april van 09.00 
tot 17.00 uur, zaterdag 13 en zondag 
14 april van 10.00 tot 16.00 uur. 

Ga voor het complete programma 
naar www.sanidrome.nl/vanschep-
pingen. 

Mijdrecht - Op woensdag 3 april 
beleefden de kinderen van basis-
school De Fontein een bijzonder 
feest. Alle juffen en meesters waren 
tegelijk jarig. En omdat De Fontein 
ook mee doet aan de koningsspelen 
op 26 april, werd ook dit feest alvast 
koninklijk gevierd. Veel kinderen 
waren verkleed als prinsen en prin-
sessen, en in de bovenbouw waren 
de klassen oranje gekleurd. Ook de 
juffen en meesters zagen er vorste-
lijk uit. Meester Coen en juf Anne-
marie haalden de kinderen feeste-
lijk op uit hun klas, om samen in de 
hal het feest te openen. Een draai-
orgel speelde het Wilhelmus, dat uit 
volle borst door alle kinderen werd 
gezongen. Daarna kon het feest be-
ginnen. Een springkussen voor de 
jonge kinderen, natuurlijk veel spel-
letjes en een heuse disco waarin de 
kinderen naar hartenlust konden 
dansen. Aan het einde van het feest 
genoten de kinderen ieder in hun 
eigen klas van een koninklijke High 
Tea. Het was een bijzonder feestelij-
ke dag. Bij basisschool De Fontein 
zijn de kinderen dus al opgewarmd 
voor de koningsspelen op vrijdag 26 
april. 
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Ontwerp-dijkverbeteringsplan 
Amstelkade vastgesteld

Regio - Op 26 maart jl. heeft het 
bestuur van Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht het ontwerp-
dijkverbeteringsplan Amstelkade 
vastgesteld.

De Amstelkade loopt van Am-
stelhoek tot Nessersluis. Na toet-
sing bleek de 4,5 km lange dijk 
voor een groot deel niet hoog en 
sterk genoeg te zijn. Vandaar dat 
de dijk grotendeels wordt opge-
hoogd zodat deze voor de komen-
de dertig jaar weer op orde is.

Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht is o.a. verantwoordelijk voor 
veilige dijken. Gerard Korrel, ver-
antwoordelijk bestuurder van het 
waterschap:
“Er ligt nu een ontwerpplan dat 
we tijdens twee bewonersavon-
den zullen presenteren. Er wonen 

diverse mensen aan de dijk die di-
rect de gevolgen van een dijkver-
hoging merken.
Wij hebben hen bij dit ontwerp-
plan zoveel mogelijk betrokken, 
maar natuurlijk hebben ze nog de 
mogelijkheid om in te spreken. 

Het dagelijks bestuur weegt al 
deze belangen zeer zorgvuldig af 
voordat we tot een definitief plan 
komen en ervoor zorgen dat de 
Amstelkade de komende dertig 
jaar weer aan de veiligheidseisen 
voldoet.” 
Het waterschap controleert pe-
riodiek de dijken. Wanneer de-
ze niet hoog en sterk genoeg blij-
ken, start een dijkverbeterings-
traject. In het ontwerp-dijkverbe-
teringsplan is opgenomen wel-
ke werkzaamheden het water-
schap wil uitvoeren om ervoor te 

zorgen dat de dijk weer voldoet 
aan de gestelde eisen. Ook wordt 
in het ontwerp-dijkverbeterings-
plan toegelicht hoe de werkzaam-
heden worden uitgevoerd en is 
beschreven welke voorzieningen 
worden getroffen om nadelige 
gevolgen voor de omgeving on-
gedaan te maken of te beperken.

Inzien van stukken
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan 
Amstelkade ligt vanaf 5 april t/m 
16 mei 2013 ter inzage.
Ook zijn de stukken te raadplegen 
op www.agv.nl/amstelkade.
Bewoners en andere betrokke-
nen worden tijdens twee bewo-
nersavonden door Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht geïnfor-
meerd over het ontwerp-dijkver-
beteringsplan en de inspraakmo-
gelijkheden.

Praktijkschool en De Zonnebloem 
afdeling Uithoorn/Amstelhoek
Regio - In Uithoorn is langzamer-
hand een unieke situatie ontstaan in 
de samenwerking tussen de Prak-
tijkschool en De Zonnebloem. 
Het is iedereen natuurlijk bekend 
dat De Zonnebloem zich inzet voor 
mensen die om fysieke redenen 
niet makkelijk de deur uit kunnen. 
Graag willen deze mensen toch in 
contact blijven met mensen in hun 
omgeving. Bij de Praktijkschool is 
er behoefte aan stageplaatsen en 
De Zonnebloem heeft regelmatig 
een helpende hand nodig. Zo heb-
ben rond de kerst- en paasdagen 

zo´n vijftien à twintig leerlingen en 
leerkrachten geholpen bij het rond-
brengen van de pakketten, die be-
schikbaar worden gesteld door Ri-
ki Stichting. Voorwaar een dankbaar 
werk en leerzaam om kennis te ma-
ken met een groep mensen met wie 
je anders bijna geen contact hebt. 

Ook is er op de praktijkschool een 
lunch verzorgd voor gasten van De 
Zonnebloem. Op woensdag 3 april 
werd er door de leerkrachten en 
leerlingen van deze school een High 
Tea verzorgd voor 25 gasten en vrij-

willigers van De Zonnebloem. Een 
samenwerking van leerlingen en 
leerkrachten van de Praktijkschool 
met een organisatie die als doelstel-
ling heeft mensen die door ouder-
dom of fysieke klachten niet meer 
zo gemakkelijk aan het maatschap-
pelijk verkeer kunnen deelnemen is 
zeer prijzenswaardig. 

Zowel de leiding van de Praktijk-
school als het bestuur van De Zon-
nebloem hoopt de samenwerking in 
de toekomst nog meer gestalte te 
geven.

Een bijzonder koninklijk feest 
op basisschool De Fontein

Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme van Scheppingen

En dan is het lente! Ook bij 
Sijbrants & van Olst optiek
Uithoorn - De buitenlucht lonkt 
zacht: het seizoen van vernieuwing 
is weer aangebroken. Na een lange, 
grijze winter lokt de zon met haar 
stralen iedereen naar buiten. De ter-
rassen gaan open, de eerste zomer-
kleren uit de kast, de roep van de 
stad is voelbaar en het buitenleven 
kan weer beginnen!

“Wij van Sijbrants & van Olst voe-
len die tinteling ook. En we bereiden 
ons voor op een prachtige zomer, 
met jou. Een magnifiek moment 
waarop we ons assortiment hebben 
aangevuld met de laatste ontwer-
pen, die een frisse weerspiegeling 
zijn van het nieuwe modebeeld van 
2013. Wij verheugen ons op het pre-
senteren van de mooiste en meest 
bijzondere monturen. Aangevuld 
met mooie, lichte glazen en zonne-
glazen in alle kleuren die je wenst. 
We hebben de grote en de kleine 
merken, die met zorg en gevoel voor 
de laatste trends zijn uitgezocht. En 
die net even anders zijn dan die bij 
de grote optiekketens. Het verschil? 
De grote optieketens bieden een 
centraal bepaald en voorgeschre-
ven assortiment. Maar wij hebben 

het lef om ook de wat exclusieve-
re en opkomende merken een kans 
te geven. Want wij kopen in met ge-
voel. En hechten meer waarde aan 
exclusiviteit dan aan massa inkoop. 
Jij toch ook?” Aldus het team van 
Sijbrants & van Olst.

Schitterend
Uiteraard zijn er heel veel soor-
ten zonneglazen te koop. Je hebt 
zonneglazen die standaard in een 
merkzonnebril zitten, zonneglazen 
die je - in je eigen sterkte - in een 
zonnebril of in een normaal montuur 
kunt laten zetten, en je hebt specia-
le zonneglazen.
De grootste keuze hierin en ook de 
meeste mogelijkheden, vind je bij 
Sijbrants & van Olst. Het verschil? 
Dat je er prettiger mee kijkt, en dat 
je ogen beter beschermd worden.

Zestiger jaren
Een superleuke trend is de terug-
keer van modellen uit de jaren vijf-
tig en zestig. Veel merken brengen 
deze klassieke modellen terug naar 
2013. Deze zogenaamde oldschool 
brillen, van ovaal tot meer hoekig, 
zijn opvallende items in veel col-

lecties. Het verschil is dat er, naast 
zwart en bruin, meer kleurkeuze 
is. Van primaire harde kleuren tot 
zachte pastels, hagelwit en natuur-
lijk de huidskleur, oftewel nude.

De pilotenbril: 
terug van nooit weggeweest
De all-time-high pilotenbril, anno 
1937, is en blijft een topper, ook ge-
dragen door onze eigen Prins Bern-
hard. De grote, traanvormige glazen 
beschermen optimaal. En het licht-
metalen montuur draagt altijd com-
fortabel. Nooit underdressed voor 
welke gelegenheid dan ook. Hele-
maal 2013: uitvoeringen met goud- 
of zilverkleurige spiegelglazen en 
een stoere dubbele neusbrug.

To be seen or not to be seen
In veel zonnebrillen is het merkte-
ken oftewel logo geraffineerd ver-
werkt. Daarmee verliest de bril niets 
aan glans, maar is wel een minder 
opvallend uithangbord geworden 
als het gaat om grote merknamen 
en logo’s.

Meer weten, zie de advertentie el-
ders in dit blad.

‘Terug naar de kust’ in het 
Crown Theater Aalsmeer
Regio - Velen hebben vast het de-
buutboek gelezen van Saskia Noort 
of wellicht de film gezien met onder 
anderen Linda de Mol in de hoofd-
rol. Terug naar de kust is een boei-
ende psychologische thriller. Regis-
seuse Mette Bouhuis heeft het op 
de planken gebracht. Het verhaal 
gaat over Maria, gespeeld door Kim 
Pieters, die een man en twee kin-
deren heeft. Op het moment dat zij 
abortus pleegt na een ongewens-
te zwangerschap, wordt Maria las-
tig gevallen door een onbekende. 
Als ze ook nog eens doodsbedrei-
gingen krijgt vlucht ze naar haar 
zus Ans die in hun ouderlijk huis 
aan zee woont. Miryanne van Ree-
den vertolkt die rol. (Beide vrouwen 
speelden onder andere in de hitse-
rie ‘Julia’s Tango’). Ans schakelt van 
lieve zorgzame zus naar de zus die 
op wraak zint, omdat zij zelf nooit 
kinderen heeft kunnen krijgen en 
te horen heeft gekregen dat Maria 
een abortus heeft gepleegd. Schok-
kende jeugdherinneringen aan hun 
psychotische overleden moeder ko-
men steeds meer naar boven. Ma-
ria wantrouwt iedereen. De sfeer 
van verwarring wordt erg duidelijk 
op het toneel naar voren gebracht. 
De moeder, die nog steeds rond-
waart in de vorm van een geestver-
schijning wordt in beeld gebracht 
door Wivineke van Groningen. Cas 
Jansen speelt in het stuk de irri-
tante rechercheur. En dan is er nog 
Vincent Croiset die een dubbelrol op 
zich neemt. Hij is de man van Maria, 
maar speelt ook Harry, een vriend 
van de familie. 

Vincent Croiset:
een speler aan het woord:
Vincent Croiset vertelt in een onder-
houdend telefonisch interview het 
een en ander over zijn personage 
en over het mysterieuze toneelstuk, 
waarin niets is wat het lijkt. Hij komt 
uit een theaterfamilie, zowel vader, 
opa, oom en neef spelen allen to-

neel. Ook zijn vrouw Tsitske Reidin-
ga is geen onbekende. Zij speelde 
de rol van Claire in Gooische Vrou-
wen. Samen hebben zij drie kinde-
ren. Waar zouden wij hem van kun-
nen kennen? “Ik speelde onder an-
dere in de series ‘Verborgen Ge-
breken’, ‘Dr. Tinus’ en ‘Oranje on-
der Vuur’. Ook heb ik meegespeeld 
in het sketchprogramma ‘Wat als..’ 
Verder doe ik heel veel aan toneel. 
Samen met mijn vrouw stond ik vo-
rig jaar in het De La Mar theater met 
‘Het geheugen van water’, wat voor 
ons echt een acteursfeestje was.” 
Deze productie is een heel ande-
re. Waarom heb je Ja gezegd tegen 
deze rol? “Het is best moeilijk ma-
teriaal en inderdaad een zeer ge-
waagde productie. Het leek me wel 
een uitdaging. Het verhaal wordt op 
een nachtmerrieachtige manier ge-
bracht. Vooral de psychologische 
aspecten worden goed belicht. Van-
af het begin weet iedereen wie de 
dader is, maar toch blijf je hangen 
in het wie-kun-je-vertrouwen-en-
wie-niet-idee. We hebben speci-
aal gekozen voor die vorm. Een heel 
andere richting eigenlijk. Ook voor 
mensen die de film niet gezien heb-
ben of het boek niet hebben gele-
zen, blijft het spannend.” Waarom 

moeten bezoekers naar de voor-
stelling komen kijken? “We hebben 
enorm hard gewerkt, zijn inmiddels 
goed op elkaar ingespeeld en naar 
elkaar toegegroeid. Dat is merkbaar 
op het toneel. Gedurende de gehe-
le voorstelling (zonder pauze) blijft 
er een zinderende spanning voel-
baar, dat ervoor zorgt dat je tot op 
het einde ingespannen op het punt-
je van je stoel blijft zitten kijken. De-
ze spanning wordt nog versterkt 
door indringende geluidsfragmen-
ten en kleurrijke videobeelden die 
worden afgewisseld met grauwe en 
grijze zeebeelden. We proberen er, 
ondanks dat het een thriller is, toch 
ook wat luchtigheid aan toe te voe-
gen. Mensen worden uitgedaagd. 
Het is geen standaard toneelvoor-
stelling. Het publiek moet verrast de 
zaal uit lopen. En ik moet zeggen; 
dat lukt aardig!”

Kaarten voor deze voorstelling, die 
gespeeld wordt op zondag 28 april 
om acht uur, zijn nu te koop te-
gen de SPRINTprijs a 25,00 eu-
ro, hierbij geldt wel: op=op. De 
reguliere prijs is 28,50 euro. Bel: 
0900-1353 of bezoek de web-
site voor actuele prijsinformatie  
www.crowntheateraalsmeer.nl.







Nieuwe lente,
een nieuw leven,

ook voor de 
Antoniusschool

De Hoef - Op de Antoniusschool 
in De Hoef is de lente zichtbaar. De 
school is aan een nieuw leven be-
gonnen, zowel van binnen als van 
buiten. Het schoolgebouw heeft een 
ware metamorfose ondergaan. De 
oude ijzeren kozijnen zijn vervan-
gen door mooie nieuwe rode kunst-
stofkozijnen. De enkele ramen die 
jaarlijkse hele boeketten ijsbloe-
men lieten zien zijn vervangen door 
dubbele beglazing. ’s Winters is het 
een stuk behaaglijker in de school 
en zomers houden de ramen veel 
warmte tegen. Deze veranderin-
gen zijn belangrijk voor een pretti-
ger binnenklimaat voor de leerlin-
gen en leerkrachten. Ook het inte-
rieur is opgefrist met een verfbeurt. 
Het oogt fris en modern als je bin-
nenkomt. De mooi aangelegde dijk-
tuin bloeit voortdurend en de lei-lin-
den verfraaien de aanblik. Maar de 
nieuwe gevelborden zijn de kers op 
de vernieuwingstaart. De Antonius-
school wilde graag ook aan de bui-
tenkant laten zien dat er zaken zijn 
aangepakt. Het grote gevelbord laat 
haar logo zien op een speciale ma-
nier. De kring kinderen staat sym-
bool voor ‘samen’ zijn, de groene 
kleur benadrukt de prachtige lande-
lijke omgeving. In het bord is een fo-
to verwerkt van Thomas Out, oud-
leerling van de school. De bijna ab-
stract gefotografeerde springveer 
geeft dynamiek aan de groep kin-
deren. De kleur rood symboliseert 
het warme hart dat de leerlingen 
en leerkrachten elkaar toedragen. 
De kleuren geven hun veelzijdig-
heid en kleurrijkheid aan. Het mot-

to: Een dijk van een school spreekt 
voor zich.

In het voorjaar van 2011 konden de 
kinderen van groep 7-8 meedoen 
met een fotoworkshop in het kader 
van de brede school-activiteiten. 
Dit heeft geresulteerd in een aan-
tal prachtige opnames onder leiding 
van de fotografe Marlies Wessels.
Van het RABO Dichtbijfonds heeft 
deze groep toen een bedrag ont-
vangen om de foto’s aan de bui-
tenkant van de school mooi zicht-
baar op te hangen. Het heeft even 
geduurd voordat daar een defi nitief 
idee voor kon worden uitgewerkt. 
Nu de buitenkant klaar is kon de 
kroon op dat werk gezet worden.
Er zijn ook nog vier fotopanelen 
geplaatst aan de voorzijde van de 
school met foto’s van Annabelle 
Out, Chiel van der Jagt, Meerthe van 
Yperen en Suzanne van der Geer.
Deze foto’s symboliseren Onze Dijk. 
Ze zijn allemaal gemaakt langs de 
Kromme Mijdrecht. Niet zomaar... 
De kinderen hebben tijdens de 
workshop leren kijken en experi-
menteren met rimpeling in het wa-
ter, tegenlicht, close-ups en ver-
schillende perspectieven. De foto’s 
belichten de mooie omgeving van 
de Antoniusschool op een speciale 
manier. Op donderdag 28 maart zijn 
de gevelborden offi cieel onthuld in 
het bijzijn van de oud-leerlingen en 
andere belangstellenden.
De school hoopt dat de dorpsbewo-
ners en de passanten genieten van 
de fraaie gevels. Zij zijn er in ieder 
geval blij mee en trots op.

Mijdrecht - Op zondag 7 april pre-
senteerden de VIOS-majorettes in 
aanwezigheid van Pieter Koopmans 
van Stichting Ronde Venen Fonds 
de nieuwe trainingspakken waar-
mee zij op wedstrijd zullen gaan. Het 
Ronde Venen Fonds heeft met een 
gulle donatie deze, in eigen beheer 

ontworpen en door de fi rma Muta 
Sport B.V. geproduceerde, pakken 
mogelijk gemaakt.

Het Ronde Venen Fonds
Het Ronde Venen Fonds (voorheen 
het VSBfonds) ondersteunt initiatie-
ven die bijdragen aan een samen-

leving waarin iedereen actief mee-
doet, zich betrokken voelt en de 
kans heeft persoonlijk en maat-
schappelijk te groeien. Het fonds 
is actief op drie gebieden: Mens & 
Maatschappij, Kunst & Cultuur en 
Beurzen voor studenten die in het 
buitenland verder willen studeren of 

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

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

Versmalling 
Mijdrechtesedwarsweg
Ik vraag mij af of het nut van de 
versmalling op de Mijdrechts-
weg bij de oversteek bij Ma-
rickenland niet zijn doel voor-
bij streeft , de enkele voetgan-
ger die daar oversteekt recht-
vaardicht volgens mij niet de ir-
ritatie bij veel automobilisten .
Regelmatig zijn er kleine aanrij-
dingen door zenuwachtige be-
stuurders die vanuit Mijrecht 
doorduwen en menige tegen-
ligger ( die voorrang heeft ) een 
noodstop laat maken.

Veel automobilisten rijden veel 
harder als het maximum van 60 
km .

Waarom niet deze irritante ver-
smalling weghalen zodat het 
verkeer rustig kan doorstro-
men.
Ik ben er van overtuigd dat de 
enkele overstekende voetgan-
ger net zo veilig over kan ste-
ken zonder deze versmalling.
Ik hoop niet dat dit net zo lang 
duurt als het veranderen van de 
oversteek van de Waterhoen-
laan naar de Reigerstraat want 
hier ben ik jaren mee bezig ge-
weest maar dit is nu aangepast 
en werkt uitstekend , met dank 
aan de gemeente.

E Driehuis, Vinkeveen

Majorettes van VIOS tonen trots 
hun nieuwe trainingspakken

onderzoek doen. Het fonds steunt 
projecten met geld, kennis, ervaring 
en een professioneel netwerk. Het 
VSBfonds was rond de eeuwwisse-
ling een aantal jaren hoofdsponsor 
van de VIOS taptoe. 

Majoretten bij VIOS
Als je majorette wilt worden dan 
kun je al vanaf ongeveer 6 jaar bij 
V.I.O.S. terecht. De eerste stap hier-
voor is deelname aan de ShowKidz. 
Na deze gratis lessen kunnen de 
meisjes (en hun ouders) ervoor kie-
zen om lid te worden van VIOS. Je 
gaat dan over naar de leerling ma-
jorettes, waarmee je direct aan een 
aantal wedstrijden gaat deelnemen 
en een show leert voor diverse op-
tredens. Ben je voldoende vaardig, 
dan stroom je door naar een van 
de wedstrijdteams. De teams zijn 
ingedeeld op basis van leeftijd en 
niveau. Ze hebben elk hun eigen 
show op populaire muziek waarmee 
ze gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar 
op wedstrijd gaan. Natuurlijk zijn 
ook geoefende majorettes van har-
te welkom bij de vereniging. Afhan-
kelijk van leeftijd en ervaring wor-
den ook zij ingedeeld bij één van de 
wedstrijdteams. Ga eens langs en 
maak kennis met deze leuke veel-
zijdige hobby en de gezelligheid bij 
VIOS. Voor meer informatie kijk je 
op www.vios-mijdrecht.nl of bel je 
met trainster Chantal van Ballegooij 
(0297) 272862. Mailen kan ook naar 
majorettes@vios-mijdrecht.nl.

Voorjaarsmarkt Janskerk
Mijdrecht - Van alles is er te koop 
op de gezellige voorjaarsmarkt, die 
komende zaterdag 13 april op het 
kerkplein voor de Janskerk en in 
gebouw Irene wordt gehouden. En 
alles voor kleine prijsjes! Als u toch 
naar de braderie gaat, sla dan even 
de Kerkstraat in en neem een kijkje 
bij de kramen. Of drink er een kop-
je koffi e, met eigengemaakt gebak. 
Ook zijn er hapjes en kunt u een 
broodje kebab eten, de Turkse ge-
meenschap Hakyol zorgt daarvoor.
Niet alleen is er gebakken voor deze 
voorjaarsmarkt, maar er zijn ook an-
dere zelfgemaakte artikelen te krij-
gen. De organisatie is heel blij, dat 
bijvoorbeeld Jan Treffers, beeldend 
kunstenaar, een aantal van zijn klei-
ne vogelkunstwerken ter beschik-
king heeft gesteld. Een mooie kans 

om met zijn werk kennis te maken. 
Kinderspeelgoed, boeken, cd’s, dvd-
series, huishoudelijke spullen en 
kinderkleding, er is voor ieder wel 
wat bij. En omdat het eindelijk len-
te gaat worden, kunt u op de Voor-
jaarsmarkt ook terecht voor bloe-
men en planten! Verder is er een 
grote verloting, waarbij mooie prij-
zen te winnen zijn.
Voor de kinderen is er een eigen af-
deling, waar ze zich kunnen laten 
schminken en spelletjes doen.
De opbrengst van deze Voorjaars-
markt is bestemd voor de restaura-
tiekosten van de Janskerk. 
Van alles te doen, van alles te koop, 
groot en klein is tussen 11.00 en 
16.00 uur van harte welkom op de 
Voorjaarsmarkt op het kerkplein en 
in gebouw Irene!

Leerlingen kijken naar omgeving 
bij ‘Van binnen, naar buiten’
Vinkeveen - De leerlingen van 
MAVO 3 van het VLC presenteer-
den tijdens de Cultuurdag van vori-
ge week op het VeenLanden Colle-
ge in Vinkeveen kunstwerken die zij 
maakten voor ‘Van binnen, naar bui-
ten.’ Zij lieten zich tijdens dit CKV-
project inspireren door de schoon-
heid van De Ronde Venen.
De leerlingen namen bij ‘Van bin-
nen, naar buiten’, dat half maart 
van start ging, het landschap om 
hen heen als uitgangspunt voor het 
maken van beeldende en muzikale 
kunstwerken. Het CKV-project liet 3 
Mavo van het VeenLanden College 
in Vinkeveen op een andere manier 
naar haar omgeving kijken en luis-
teren. Samen met kunstenaar David 
Iserief en componist Jurriaan Berger 
stonden de leerlingen stil bij wat zij 
mooi vinden en wat hen opvalt aan 
de omgeving om hen heen. 
Hierop geïnspireerd werkten de 
scholieren de afgelopen CKV-les-
sen in groepjes aan een kunst-
werk of een muzikale compositie. 
Zo maakte één groepje grote gou-
den bladeren, om buiten in de bo-
men te hangen. Een andere groep 
werkte aan een twee meter lang in-
sect, gemaakt van gips en gevuld 
met ballonnen. Tijdens de Cultuur-

dag die dinsdag plaatsvond, konden 
belangstellenden de werken be-
kijken die in de tuin van de school 
werden tentoongesteld. 
“We laten ze zien dat kunst meer 
is dan wat je ziet in een museum,” 
vertelt CKV-docente Jeanine Visser. 
“De leerlingen deden tijdens dit pro-
ject alles anders dan wat ze gewend 
zijn van een gewone les. Er kwam 
een kunstenaar in de klas, ze gingen 
naar buiten en gebruikten de gekste 
materialen. Hierdoor ontdekten ze 
hoe leuk kunstvakken kunnen zijn.” 
Zo maakten de leerlingen gebruik 
van lege blikjes, takken en ballonen. 
De omgevingsgeluiden die werden 
verwerkt in de composities, namen 
ze op met hun smartphone.
Geïnteresseerden kunnen de resul-
taten van ‘Van binnen, naar buiten’ 
op zaterdag 25 en zondag 26 mei 
bekijken op het VeenLanden Col-
lege in Vinkeveen. Deze zullen dan 
onderdeel uitmaken van atelierroute 
KunstRondeVenen. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.kunst-
rondevenen.nl. 

‘Van binnen, naar buiten’ werd me-
de mogelijk gemaakt door het Rabo 
Dichtbijfonds en gemeente De Ron-
de Venen.

3e katern
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Wethouder Schouten opent 
Detectivebureau Jac. P. Struiner
De Ronde Venen - Jac. P. Struiner, 
van beroep natuurdetective, onder-
zoekt geweldsdelicten die door die-
ren worden gepleegd. In Wilnis is 
onlangs een puttertje vermoord en 
opgegeten door een Sperwer. Jac. 
stelde dit vast na een nauwkeurig 
sporenonderzoek. Omdat De Ronde 
Venen een interessant onderzoeks-
gebied is voor de natuurdetective 
heeft Jac. P. Struiner besloten zich 
met zijn detectivebureau te vesti-
gen in NME-centrum De Woudreus. 
Wethouder Schouten heeft het bu-
reau officieel geopend. Jac. P. Strui-
ner leidt jongeren van 4 tot 12 jaar 
op tot assistent-natuurdetective. Tij-
dens een 2 ½ uur durende cursus 
leren kinderen alles over het her-
kennen van crime sporen (botten, 
lege slakkenhuizen, pootafdrukken, 
veren, lege eierschalen...). De cur-
sus start in het centrum en vervol-
gens gaan de kinderen zelf op on-
derzoek. Afgelopen woensdagmid-

dag hebben al 22 kinderen de cur-
sus met succes gevolgd. Zij mo-
gen zich officieel assistent-natuur-
detective noemen. De cursus wordt 
nog een aantal keren herhaald: op 
woensdagmiddagen 24 april, 1 mei 
en 5 juni van 13.30 tot 16.00 uur. 
De cursuskosten bedragen 4,50 eu-
ro. Hiervoor krijg je de cursus, het 
natuurdetective certificaat en een 
struinpakket. Je moet je van te vo-
ren opgeven, want per cursus kun-
nen er maar 25 kinderen meedoen.

Dit kan telefonisch (0297-273692) of 
via de mail c.vankruysbergen@odru.
nl. Op andere woensdagmiddagen 
tot 20 juli kun je tussen 13.30 en 
16.30 uur het detectivebureau ko-
men bezoeken. Je kunt allerlei op-
drachten uitvoeren, je mag alle spo-
ren bekijken en vooral ook aanra-
ken. De toegang is dan gratis. Het 
adres van het detectivebureau is 
Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis.

Argon E4 neemt 3 punten mee naar huis
Mijdrecht - De E4 van Argon verzamelde zaterdag 6 
april bij het complex van Argon om uit te spelen te-
gen AFC E9 uit Amsterdam. De aftrap was om 10.30 
uur en de strijd werd gestart tegen de op de 2e plaats 
staande jongens van AFC. In de eerste helft werd al 
gauw duidelijk dat de 2 teams aan elkaar gewaagd 
waren, over en weer kregen beide team kansen. In de 
eerste minuten kreeg Joey een kans via een voorzet 
van Julian, maar de bal ging naast. Jesse was goed 
in de wedstrijd en wist met een mooie duikredding de 
bal uit zijn doel te houden. Ook de verdediging, Jes-
per, Qaulit en Dave, wist veel ballen bij het doel van-
daan te houden. De boys van Argon E4 gingen de rust 
in met een goed gevoel en nog steeds een stand van 
(0-0). Na de rust was E4 duidelijk de sterkere par-

tij en wist Luke met een mooie boogbal de wedstrijd 
naar hun hand te zetten: stand 0-1. Ook in de 2e helft 
wisten beide teams kansen te creëren. AFC kreeg in 
de drukte voor het doel van Jesse toch de bal in het 
net en de stand werd weer gelijkgezet (1-1). Het werd 
steeds spannender. Stan nam een corner en Mike wist 
de bal richting het doel te lopen, maar helaas ging die 
naast. Vervolgens kregen ze weer een kans, Luc gaf 
een mooi schot richting Stan aan de zijkant van het 
veld, Stan nam de bal goed aan en wist nog wat naar 
binnen te komen, schoot hard vanaf de zijkant voor 
het doel en de keeper langs in de verre hoek en het 
was 1-2. Er volgden nog een paar zenuwslopende mi-
nuten en de scheidsrechter floot af, Argon heeft de 3 
punten verdiend binnen.

Hizi Hair en War Child
Mijdrecht - De afgelopen twee 
weken heeft Hizi Hair een gewel-
dige actie gedaan met War Child, 
de 1,- euro = 2,- euro actie in al-
le 60 salons die Hizi Hair heeft. 
Het doel was om zoveel moge-
lijk oorlogskinderen te helpen. 
Elke euro die de klant doneer-
de aan WarChild werd door Hi-
zi Hair Mijdrecht verdubbeld. De 
uiteindelijke opbrengst van de-
ze actie is maar liefst: 27.760,80 
euro! Wat een bedrag! Hiermee 
heeft Hizi Hair 2312 oorlogskin-
deren kunnen helpen. Het team 
van Hizi Hair in Mijdrecht wil al-
le klanten die bij hen een dona-
tie hebben gedaan voor dit fan-
tastisch goede doel heel harte-
lijk bedanken! Het heeft hen een 
goed gevoel gegeven om op deze 

manier een steentje bij te kunnen 
dragen voor de toekomst van een 
kind in een oorlogsgebied! Een 
kind hoort niet thuis in oorlog. 
Nooit. Toch zijn miljoenen kin-
deren slachtoffer van oorlogsge-
weld, misbruik en verwaarlozing. 
Kinderen zonder vreugde. Kinde-
ren die geen kind meer zijn. War 
Child helpt deze kinderen hun 
zelfvertrouwen terug te vinden. 
Zich te uiten, vrolijk te zijn, con-
tact te maken met anderen. Zodat 
hun innerlijke oorlog kan ophou-
den. En ze weer kunnen spelen, 
dromen, lachen, groeien. Als een 
normaal kind. En opgroeien tot 
wie ze willen zijn. Sterke volwas-
senen. Die met elkaar, als norma-
le mensen, een ruzie kunnen op-
lossen. Zonder geweld. In vrede.

Opgeven valse naam
Mijdrecht - Een automobilist kreeg 
op zondagmiddag 7 april meerdere 
bekeuringen. Rond 17.30 uur con-
troleerden agenten een auto op de 
Constructieweg. Een band van de 
auto bleek geheel glad te zijn en 
daar kreeg hij een bekeuring voor. 
De automobilist gaf zijn personalia 
op en toonde zijn Poolse rijbewijs, 
maar hij leek niet echt op de foto 
die op het rijbewijs zat. De agenten 
vertrouwden het niet en hielden de 
man daarom aan. Toen hij uitstap-
te, zagen de agenten dat er meer-

dere stuks inbrekersgereedschap in 
de auto lagen. Zij namen die in be-
slag. In het politiebureau bleek dat 
de verdachte inderdaad een valse 
naam had opgegeven, dat het niet 
zijn rijbewijs was en dat hij zelfs he-
lemaal geen rijbewijs had.

De man, een 37-jarige Pool, kreeg 
bekeuringen voor het opgeven van 
een valse naam, rijden zonder rij-
bewijs, voorhanden hebben van in-
brekersgereedschap en de gladde 
band.

Inbrekers schrikken
Mijdrecht - Op donderdagavond 4 
april braken mannen in een woning 
in. Zij gingen er zonder buit van-
door. 
Rond 21.00 uur werd er op de 
Hoofdweg meerdere malen aange-
beld bij de woning van een 77-jarige 
vrouw. Zij lag al op bed en kon dus 
niet opendoen. Zij keek wel even uit 
het raam en zag een donker gekle-
de jongen weglopen. Vlak daarna 
hoorde de bewoonster dat iemand 
in haar woning de trap op liep. Zij 
slaakte een gil, waarna zij een man-
nenstem iets hoorde zeggen. Ken-

nelijk was dat tegen een andere 
verdachte(n), waarna de inbrekers 
er zonder buit vandoorgingen. De 
politie werd gewaarschuwd, maar 
zij trof de inbrekers niet meer in de 
omgeving aan.
Aan getuigen van de inbraak en 
aan mensen die iets verdachts op 
of in de omgeving van de Hoofd-
weg hebben gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie in Mijdrecht op telefoonnum-
mer 0900-8844 of via Meld Misdaad 
Anoniem op telefoonnummer 0800-
7000.

Atlantis 1 zet zegereeks voort
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 6 
april speelde het korfbalteam At-
lantis 1 tegen het lager geklasseer-
de THOR in Harmelen. Deze uitwed-
strijd zou op papier gezien gewon-
nen moeten worden door Atlantis, 
maar een simpele overwinning werd 
er niet verwacht. Uiteindelijk werd 
er toch overtuigend gewonnen door 
de door Rabobank gesponsorde 
ploeg, namelijk met 8-14.
Om 16.00 uur begon de wedstrijd 
maar dat ging niet vanzelf voor het 
vlaggenschip van Atlantis. Na een 
week met veel fysieke mankemen-
ten bij diverse spelers/speelsters 
kon er niet meer worden gesproken 
van een goede voorbereiding op de-
ze wedstrijd. Ondanks dit feit was 
het van belang dat de Mijdrechtse 
ploeg zou winnen om mee te blijven 
doen om de bovenste plaatsen.
Door het open veld begon de wed-
strijd onder invloed van de stevi-
ge wind. Atlantis opende de sco-
re, maar THOR reageerde hier ge-
lijk op. Hierna ging de hele eerste 
helft eigenlijk gelijk op. Er waren ve-
le kansen voor het eerste team uit 

Mijdrecht maar al de kansen wilden 
maar niet vallen. Vlak voor de rust 
werd er toch een klein gaatje gesla-
gen waardoor Atlantis met een 4-6 
voorsprong ging rusten. Coaches 
Frits Bruijntjes en Marijke Pauw ga-
ven aan dat het verdedigend goed 
zat, maar dat het aanvallend beter 
moest en er vooral scherper gelet 
moest worden op het afronden van 
de vele kansen.
Dit gebeurde dan ook direct na de 
hervatting. Atlantis liep uit naar 4-9 
en eigenlijk was de wedstrijd toen 
al gespeeld. Er werd nog om en om 
gescoord maar Atlantis kwam niet 
meer in gevaar. Uiteindelijk stond 
er een dik verdiende 8-14 uitslag op 
het scorebord.
Volgende week zaterdag 13 april 
speelt Atlantis thuis tegen KCD om 
15.30 uur. De verwachting is dat dit 
een spannende wedstrijd wordt. De 
vorige keer werd er namelijk ver-
loren van KCD, maar in de tussen-
tijd is het eerste team van Atlan-
tis ontzettend gegroeid en wordt er 
vol vertrouwen uitgekeken naar vol-
gende week.

Jeugd schaakvereniging Denk 
en Zet opnieuw in de prijzen
De Ronde Venen - Ook dit jaar was 
er weer het jaarlijkse Rabo toer-
nooi bij Schaakgenootschap Vecht 
en Ommelanden in Loenen aan de 
Vecht. Er waren 27 deelnemers on-
der wie maar liefst vijftien spelers 
van SV Denk en Zet- Advisor. De 
spelers werden ingedeeld op leeftijd 
en niveau. In de eerste groep wis-
ten Tyree Jooren en Erik van Oos-
bree namens Denk en Zet- Advi-
sor geen beker te winnen. Zij moes-
ten hun meerdere erkennen in de 
twee spelers van V&O. In de twee-
de groep was het Edward Deen die 
er met de eerste prijs vandoorging. 
Hij wist drie spelers van V&O achter 
zich te houden. Een knappe presta-
tie van Edward. In de derde groep 
was het Denk en Zet- Advisor dat er 
met de prijzen vandoor ging. Mike 
van Yperen wist ongeslagen de eer-
ste prijs mee naar huis te nemen. 
De tweede prijs ging naar Annerie-
ke Roelofsen (tevens beste dame), 
die net boven Joey de Hondt eindig-

de. In de vierde groep waren er drie 
spelers met een gelijk aantal pun-
ten. De wedstrijdleiding heeft beslo-
ten om te loten wie er met de beker 
vandoor mocht gaan. Dit was uit-
eindelijk Justin Vonk van V&O. Door 
deze loting waren het Lennart van 
der Veen en David van Eck die zon-
der beker naar huis gingen.

In groep 5 weer succes voor Denk 
en Zet-Advisor. Erik Rydfors won al-
le drie zijn partijen en wist overtui-
gend de eerste plaats te bemach-
tigen. Renske de Jong werd twee-
de en Suzanne Roelofsen werd der-
de in deze groep. Ook de beker 
van groep 6 ging mee naar Vinke-
veen. Björn de Hondt wist de eer-
ste prijs binnen te slepen met 2.5 
punt uit 3 wedstrijden, een mooi re-
sultaat voor deze jonge schaker. In 
de zevende groep helaas geen prij-
zen voor de D&Z-jeugd. Dave Ho-
gerwerf kon het niet winnen van zijn 
tegenstanders van V&O.

Opnieuw gelijkspel CSW
Wilnis - Op eigen veld moest 
CSW zaterdag aantreden tegen 
de nummer drie van de rang-
lijst Zwaluwen ’30 uit Hoorn. Een 
goedvoetballende ploeg waar-
tegen een verdienstelijk gelijk-
spel werd behaald. Beide verde-
digingen wensten niet te capitu-
leren en zodoende werd de eind-
stand 0-0.
CSW moest vooral in de begin-
fase veelal de lange bal hante-
ren omdat Zwaluwen bij de op-
bouw van CSW direct druk zet-
te. Bij balbezit van Zwaluwen 
zakte CSW ver in om de ruim-
tes zo klein mogelijk te houden 
en daardoor Zwaluwen nauwe-
lijks de kans gaf om openingen te 
vinden. Toch lukte het Zwaluwen 
om na een minuut of tien in de 
wedstrijd een goede aanval op te 
zetten maar het prima schot werd 
even zo goed gestopt door doel-
man Dirven. Het spel speelde zich 
voornamelijk af op het midden-
veld en dat leidde niet tot ech-
te grote kansen voor beide ploe-
gen. CSW kreeg nog een goe-
de schietkans toen Elroy Baas in 
vrije positie kwam maar in plaats 
van op doel te knallen gaf hij de 
bal af waardoor de mogelijkheid 

verloren ging. Het meeste gevaar 
kwam nog van de dode spel-
momenten maar beide keepers 
toonden deze middag hun klasse.
Na rust ontstond er wat meer 
ruimte op het veld en moest 
doelman Dirven handelend op-
treden door een schot via de lat 
over te tikken. CSW leek op voor-
sprong te komen na een prima 
aanval. Een voorzet van Zaka-
ria Issarti werd door Mitchell de 
Zwart met het hoofd terugge-
legd op de inkomende Epi Krae-
mer die van dichtbij de doelman 
op zijn weg vond. Aan de ande-
re kant weer een prima redding 
van Dirven toen hij een schot 
uit de draai uit zijn doel ransel-
de. De wedstrijd kon alle kanten 
op maar zoals gezegd waren bei-
de verdedigingen zeer solide de-
ze middag. Vlak voor tijd weder-
om een poging van Epi Kraemer 
maar bij zijn harde schot van net 
buiten de zestien lag wederom de 
doelman in de weg. Daarna nog 
een paar dreigende situaties voor 
het doel van CSW maar ook dit 
leverde geen resultaat op voor 
Zwaluwen waardoor de wedstrijd 
eindigde zoals hij was begonnen, 
0-0.

Nieuwe bestuursleden en 
pachter voor TVM
Mijdrecht - Tijdens de laatste al-
gemene ledenvergadering van Ten-
nis Vereniging Mijdrecht is met gro-
te meerderheid ingestemd met het 
voorstel om de bar te verpachten 
aan de familie Panman, de beken-
de eigenaren van de naastgelegen 
tennishal.
Daardoor hoeven de leden niet al-
leen geen bardiensten meer te 
draaien, zij kunnen nu genieten van 
de professionele service die Adriaan 
en Erna Panman samen met hun 
personeelsleden bieden. Bovendien 

zijn de prijzen zeer schappelijk ge-
bleven. 
Ook zijn tijdens de vergadering de 
nieuwe voorzitter en secretaris be-
noemd, respectievelijk de heer Piet 
Voorwinden en de heer Martin Steu-
nebrink. Na een moeizame bestuur-
lijke periode wordt van het nieuwe 
bestuur veel verwacht. Veel nieu-
wigheden bij de vereniging, wat on-
getwijfeld zal resulteren in nog meer 
gezelligheid en spelplezier! 
Het bestuur en de leden van TVM 
begroeten u graag op het park. 

Leerzame dressuurclinic
Wilnis - Op vrijdag 5 april heeft 
dressuurruiter Sander Marijnis-
sen een dressuurclinic gegeven bij 
LR&PC Willis. Sander Marijnissen 
heeft zelf al diverse mooie resulta-
ten geboekt op het hoogste niveau, 
de Grand Prix, en beschikt over een 
eigen trainingsstal in Wijdewormer. 
Dat er veel animo was voor een les 
van zo’n topruiter bleek wel bij het 
inschrijven, want al snel zat de clinic 
vol. Op de gezellige clublocatie aan 
de Bovendijk in Wilnis gaf Sander 
aan 14 verschillende combinaties, in 
groepjes van 2, gedurende de mid-

dag en avond les. De niveaus wa-
ren uiteenlopend van B t/m ZZlicht. 
Door de ervaring die Sander Marij-
nissen heeft, wist hij bij iedere com-
binatie de mindere punten eruit te 
pakken en daarmee aan de slag 
te gaan. Dankzij zijn goede tips en 
enthousiasme was het een leerza-
me en gezellige dag. Alle deelne-
mers gingen met een voldaan ge-
voel huiswaarts om het geleerde 
thuis in de training verder te kunnen 
toepassen. Al met al een geslaagde 
dag welke in de toekomst zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Jeugd UWTC wielren pakt 
plaatsingspunten NK
Regio - Zondag 7 april was de eer-
ste kwalificatiewedstrijd voor het 
NK jeugd. Van cat 5 mogen de bes-
te 8 jongens straks meedoen aan 
het NK, bij cat 6 de beste 9 en van 
cat 7 de beste 14 jongens. Dat bete-
kende dat alle toppers uit de provin-
cie aan de start stonden en er hard 
gereden werd om plaatsingspunten 
bij elkaar te rijden. In categorie 5 
werd Eric Looij in de sprint van een 
grote kopgroep 8e overall en 4e van 
de jongens. In categorie 6 wist Stijn 
Ruijter zich goed te handhaven in 
het peloton en werd 9e in de eind-
sprint. Hierbij was hij 6e bij de jon-
gens. Voor beide jongens zijn daar-
mee de eerste NK punten binnen. 
Bij categorie 7 stonden 3 UWTC ers 
aan de start in een behoorlijk groot 
deelnemersveld van 38 renners; 
Sven Nijhuis, Daniel Wiegmans en 
Menno van Capel. De eerste twee 
konden het hoge tempo niet bijhou-
den en moesten het peloton laten 
gaan. Menno hield goed stand en 
reed comfortabel mee in de groep. 
Menno 27e, Sven 32e en Daniel 35e.
60+ wedstrijd in Eibergen
Zondag 7 april was de UWTC renner 
Guus Zantingh afgereisd naar het 
Oosten van Nederland om te star-
ten in een veteranen 60+ wedstrijd 
in Eibergen. Vanuit het vertrek pro-
beerden twee renners te ontsnap-

pen maar deze twee werden na 3 
ronden weer terug gepakt. Na 15 
minuten koers kwam er een volgen-
de ontsnapping van twee renners en 
deze namen een kleine voorsprong. 
Na enkele ronden werd er vanuit 
het peloton fel gereageerd en ont-
stond er een groep van 6 renners, 
met daarbij Guus Zantingh. De-
ze renners werkten goed samen en 
na 5 ronden werden de twee koplo-
pers achterhaald. De kopgroep van 
acht renners hielden een hoog tem-
po aan, zodat een vluchtpoging niet 
mogelijk was. Uit deze groep moest 
de winnaar komen. De wedstrijd 
werd gewonnen door een streek-
renner Fred de Kinkelder uit Groen-
lo. Guus Zantingh spurtte naar een 
mooie 3e plaats wat tevens zijn eer-
ste podium plaats is van 2013.
Dinsdagavondcompetitie
Ook de dinsdagavondcompeti-
tie is weer van start gegaan. Iede-
re dinsdagavond om 19.00 uur krij-
gen de renners het startschot voor 
een wedstrijd van één uur. Er wordt 
een 40- en 40+ klassement opge-
maakt. Iedereen met een (basis)li-
centie vanaf 15 jaar is welkom om 
mee te doen. Kosten 2 euro per keer 
en deelname is op eigen risico. In-
schrijving is open tot 18.55 uur in de 
kantine van de AKU op sportpark 
Randhoorn.



Opleiding jonge vrijwilligers
Bij de afdeling Diploma Zwemmen 
van Zwemvereniging De Ronde Ve-

Mijdrecht - Op tweede paasdag is 
Argon 5 door een 0-5 overwinning 
bij Hercules 2 voor het tweede ach-
tereenvolgende seizoen kampioen 
geworden. In 2011/2012 werd het 
team (toen nog als Argon 6) kampi-
oen door alle competitiewedstrijden 
met groot verschil te winnen. Dit sei-
zoen werd Argon 5 drie wedstrijden 
voor het einde onbereikbaar voor de 
concurrentie met 15 overwinningen, 
1 gelijkspel en 1 nederlaag en een 
doelsaldo van 85-16. Het team, be-
staande uit spelers en vrienden van 
ruim in de dertig, die reeds in hun 
jeugdjaren veelal met elkaar in de 
hoogste jeugdselectieteams van Ar-
gon met elkaar voetbalden waaier-
de over diverse clubs in de regio uit-
een, maar hebben elkaar twee jaar 
geleden weer gevonden. Het resul-
taat mag er dus wezen, weer kam-
pioen en de daarbij behorende pro-
motie naar de Reserve 2e klasse. 
Wat nu nog rest is drie competitie-
wedstrijden en hopelijk als kers op 
de taart het winnen van de beker. 
Op 20 april speelt Argon 5 thuis de 
halve finale, de finale volgt eind mei 
op de velden van Legmeervogels.

Argon onderuit tegen DHC
Mijdrecht - Waar de spelers des-
tijds in de wedstrijd in Delft inspi-
ratie leken te halen uit het honden-
weer en met 1-4 de zege pakten, le-
ken ze deze keer door het lentezon-
netje niet in staat om een drempel 
over te komen. De wil was er wel, 
maar het heilige vuur leek maar niet 
ontstoken te kunnen worden en 
omdat de gasten ook niet bepaald 
de sterren van de hemel speelden, 
was er deze middag weinig spec-
taculairs te zien aan de Mijdrecht-
se Hoofdweg. 
Geheel passend in het beeld was 
er in de eerste twintig minuten dan 
ook geen enkele situatie, waar-
in doelman Noah Zuidwijk of zijn 
Delftse collega De Jong zich zorgen 
hoefden te maken. Het was dan ook 
een zogenoemde stilstaande fase, 
die zorgde voor een wijziging op het 
scorebord. Een vrije trap van Den Os 
werd door Noah Zuidwijk tot hoek-
schop verlengd en toen de bal na 
die cornerbal in het strafschopge-
bied plots voor de voeten van de 
meegekomen verdediger Mensah 
viel, had die geen moeite om de bal 
langs de vergeefs reagerende doel-
man te krijgen voor de 1-0. Dat de-
ze stand met de rust nog niet ge-
wijzigd was, kwam doordat de twee 
mogelijkheden, die DHC nog wist te 
scheppen, door Noah Zuidwijk wer-
den gepareerd en door het feit, dat 
de assistent kort voor rust een suc-
cesvolle doorbraak van Patrick Lok-
ken afvlagde voor een door velen 
betwiste buitenspelsituatie.

Initiatief
Na de thee nam Argon wel meer het 
initiatief, maar de weinige kansen, 
die dat opleverde, werden niet op 
de juiste manier afgerond. Met na-

me de kans voor Patrick Lokken na 
een uur spelen op een prima voor-
zet van Dion Gerritsen had een tref-
fer op moeten leveren, nu vloog de 
bal van korte afstand net langs de 
verkeerde kant van de paal. Omdat 
de gelijkmaker dus uitbleef, werd 
meer en meer de aanval gezocht en 
dus de verdediging soms open ge-
zet. Dat werd 9 minuten voor tijd af-
gestraft door de gasten, die een uit-
braak over de rechtervleugel lieten 
volgen door een voorzet op de net 
ingevallen Spaan, die eerst tegen 
het lichaam van Masies Artien aan 
schoot, maar de bal in de rebound 
toch langs Noah Zuidwijk wist te 
werken voor de 0-2. 

Met de bekende moed der wanhoop 
werd nog getracht, deze schade te 
repareren, maar tot aan de bles-
suretijd leverde het slechts enkele 
scrimmage situaties voor het doel 
van de Jong op, geen treffer. Dat die 
eretreffer dan toch nog viel, was vol-
ledig op het conto van die doelman 
te schrijven, want de kopbal van Pa-
trick Lokken na een vrije trap van 
Nicolai Verbiest was zeker niet on-
houdbaar. Al grabbelend zorgde de 
keeper er echter voor, dat de eind-
stand op 1-2 werd bepaald waar-
mee de gasten mogelijk iets meer 
kregen, dan ze verdienden, maar 
doelpunten bepalen nu eenmaal wie 
de winst mee naar huis mag nemen. 
De ranglijst is na deze speeldag op 
alle fronten nog weer spannender 
geworden, de komende weken zal 
er door menig speler en supporter 
waarschijnlijk met angst en beven 
gekeken worden, hoe de uitslagen 
deze keer weer waren. Een wed-
strijd zonder belangen lijkt er voor-
lopig nog niet in te zitten.

Winst en verlies voor 
Atalante volleybaldames 1
Vinkeveen – Met nog twee 
wedstrijden te gaan staat Ata-
lante dames 1 op een prima vijf-
de plek. De laatste wedstrijden 
worden gespeeld tegen resp. de 
nummer 10 en 12, dus een derde 
plaats is zeker nog haalbaar. De 
dames zullen er alles aan doen 
om deze derde plaats te be-
machtigen. 
Even kon het team, gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haax-
man Lichtreclame, ruiken aan 
plek twee. Helaas voor Atalan-
te werd een pd-kans teniet ge-
daan, omdat de nummer 2 van 
de koploper won. Atalante deed 
toen wel zelf goede zaken; met 
maar liefst 1-3 werd uit gewon-
nen van directe concurrent de 
Spuyt uit Amsterdam. 
Afgelopen vrijdag mocht dames 
1 zelf aantreden tegen koploper 
SVU D2. Een belangrijke wed-
strijd voor de Amsterdamse stu-
denten uit Amstelveen; bij ver-
lies kon het kampioenschap zo-
maar door hun vingers glippen. 
Het team was er dus op gebrand 
te winnen van Atalante. Atalante 
echter op haar beurt had wel zin 
om de competitie tot het laatst 
spannend te houden en was uit 
op winst.
De gifbeker van Atalante was 
nog niet leeg; dit keer moet Ja-
na met een gebroken neus rust 
houden. Gelukkig was dames 
2 vrij en kon er maar liefst een 
beroep gedaan worden op drie 
speelsters van de nieuwbakken 
kampioenen. Inge Bakker, An-
nemarieke Wijnands en Loes 
Kuijper completeerden het eer-
ste damesteam.
De start van de wedstrijd was 
niet best te noemen; het was 
even zoeken binnen de lijnen 
en er werd gespannen en slor-
dig gespeeld. Gelukkig was 

SVU ook verre van scherp en 
zo ging het de gehele set gelijk 
op. Toen SVU even uitliep werd 
Loes binnen de lijnen gebracht. 
Haar routine zorgde ervoor dat 
Atalante terugkwam in de set. 
Dankzij een goede servicereeks 
van SVU was het uiteindelijk dat 
team dat aan het langste eind 
trok (24-26).
De tweede set was een kopie van 
de eerste, maar door een switch 
in posities ging het spel beter lo-
pen bij Atalante. Een lichte voor-
sprong aan het begin van deze 
set gaf Atalante wat lucht. Het 
jonge team uit Amstelveen gaf 
zich niet zomaar gewonnen. Het 
was hard werken, maar Atalante 
trok de stand gelijk (29-27).
In de derde set liep Atalante 
achter de feiten aan en ontstond 
snel een achterstand. Dankzij 
een goede servicebeurt kwam 
het Vinkeveense team weer te-
rug in de set, maar direct liep 
SVU opnieuw uit. Helaas kon-
den de time-outs en wissels van 
coach Carin van Kouwen het tij 
niet keren en ging de set met 
19-25 naar SVU.
De vierde set was de koek een 
beetje op. SVU speelde veel 
sneller dan Atalante en de blok-
kering had weinig antwoord op 
de buitenaanvallen van SVU. 
Verdedigend ging het deze set 
veel minder dan de voorgaan-
de sets en geheel terecht ging 
ook de vierde set met 17-25 naar 
SVU. Het team heeft nu nog drie 
punten nodig om het kampioen-
schap op haar naam te schrij-
ven.
Atalante speelt volgende week 
vrijdag om 19.30 uur haar laat-
ste thuiswedstrijd van het sei-
zoen. Tegenstander is rode lan-
taarndrager Smashing Velsen uit 
IJmuiden. 

Argon 5 (za) wederom kampioen

Overhandiging cheque door Lions 
Club aan Zwemvereniging DRV

De Ronde Venen - De Lions Club 
Vinkeveen en Waverveen heeft op 
zaterdagochtend 6 april een cheque 
van 3.385,- uitgereikt aan een leer-
ling van Zwemvereniging De Ronde 
Venen (ZDRV).

De cheque is bestemd voor een 
2-jarig trainingstraject van de vrij-
willige instructeurs van de zwem-
vereniging, die iedere zaterdagoch-
tend onbetaald lesgeven voor de 
ABC-diploma’s en Zwemvaardig-
heidsdiploma’s.

Bijzondere samenwerking
De bijzondere samenwerking van 
Zwemvereniging De Ronde Venen 
(ZDRV) met Lions Club Vinkeveen 
en Waverveen maakt dit trainings-
traject bij de zwemvereniging mo-
gelijk. De instructeurs van de afde-

ling Diploma Zwemmen worden in 
die twee jaar verder geschoold, ge-
richt op het motorisch leerproces bij 
de individuele leerling.

Leerproces kinderen
In het leerproces van jonge kinde-
ren is experimenteren belangrijk om 
nieuwe vaardigheden aan te leren. 
Voor het aanleren van de benodigde 
vaardigheden om zwemveilig te zijn, 
worden de lessen door experimen-
teren beter afgestemd op het moto-
risch leerproces van de individuele 
leerling. Kinderen nemen hierdoor 
met plezier deel aan de zwemles-
sen en er is sneller resultaat zicht-
baar. Deze methode is ook geschikt 
voor leerlingen met een beperking 
of bijzondere eigenschap, die hier-
voor ook bij de vereniging terecht 
kunnen.

nen zetten t.o.v. het landelijk gemid-
delde uitzonderlijk veel jonge vrij-
willigers zich iedere zaterdagoch-
tend onbetaald in. Die vrijwilligers 
hebben een instructeursopleiding 
gevolgd of zijn in opleiding. Het doel 
van de afdeling Diploma Zwemmen 
is zwemmen als hobby uit te oefe-
nen en de leerlingen met veel ple-
zier, zwemveilig en goede kwaliteit 
te laten zwemmen. In kleine groep-
jes wordt veel aandacht aan de in-
dividuele leerling besteed.

Lions Club Vinkeveen/Waverveen
De Lions Club is een vereniging van 
mensen, die zich inzetten voor de 
samenleving door fondsen te wer-
ven voor, of immateriële hulp te bie-
den aan goede doelen. Lions club 
Vinkeveen en Waverveen bekrach-
tigt met deze samenwerking haar 
sociale betrokkenheid en stimuleert 
tegelijkertijd die van anderen. De 
merendeels jonge vrijwilligers wordt 
nu een opleiding geboden, die an-
ders niet mogelijk was geweest.
zaterdagochtend onbetaald les-
geven voor de ABC-diploma’s en 
Zwemvaardigheidsdiploma’s.

Anouk Hoogendijk over 
meisjesvoetbal bij Argon
Mijdrecht - Sinds Argon een week 
geleden bekendmaakte met meis-
jesvoetbal te starten is er van-
uit diverse hoeken enthousiast ge-
reageerd. De bekende voetbalster 
Anouk Hoogendijk uit Mijdrecht re-
ageerde verheugd op het initiatief 
van de club aan de Hoofdweg. Toen 
Anouk zelf 9 jaar was wilde zij graag 
op voetbal. Zij woonde in Mijdrecht 
en dus was het logisch dat zij bij 
CSW in Wilnis ging spelen, Argon 
had immers geen meisjesvoetbal. 
Na een paar jaar bij de meisjes te 
hebben gespeeld is zij tussen de 
jongens gaan voetballen. Dat was 
namelijk goed voor haar ontwikke-
ling. Bij CSW heeft zij een paar jaar 
in een jongensteam gespeeld, daar-
na een jaar in de C1 bij Argon en 
aansluitend nog 3 jaar in een jon-
gensteam bij Legmeervogels voor-
dat zij de overstap naar een vrou-
wenteam maakte. Het voetballen 
tussen de jongens heeft zij als heel 
leerzaam ervaren. “Mijn handelings-
snelheid ging omhoog en ik werd 
er fysiek sterker van”, zegt Anouk. 
Naast het fysieke aspect bracht het 

haar ook mentale voordelen. “Je 
wordt sterker en meer weerbaar”, 
vervolgt zij “en omdat ik als enig 
meisje in een jongensteam zat, werd 
er niet altijd een kleedkamer voor 
mij geregeld. Als dat wel het ge-
val was dan zat ik daar dus in mijn 
eentje, niet altijd even leuk, maar 
het was het zeker waard ! Ik heb 
een geweldige tijd gehad in de ja-
ren dat ik tussen de jongens speel-
de.“ Meisjes die graag bij Argon wil-
len komen voetballen maar niet de 
mogelijkheid hebben zich met een 
team op te geven, kunnen zich dus 
gerust individueel of met vriendin-
netjes aanmelden. Argon zal er na-
melijk in overleg met hen voor zor-
gen dat zij net zoals Anouk destijds 
in een geschikt team tussen de jon-
gens kunnen voetballen. 

Goede stap
Anouk, hier te zien op foto van de 
website www.ajaxheldinnen.nl, vindt 
het overigens een hele goede stap 
van Argon om met meisjesvoetbal te 
beginnen. Het is inmiddels de groot-
ste sport voor meisjes en vrouwen 

in Nederland, dus waarom zou zo’n 
grote vereniging als Argon daar niet 
aan meedoen. “Voor de jonge mei-
den”. licht zij verder toe “is het fijn 
dat ze in hun eigen woonplaats kun-
nen voetballen in plaats van ver te 
moeten reizen en dankzij deze stap 
wordt het voor ouders ook moge-
lijk om zowel hun zoon als dochter 
op één vereniging te hebben. Hier-
door kan Argon verder doorgroei-
en naar een echte familieclub. Ho-
pelijk zullen er genoeg meisjes van 
Argon lid worden om één of meer-
dere meisjesteams voor de compe-
titie te kunnen opgeven. Maar als 
dat niet het geval is”, onderstreept 
Anouk “dan kan ik je verzekeren dat 
het als meisje in een jongensteam 
ook heel erg leuk kan zijn. Voor de 
meisjes die hogerop willen is het 
zelfs een aanrader om tussen jon-
gens te gaan spelen. Zelf speel ik nu 
bij Ajax en bij het Nederlands elftal”, 
vertelt zij tot slot “en het voetballen 
tussen de jongens heeft mij daar ze-
ker bij geholpen!” Argon voelt zich 
gesteund door de enthousiaste re-
actie van de succesvolle voetbal-

ster. “Wij hopen zeer dat sportieve 
meisjes uit Mijdrecht en omgeving 
door het verhaal van Anouk geïn-
spireerd raken en zich bij ons aan-
melden”. reageert voorzitter Techni-
sche Commissie Ton Verlaan.
Op de wedsite www.svargon.nl is 
een digitaal aanmeldingsformulier 
te vinden, maar contact opnemen 
door een mailtje te sturen naar aan-
melden@svargon.nl is uiteraard ook 
mogelijk.
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Vinkeveen - Met een eenigzins 
gehandicapt team kwam Atalan-
te naar de thuiswedstrijd tegen VV 
Amsterdam. Sven was van een wel-
verdiende vakantie aan het genie-
ten en Jeroen Drost lag ziek thuis op 
bed. Maar gelukkig werd ons team 
versterkt met aanstormend jeugdta-
lent Yorick. (Schrijf ik dat goed zo? 
Ik heb nog wel eens wat moeite met 
namen en de schrijfwijze daarvan..) 
We begonnen dus met de basis in 
het veld waarbij Frans zich opwierp 
om op de bank plaats te nemen en 
ons te coachen. Wat dus beteken-
de dat Jorick (zo misschien) Frans 
mocht vergezellen. De eerste set 
liep een beetje zoals we al de laat-
ste 4-5 competitiewedstrijden spe-
len, stroef maar toch de hele tijd de 
overhand houden. Iedereen was wel 

goed aan het spelen maar niet echt 
als een team. Er werd niet goed ge-
werkt en net niet attent genoeg ge-
speeld waardoor Amsterdam toch 
bij kon blijven. De eerste set was op 
zijn zachtst gezegd niet erg specta-
culair, maar wel winst: 25-21.

Peptalk
Na een inspirerende peptalk van 
Frans over teamspirit en spelple-
zier verbeterde de inzet van Ata-
lante aanzienlijk. De passing be-
gon meteen te lopen en leverde de 
ene na de andere goede tot rede-
lijke pass af. Waardoor ons gevaar-
lijkste wapen, de middenaanval, in 
stelling gebracht kon worden. De 
ene na de andere bal werd met ge-
weld ingeslagen en Jeroen Moole-
naar combineerde er lustig op los. 

Dan werd Leroy weer eens vrij ge-
speeld om er een A1 in te rossen, 
(ik geloof dat Ton onze scheidsrech-
ter er nog een piep van in zijn oren 
heeft zo hard was die knal) en dan 
weer Erik die er een mooie kruis-
staffel op de 4 meter lijn inknalde. 
In een poep en een scheet was het 
dan ook 9-1 voor Atalante. De aan-
vals- en blokkeermachine bleef op 
volle toeren draaien en Amsterdam 
kwam er niet meer aan te pas.

Op 19-10 werd ook nog even ons 
geheime wapen Yorik ingezet. (zo 
dan?) Wat nog wel enige voeten 
in de aarde had aangezien Iwan zo 
hard naar de aanvallers en de spel-
verdeler van de Amsterdam stond te 
schreeuwen, dat hij niet eens door 
had dat hij eruit moest. Maar na 
herhaaldelijk roepen en een duw-
tje van Erik, kwam Yorrick (zo?) in 
het veld op de buitenpositie. De eer-
ste bal die hij kreeg sloeg hij net-
jes tussen het blok door en scoorde 
daarmee zijn eerste punt. De A-side 
crew verslapte geen moment meer 
en sloot deze set af met een aan-
tal puike reddingen en sterk en flit-
send aanvallend werk, waardoor de 
stand op 2-0 kwam met de setstand 
25-14.

Helemaal los
De laatste 2 sets was de thuis-
ploeg helemaal los en Amsterdam 
wist niet meer wat ze moest onder-
nemen om de wedstrijd te breken. 
Atalante bleef met plezier, maar 
zeer alert spelen. Wat ook meteen 
terug te vinden was door het uitste-

kende verdedigende werk van de 
groen-gelen. Zelfs ballen die nog 
maar 10 cm boven de vloer waren 
werden nog over het net gewerkt, 
en snel stond het blok weer paraat 
als een onhoudbare vestingmuur. 
Robert Hardeman was geweldig op 
dreef en sloeg de ene na de ande-
re korte steek snoeihard in en pas 
in set 4 hadden de Amsterdammers 
het in de gaten: “Verrek die aanval-
ler is links!!?” De buitenaanval had 
mooi voordeel van de goed scoren-
de middenaanval en kon makkelijk 
scoren met het 1-mans blok. Ze-
ker als de tegenstander in de rally 
gaat roepen dat de bal achterover 
gaat, want dan is verdeler Jeroen 
Moolenaar niet te beroerd om dan 
juist de andere buitenkant in stelling 
te brengen waar een Leroy of een 
Erik dan hard binnen de lijnen mep-
ten. Mooi gelegenheid om Yoric (zo 
misschien) weer de gelegenheid te 
geven om 2 keer goed in te vallen. 
(mits wissel Iwan het hoorde).. De 
sets eindigden met 25-16 en 25-10 
overtuigend. Met de 4-0 zijn de Vin-
keveners met 17 punten voorsprong 
op de nummer 3 nu echt verzekerd 
van de P/D wedstrijden op vrijdag 
26 april. 

Het publiek heeft weer eens van een 
ouderwets goed en plezier makend 
Atalante H1 kunnen genieten. Be-
dankt voor het aanmoedigen en het 
weer in grote getalen aanwezig zijn! 
Het word zeer gewaardeerd door 
ons als H1!!!! En Yorick, Yoric, Yorik, 
Yorrick, Yorric, Yorrik bedankt voor 
het invallen.
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Overtuigende 4-0 verzekert 
Atalante H1 van nacompetitie!!

GVM mini’s winnen finale 
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werden in Wilnis de finales gehou-
den van de mini 3/4 kamp. GVM 
was al heel trots dat zij met wel 4 
teams door mochten naar de fina-
les, nog mooier werd het afgelopen 
zaterdag toen zij ook nog het kam-
pioenschap binnen haalden bij de 3 
kamp in de leeftijds categorie 6-8 
jaar. En een bijna bronzen plek (met 
slecht 0,13 punt verschil) op de 4 
kamp 12-15 jaar. 
Op de mini 3/4 kamp strijden de ver-
engingen per team van maximaal 6 
kinderen tegen elkaar op drie of vier 
verschillende toestellen. De 3 kamp 
bevat de oefeningen brug, balk en 
vloer. Bij de 4 kamp wordt ook nog 
geturnd op de sprong. Was het eerst 
nog tegen een beperkt aantal ver-
enigingen, ging het nu tegen de 
beste van de regio Utrecht en om-
streken!
GVM1 bestaande uit Julie, Eva, An-
ne, Chananja, Laura en Nadine / 3 
kamp 6-8 jaar
De groep van dinsdag 6-8 jaar was 
als eerste aan beurt. Ze begonnen 
op brug, waar iedereen 6 mooie 
elementen liet zien. Als keuze was 
het  zwaaien, maar eigenlijk was de 
brug hiervoor veel te klein, dus dat 

waren een paar blauwe billen. Daar-
na draaiden ze door naar de balk, 
waar ze goed de vaart in hadden. 
Helaas ook veel puntjes laten lig-
gen, omdat er niet op tenen gelopen 
werd waar dat wel zou moeten. De 
vloer is normaal het sterkste onder-
deel van dit groepje, dat bleek ook 
uit de mooie handstanden die ge-
daan werden. Uiteindelijk werd het 
team 15e met 117,02.pnt
GVM 3 bestaande uit  Merel, Rens-
ke, Lisa, Melanie, Emma en Shene-
na / 3 kamp 6-8 jaar
De laatste les voor de wedstrijd zette 
GVM 3 de puntjes op de i. Ze train-
de hard op hun netheid en het ont-
houden van de oefening. GVM 3 liet 
geen steekje vallen en turnde heel 
consequent en dat leverde bij elk 
toestel 43 punten op. Met 130, 59 
punten, maar liefst 2 punten hoger 
dan nummer 2, werden de meiden 
dik kampioen! De eerste plaats was 
een mooie beker die het team met 
enthousiasme in ontvangst nam.
GVM 4 met Anne, Sanne P, Sanne 
R, Iris, Sandra en Sanne Z. / 3 kamp 
9-11 jaar. Gelukkig wilde Sanne Zijl-
stra invallen dat maakte het groep-
je compleet met maar liefst 3 San-
ne’s in de groep! Met oefenen le-

verde dat nog wel eens verwarren-
de situaties op...  Op de brug had-
den de meiden nog een beetje on-
dersteuning nodig, maar dat mocht 
het resultaat niet drukken. Alle oe-
feningen waren gelukt! Trots zijn we 
op de balk van deze meiden. Keu-
rig strak geturnd! Met 123,50 pun-
ten behaalde GVM 4 een 11e plaats. 
GVM 6, Lorraine, Sam, Tharinta, Dju-
ne, Marjolein, Merel / 4 kamp 12-15 
jaar. De grote meiden werden gered 
doordat Sam gelukkig weer beter 
was en Marjolein die de 6e plek in 
het groepje wilde opvullen. Fijn was 
het ook dat Djune op tijd  beter was 
en een mooie salto in de trampoli-
ne kon laten zien. Springend naar 
de hoge ligger van de brug zwaai-
de de meiden ook hun Brug oefe-
ning uit. Trouw volgde Sam Lorrai-
ne op de balk wat voor een iets an-
dere oefening zorgde. Tharinta ver-
volgde de oefening goed en de rest 
liep foutloos achter haar aan.

De meiden hebben het fantastisch 
gedaan (172,01 punten). Met een 
echt heel minimaal verschil van 
0,13 punt  tot de 3e plaats beland-
den ze net de 4e plaats (vierde..maar 
wel met een klein bronzen randje..)

Paul Schuurman pakt 
libretitel hoogste klasse
De Ronde Venen - Biljartarena De 
Merel in Vinkeveen stond vrijdag-
avond al op en top klaar voor de fi-
nale van de hoogste klasse libre in 
De Ronde Venen. Door het uitvallen 
van enkele finalisten was de taak 
van een succesvol toernooi in han-
den van Paul Schuurman, Kees de 
Bruijn, John Vrielink, Hans van Eijk, 
Bert Loogman en Ton Bocxe. Wed-
strijdleidster Aria Dolmans van Bil-
jartfederatie de Ronde Venen wens-
te allen om 19.30 succes waarna op 
2 tafels de strijd kon beginnen. Van-
wege het deelnameaantal van 6 fi-
nalisten moest iedereen 5 partijen 
spelen met in het vooruitzicht 1 op 
vrijdag, 2 op zaterdag en 2 op zon-
dag.
Kees begon tegen Hans om moge-
lijk voordeel uit te sluiten want beide 
spelers komen uit het De Springbok-
kennest. Kees won in 23 beurten. 
Op tafel 2 gingen Bert tegen John 
aan de slag, de partij duurde slechts 
15 beurten waarbij John de beste 
kans kreeg maar Bert wist strijdlus-
tig de partij naar zijn hand te zet-
ten. Daarna volgde Ton tegen Paul 
en werd de eerste sessie afgesloten. 
Met ruim spel had Paul de partij in 
slechts 14 beurten in de pocket. Za-
terdag werd om 11.00 uur begonnen 
en rond 12.30 uur kwam Dorus met 
de soep en de broodjes aan. Kees 
kwam tegen John uit en behaal-
de met een serie van 73 de hoog-
ste van het toernooi, de partij liep 
gelijk op maar Kees had de lang-
ste adem. Paul kwam tegen Hans uit 
en in 27 beurten was het voordeel 
voor Paul. Bert kwam tegen Ton, de 
partij verliep voor beiden moeizaam 
tot 39 beurten op en in de nabeurt 
kwamen Ton en Bert remise over-

een. Voor de zondag stonden we-
derom 2 partijen per speler te doen. 
Er kwam een kleine aftekening want 
Paul, Kees en Bert konden nog kans 
maken op het kampioenschap. Bert 
verloor van Kees maar won van Paul 
en door de remise op Ton behaal-
de Bert het maximaal te halen op 
tot 7 matchpunten. Voor de grote fi-
nale was moeder Schuurman aan-
gekomen om Paul aan het werk te 
zien. Om 15.30 uur kon die finale 
tussen Kees en Paul gaan plaats-
vinden. Kees sloeg na enkele beur-
ten met een serie van 48 carambo-
les een groot gat en na menige vin-
gerknippen leek Paul aan een over-
winning te ontglippen want alleen 
bij winst en een beter moyenne-
procent was de overwinning binnen 
bereik. Na een wisseling van arbiter 
kwam Paul meer in zijn doen terwijl 
Kees er steeds minder vat op kreeg. 
In de 28e beurt was de partij in het 
voordeel van Paul op zak en kreeg 
moe Schuurman een dikke kus zo-
dat de stand opgemaakt kon wor-
den. Federatievoorzitter Toine Doe-
zé bedankte allen voor de goede or-
ganisatie, sportiviteit en het prima 
materiaal. Aria en Lucia maakte de 
eindstand bekend, reikte de bekers 
uit en voor de winnaar was de Bocxe 
biljartskadobon een mooie opsteker. 
Voor de finalisten, bediening en ar-
bitrage was een fleurige bos Rijdes-
bloemen beschikbaar.
De eindstand was als volgt:
Kampioen; Paul Schuurman 8 
matchpunten 97.53 Moy.%, 2. Kees 
de Bruijn 8 pnt. 74,84%, 3. Bert 
Loogman 7 pnt. 93.98 % 4. Hans 
van Eijk 4 pnt. 92 % 5. John Vrielink 
2 pnt. 98.27 % 6. Ton Bocxe 1 pnt. 
69.21 %

Hertha A1 herpakt zich 
tegen Hooglanderveen
Vinkeveen - Na voor de pasen de 
eerste nederlaag van 2013 geleden 
te hebben, heeft Hertha A1 nu weer 
het goede spoor te pakken. Op een 
nog steeds erg frisse zaterdagmid-
dag een uitwedstrijd in Hooglander-
veen. Vanaf de aftrap is er een groot 
overwicht van Hertha. Direct is dui-
delijk dat deze wedstrijd nooit ver-
loren mag worden. Ondanks tallo-
ze kansen en mogelijkheden lukt 
het echter niet om te scoren. Na 
een klein kwartiertje is er einde-
lijk de eerste aanval van Hooglan-
derveen. En het is ongelooflijk maar 
waar : ze scoren ook nog. Na slecht 
wegwerken en een klutsbal staat 
het 1-0. Hooglanderveen loopt mas-
saal achteruit, waardoor het moei-
lijk is ruimte te vinden. Hertha 
speelt erg veel via het midden. De 
paar keer dat er wel via de zijkanten 
wordt gespeeld volgen er gevaarlij-

ke voorzetten. Door een combina-
tie van pech met afwerken en red-
dingen van de keeper scoort Hert-
ha echter niet. Ook soms eerder af-
spelen en meer over de grond pas-
sen zou helpen. Halverwege de eer-
ste helft is er eindelijk de  gelijkma-
ker. Een passje van Niels wordt met 
een schot in de kruising schitterend 
afgerond door Johan. Halverwege 
de tweede helft maakt Hertha het 
alsnog af, met 3 doelpunten in be-
trekkelijk korte tijd. Eerst is er een 
prachtige rush van Kevin, die van-
af het middenveld diverse verdedi-
gers passeert en zelf afrondt. Mooie 
goal en 1-2. Snel daarna neemt Ke-
vin vanaf links een corner, die door 
de inlopende Rik keihard in het doel 
van Hooglanderveen wordt gekopt : 
1-3. En de 1-4 is opnieuw een kop-
doelpunt. Een voorzet van Johan 
wordt door Ruben ingekopt.

Hertha-meiden in selectie 
FC Utrecht
Vinkeveen - Melissa Branden-
burg en Nikki de Kuiper zijn gese-
lecteerd voor het talententeam van 
FC Utrecht onder 13 jaar. Melissa is 
gescout als links-half en links-bui-
ten op en rond de velden van Hert-
ha. Nikki is opgevallen als keep-
ster op de voetbalschool van FC 
Utrecht. De meisjes trainen op een 
aantal zondagen met andere ge-
selecteerde meisjes uit de regio bij 
sv Saestum in Zeist. Nikki heeft bo-
vendien vorige week een wedstrijd 
gespeeld tegen meisjes van de Ar-
senal Academy [uit Engeland] bij sv 
Twello. Mooie ervaringen voor deze 
meisjes uit Vinkeveen. Beide meis-
jes voetballen inmiddels ruim drie 
jaar bij Hertha. Op dit moment spe-
len ze in de MD1. Dit team speelt in 
een sterke meisjes-poule in de re-
gio. Het meidenvoetbal van Hertha 

groeit dus niet alleen enorm kwan-
titatief, maar dus ook kwalitatief. De 
gedrevenheid van de begeleiders 
van het meisjesvoetbal begint zijn 
vruchten af te werpen. Coördinator 
Danny Bierman krijgt het voor el-
kaar om gezelligheid en goed voet-
bal te combineren in de trainingen 
en de wedstrijden. Maar Hertha wil 
doorgroeien met het meidenvoet-
bal. We willen toegroeien naar min-
maal twee teams per categorie, zo-
dat we nog meisjes kunnen oplei-
den tot betere voetbalsters. Wil je 
ook eens komen kijken of voetbal 
iets voor jou is, kom dan eens langs 
op Sportpark de Molmhoek. Je kunt 
gratis een paar keer meetrainen. 
Neem contact op met Danny Bier-
man, gegevens staan op de websi-
te van sv Hertha.  Door de groei van 
onder andere het meidenvoetbal 

heeft voorzitter Harry van Genderen 
besloten om te onderzoeken of het 
mogelijk is om de accommodatie uit 
te breiden. Zoals de plannen zich nu 
ontwikkelen ziet het er naar uit dat 

we in het seizoen 2013/2014 de ac-
commodatie kunnen gaan aanpak-
ken. Allemaal positieve ontwikke-
lingen die bijdragen aan nog meer 
voetbalplezier in Vinkeveen.

Koude maar zonnige wedstrijd
Wilnis - De eerste outdoor-wed-
strijd van Landelijke Rijvereniging 
Willis werd zoals gewoonlijk weer op 
de clublocatie aan de Bovendijk ver-
reden. De deelname was (misschien 
wel vanwege het koude voorjaar) 
iets minder groot dan we zijn ge-
wend, maar de deelnemers waren 
des te fanatieker. De jurering was 
deze keer in deskundige handen 
van Yoeki Bos. Zij kon dan ook heel 
veel punten kwijt. De paardenruiters 
beten deze keer het spits af. Dave 

de Jong reed met zijn Friese paard 
Trudy een hele mooie proef, net als 
Helma van den Heuvel met de nog 
jonge Paola. Mariette Verkerk reed 
ook op een Fries paard. Zij deed 
voor de eerste keer mee met Bjoke 
en deed dat niet onverdienstelijk. 
Anne Dorrestijn kwam helemaal uit 
Haarzuilens om in Wilnis haar proef 
te rijden. Haar paard Zwingly had er 
zin in, en samen reden ze maar liefst 
206 punten bij elkaar. Dit resultaat 
was goed voor de derde prijs Pau-

line Oudijk reed deze keer op haar 
schimmel Beijing. Met 213 punten 
pakte ze de tweede prijs. De eerste 
prijs was deze dag voor Helma van 
den Heuvel met haar paard U Be 
Nanta. Dit paard vond de accom-
modatie soms wat spannend, maar 
Helma stuurde U Be Nante vakkun-
dig rond en 214 punten waren hun 
deel. Fay Vedder reed met haar po-
ny Mickey een bixie-proefje en ver-
tederde het gehele publiek met haar 
optreden. Knap stuurde ze Mickey 
door allerlei obstakels en verdien-
de een prachtig bixie-lint. Rachel 
van Zwieten en Sam van den Bei-

tel lieten zien dat ze de afgelopen 
winterperiode veel geleerd hebben 
op dressuurgebied; ze reden mooie 
proeven. Ayleen Min reed vandaag 
met haar pony Ragazzio een he-
le mooie L1-proef. Deze proef werd 
beloond met 209 punten en een 
tweede plaats.

De eerste prijs werd deze dag ge-
wonnen door Megan van Bruggen 
met Samba. Zij had evenveel punten 
als Ayleen, maar reed een moeilijker 
proef en scoorde op een belangrijk 
onderdeel een hoger cijfer. Iedereen 
ging tevreden naar huis.





Mijdrecht - Zondag trad HVM thuis 
aan tegen Hoorn, de koploper. De 
Westfriezen waren in de competitie 
al dertien wedstrijden zonder punt-
verlies en hadden sterke teams als 
Abcoude en Hoeksche Waard met 
9-0 en 6-0 opgerold. De Mijdrech-
ters waren dus gewaarschuwd. In 
een spannende wedstrijd wist HVM 
met geconcentreerd en degelijk 
spel Hoorn op 1-1 te houden. 
De thuisploeg kwam fel uit de start-
blokken. Al in de 3e minuut viel de 
eerste strafcorner. Eén van de vier 
Hoornse verdedigers werd achter de 
middellijn gestuurd door de straklei-
dende scheidsrechters, HVM scoor-
de echter niet. Daarna begon Hoorn 
aan te dringen, maar de Mijdrecht-
se verdedigers Meijer, Hartwigsen, 
Hensbroek en Mantel hielden het 
achterin goed dicht.
In de 12e minuut kreeg Hoorn zijn 
eerste strafcorner, maar keeper 
Stienstra redde op de inzet. Een mi-
nuut later wist ook HVM een straf-
corner niet te verzilveren. Daarna 
was het weer de beurt aan Hoorn, 
dat in de 20e minuut twee strafcor-
ners achter elkaar kreeg. De stand 
bleef 0-0. HVM speelde geconcen-
treerd. Altijd was er een medespe-

ler beschikbaar om een verloren bal 
terug te veroveren. Hoorn kwam er 
niet langs en begon te mopperen op 
de scheidsrechters, wat eerst een 
groene kaart opleverde, en vlak voor 
rust een gele. Toch wist Hoorn met 
tien man nog een strafcorner te ha-
len, maar de rust kwam met 0-0.

Rustig 
Hoorn begon de tweede helft af-
wachtend. In de achterhoede kon-
den Jurrian Hartwigsen en Koen 
Meijer wel een dozijn keer de bal 
over de halve breedte van het veld 
naar elkaar overspelen, zonder dat 

er een Hoornse aanvaller dichter-
bij kwam.
Al in de 4e minuut kregen de hard-
werkende Mijdrechters weer een 
strafcorner, en meteen daarna nog 
een. Een paar minuten later kreeg 
eerst Arjan Blommaert voor open 
doel een lastige kans, en nauwelijks 
een minuut later sloeg Mats Kaas 
een voorzet van Maarten Post net 
over het doel. 
Na een kwartier brak Hoorn de 
stand open. Lijnstop Tim Mantel 
kreeg bij een strafcorner de bal op 
het lichaam, en Hoorn benutte de 
toegekende strafbal, 0-1.
HVM bleef erin geloven, maar weer 
bleven twee strafcorners onbenut. 
Totdat in de 25e minuut Arjan Blom-
maert zich in de cirkel ontdeed van 
een tegenstander en laag de ge-
lijkmaker binnen sloeg. Vlak daar-
na kreeg hij geel voor een duw-
fout, en moest HVM vijf minuten 
met tien man spelen. Hoorn kreeg 
in die periode nog wel een strafcor-
ner te nemen, maar ook deze werd 
gestopt. Even later moest HVM de 
verdediging omzetten omdat Jurrian 
Hartwigsen werd geraakt door een 
hard geslagen bal en werd vervan-
gen. Kort daarna kwam Blommaert 

terug in het veld en werden de rol-
len omgedraaid: een Hoornse speler 
kreeg geel voor het haken van een 
tegenstander.
Het bleef spannend, aan beide kan-
ten, maar 1-1 werd de terechte 
eindstand. Dit betekende het eer-
ste puntenverlies voor Hoorn, waar 
de ploeg het zichtbaar en hoorbaar 
moeilijk mee had. Het team was nog 
volop in discussie met de scheids-
rechters, terwijl de HVM-spelers al 
een ereronde liepen voor het talrijke 
en meelevende publiek, onder toe-
ziend oog van hun tevreden coach 
Nouschka Capel.
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Nu ook sponsor voor meisjes F5 CSW
Wilnis - De meiden van CSW team F5M zijn na de winterstop de KNVB competitie ingegaan, nadat ze het eerste gedeelte van het seizoen de Euro-
pa league wonnen. De eerste paar wedstrijden hebben zij ook weer gewonnen. Afgelopen wedstrijd was het dan zover, ondanks de ijzige kou kon-
den de meiden aantreden in hun nieuwe tenue dat gesponsord is door poelier-traiteur van Egmond te Mijdrecht die trots is op de meiden van F5M. 
Helaas verloren de meiden deze thuiswedstrijd, al was dit wel de eerste keer. Ze gaan weer vol moed naar de volgende wedstrijd!

De Eendracht krijgen 
gastles (S)Cool on Wheels
Mijdrecht - Op vrijdag 5 april heb-
ben beide groepen 8 van OBS de 
Eendracht geleerd hoe je met be-
hulp van een rolstoel kan sporten. 
Onder deskundige leiding van een 
instructeur, ook in een rolstoel, kre-
gen de leerlingen uitleg en opdrach-

ten over het sporten ‘on wheels’. De 
grenzen werden daarbij niet geme-
den: geblinddoekt rijden in een rol-
stoel is een behoorlijke uitdaging. 

De leerlingen hebben het erg naar 
hun zin gehad en veel geleerd!

Eendracht boys 
schoolvoetbalkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag werd er het schoolvoet-
baltoernooi gespeeld bij Hertha 
voor groep 7 en 8.

De boys moesten het in de poule 
opnemen tegen Eendracht 1, Juli-
ana 3, Driehuis 1, Beatrix 1 en Pijl-
staart 2. 
Met maar liefst 20 doelpunten voor 
en 1 tegen werden ze overduidelijk 
eerste in de poule en gingen ze door 
naar de finaleronde. Hier wachten 

als eerste de Eendracht 3, de boys 
waren gespannen en het duurde 
even voordat het eerste doelpunt 
viel, maar na 13 minuten konden 
de Eendracht boys een mooi 5-2 
winst op het bord noteren. De laat-
ste wedstrijd was tegen Pijlstaart 1, 
zij hadden ook alles in de poule ge-
wonnen en van de Eendracht dus 
een echte finale. De goals vielen 
over en weer, maar na een 7-3 over-
winning mogen ze zich Schoolvoet-
balkampioen 7-tallen noemen.

Kwinkslag viert 
haar 40-jarig jubileum
Vinkeveen - Ter gelegenheid van 
haar 40-jarig bestaan viert badmin-
tonvereniging Kwinkslag op zater-
dag 13 april hun jubileum met een 
jubileumtoernooi in de Boei te Vin-
keveen. En dat doen zij doen op een 
spectaculaire wijze.
Erik Meijs, 3e in de nationale ran-
king heren enkel, en Kirsten v.d. 
Valk, 8e in de nationale ranking da-
mes enkel, zullen om 13.30 uur een 
demonstratiewedstrijd spelen in het 
enkelspel en zij zullen het daarna 
opnemen tegen de beste spelers 
van BV Kwinkslag. De openingsslag 

van dit spektakel zal om 13.30 uur 
worden uitgevoerd door onze wet-
houder van Sport drs. D. Moolen-
burgh. Om de inwoners van De 
Ronde Venen kennis te laten maken 
met het prachtige spel badminton is 
iedereen welkom op de tribune van 
sporthal De Boei aan de Kerklaan 32 
te Vinkeveen.
Wilt u meer weten over de badmin-
tonvereniging, neem dan gerust 
contact op met een van haar be-
stuursleden. U kunt de vereniging 
vinden op www.badmintonvereni-
gingkwinkslag.nl

Bridgevereniging DRV op 
zoek naar leden
De Ronde Venen - Op 1 december 
1988 werd de Bridgevereniging De 
Ronde Venen opgericht. In de peri-
ode na de oprichting was het aantal 
belangstellenden om te gaan brid-
gen in verenigingsverband zo groot 
dat jarenlang een wachtlijst voor 
nieuwe leden gehanteerd moest 
worden. In de loop der jaren en met 
name de laatste paar jaar is het aan-
tal bridgeverenigingen in Mijdrecht 
sterk toegenomen. Het effect daar-
van is dat er de laatste jaren nauwe-
lijks nog nieuwe leden toegetreden 
zijn, terwijl door ouder worden van 
leden of verhuizing naar elders het 
ledental sterk afgenomen is.
Er is nu een situatie bereikt waar-
bij het voortbestaan van de vereni-
ging door een te laag ledental be-
dreigd wordt op een ogenblik dat 1 
december aanstaande het 25-jarig 
bestaan gevierd zou worden. DRV 
is dus dringend op zoek naar nieu-
we bridgers, zowel beginnende als 

ervaren spelers, zodat het voortbe-
staan van de bridgevereniging ver-
zekerd kan worden. Er wordt in een 
ontspannen sfeer gespeeld, waarbij 
naast het serieuze spel, het sociale 
contact en een gezellige sfeer me-
de van groot belang zijn. Er wordt 
gespeeld op de dinsdagavond om 
19.45 uur in de Meijert. Na afloop 
van de laatste spelronde zijn de uit-
slagen direct beschikbaar.

Kom op een speelavond eens vrij-
blijvend meespelen en kijken hoe en 
in wat voor sfeer een avond verloopt. 
Dit schept geen enkele verplichting, 
maar kan er u als het u bevalt wel-
licht toe verleiden om volgend sei-
zoen lid van deze vereniging te wor-
den. Voor nadere informatie of aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen even een telefoontje 
naar Theo van Nes, 0297-593618 en 
u wordt ingedeeld om de betreffen-
de avond mee te spelen.

Atlantis B1 wint ook de 
tweede veldwedstrijd
Mijdrecht - Het tweede deel van 
de veldcompetitie is weer van start 
gegaan. Aangezien het korfbalteam 
Atlantis B1 in het eerste deel kam-
pioen is geworden komen ze nu uit 
in een promotiepoule. Doel vooraf is 
kampioen worden en promoveren 
naar de eerste klasse. Een klasse 
waar ze in de zaal hebben laten zien 
in thuis te horen. De eerste wed-
strijd vorige week werd gewonnen 
met 13-10 tegen EKVA B1.
Afgelopen zaterdag mocht de door 
Roebeson expertises en taxaties 
gesponsorde ploeg afreizen naar 
Haarlem om aan te treden tegen 
Rapid B1. De start van de ploeg was 
wat moeizaam. De tegenstander 
was minder en in het begin ging At-
lantis mee in het langzamere tempo. 
Na een aantal rommelige aanvallen 
begon het iets te lopen en scoorde 
de ploeg het eerste doelpunt: 0-1. 
Rapid maakte gelijk en nam daar-
na verrassend een voorsprong, De 
Roebeson equipe maakte gelijk en 
liep daarna gelijk uit naar een 2-4 
voorsprong. Nadat Atlantis weer 
scoorde en het gat naar drie punten 
verschil tilde, was er weer een mo-
ment van slapte en liet het de tegen-
stander toch weer terugkomen naar 
twee verschil. Op dat moment voer-
de de ploeg de druk op en speelde 
eindelijk hun eigen aanvalsspel met 
een goed tempo. Na een aantal sco-

res werd de rust opgezocht met een 
voorsprong van 3-8. In de rust werd 
er door de coach aangehaald dat er 
scherper verdedigd moest worden 
en dat de aangeef er nog beter uit-
gehaald moest worden. Aanvallend 
was het laatste deel goed en werd 
de ruimte in het vak gebruikt en was 
het baltempo hoog waardoor de te-
genstander het niet meer kon bijbe-
nen. Na de rust werd er direct twee-
maal gescoord waardoor Atlantis 
uitliep naar 3-10. Op dat moment 
was zeker aanvallend de scherp-
te weg en werden er erg veel 100% 
kansen niet benut. Hierdoor werd 
het voor de tegenstander nog een 
redelijke uitslag en konden ze uit-
eindelijk ook nog tweemaal scoren. 
Gelukkig benutte Atlantis nog wel 
wat kansen waardoor de wedstrijd 
beëindigd werd met een 5-14 eind-
stand.
Ondanks de overwinning waren 
de ploeg en de coach uiteindelijk 
nog niet geheel tevreden en had-
den een veel ruimere overwinning 
willen en moeten boeken. Aanko-
mende zaterdag speelt de ploeg 
om 17:00 uur tegen Antilopen 
B1 thuis op het eigen sportcom-
plex aan de Hoofdweg. Wanneer 
u de ploeg wilt volgen, kijk dan op  
www.kvatlantis.nl of het twitterac-
count @kvatlantis. De ploeg vindt 
het leuk als u ze komt aanmoedigen.

Atlantis 2 verliest in Harmelen
Mijdrecht -Atlantis 2 moest afgelo-
pen zaterdag aantreden tegen Thor 
2 in Harmelen. In de thuiswedstrijd 
wist de Mijdrechtse korfbalploeg 
niet te winnen van Thor. Het was nu 
de taak aan Atlantis om dit in de uit-
wedstrijd recht te zetten. Het lukte 
de ploeg echter niet om te winnen 
van Thor. De eindstand was 14-8. 
Atlantis startte in de aanval met 
Jimmy de Koning, Berry de Jong, 
Sophia van der Horst en Melissa 
van der Stap. De verdediging be-
stond uit Peter van der Wel, Kristian 
Geerdinck, Tamara Gortenmulder en 
Lisanne van Doornik.

In de beginfase ging het nog gelijk 
op tussen de ploegen. Maar al snel 
liep Thor weg van Atlantis. De aan-
vallen van Atlantis leidden niet tot 
doelpunten. Hierdoor had Thor ge-
noeg kans om uit te lopen op Atlan-
tis. De ruststand was 8-4.
De tweede helft was identiek aan 
de eerste. Atlantis had genoeg kan-
sen, maar rondde ze niet af. Hier-
door lukte het niet om terug te ko-
men. De eindstand was 14-8. Te-
leurgesteld verlieten de Mijdrechte-
naren het veld. Ze weten dat ze de 
volgende wedstrijden iets recht te 
zetten hebben.

HVM bedwingt koploper
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 12 april is 
er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Merel 
aan Arkenpark Mur 43. U dient om 
20.00 uur aanwezig te zijn, want ui-
terlijk om 20.15 zal worden gestart 
met kaarten, dit op veelvuldig ver-
zoek. Er zullen viermaal zestien gif-
fies gespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld en de 
winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag  van  de prijsklaverjas-
avond op vrijdag: 

1. Wim Hofstaetter  6860 punten 
2. Jan van Kouwen  6788 punten
3. Cees Wijngaard  6647 punten
4. Cock Meier 6 592 punten
5. A.van Scheppingen  6565 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Sjaan Kolenberg die duidelijk haar 
avond niet had met 5165 punten.
Data voor het prijsklaverjassen in de 
Merel tot aan de vakantie:
12 en 26 april,10 en 24 mei 7 en 21 
juni en 5 juli. 
De wedstrijden beginnen alle avon-
den om 20.15 uur.
Voor meer info: tel. (0297)263562.

Paul Kunkeler trefzeker 
met Argon 11
Mijdrecht - Zaterdag 6 april was 
het weer zover voor Argon 11. De 
resultaten vielen de afgelopen we-
ken tegen en de degradatiezone 
komt steeds dichterbij. Nou viel er 
deze week eindelijk weer wat te ha-
len. De return tegen Bloemenkwar-
tier stond voor de deur en de eerste 
wedstrijd werd door Argon gewon-
nen door een doelpunt in de laatste 
minuut van Paul Kunkeler.
Argon begon de eerste helft goed. 
Na een aantal goede combinaties 
kwam de bal uiteindelijk bij Ray-
mond Dalhuisen. Deze gaf een goe-
de voorzet op maat op Niek Winters 
die de bal in de verre hoek inschoot. 
Na dit doelpunt ging de wedstrijd 
heen en weer. De keeper van bloe-
menkwartier had een paar aardige 
reddingen en Menno Ubink redde 
knap op een één op één kans van 
bloemenkwartier.
Al vlak na rust werd de 1-1 ge-
maakt. Bloemenkwartier voelde dat 
er wat te halen viel en begon harder 
te voetballen. De verdedigers kre-

gen een paar tikken te verwerken 
en Tim Hart werd geblesseerd van 
het veld gehaald. Maar toen werd 
Paul Kunkeler weggestuurd door 
Niek Winters. Hij rende rechtstreeks 
van de middenlijn door naar de goal 
en schoot de bal achter de keeper. 
Lang kon Argon niet juichen want al 
gauw daarna rolde de bal onder hun 
reservekeeper, die hen eerst nog in 
de wedstrijd had gehouden. 
Maar Argon ging daarna beter voet-
ballen en dit resulteerde in verschil-
lende kansen. De vrije trappen van 
Thomas Langeveld en Matthias van 
’t Klooster waren eerder al dicht-
bij, maar uiteindelijk werd de 2e 
vrije trap van Matthias de beslis-
sende. Bloemenkwartier probeerde 
nog wat te forceren, maar dit resul-
teerde alleen maar tot opstootjes en 
een paar te harde diepteballen. San-
der van Oudenaarden kon de wed-
strijd nog op slot gooien. Met een 
mooie actie speelde hij zich vrij voor 
de keeper, maar hij vergat de bal af 
te maken.  Foto: sportinbeeld.com

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdag 2 april werd de 
derde ronde van de parencompeti-
tie gespeeld en met de volgende re-
sultaten. De eerste plaats  voor een 
combipaar Froukje Kraaij en Ank 
Reems 59.17, de tweede plaats voor 
Geke Ludwig en Margot Zuidema 
met 57.50 en de derde plaats was 
voor Kokkie van den Kerkhoven en 
Corry Smit met 56.25.
B-lijn: Eerste plaats voor Tini Geling 
en Paula Kniep 64.93% mooie sco-
re dames,tweede plaats Marja van 
Holst Pellekaan en Sandra Raad-
schelders 58.68 en de derde plaats 
voor Annet Roosendaal en Rini 
Tromp met 54.51.

Competitiestand
Hieronder volgt de competitiestand. 
Er zijn nog twee ronden  te gaan, 
dus alles is nog mogelijk.

A-lijn: Rita Vromen en Rei-
na Slijkoord 64.27, Geke Ludwig 
en Margot Zuidema 59.04, Frouk-
je Kraaij en Anneke van der Zeeuw 
55.00 Nel Bakker en An van der Poel 
54.98.

B-lijn: Tini Geling en Paula Kniep 
58.73, Jose Moller en Ank Reems 
56.52 Annet Roosendaal en Ri-
ni Tromp 54.98 en Corinne van der 
Laan en Henny Janssen 54.85.

Winnaar tweede divisie 
De Merel 1 promoveert
De Ronde Venen - Afgelopen 
week was alles nog mogelijk om-
dat De Merel-Heerenlux 1 nog stui-
vertje kon wisselen met De Padde-
stoel 1. De Paddestoel 1 verloor met 
7-2 van Cens 2 en De Merel-Hee-
renlux 1 kwam tegen De Kromme 
Mijdrecht met een kleiner verlies 
van 3-6 uit de strijd. Merel 1 staat 
met 184 punten veilig op plaats 1 
in de 2e divisie en promoveert hier-
mee naar de 1e divisie. De Padde-
stoel 1 heeft momenteel 170 pun-
ten en gaat meedoen voor de pro-
motie en degradatieduels op maan-
dag 15 en 22 april in De Willisstee. 
De wedstrijden beginnen om 20.00 
uur. De Paddestoel 2 won verras-
send met 7-2 van De Springbok 1. 
Beide teams kwamen op volle sterk-
te, Jim Cock en Robert hanteerde de 
keu meesterlijk. Hans van Eijk won 
voor de eer van De Springbok 1. 
De Merel-Heerenlux 2 won met 6-3 
van Stieva Aalsmeer. De dames van 
Stieva vierden hun eigen feestje van 
Lucia won van topper Gijs Rijneveld. 
Aria maakte de nabeurt tegen Evert 
Oudhof waardoor zij een remise re-
aliseerde.
Voor de Merel 2 waren de andere 
puntenpakkers; Dorus van der Meer 
en Frank Witzand. ASM-Mijdrecht 
1 won met 5-4 van De Springbok 
2. Cor Ultee en Henny Versluis de-
den het voor ASM. Nico de Boer en 

Gert Hoogendoorn deden het voor 
De Springbok. De Merel-Heerenlux 
3 won met 5-4 van De Schans. Cor 
van Wijk en Caty Jansen behaalden 
5 punten terwijl van De Schans John 
Beets en Ton Brantsema de overige 
4 punten behaalden. Bobs Bar ver-
loor met 4-5 van ASM-Mijdrecht 3. 
Maarten Dulmus weet blijkbaar nog 
steeds niet dat hij eerste man is en 
speelde tegen een mindere speler. 
Maarten had tegen Ramon Alblas 
gemoeten maar de administratie is 
blijkbaar niet op orde. Raadpleeg al-
tijd de website want dan bent u bij 
de tijd. Maarten won overigens wel 
en Jeroen Schijf steunde Bob door 
eveneens winnend af te sluiten. Ra-
mon Alblas won van Richard van 
Kolck en Thijs Pieterse van Anne 
Beeker. Ook bij de Kuiper van Wijk 
was het 4-5, tegenstander en vers 
teamkampioen Dio nam 5 punten 
mee. Martien Heijman en Toine Dou-
zé kwamen beide tegen Eric Brand-
steder uit. Eric kon het niet bolwer-
ken door de trapsverhoging van de 
intervallijst. De Paddestoel 3 verloor 
met 0-9 van Cens 1. ASM-Mijdrecht 
4 won met 7-2 van De Vrijheid-Bil-
jartmakers. Jos Lugtigheid verloor 
van Teas Dam maar met een serie 
van 21 had hij wel de hoogste serie 
van de week. Paul Schuurman van 
Dio had met 17 beurten de kortste 
partij van de week.

Weer competitie bij ABC
Uithoorn - Na de zeer geslaag-
de paasdrive van vorige week don-
derdagochtend was het deze week 
weer serieus strijden om competitie-
procentjes te vergaren. Vorige week 
dachten we dat er weinig afzeggin-
gen waren omdat er getrakteerd 
werd en er mooie prijzen te verdie-
nen waren, doch ook deze week wa-
ren er weinig spijtoptanten. In de A-
lijn waren 14 paren aanwezig en hier 
werd weer om elk puntje gestreden. 
Het paar Hetty Houtman & Ria We-
zenberg, sinds een week of vier een 
vast koppel, begint kennelijk aan el-
kaar te wennen, gezien de plaats die 
zij deze wedstrijd behaalden. Het 
was de eerste plaats met een score 
van 61,46%. Tweede werden Leny & 
Jan van der Schot met 60,07% en Ria 
& Joop Smit, die bijna elke week wel 
in de hoogste regionen te vinden zijn, 
werden derde met 57,64%.
In de B-lijn met vijftien paren lijkt het 
er op dat de degradanten van de vo-
rige cyclus weer aan de poort gaan 
kloppen om weer naar de A-lijn te 

promoveren. Eerste werden hier Cor-
ry Snel & Netty Walpot met een sco-
re van 54,51%. Het is geen monster-
score, maar je pikt toch mooi de eer-
ste plaats mee. Tweede werd het 
echt[paar Buskermolen met 54,17%. 
Voor de derde plaats tekende het 
paar dat deze week voor het eerst 
als paar in deze competitie speel-
de, te weten het paar Bep Soppe 
& Thea Kruijk met 52,92%. Dit laat-
ste paar moet zich echter nog niet 
rijk rekenen, want een koppel dat zo 
midden in de competitie wordt ge-
formeerd heeft nog niet de rechten 
die gelden voor promotie en degra-
datie. Nog drie competitieronden te 
gaan en dan weten we wie er perio-
dekampioen in de diverse lijnen zijn 
geworden. Ook kan de competitielei-
der dan gaan uitrekenen wie zich de 
kampioen van het seizoen 2012/2013 
mag noemen en wie dan de beker 
met de grote oren mee naar huis 
mag nemen. Het blijft dus nog even 
spannend in ‘t Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan.

Jeugdteam kanopolo  
prima van start
De Ronde Venen - In het zwem-
bad van Alphen aan den Rijn is het 
jeugdteam van KVDRV goed ge-
start met het nieuwe seizoen. Er 
werd geoefend tegen het team van 
De Kromme Aar. Het jeugdteam 
startte voor het eerst in de gewij-
zigde opstelling en trad aan tegen 
een team van beginnende kanopo-
loërs van De Kromme Aar. Hoewel 
de meeste spelers ouder waren kon 
je in de wedstrijd zien dat KVDRV 
al vaker had gespeeld. Ondanks het 
doorschuiven van de oudere spe-
lers ging het opzetten van een aan-
val prima. De bal werd goed rond-
gespeeld en niemand werd daarbij 
overgeslagen.
Ook lukte het een paar maal om 
een echte “break-out” uit te voe-
ren. Werd in het verleden daarbij 
nog eens vergeten om het af te ma-
ken, maar ook dat lukte goed. In de 
verdediging klopte het nog niet echt 
dus daar moet nog aan worden ge-
werkt. Snel terug en de positie in de 
zone innemen is van groot belang 
om het de aanvallers moeilijk te 
maken. Voor Robyn Uphof was het 
haar 1e wedstrijd en Lorenzo Kuiper 
maakte zijn eerste doelpunt in een 
wedstrijd. Beide wedstrijden tegen 
Alphen werden gewonnen. Kortom: 
een prima start van dit jonge team. 

Het team kan nog wel versterking 
gebruiken. De basis is erg smal, 
maar gelukkig is de eerste verter-
king binnen. 
Ook dit jaar doet de kanoclub mee 
met de actie: “Kies Hart voor Sport” 
en dit is een prima gelegenheid 
om kennis te maken met het ka-
novaren. Leerlingen van de basis-
school die met de actie meedoen 
en lid worden van de club stromen 
regelmatig door naar het kanopo-
lo. Drie spelers hebben deze route 
gevolgd. Eén of twee jaar meevaren 
met de jeugd geeft een goede ba-
sis om daarna over te stappen naar 
het kanopolo. Zonder ervaring kan 
je wel meedoen met kanopolo maar 
het is toch even wennen in zo’n klei-
ne kajak waarbij ook de bal en de 
tegenstanders angstig dichtbij ko-
men. Ook oud-deelnemers van Hart 
van Sport kunnen komen kanopolo-
en. Een beetje durf is wel nodig. Het 
spel bij de jeugd van de basisschool 
is nog betrekkelijk rustig maar als 
de vaarders iets ouder worden, dan 
komt er meer snelheid en kracht in 
het spel. Het jeugdteam van KVDRV 
zit in deze fase en zal het geleerde 
van het vorig seizoen moeten om-
zetten in sterker spel en het behalen 
van meer punten. In elk geval is het 
seizoen goed gestart. 

Recreanten HSV 69 
kampioen zaalcompetitie
De Hoef - Vorige week speelden de 
Recreanten van HSV 69 hun laatste 
competitie wedstrijd in IJsselstein 
tegen Shot 73. Bij winst zou HSV 
als eerste eindigen en dus kampi-
oen zijn.
Eerst maar eens de wedstrijd spe-
len. Samen met coach Frans Rekel-
hof en 2 wissels gingen ze lekker de 
wedstrijd in, we hadden er zin in. 
Door sterk samenspel kwamen we 
in een 6-2 voorsprong in de rust. 2e 
helft kreeg de tegenpartij iets meer 
voordeel van de scheidsrechter en 
werd het wat grimmiger onder de 

dames. HSV bleef breaks lopen en 
door mooie combinaties wonnen we 
uiteindelijk deze pot met 10-7 en 
dus kampioen! Tijd voor een klein 
feestje in de kleedkamer.

Voor het nieuwe handbalseizoen 
zoeken de recreanten nog verster-
king! Lijkt het je leuk om aan een 
teamsport te doen en wil je liever 
door de weeks in de avond sporten? 
Dat kan, de recreanten handballen 
op de dinsdag en donderdag avond. 
Voor meer info even mailen met: ly-
anne@van-loenen.net

Argon zat 1 neemt drie 
punten mee uit Hoevelaken
Mijdrecht - Tegen het laagge-
plaatste Hoevelaken heeft Argon 
verdiend gewonnen en de drie pun-
ten mee naar huis kunnen nemen. 
De laatste fase, toen Argon met een 
man minder in het veld stond, werd 
het nog even spannend toen Hoe-
velaken in blessuretijd (minuut 96) 
de achterstand verkleinde tot 1-2. 
Maar arbiter De Mik liet nog maar 
twee minuten doorspelen zodat Ar-
gon de rommelige slotfase uiteinde-
lijk goed doorkwam.

Goede start
Al na twee minuten zag Kevin Blom 
z’n schot via de paal naast het doel 
verdwijnen en in minuut twintig 
werd dan toch het net gevonden. 
Nadat een schot van Vincent van 
Hellemondt door doelman Mick Bos 
tot hoekschop werd verwerkt sloeg 
Argon toe. Roderick Röling bracht 
de bal in de doelmond en Van Hel-
lemondt kopte vervolgens onhoud-
baar in, 0-1. Even later werd een 
knap schot van Rick Verweij door 
doelman Bos onschadelijk gemaakt. 
Lesley Groenen had daarna nog een 
goede mogelijkheid maar hij mik-
te naast. Hoevelaken probeerde wel 
wat maar verder dan een vrije trap 
en een schot op doel kwam men 
niet.

Veel blessures
De tweede helft werd Michiel Roo-
sendaal (hamstringblessure) ver-

vangen door Mark Rijkeboer en 
het duurde precies tien minuten 
toen Argon opnieuw kon scoren. 
Een voorzet van Ali Eren bereik-
te Groenen die vervolgens richting 
doel schoot waar Vincent van Hel-
lemondt ter plekke was om ook voor 
de 0-2 te tekenen. Met Stefan Tiche-
laar voor Ali Eren en Alan Doorson 
voor de geblesseerde Kevin Blom 
(lies) vervolgde Argon de wedstrijd. 
Drie goede mogelijkheden liet Ar-
gon vervolgens onbenut. Groenen 
mikte met binnenkant voet over en 
een combinatie tussen Groenen en 
Van Hellemondt werd door laatst-
genoemde naastgeknald. Een goe-
de poging van Roderick Röling werd 
door doelman Bos gepakt. Daar-
bij leek Argon in aanvallend opzicht 
wel z’n kruit verschoten te hebben. 
Hoevelaken creëerde weinig en Ar-
gon gaf achter in niets weg.
Totdat Oscar Leune geblesseerd 
(knie) afgevoerd moest worden. 
Wissels waren verbruikt en de leng-
te achterin was weg. Een inzet voor 
het doel van Argon (in minuut 96) 
werd door Tom Buitink koppend 
verlengd en tegen het net geplaatst, 
1-2. Scheidsrechter Mik hield de 
kaarten op zak, liet nog twee minu-
ten doorspelen en doelman Vincent 
Wens moest nog éénmaal uitkomst 
brengen maar het scorebord bleef 
op 1-2 staan in het voordeel van de 
Mijdrechters. 
 Foto: sportinbeeld.com

SV Hertha MF1 zet 
winstzege door
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelden 
de meiden van Hertha MF1 de top-
per tegen VIOD F2. Op het kunst-
gras onder leiding van de heer Ste-
vens trapten ze om 08.30 uur af, het 
publiek stond nog maar net naar 
de toppertjes te kijken en binnen 
de minuut stond Hertha  al met 0-1 
achter, een mooie aanval van VIOD 
brachten de toppers uit Tienhoven 
aan de leiding. Een kleine tegenval-
ler voor de Herthanen om zo snel op 
achterstand te komen. Maar daarna 
kwamen de meiden op stoom, met 
mooie aanvallen kregen ze ook de 
kans op de gelijkmaker, ook VIOD 
kwam er af en toe gevaarlijk uit, 
maar keeper Noa deed het uiste-
kend. Net zoals de keeper van VIOD 
die veel ballen uit het doel haalde. 
Maar dan eindelijk kwam de ver-
diende gelijkmaker, Daniek maakte 

de 1-1. Achterin gaf Hertha  weinig 
meer weg, Femke stond haar “man-
netje”, achterin Mo en Ismene: zij 
waren een plaag voor de aanvallers 
van VIOD. Sienna, Kyra op het mid-
denveld, Top! Voorin werd druk ge-
zet op de verdedigers van VIOD met 
Mandy, Sterre, Annebel en Daniek. 
Binnen een minuut na rust was het 
Daniek die de 2-1 binnen schoot. 
Later een mooie aanval over de 
rechterkant, Femke naar Annebel, 
zij passte uitstekend naar Mandy 
en Mandy schoot onhoudbaar voor 
de keeper de 3-1 binnen. Heel af en 
toe kwam VIOD er uit maar Mo was 
de 2de helft een uistekende keeper. 
Vlak voor tijd was het wederom Da-
niek die de 4-1 maakte. Scheids-
rechter Stevens vond het genoeg 
voor deze wedstrijd en floot af. Een 
mooie 4-1 overwinning. 



Mijdrecht - Tegen het in de geva-
renzone staande IJFC heeft Argon 
in slotfase de winst naar zich toege-
trokken. De eerste helft kwam Ar-
gon middels een vrije trap na een 
half uur spelen op 0-1. Diep in de 
tweede helft kwam Argon op 0-2 en 
leek het de wedstrijd gecontroleerd 
uit te kunnen spelen maar in minuut 
89 kwam IJFC toch met de aanslui-
tingstreffer. De gelijkmaker hing in 
de lucht maar na zeven minuten in 
de toegevoegde tijd kwam Argon 
toch verdiend op de 1-3.

Weinig opwindend
In aanvallend opzicht viel er in de 
eerste helft weinig te noteren. Ar-
gon produceerde wel een leuke 
aanval maar die liep op niets uit en 
de thuisploeg voetbalde aardig mee 
maar bij de rand van de zestien me-
ter hield het allemaal op. Onver-
wachts kwam Argon toch op voor-
sprong. Een vrije trap vanaf achttien 
meter vanaf de punt van het straf-
schopgebied werd door specialist 
Roderick Röling via binnenkant paal 
binnen geschoten 0-1. Daarna nog 
twee kansjes, doelman Mike Maas-
winkel van IJFC raakte bij het uit-
trappen de rug van Groenen, de 
bal stuiterde met enig geluk ach-
ter. Vervolgens was er een diepe 
bal van Wouter Winters richting Van 
Hellemondt maar die kwam net een 
teenlengte tekort om echt gevaarlijk 
te worden.

Slotfase spannend
In het vervolg van de wedstrijd 

stond Argon behoorlijk onder druk 
en kwam met zelf niet echt aan 
scoringsmogelijkheden toe. IJFC 
zag een inzet van Patrick Schreu-
der door Nick van Asselen van de 
doellijn gehaald worden en even 
later werd Schreuder, hij slalomde 
door de Argondefensie, op het laat-
ste moment gestuit door doelman 
Wens. Met nog een kwartier op de 
klok werd Alan Doorson vervangen 
door Rick Verweij. In de slotfase de-
den zich enkele goede mogelijkhe-
den voor, een hoekschop van Kevin 
Blom werd door Oscar Leune rake-
lings over de lat gekopt en IJFC was 
ook slordig met z’n kansen: er werd 
naast geschoten en over gekopt. In 
minuut 86 leek Argon de zegen vei-
lig te stellen, een hoekschop van 
Roderick Röling werd door Vin-
cent van Hellemondt knap binnen 
gekopt, onhoudbaar voor doelman 
Maaswinkel. 0-2. Precies drie mi-
nuten later scoorde Barry Roesten-
burg uit een scrimmage de 1-2. De 
slotfase werd nog even spannend, 
in minuut 90 kreeg Argon een straf-
schop toegewezen vanwege hands, 
maar op aangeven van de grens-
rechter trok arbiter Smith deze be-
slissing weer in, even daarvoor was 
het buitenspel geweest. Pas in mi-
nuut 97 kwam het bevrijdende doel-
punt voor Argon. Op aangeven van 
Lesley Groenen scoorde Ali Eren 
beheerst met binnenkant voet de 
1-3. Gelijk floot de arbiter voor het 
einde. Door deze overwinning druk-
te Argon de gastheren uit IJssel-
stein dieper in de degradatiezorgen. 

Winst voor Argon in 
slotfase tegen IJFC

Vinkeveen - De zaalschoenen zijn 
weer opgeborgen voor het volgend 
jaar. Het veldkorfbalseizoen is weer 
begonnen. In de voorgaande ze-
ven wedstrijden op het veld voor 
de winter wist het vlaggenschip van 
De Vinken de volle veertien punten 
te behalen. Desondanks leek het 
Abn-Amro team nog ontdaan van 
de mindere prestaties in het zaal-
seizoen en in de oefencampagne 
voor de wedstrijd tegen Trekvogels. 
De Rotterdammers wisten op eigen 
veld verrassend stand te houden: 
11-11 einduitslag.

Formatie compleet
Na het nodige blessureleed kon 
coach Johan Kroon rekenen op een 
compleet basisachttal. In de aanval 
startten aanvoerder Peter Kooijman, 
Gerwin Hazeleger, Melanie Kroon 
en Mariska Meulstee. In de verde-
diging speelden Annick Stokhof en 
Eva Hemelaar een volledige wed-
strijd na hun enkelblessures in het 
zaalseizoen. Het damesduo werd 
zoals altijd aangevuld door Rudy 
Oussoren en Kelvin Hoogeboom. 
Onder een licht briesje startte de 
thuisploeg gretig via een benutte 
vrije bal. Peter Kooijman antwoord-
de direct met een afstandsschot. 
Na een goed afstandsschot van Eva 
Hemelaar leek het eerste gaatje ge-

slagen te kunnen worden. Trekvo-
gels bleef echter in het spoor van 
De Vinken en liep zelfs naar een 4-2 
voorsprong. Mariska Meulstee liet 
twee treffers noteren en Eva Heme-
laar zorgde middels een doorloop-
bal voor een 6-5 ruststand.

Scherpte ontbreekt
Om weer terug te komen in de wed-
strijd waren de woorden van Johan 
Kroon helder: “Minder tekort schie-
ten en vooral schieten om te sco-
ren”. Annick Stokhof deed na rust 
direct wat er gevraagd werd. Zij 
bracht de Vinkeveners dichterbij 
Trekvogels. Maar Trekvogels had 
het vizier erg scherp staan. Met 
slechts weinig schotkansen wisten 
zij toch een hoog scoringspercen-
tage te halen. Waar De Vinken veel 
kansen zelf om zeep hielp, bleef 
Trekvogels vrolijk door scoren. 
De stand van 10-8 voor Trekvogels 
was het moment voor Rudy Ousso-
ren om via een afstandsschot 10-9 
te verzorgen. Het antwoord van de 
Rotterdamse middenmoter volgde 
snel: 11-9. De laatste minuten tik-
ten inmiddels verder. Vedette Ma-
riska Meulstee wist het hoofd koel 
te houden en met een afstands-
schot en een belangrijke strafworp 
in de laatste minuut kon zij de stand 
naar 11-11 brengen.

Trekvogels houdt 
De Vinken 1 op gelijkspel

De Ronde Venen - De Omloop van 
de Veenkoloniën (30 maart) staat 
bij de meeste Elite-renners bekend 
om de horroreditie van 2009. Bij vier 
graden en regen baanden de ren-
ners zich destijds een weg over de 
talrijke smalle en iets minder talrijke 
brede wegen rondom Veendam. In 
2013 was het niet veel anders, ware 
het dat de regen had plaatsgemaakt 
voor sneeuw. Dit jaar mochten Da-
niël Korevaar, Patrick Bos, Jan Lof, 
Lars van de Vall (WTC de Amstel), 
Joost Spring in ’t Veld en Edwin de 
Graaff (UWTC) namens Wielerploeg 
Amsterdam hun kunstje vertonen in 
de tweede klassieker van de club-
competitie. de volgende eindklasse-
ringen: Lars 20e, Patrick 37e, Joost 
46e, Jan 62e en Daniel 64e. Verder 
leverde dit een 9e plek in het ploeg-
klassement op waardoor Wieler-
ploeg Amsterdam de top 10 van de 
clubcompetitie binnen schoof.
Zaterdag 30 maart heeft Bart de 
Veer het kampioenschap van Ken-
nemerland gereden in Beverwijk. 
Geen hele drukke wedstrijd. Drie 
man was al vroeg in de wedstrijd 
ontsnapt en wist alle overige rijders 
te dubbelen. Voor Bart een 7e plek.

Clubkampioenschap
Tweede paasdag werd het lange af-
standskampioenschap door Hen-
ny Cornelissen omgedoopt tot club-
kampioenschap. In de zon en uit de 
wind was het goed toeven, maar de 
lage temperatuur zorgde ervoor dat 
Henny de 40+ rijders al na 1 uur 
en 15 minuten liet finishen. De 40- 
mocht toen nog een aantal rondes 
door. De eerste rondes na de start 
bleef alles nog rustig bij elkaar. Tot-
dat Bas, Dennis, Franklin en Mi-
chael ervandoor gingen. Frans kon 
de sprong, als enige 40+-er, ook 
maken. Franklin moest de kop-
groep weer laten gaan en ook Jaron 
heeft nog geprobeerd de oversteek 
te maken. Ronde na ronde bouwde 
deze 4 renners hun voorsprong ver-
der uit en wisten weer op het pelo-
ton neer te strijken. Dezelfde 4 ren-
ners gingen er even later weer van-
door. Sjon probeerde de sprong ook 
te maken maar kwam er niet bij. 
Gerard en Gijs reden samen naar 

Sjon toe en gingen gedrieën ver-
der. Frans was met zijn ronde voor-
sprong onbedreigd winnaar van de 
40+. Gerard en Gijs maakte er cen-
timeter werk van voor de tweede 
plaats. Gijs wist nog net over Ge-
rard heen te komen. Bij de 40- won 
Bas de eindsprint voor Dennis. Uit-
slag: 40-: 1) Bas de Bruin, 2) Dennis 
Moolhuijsen, 3) Michael van Meer-
land, 4) Bart de Veer DNF Jaron Be-
rends en Franklin Wessels 40+: 1) 
Frans van de Does, 2)Gijs Kostman, 
3) Gerard de veer, 4) Sjon van de 
Berg, 5) René Wiebes, 6) Guus Zan-
tingh, 7) Peter Wiebes, 8) Leen Blom

Oploo en Gerwen
Het paasweekend, stond voor nieu-
weling Jeroen van Goor in het teken 
van wielrennen in regio Brabant. Je-
roen reed zijn eerste criteriums van 
2013 op 31 maart in Oploo en op 1 
april in Gerwen. De wedstrijd in Op-
loo gaat rap van start en, op eni-
ge achterblijvers na, zijn de deelne-
mers aan elkaar gewaagd. De wed-
strijd eindigt tijdens de massa sprint 
met een enorme valpartij op de fi-
nishlijn. Klassering voor Jeroen 56e 
plaats. 
Tweede paasdag de wedstrijd in 
Gerwen. Het seizoen is duidelijk be-
gonnen, 72 deelnemers aan de start. 
Al gauw is het peloton in tweeën 
verdeeld, Jeroen zit bij het twee-
de groepje, en duidelijk wordt, in 
dit tempo valt de eerste groep niet 
meer in te halen. Wel leuk dat op het 
podium allemaal westerlingen ston-
den in het Brabantse land 1) Tom 
Wijfjes (Avanti) 2 Alex Mengoulas 
(Eemland) 3 David Hockx (Woer-
den). Jeroen eindigde op plaats 36.

Jeugdronde Tiel
Stijn Ruijter heeft op eerste paas-
dag de jeugdwielerronde van Tiel 
gereden. Een landelijke wedstrijd 
met een groot deelnemersveld. Het 
tempo lag zo hoog dat niemand het 
aandurfde om een serieuze ont-
snappingspoging te doen. Er waren 
wel een paar demarrages maar die 
werden gelijk in de kiem gesmoord. 
De wedstrijd eindigde in een mas-
sasprint en Stijn eindigde keurig in 
het peloton. 

Druk paasweekeinde 
voor UWTC wielren

De Ronde Venen - Om 14:00 werd 
er gestart met de B-proeven voor 
de pony’s op onze club lokatie Stal 
Zadelpret in Waverveen. Bij de B-
proeven voor pony’s behaalde Bo-
wien Haveman op haar pony Do-
mingo de eerste plaats met een to-
taal van 169 punten. Vervolgens was 
het de beurt aan de paarden waar 
Sophie van de Plas met haar pony 
Acara, 2 maal de eerste plaats be-
haalde met eenmaal 180 en een-
maal 188 punten.. Vervolgens werd 
er verder gegaan met de L1 cate-
gorie. Bij de eerste proef eindigde 
Karen van Daal met haar paard Do-
menica op de eerste plaats met 190 
punten en 1 winstpunt. Tijdens de 
tweede proef reed Ton van Heeswijk 
met zijn paard Wink een nette 188 
punten bij elkaar, goed voor de eer-
ste plaats en eveneens 1 winstpunt. 
De laatste categorie gejureerd door 
D. van Osch was de klasse M. Iris 
Trapman met haar paard Cindiro 
behaalde tijdens de eerste proef 193 
punten en tijdens haar tweede proef 
200 punten goed voor tweemaal een 
eerste plaats. Zij ging met 2 bekers, 
2 oranje rozetten en 3 winstpunten 
naar huis. Bij de pony’s reed Demi 
Boereboom met Blitz 2 nette proe-
ven, met in de eerste proef 186 en in 
de tweede proef 190 punten, goed 
voor tweemaal een eerste plaats en 

1 winstpunt. Na het eerste deel van 
de dag, wisselden de juryleden el-
kaar af en werden de volgende ge-
reden proeven beoordeeld door ju-
rylid A. Roseboom. Er werd gestart 
in de klasse Z1 met de pony’s, daar 
reed Nicole Verschoor met Rhy-
fedd Miss Yhelly in de eerste proef 
203 punten bij elkaar. In de tweede 
proef deed haar concurrente Esmee 
van IJperen met Nelson het net iets 
beter en behaalde met 1 punt voor-
sprong de eerste plaats met een to-
taal van 200 punten. Daarna was 
het de beurt aan de paarden, waar 
Laura Veenstra met haar paard San-
cho tijdens haar zeer nette Z1 proef 
205 punten behaalde, wat goed was 
voor een eerste plaats. In de klasse 
Z2 reed Lia Zutt met haar paard Za-
rah ook 205 punten bij elkaar, ook 
goed voor een mooie eerste plaats. 

De laatste categorie gejureerd door 
A. Roseboom was eveneens de L1/
L2. Bij de pony’s werd Amy van de 
Panne met Chicco tweemaal eerste 
met 185 en 184 punten. Bij de paar-
den deed Martje Kuiper met Buena 
haar uiterste best en reed tijdens de 
eerste L1 proef 188 en in de twee-
de proef 187 punten bij elkaar. Goed 
voor tweemaal een eerste plaats. 
Martje ging naar huis met 2 bekers, 
2 oranje rozetten en 2 winstpunten. 

Goed begin van wedstrijd- 
seizoen bij PSV Troje

Wilnis - Het zou geen probleem 
moeten zijn om vlak voor de aan-
vang van de tenniscompetitie, die 
begin april van start gaat, de huidi-
ge mateco hardcourtbanen te ver-
vangen naar zogenaamde Advan-
tage Redcourtbanen. Helaas werkt 
het weer niet mee omdat een nor-
male temperatuur van ongeveer tien 
graden nodig is om de kunststof-
mat op de huidige baan aan te kun-
nen brengen. Zoals iedereen heeft 
kunnen zien en voelen geeft koning 
Winter zich niet zomaar gewonnen 
waardoor de werkzaamheden tot op 
heden niet uitgevoerd kunnen wor-
den. Op dit moment is het dan ook 
zeer de vraag of aan het begin van 
de competitie het een en ander ge-
realiseerd zal zijn. Niet alleen de-
ze tennisvereniging heeft een pro-
bleem met het bedrijfsklaar maken 
van de banen, de knltb heeft al van 
veel verenigingen vernomen dat er 
vertraging is ontstaan met het ople-
veren van gravelbanen. Uitloop van 
de competitie zal zeker niet uitge-
sloten kunnen worden door deze 
koudeperiode, wat een unieke situ-
atie oplevert.

De vervanging van de banen was 
voor tv Wilnis technisch gezien niet 
direct noodzakelijk maar binnen de 

vereniging gingen al geruime tijd 
stemmen op om een baan aan te 
leggen die voor het lichaam min-
der belastend zou zijn. Na uitvoerig 
onderzoek werd gekozen voor een 
Red Court toplaag met daaronder 
een kunststof mat. Bij deze baan-
soort komen naast de minder belas-
tende effecten voor het lichaam ook 
beduidend betere tennis technische 
aspecten naar voren.
In de toekomst kan tv Wilnis door 
deze aanpassing aan haar leden 
weer jarenlang tennisplezier aan-
bieden waarbij uiteraard ook nieu-
we leden van harte welkom zijn. tv 
WilnisS staat bekend als een gezel-
lige tennisvereniging waarbij een 
goedgevulde activiteitenkalender 
er voor zorgt dat er voor zowel de 
competitiespeler als recreant vol-
doende mogelijkheden zijn om zich 
hier snel thuis te voelen.
Op dit moment is het helaas nog 
even wachten op “it giet on” zodat 
de banen aangelegd kunnen wor-
den. Daarna hoopt de vereniging 
haar leden maar ook toekomstige 
leden op de banen te kunnen ver-
welkomen. Nog geen lid, geen pro-
bleem. Kom gerust een paar keer 
langs om vrijblijvend een balletje te 
slaan en om te proeven dat dit zeker 
naar meer zal smaken!

Tennisbanen TV Wilnis 
nog ‘winterhard’

Vinkeveen - Voetbalvereni-
ging Hertha in Vinkeveen is voor 
het nieuwe seizoen 2013/2014 
op zoek naar leiders en trainers 
voor het meidenvoetbal. Het mei-
denvoetbal bij Hertha blijft maar 
doorgroeien waardoor er in ver-
schillende leeftijdsklassen meer-
dere teams geformeerd kunnen 
worden. Geweldig voor Hertha 
maar nog beter voor de meiden 
die graag willen voetballen. Hert-
ha is een aantal jaren geleden 
gestart met het meiden en da-
mesvoetbal en heeft dus een pri-
ma basis neergelegd om verder 
uit te breiden. Maar als je uit gaat 
breiden moet je ook zorgen voor 
gekwalificeerde en enthousiaste 
leiders en trainers. We doen na-
tuurlijk ook een beroep op ouders 
of verzorgers maar omdat Hert-
ha naast gezelligheid ook kwali-
teit in de begeleiding en training 
wil hebben zijn we op zoek naar 
trainers en begeleiders die de-
ze kwaliteit in huis hebben. Wat 
zoeken wij; dames of heren, met 
een onbesproken gedrag, die een 
meisjesteam ’s avonds door de 
weeks kunnen trainen of op za-
terdagen een meidenteam naar 
een wedstrijd kunnen begelei-
den. De meiden van Hertha trai-
nen twee keer per week en spe-
len zowel in de competitie als 
in de KNVB beker. Hertha heeft 
meidenteams in alle leeftijdsklas-
se en kan, in met name de jonge-
re meidenteams, twee teams per 
leeftijdsklasse gaan formeren. 

Reageer
Dus ben je een enthousiaste 
coach of trainer dan verzoeken 
wij jou om te reageren. Wat bie-
den wij? Een geweldige voetbal-
club in Vinkeveen waar gezellig-
heid en sportiviteit hand in hand 
gaan en die goed voor zijn vrij-
willigers zorgt. Waar je professio-
nele begeleiding (KNVB trainers) 
krijgt en daarbij bieden wij jou de 
mogelijkheid om zelf (KNVB) cur-
sussen te gaan volgen. Aan trai-
ners, die al in het bezit zijn van 
trainersdiploma’s, kan eventueel 
een onkosten vergoeding worden 
betaald. Hertha zal er alles aan 
doen om u als trainer of coach 
zich thuis te laten voelen. Voor zo-
wel de coaches als trainers wordt 
de kleding verzorgd. U leest het, 
Hertha Vinkeveen zorgt goed 
voor zijn vrijwilligers en dit doen 
we omdat wij vinden dat ook onze 
leden bij Hertha goede en profes-
sionele ondersteuning verdienen. 
Als je nu denkt, dit lijkt me wel 
wat, maar ik wil meer informatie? 
Neem dan contact op met Jeroen 
Brands, hoofdbestuur Hertha, af-
deling meiden/damesvoetbal, via 
het E-mail adres jbrands@hert-
ha.nl Meisjes en Dames, heb je 
zin om volgend jaar ook bij Hert-
ha te komen voetballen? Kom 
dan eens kijken op één van de 
trainingsavonden, je kunt dan 
direct een balletje meetrappen. 
De trainingsavonden zijn te vin-
den op de website van Hertha  
www.hertha.nl

Leiders & Trainers 
gezocht

 
10 april 2013  •  Nieuwe Meerbode    23




	15_ED2_PAG05
	15_ED2_PAG07
	15_ED2_PAG09
	15_ED2_PAG10
	15_ED2_PAG13
	15_ED2_PAG14
	15_ED2_PAG19
	15_ED2_PAG21
	15_ED2_PAG24



