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Meester Harry de Grood van
De Eendracht met pensioen

KORT NIEUWS:

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 15 april organiseert de Lijnkijkers weer de
maandelijkse bingo in de kantine van sport vereniging Argon.
De bingo van deze maand heeft
een Philips Air Fryer met een
waarde van 180 als hoofdprijs.
Zaal open 19.00 uur, de aanvang
is 20.00 uur, en natuurlijk is het
eerste kopje koffie weer gratis.
Met het meedoen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon.

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag namen de leerlingen en het team van
OBS De Eendracht afscheid van
meester Harry de Grood.
Met weemoed, een glimlach en vele dierbare herinneringen wordt een
onvergetelijke dag zijn welverdiende deel! Na een lange carrière als
meester en adjunct-directeur is het
zover: meester Harry gaat met pensioen! Met twee prachtige auto’s
wordt meester Harry opgehaald met
zijn vrouw en kinderen, hun echtgenoten en de kleinkinderen. Zij

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
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krijgen van de school een feestprogramma aangeboden: optredens van de leerlingen in de sporthal, een gezellige receptie en een
film over de carrière van ‘mees Harry’ op de Eendracht. Tot slot mag de
kersverse pensionado met de familie aanschuiven bij een rijk aangeklede ‘high tea’, samen met zijn excollega’s die al geruime tijd van hun
pensioen genieten. Een feest van
weerzien, afscheid nemen en terugblikken op een schitterende en
waardevolle onderwijscarrière van
een onvergetelijke meester!

facebook.com/

IN DE
PROVINCIE
Kruip in de huid
van een archeoloog
en kom naar
ArcheoLAB

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Buurtbemiddeling blijvend
succes in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het jaarverslag
2015 voor Buurtbemiddeling in De
Ronde Venen is gepresenteerd. Het
afgelopen jaar zijn 60 overlastzaken
bij Buurtbemiddeling aangemeld.
Bij veel van deze zaken is gebruikgemaakt van de inzet van vrijwillige
buurtbemiddelaars.
Buren kunnen kosteloos de hulp inschakelen van Buurtbemiddeling
wanneer ze overlast ondervinden
waar ze samen niet uitkomen. Bijvoorbeeld over de hoogte van een
nieuwe schutting, een hoge boom
of geluidsoverlast. Buurtbemiddeling is geen hulpverlening maar een
dienst die naast de mogelijkheid tot
bemiddeling ook onafhankelijke informatie en advies biedt over hoe
de overlast op een effectieve manier
onder de aandacht van de buren
gebracht kan worden. Buurtbemiddeling betekent dus niet altijd dat
buren onder leiding van bemiddelaars met elkaar om tafel gaan zitten. Ook telefonisch advies of een

huisbezoek kan een duwtje in de
rug zijn om een vervelende situatie
sneller op te lossen en burencontact te verbeteren.
Het is bijzonder om te zien hoe de
buurtbemiddelaars zich vrijwillig
meerdere uren per zaak inzetten om
buren te helpen oplossingen te vinden en zo hun tijd en energie geven voor de leefbaarheid in De Ronde Venen. Deze gemeente onderscheidt zich van andere gemeenten
door de grote vrijwilligerskracht. Uit
recent gemeentelijk onderzoek voor
De Ronde Venen blijkt dat 55% van
de inwoners vrijwilligerswerk verricht (n=556).
Complexer
Het werk van de bemiddelaar wordt
steeds complexer. Er spelen steeds
meer psychische problemen, waardoor het moeilijker is om buren tot
een bemiddelingsgesprek te bewegen. In vergelijking met 2014 zijn
er meer zaken afgerond door een

‘warme doorverwijzing’. Dat betekent dat de coördinator Buurtbemiddeling na telefonisch contact
met de buren of na huisbezoek van
de bemiddelaars besluit dat, gezien
de problematiek die er speelt, het
buurtbemiddelingstraject niet wordt
voortgezet, maar dat buren naar
een andere instantie worden doorverwezen.
Buurtbemiddeling is een uitwerking
van wijkgericht werken. Gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie GroenWest, Tympaan-De Baat,
de politie en de wijk- en dorpscomités werken daarbinnen samen aan
de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van de wijken en kernen in de
gemeente. De gemeente en woningcorporatie GroenWest maken
de uitvoering door Stichting Tympaan-De Baat financieel mogelijk.
Het jaarverslag en meer informatie
is beschikbaar op www.tympaandebaat.nl/buurtbemiddeling.
Foto: René Verheijen-Nijmegen

Ernst Schreurs wil openheid rond
wegsturen goed functionerend college
De Ronde Venen - Tijdens de
commissievergadering Algemeen
Bestuurlijke Zaken en Financiën
van donderdag 7 april jl. drong fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdAGroenLinks-LokaalSociaal) aan op
openheid van zaken ten aanzien
van de door de motie van CDA en
RVB veroorzaakte bestuurscrisis en
het naar huis sturen van een goed
functionerend college. Veel inwoners begrijpen niet waarom een
goed functionerend college naar
huis is gestuurd en hoe de daardoor ontstane bestuurscrisis vervolgens wordt opgelost. “Het is daarom
goed als in een openbare vergade-

ring over de bestuurscrisis gesproken wordt. Een openbare discussie
over de gang van zaken en hoe deze in het belang van de gemeente
op te lossen, zorgt voor verduidelijking”, aldus fractievoorzitter Ernst
Schreurs. Ernst Schreurs zal dan
ook het presidium (vergadering van
de fractievoorzitters die besluit over
de vergaderagenda) voorstellen om
het onderwerp op de agenda te zetten voor de eerstvolgende openbare vergadering. “Voor de geloofwaardigheid van de politiek is het
belangrijk om transparant te zijn en
dus in het openbaar over deze zaken te praten”, aldus Ernst Schreurs.

Werkzaamheden brug
Vrouwenakker (N231)
Regio - De provincie Noord-Holland werkt van 11 tot en met 19 april
2016 aan de brug Vrouwenakker in
De Kwakel, gemeente Uithoorn.
Door een mankement aan een onderdeel van de brug (het zogeheten lager) gaat de brug niet meer
goed open en dicht. Dit veroorzaakt
ook de geluidshinder in de directe
omgeving. Het defecte onderdeel
wordt vervangen.
Omleidingen
Van 12 tot en met 19 april is de brug
volledig afgesloten voor verkeer.
Gemotoriseerd verkeer op de N231
wordt omgeleid via de N201, N196,
Ringdijk Tweede Bedijking en Oude
Spoorbaan, en vice versa. De omleiding voor landbouwverkeer loopt
via de N196, Ringdijk Tweede Bedijking en Oude Spoorbaan, en vice versa. Voetgangers en (brom)
fietsers kunnen ter plaatse gebruik

maken van een tijdelijke brug over
de Amstel.
Stremming scheepvaart
Voor het scheepvaartverkeer geldt
van 11 tot en met 19 april een stremming. De omleiding voor de scheepvaart wordt aangegeven door middel van gele borden in de bermen.
Gewijzigde planning
Een aantal bewoners en bedrijven in de directe nabijheid van de
brug is op 1 april per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Na
verzending van de brief is de planning van de uitvoering echter nog
gewijzigd. De betreffende bewoners
en bedrijven ontvangen zo spoedig
mogelijk een tweede brief met daarin de nieuwe data. Per abuis zijn op
de gele vooraankondigingsborden
nabij de brug foutieve data vermeld.
De borden worden aangepast.

Open Dag bij Scouting Jan van Speyk
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Mijdrecht - Bij scouting doe je echt
van alles! Ontsnappen uit een escaperoom, knutselen, actieve spelletjes of je uitleven op een survivalbaan. Deze activiteiten staan ook op
het programma van de Open Dag
van Scouting Jan van Speyk aanstaande zaterdag 16 april. Tussen
10.00 en 17.00 uur is er van alles te
doen op de boerderij aan de Oosterlandweg. Iedereen tussen de 5
en 99 jaar is welkom om een kijk-

je te komen nemen. Altijd al eens
binnen willen kijken in de boerderij,
het clubhuis van de Jan van Speyk?
Je bent van harte welkom voor een
rondleiding. De Jan van Speyk is
een leuke, jonge, actieve scoutinggroep. Jong van geest dan, want de
groep bestaat al 50 jaar. Vergeet het
idee van alleen maar knopen leggen, scouting is ook heus met zijn
tijd meegegaan. Elke week bedenken vrijwilligers weer de meest uit-

eenlopende activiteiten voor de
scouts. Als je écht wilt weten wat
het nou precies inhoudt, kom gewoon eens kijken! Dat kan dus op
de Open Dag aanstaande zaterdag
16 april, maar ook tijdens één van
de opkomsten doordeweeks. Kijk
voor meer informatie op www.janvanspeykgroep.nl en op de Facebookpagina
www.facebook.com/
ScoutingJanVanSpeyk

Jeugdbrandweer naar de
halve finale
Mijdrecht - De jeugdbrandweer
van Mijdrecht heeft afgelopen zaterdag 9 april deelgenomen aan de
kwalificatiewedstrijden in Breukelen. Op deze wedstrijd in de klasse junioren lage druk streden twaalf
ploegen uit Nederland voor een
plaats in de halve finale op 11 juni in
Hoorn. De jeugdploeg uit Mijdrecht
eindigde op een zeer verdienstelijke derde plaats! Tevens behaalde
de pompbediende bij deze wedstrijd
individueel de hoogste score!
De ploeg uit Mijdrecht kreeg de
melding van een bedrijfsbrand aan
de Oud Aa in Breukelen. De ploeg
ging meteen op verkenning uit wat
leidde naar een brand in een loods.

Er werd meteen een straal ingezet
waardoor er verder verkend kon
worden, met succes: de ploeg vond
de doorslag naar achteren.
Door het snelle optreden van de
pompbediende, die er voor zorgde
dat de ploeg water kreeg, was de
brand snel geblust en kon de ploeg
inpakken.
De ploeg bestond uit

Bevelvoerder: Koen de Vries
Pompbediende: Joey Sluijs
Aanvalsploeg nr 1: Mike Raadschelders
Aanvalsploeg nr 2: Dennis van Zwieten
Waterploeg nr 3: Moos van den Heuvel
Waterploeg nr 4:Oscar Quiel
Reserve: Sven Vaessen, Maikel
Griffioen en Eric Woudstra
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Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
Bankrekening
NL23ABNA0459118994
kenia, sri Lanka,
tanzania
en nepal. Daarmee dragen we bij aan
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking
Venen
de armoedebestrijding
en aan het halen van De
de Ronde
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3645ons
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Fototentoonstelling
‘Avond- en nachtfotografie’
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 18 april 2016 is er een fototentoonstelling van leden van Fotoworkshop De Ronde Venen te bekijken in de bibliotheek aan de Dr.
Van der Haarlaan te Mijdrecht. Na
een inspirerende lezing van fotograaf Mark de Rooij, konden de fotografen met de nodige tips op pad
om het nacht- en avondleven vast
te leggen. De resultaten liegen er
niet om; foto’s van het gouden uur
(het eerste en laatste zonlicht op de
dag), het blauwe uur (de periode
net voor de zonsopkomst en net na
zonsondergang) en foto’s van diep
donkere nachten zijn ingeleverd.
Toch zijn de foto’s prachtig kleurrijk. Veelal zijn er stadsbeelden en
dat is ook logisch. Lichten in gebouwen, straatlantaarns waarvan het
licht mooie sterretjes vormt en gekleurde strepen van voorbij rijdende auto’s, fietsen en zelfs een vliegtuig, bepalen de sfeer in deze vorm
van fotografie.

Er is er een jarig...
De Ronde Venen - Op 2 mei a.s. is
de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond) jarig, want dan is het 25
jaar geleden, dat afdeling “De Ronde Venen” werd opgericht. Met een
prachtig middagprogramma “Buigen
voor Oranje” verzorgd door Nel Kars
hopen we dit te vieren. Als afsluiting
gaan de leden nog met elkaar “aan
tafel”. Deze bijeenkomst vindt plaats
in “De Boei” Vinkeveen. Maar ondanks dat het totale programma is
volgeboekt, hebben we toch een beperkt aantal plaatsen voor het middagprogramma (koffie/thee bij ontvangst, optreden Nel Kars en een

Yvonne welter vvD
kandidaat tweede kamer
De Ronde Venen - Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD
De Ronde Venen is Yvonne Welter,
raadslid voor de VVD, door de leden
unaniem voorgedragen als voorlopige kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017
wordt gehouden. Yvonne staat een
zware selectieprocedure te wachten en een eerste stap daarin is een
voordracht van de leden als voorlopige kandidaat voor het lidmaatschap
van de Tweede Kamer. Naast raadslid en vicefractievoorzitter voor de
VVD is Welter in het dagelijks leven
advocaat. Als ondernemer runt zij
een middelgroot advocatenkantoor
in Purmerend dat zich ondermeer
met familierecht en strafrecht bezig
houdt. Als moeder van twee jonge
kinderen is zij samen met haar man

geworteld in de Abcoudense samenleving. Voorzitter Hans Groenewegen memoreerde tijdens de ledenvergadering het belang van een aan-

drankje in de pauze) beschikbaar
gehouden voor niet-leden van boven
de 60 jaar. Tegen betaling van € 15,- is men deze middag (van 14.00 tot
ca, 17.15) welkom. (Wil men lid worden vervallen deze kosten uiteraard).
U kunt zich z.s.m. telefonisch aanmelden bij de heer J.Steenbergen,
Postulaat 4 in Mijdrecht; telefoon
0297-250282 (en het verschuldigde bedrag over maken naar de penningmeester PCOB afd “De Ronde
Venen” banknummer IBAN: NL50
RABO 0117 1210 29 o.v.v. Jubileummiddag). Uiterste datum van aanmelding 23 april a.s. Maar vol=vol
spreekpunt in het “Haagse” en focus op het westelijk deel van de provincie. Hij prees Yvonne Welter voor
haar inzet en gedrevenheid en daarnaast haar betrokkenheid bij het liberale denken en doen. De aanwezige leden van de VVD De Ronde
Venen ondersteunen Welter in haar
ambitie hetgeen door applaus en felicitaties kenbaar werd gemaakt.

Hangjongeren
In augustus 2012 bezocht ik Kenia voor het laatst. Het was een
maand voor de school zou openen met negentien studenten. Inmiddels zijn ze allemaal geslaagd.
De afstudeerceremonie op 1 april
zou een hele happening worden.
Voor mij een mooie gelegenheid
om weer eens op bezoek te gaan.
Het eerste dat mij opvalt als we
van de geasfalteerde weg de
zandweg naar de school opdraaien, is de groep ‘hangjongeren’
met motorfietsen. Als ik daar een
opmerking over maak, lacht Marianne. Het blijken geenszins hangjongeren te zijn, maar taxichauffeurs die bezoekers en studenten van en naar de school brengen. Waar de geasfalteerde weg
ophoudt, houden ook de matatu’s
op, de minibusjes die in heel Kenia voor het openbaar vervoer zorgen. Voor de laatste 3,5 km zandweg naar de school zijn mensen
aangewezen op hun voeten óf op
deze motortaxi’s, de zogenaamde piki-piki’s. Met de groei van de
school van 19 studenten in 2012
naar inmiddels 250 studenten, is
de behoefte aan transport in het
gebied flink toegenomen. De piki-piki rijders profiteren daarvan.
Even later blijkt dat dit niet de eni-

gen zijn die in economische zin
van de school profiteren. Vlak bij
de school zijn accommodaties
voor de studenten opgetrokken.
De meeste studenten komen van
honderden kilometers afstand en
hebben dus een onderkomen nodig. Marianne is er blij mee. Op
het schoolterrein hebben ze ook
een paar onderkomens, maar die
zijn nu voor de eerstejaars die net
weg zijn van huis. “Wij willen liever in onderwijs investeren dan in
huisvesting, dus toen de buurman
hier een kans zag om wat geld te
verdienen, hebben we dat alleen
maar aangemoedigd! Er zijn overigens ook een aantal eettentjes en winkeltjes in de buurt gekomen. Studenten moeten immers ook eten.” En dan hebben
we het nog niet eens over het
personeel dat de school in dienst
heeft. Ruim dertig mensen uit de
omgeving hebben er werk gevonden, waaronder schoonmakers,
koks, bewakers, klusjesmannen,
een boekhouder en een receptionist. Eén van de subdoelstellingen van de school is hiermee behaald: zorgen voor werkgelegenheid in de directe omgeving.
Marije Harmsen

Dagje uit naar Avifauna

Groep 8 van De Eendracht
slaagt voor EHBO-diploma
Mijdrecht - De kinderen van groep
8 zijn de afgelopen weken druk bezig

Een zwart-wit avondfoto die is ingeleverd laat het Rijksmuseum met
een prachtig strakke weerspiegeling zien, de juiste keuze van diafragma en sluitertijd laten ook hier
prachtige sterretjes zien. De foto’s
die genomen zijn tijdens het blauwe uur spreken ook tot de verbeelding, de lucht is dan veel blauwer
dan wij met onze ogen kunnen zien.
De camera kan, zeker met langere
sluitertijden, deze prachtige blauwe
kleur wél waarnemen. Bijgaande foto van Ernst Schüller van een brug
en uitzicht op Keulen laat dat heel
fraai zien. Wilt u zich verbazen over
wat er ’s nachts en ’s avonds te zien
is door het oog van de camera, ga
dan eens binnen bij de bibliotheek.
Betoverende beelden wachten op u.
Veel kijkplezier! Wilt u meer weten
over ‘Fotoworkshop De Ronde Venen’? U kunt contact opnemen met
ons om vrijblijvend 1 of 2 clubavonden bij te wonen.
© Ernst Schüller

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenOntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert eduwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende wede rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
ken praten wij u bij over onze partner in Kenia: North Coast
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
Medical Training College, waar onlangs de eerste studenten
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
zijn afgestudeerd. De Nederlands arts Marianne Darwinkel is
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoein 2102 met deze school gestart. De school ligt in het Kilifilen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
district, een gebied aan de kust waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed onderwijs
en werkgelegenheid.

geweest om de theorie en de praktijk
van EHBO te leren. Zij werden daar-

bij geholpen door Alfred Strijk, ambulance medewerker en eigenaar van
RED EHBO. Op een leuke, soms ludieke wijze heeft Alfred de kinderen
de praktijk onderdelen bijgebracht en
het examen afgenomen. Op de foto
kunt u zien dat zij daarvoor allemaal
het diploma hebben ontvangen!

De Ronde Venen - Op 23 augustus
a.s. is het voormalig ANBO bestuur
in de Ronde Venen, van plan om een
dagje uit voor 55 plussers te organiseren. Helaas zijn er, door problemen met de directie van Anbo, geen
vertegenwoordigers meer in De
Ronde Venen. Toch wil het afgetreden bestuur doorgaan met verschillende ANBO activiteiten, o.a. het
doorzetten van de woensdagsoos
in de Willisstee en het plannen van
een dagreisje. Voordeel is dat íedereen nu welkom is en niet alleen Anbo leden. Door gebrek aan financiele middelen is er geen Anbo clubblad meer voor De Ronde Venen en
is het dus moeilijk om mensen te

bereiken – ook de mensen die vele jaren graag zijn mee gegaan met
de uitjes. Om dit dagreisje door te
kunnen zetten hebben wij minstens
40 deelnemers nodig. Het Dagje Uit
gaat dit keer naar Avifauna in Alphen aan de Rijn. Het dagprogramma bestaat uit ontvangst met koffie
en gebak, een warme lunch, rondvaart en driegangen diner. In Avifauna zelf wordt er een rondleiding
langs diverse vogelshows verzorgd.
De all/in prijs is 65 euro per persoon. Bent u geïnteresseerd en wilt
u mee, dan graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Jenny Tonge, tel.
0621673020 of bij Greet van Scheppingen, tel. 0297-778424.

Jonge zangers en
zangeressen gezocht
Regio - Het ROM-koor is op zoek
naar zangers en zangeressen in de
leeftijd van circa 15 tot 25 jaar voor
een bijzonder projectkoor. In het kader van het 30-jarig jubileum van
het Regionaal Operette- & Musicalkoor (ROM-koor) zijn er in dit jubileumjaar diverse activiteiten gepland, waaronder twee concerten
op 28 & 29 mei.
Voor deze concerten stelt het ROMkoor een jongeren-projectkoor samen, dat een deel van het programma zal invullen. Voor dit projectkoor
wordt gezocht naar enthousiaste

jonge zangers en zangeressen met
enige zangervaring.
Onder de deskundige leiding van
Ferdinand Beuse, de vaste dirigent
van het ROM-koor, zal er gerepeteerd worden. Met zijn kenmerkende enthousiasme wordt er in circa 4 repetities diverse nummers in
gestudeerd. Hou je van zingen en
vindt je het leuk om eind mei in de
spotlights te schitteren tijdens twee
prachtige concerten? Kijk dan snel
op www.romkoor.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Eind
april zullen de repetities starten.

IN DE
PROVINCIE

Kruip in de huid van een archeoloog en kom naar ArcheoLAB
In het Universiteits
museum in Utrecht is
sinds eind januari het
ArcheoLAB gevestigd.
Hier kunnen bezoekers
aan het werk als
echte archeologen.
Eeuwenoude spullen
worden onderzocht om
te ontdekken wat deze
ons vertellen over de
geschiedenis van Utrecht.
Bezoekers kunnen ook
eigen vondsten mee
nemen. Tijdens de
Romeinenweek staat het

ArcheoLAB op zondag 8
mei helemaal in het teken
van de Romeinen.
Het middelpunt van het
ArcheoLAB is de ArcheoHotspot Utrecht. Hier zijn
dagelijks van 12.00 tot
16.00 uur archeologen
aan het werk. Je kunt ze
vragen stellen en meehelpen met hun onderzoek.
Alexander van de Bunt,
één van de initiatiefnemers
van ArcheoLab Utrecht én
archeoloog bij Landschap

Erfgoed Utrecht: “Tot nu
toe is ArcheoLAB een
groot succes. We hebben
de afgelopen maanden al
5000 bezoekers gehad.
Archeologie is niet saai.
Het leeft enorm, het gaat
over ons, onze opa’s en
oma’s, en onze familiebanden tot ver terug in de tijd.
De vrijwilligers maken de
materie aanschouwelijk en
toegankelijk. We proberen
te achterhalen wat mensen graag willen weten. Zo
was er laatst een mevrouw

Tweetaktprogramma op de Neude én Fort Ruigenhoek
Liefhebbers kunnen nog
tot en met zondag 17 april
op de Neude genieten van
Tweetakt, het Utrechtse
kunstenfestival voor alle
leeftijden. Aangeboden
wordt een aanstekelijk
en avontuurlijk multidisciplinair programma
van theater, dans, cabaret,
muziek, beeldende kunst,
interactieve games en
korte kunstfilms. Nieuw
dit jaar is dat Tweetakt
ook op Fort Ruigenhoek in

Groenekan plaatsvindt, in
de weekends van 9 april
tot en met 29 mei (met
uitzondering van 21 en 22
mei). Het bevat een mix
van interactieve beeldende

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in
de buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N227 Leusden: vervangen wegverlichting parallelweg
Doornseweg tussen 18 en 22 april
N229 Cothen: vervangen verlichting parallelweg Graaf
van Lynden van Sandenburgweg tussen 18 en 22 april
N233 Rhenen: verleggen kabels en leidingen vanaf
april t/m juni, vooruitlopend op reconstructie rotonde
Cuneraweg/Geertesteeg
N237/N412 De Bilt: verwijderen busbaan en
asfaltwerkzaamheden tussen half april en begin mei
Een interactieve kaart van alle actuele
wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt

kunst en installaties,
speciaal voor gezinnen
met kinderen en kunstliefhebbers. Kijken én meedoen is het motto. Meer
info: www.tweetakt.nl

met een eigen voorwerp,
waarvan ze vermoedde dat
het uit de Romeinse tijd
kwam. Samen gaan we

was. We leren de mensen
dus ook tips en tricks,
waarmee ze zelf aan de
slag kunnen.”

Archeologie gaat over ons, onze
opa’s en oma’s, en onze familiebanden tot ver terug in de tijd.
dan aan de slag. Uiteindelijk konden we laten zien
waarom het voorwerp niet
uit die periode afkomstig

De ArcheoHotspot in
Utrecht sluit aan bij een
groter overkoepelend
project. Het is tot stand

Schadeafhandeling eenvoudiger
en sneller met nieuwe app
Automobilisten die schade
rijden hebben geregeld
moeite om alle gegevens
van het Europees schadeformulier goed in te
vullen; het formulier is niet
gebruiksvriendelijk en niet
goed leesbaar. Het Verbond
van Verzekeraars, Politie en
verkeerskundig ICT-bureau
VIA hebben daarom de
MobielSchadeMelden-app
ontwikkeld. Deze gratis
app maakt het voor weg-

u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons
twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt
u met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.
nl krijgt u automatisch bericht bij publicaties over
een locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u
ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten
toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

gebruikers eenvoudiger om
schade te melden. De app
vult veel gegevens automatisch in. Ook is ‘gedoe’ met
tekeningen voorbij: foto’s
volstaan. Daarnaast kunnen
nu alle soorten aanrijdingen
worden gemeld: ook fietsers en voetgangers kunnen
schade melden, en er kan
melding worden gedaan
van gewonden (letselschade). Meer informatie:
www.mobielschademelden.nl

gekomen door een samenwerking tussen Landschap Erfgoed Utrecht,
Universiteitsmuseum en
de AWN-Vereniging van
vrijwilligers in de Archeologie, en is financieel mede
mogelijk gemaakt door de
provincie Utrecht. ArcheoHotspot is tot 24 juli
2016 in het Universiteitsmuseum en gaat daarna
‘on tour’ door de provincie. Meer informatie op:
www.universiteitsmuseum.nl
of www.archeohotspots.nl.

De beste achtergrond
verhalen uit de provincie

Meld u gratis aan!
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op
de Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De
evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergadering van Provinciale Staten staat
gepland op:
18 april 2016, 14.00 uur: Provinciale Staten
De vergadering vindt plaats in het Provinciehuis aan de
Archimedeslaan 6 in Utrecht.
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Goldcar Amstelveen nieuwe
regiodealer Hyundai
Regio - Per 1 april is het Amstelveense autobedrijf Goldcar B.V. aan
de Pletterij 2 (bedrijventerrein De
Legmeer/Bovenkerk) de nieuwe regionale dealer van het merk Hyundai
voor zowel De Ronde Venen als Uithoorn e.o. Tot aan die datum was Rovémij aan het Hofland in Mijdrecht
de dealer waar Hyundairijders terecht konden. Maar die heeft geen
licentie meer. Alle Hyundairijders in
De Ronde Venen en Uithoorn/De
Kwakel die geregistreerd staan, hebben van Hyundai Motors Nederland
een brief gekregen met deze informatie en dat Goldcar deze functie
heeft overgenomen. In dat licht gezien houdt Goldcar voor de Hyundai rijders op donderdag 14, vrijdag
15 en zaterdag 16 april ter kennismaking met deze dealer een gezellig ‘open huis’ in haar moderne pand
te Amstelveen. Zij, maar ook andere nieuwsgierigen, zijn bij dezen uitgenodigd langs te komen om zich
een beeld te vormen van dit fraaie
autobedrijf en het gemotiveerde en
klantvriendelijke personeel. Goldcar
is voor Hyundai rijders nu ‘the place to be’ voor nieuwe auto’s, onderhoud, reparatie, service, garantieafhandelingen, schadeherstel enzovoort. Goldcar is tevens Partnerbedrijf van de ANWB voor de wegenwacht als hulp en bijstand bij pechgevallen in de regio Amsterdam.

rage of dealer in die regio welke
de werkzaamheden voor ons uitvoert,” laat salesmanager Ronald
den Hartog weten. Ter gelegenheid
van de kennismaking met ons bedrijf krijgen alle Hyundai rijders een
wincode thuisgestuurd die bij Goldcar bekeken kan worden. De hoofdprijs is de rest van het jaar gratis rijden met een Hyundai i10. Maar er
zijn behalve die hoofdprijs meer
mooie prijzen te winnen. Zoals een
waardecheque twv 250,- voor reparatie en onderhoud, een cheque
twv 100,- om accessoires uit te zoeken en dergelijke meer. Verder kan
iedereen hier onder het genot van
ene hapje en ene drankje vrij rondkijken om zich op de hoogte te stellen bij welke nieuwe dealer hij of zij
terecht is gekomen.” Hyundai is een
bekend automerk van Zuid-Koreaanse oorsprong en telt veel tevreden rijders. Het merk staat bekend
als zeer innovatief. Zeker als het
gaat om behoud van het leefmilieu.
Men oriënteert zich steeds meer op
het ‘schone rijden’, dus elektrisch
waar het kan. Zo wordt er binnenkort een nieuw model aan de i-serie
toegevoegd, de IONIQ, die als een
wereldprimeur wordt gelanceerd.
Het is een wagen die verkrijgbaar
is in drie aandrijfconcepten: Hybride, Plug-in Hybride en volledig Elektrisch.

Win een mooie prijs
“Wij hebben geen vervangende ga-

Goldcar biedt meer
Goldcar is sinds 2007 hoofdmerk-

dealer van Hyundai die toen nog
was gevestigd aan de Oranjebaan.
Vanwege snelle expansie van het
automerk met allerlei nieuwe modellen, een toenemend aantal klanten en een zich uitbreidende service en dienstverlening, groeide men daar in de loop van de jaren uit zijn jas. Reden om naar een
nieuwe locatie uit te zien. Dat werd
per 1 augustus 2015 een nieuwe
showroom annex onderhoudsbedrijf aan de Pletterij 2, op steenworp afstand van de Bovenkerkerweg die overgaat in de Zijdelweg
naar Uithoorn. Vanaf de ongelijkvloerse kruising met de N201 is het
ruim 3 kilometer naar Goldcar aan
de Pletterij. Vanuit De Ronde Venen
ongeveer 15 minuten rijden, vanuit Uithoorn 6 minuten. Maar Goldcar biedt meer. Behalve merkdealer
van Hyundai heeft men ook Mitsubishi onder zijn dak en is het autobedrijf specialist in onderhoud voor de
merken SAAB en Daihatsu. Naast
nieuwe auto’s beschikt Goldcar tevens over een ruim aanbod occasions van verschillende merken in iedere prijsklasse.
Wie zijn nieuwsgierigheid niet onder controle kan houden zou alvast
de website eens kunnen bekijken:
www.goldcar.nl.
Openingstijden
showroom: ma t/m vrij van 08.3018.00 uur; do tot 21.00 u; za. van
09.30 tot 17.00 uur. Werkplaats: ma
t/m vrij 8.00-17.00 u; za 9.00-14.00 u.
Tel. 020-6433733.

AMSTELHOF
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Noorddammerweg 30
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AMSTELPLEIN VIERT

25
jarig

BESTAAN

Zwart Schoenmode,
nieuwkomer op het Amstelplein
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze
te bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij
de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En
zo meer.
Zwart Schoenmode is de ‘jongste telg’ in het winkelcentrum. Deze week is de winkel er precies een
jaar gevestigd. Daarvóór heeft men lange tijd in de
Dorpsstraat een winkel gehad. Zwart Schoenmode
heeft de plaats ingenomen waar eerder dierenspeciaalzaak Discus Van Tol de win-kelruimte innam. Nu
is het Zwart Schoenmode die er met een pracht assortiment (merk)schoenen de toon aangeeft. Modieuze schoenen voor dames, heren en kinderen, maar
ook sneakers, schoenen voor vrijetijd, pantoffels, instappers, tassen en riemen. Er zijn mooie schoenencollecties van o.a. Floris van Bommel voor herenschoenen, Peter Kaiser Manolo da-messchoenen en
Shoesme kinderschoenen. Om maar wat te noemen.
Maar er zijn nog 25 ande-re merken waaruit u kunt
kiezen. Teveel om hier op te noemen. Nieuw bij Zwart
is schoenmode van het Amerikaanse merk Toms. Belangstelling? Gaat u dan naar de website www.zwartschoenmode.nl als u zich wilt oriënteren.
Zwart Schoenmode heeft behalve een winkel op het
Amstelplein nog andere winkels in het land. Cornelis,
die samen met zijn broer Robert Zwart er de eigenaar
van is, zegt blij te zijn met de overstap van de Dorpsstraat naar het winkelcentrum. “Hier is meer aanloop en we hopen dat het minimaal zo blijft. Mocht

het winkelcentrum voor een uitbreiding op de schop
gaan kan je meer klanten trekken als de nieuwe winkelruimte wordt gevuld met speciaalzaken. Maar we
zouden al blij zijn als de bestaande lege winkelruimte weer benut zou worden. Al was het maar tijdelijk. Je moet in samenwerking met elkaar als winkelier zoveel mogelijk klanten over de vloer zien te krijgen. Dat doe je door een divers en kwalitatief goed
aanbod te presenteren met af en toe leuke acties. De
eigenaar van het winkelcentrum zou op zijn beurt
leegstand moeten zien te voorko-men, want aan lege
winkels heeft de consument een hekel,” aldus Cornelis Zwart.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Personal Shoppers
van Winkelcentrum
Amstelplein vielen
in de smaak
Uithoorn - Je kunt wel zeggen dat de actie van winkelcentrum Amstelplein om afgelopen zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur ‘personal shoppers’ in
te zetten als hulp bij het boodschappen doen, een succes is geweest. Velen
klanten maakten graag gebruik van de ‘mannen in pak’ om samen met hen
boodschappen te doen. Die gratis hulp werd eerst keurig en zonder enige
verplichting aan het winkelend publiek aangeboden door gastvrouw Corine. Vervolgens kon men ja of nee zeggen tegen deze toch wel aantrekkelijke assistentie. Voornamelijk veel dames en ouderen zagen de lol en het gemak er wel van in en gingen met hun ‘eigen personal shopper’ boodschappen doen. Die nam hen ‘het zware werk’ uit handen, zoals de winkelwagen
duwen, tassen dragen en de boodschappen helpen inladen in de auto op
het parkeerdek. Na een ‘met plezier gedaan’ en ‘dank je wel’ ging de hulp
weer terug naar de hal om net als bij een taxistandplaats te wachten op ‘de
volgende klant’ om die terzijde te staan. Er waren vijf ‘good looking men’ en
een charmante gastvrouw voor deze actie opgetrommeld. Samen met een
woordvoerster worden ze vaak door de winkeliersvereniging ingehuurd om
leuke activiteiten in het winkelcentrum Amstelplein luister bij te zetten. Dat
zal bijvoorbeeld ook weer kunnen zijn rond Moederdag, op Koningsdag, in
het weekend voor Pinksteren en dergelijke. Dit keer een ludieke, maar zeker geslaagde actie. Het enige waar men als klant zelf voor moest zorgen
was een muntje voor de winkelwagen. Leuk initiatief dat navolging verdient.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Lenteleven op de
Waverhoek
Na een wat druilerig verlopen
eerste zaterdag van april breekt
aan het eind van de middag opeens de zon door. We besluiten poolshoogte te gaan nemen
op Waverhoek om te kijken welke zomervrienden al zijn gearriveerd. Als we aankomen meldt
een meneer die net weggaat dat
hij kemphanen heeft gezien. Dat
geluk hebben we die middag niet.
Zou ook bijzonder zijn, want die
komen hier hoogstens op doorreis naar hun broedplaats in
Friesland. De laatste keer dat ze
hier broedden is al weer een poos
geleden. We zien wel meteen een
lepelaar foerageren, voordat hij
naar zijn broedplaats op Botshol
gaat. Achter ons horen we in de
verte een wulp en nog voor we
het hekje overklimmen zien we
er al drie overvliegen met hun karakteristieke lange kromme snavel (u weet wel: die wijst naar zijn
gulp). In het water staan honderden grutto’s bij te komen van hun
lange reis uit West-Afrika. Nog
niet helemaal in hun mooie oranje prachtkleed zijn ze bijna klaar
om hun partner uit te zoeken en
als stelletje te gaan broeden. Nu
zitten ze nog als grote groep bij
elkaar: de woensdag ervoor werden er op Waverhoek maar liefst
2500 geteld! Kieviten zien we
er maar een paar van, maar die
zijn natuurlijk allang op het nest
aan het broeden. Het duurt nog
tot diep in de zomer voor ze hier
weer als een grote groep neer-

strijken met hun pas verworven nageslacht. Naast ons, in het
riet, horen we de rietgors zingen
(nou ja, meer tsjilpen). Verderop antwoordt een collega-rietgors. Meestal zit ie halverwege of
hoog in een rietstengel, een beetje mussig ziet hij er uit maar met
een mooi zwart koppie. Dichtbij de grutto’s zien we een paar
slobeenden die aan het baltsen
zijn: het mannetje en het vrouwtje zwemmen dicht tegen elkaar
aan kleine rondjes met hun kop
onder water. Jammer, want dan
zie je de brede slobbersnavel niet
waaraan ze zo herkenbaar zijn.
Door de verrekijker zie ik dat er
aan de overkant van de plas zelfs
een heuse speeddating van slobeenden aan de gang is. Als we
tegen de schemering weggaan
komt de zon weer even in volle kracht onder de wolken door
en strooit zijn kristalheldere lentelicht als een gouden gloed over
het riet. Vlak bij de uitgang horen we een blauwborst uit volle
borst zingen (http://www.vogelgeluid.nl/blauwborst/ ). We lopen
voorzichtig die richting uit en hij
is zo vriendelijk om ons dicht in
zijn buurt te laten. Dicht genoeg
om een mooie foto te schieten.
Op de terugweg staan we nog
even stil op de dijk om een plaatje te schieten van de ondergaande zon. De lente is begonnen!
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - Op het podium van de
Springbok in de Hoef was een complete straat gecreëerd, waar het
door Rob van Vliet geschreven stuk
“Welkom in de Vinkenstraat” werd
opgevoerd door de toneelvereniging
De Opregte Amateur. In de goed bezette zaal werd weer veel gelachen,
wat we als een compliment voor de
spelers kunnen beschouwen.
De hoofdlijn van het verhaal was de
dreigende sloop van de huizen in de
Vinkenstraat omdat het onderhoud
volgens de woningbouwvereniging
te duur werd. Na protest van de bewoners kwam als oplossing dat de
bewoners de huizen zouden kunnen kopen en voor het benodigde
kapitaal werd dan buiten het aangesproken spaargeld de hulp ingeroepen van een bekend tv-programma; het lukt op het nippertje.
Maar de talloze zijlijnen waren wellicht nog belangrijker en zeker hilarischer dan de hoofdlijn. Zouden
de deftige maar failliete Gooienaren kunnen aarden in deze straat?
Komt het stoffige huwelijk van Gea
en Ron nog tot leven? Kan Madelief (van beroep clown) haar dochter wel loslaten en instemmen met
haar relatie met de postbode? Kunnen Angela en Erwin nog wel plezier hebben met vijf onhandelbare

kinderen? Kan Simon, de morsige
medewerker van de woningbouwvereniging, de verkoop van de huizen positief beïnvloeden? Kan de
bejaarde tweeling de vastgelopen
zaak lostrekken?
Postbode
Weet de postbode zijn clown-fobie te overwinnen? Biedt een pilletje Viagra wellicht verlichting? Het
antwoord op al deze vragen bleek
ja en vooral dat laatste bracht de
zaal beide avonden aan het bulderen van het lachen: door een min of
meer toeval wordt dat pilletje in alle
huizen gebruikt en de gevolgen laten zich raden. Omdat er ook kinderen in de zaal waren ging het licht
gelukkig op tijd uit... Onder regie
van Tiny Pieterse was er weer een
fraai toneelspel neergezet, waarin
debutante Ramona Pappot bewees
een waardevolle aanwinst voor de
groep te zijn. In weerwil van het behaalde succes op het toneel kunnen
we echter ook melden, dat de vier
huizen van de Vinkenstraat de zondagochtend na de laatste voorstelling toch gesloopt zijn. In krap twee
uur tijd is het schitterende decor
(“waar wel drie kuub hout in was
verwerkt”) afgebroken en is het podium weer leeg.

REACTIE VAN EEN LEZER
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DICHT
BIJ HUIS

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

Verstoorde relatie(s)
Op 25 maart j.l. diende CDA, RVB
en VVD een motie van wantrouwen in tegen het college van burgemeester en wethouders van de
Ronde Venen. Dit moet wel de
bekende ‘druppel’ zijn geweest.
Wat zal hier allemaal aan vooraf
zijn gegaan? In 2011 was ook het
een en ander gepasseerd.. (De
toenmalige gemeentesecretaris
werd op non-actief gesteld en de
toenmalige burgemeester bood
haar ontslag in bij de Commissaris van de Koningin. Goed, andere
beleidszaken dan nu lagen hieraan ten grondslag maar toch…..)
De vertrouwenscommissie heeft
in 2011 een profielschets opgesteld voor de vacature van burgemeester. Uitgangspunt was dat
de nieuwe burgemeester een verbindende rol moest spelen tussen
inwoners en overheid. Hij moest

over een sterk analytisch vermogen beschikken en moest oplossingsrichtingen aan kunnen geven. Bij zijn installatiespeech in
2011 zag burgemeester Divendal
belangrijke taken voor zich weggelegd zoals de relatie tussen
gemeentebestuur en de bewoners die verbeterd moest worden
en dat de gemeente organisatorisch en bestuurlijk op haar taken
is toegerust. Helaas heeft hij nu
een wantrouwen tussen de meerderheid van de raad en het college van burgemeester en wethouders niet kunnen voorkomen. Des
te meer is weer gebleken dat lessen uit het verleden geen garantie zijn voor een goed politiek klimaat in de gemeente de Ronde
Venen.
Johan Bos uit Mijdrecht

Nep-College in DRV

Bijeenkomst Passage
Vinkeveen
Vinkeveen - De heer C. Hofman
komt dinsdag 19 april op bezoek bij
de Christelijke vrouwenbeweging De
Passage Vinkeveen. Het onderwerp
dat de heer Hofman op deze avond
behandeld is: op de bok van de Gouden Koets. Hij verteld over het rijden
met de Gouden Koets en de Koninklijke familie. De heer Hofman heeft
2 keer meegelopen met de Gouden

Koets, met rinsjesdag en bij het huwelijk van Laurentien en Prins Constantijn. De Gouden Koets was een
geschenk van de stad Amsterdam
aan koningin Wilhelmina bij de inhuldiging 1898. De avond begint om
19.30 uur in het Hervormde verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg
205 te Vinkeveen. Ook op deze avond
zijn gasten weer van harte welkom.

Stuntverkoop Inter DUO
bij Amstelhof
Uithoorn - Op maandag 18 april,
dinsdag 19 april en woensdag 20
april a.s. organiseert Intersport
DUO een stuntverkoop bij Amstelhof Sport- & Healthclub in Uithoorn.
U kunt profiteren van kortingen tot
60% op restant- en fabriekspartijen zoals: T-shirts, shorts, sweaters, polo’s, bikini’s, running- en fitnesskleding, fietskleding, voetbalkleding, zomerjacks, casualschoenen, voetbalschoenen en sport-

Inmiddels schrijven fraktieleiders afkeurende reacties, journalisten vullen hun bladen met afkeurende artikelen, een ex-wethouder stuurt een ingezonden
brief, een huisarts schrijft over
zijn verdwenen vertrouwen in de
Ronde Veense politici, maar de
betreffende politici zelf zwijgen,
ze volharden in hun coup. Dringt
het dan niet door tot deze bestuurders, dat ze onmogelijk kunnen terugkeren na de soap van
24 maart en de daar op volgende
dagen? Na een nep-parlement,
een nep-rechtbank, komt er een
nep-college. Donderdag 24 maart
stappen 4 wethouders op na een
motie van wantrouwen in de raad.
Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat er geen samenwerking meer was tussen college en
raad. De relatie met de gemeenteraad is ernstig verstoord, geen
basis voor verdere samenwerking. De burgemeester heeft gefaald in zijn regie, als manager
van het college heeft hij zaken
uit de bocht laten vliegen, toch
legt juist burgemeester Divendal
de motie naast zich neer en besluit aan te blijven. Hij, de burgemeester heeft het nog maar eens

nagevraagd bij de raad, de motie
ging toch niet om zijn positie? Jawel burgemeester Divendal, juist
U had voor betere regie moeten
zorgen. Het verhaal gaat verder
in de krant van zaterdag, de gesprekken voor een nieuwe coalitie zijn constructief, CDA, Ronde
Venen Belang en VVD, de (nep)
frakties zijn het eens, de (nep)
wethouders die eerder “opstapten” keren gewoon terug, Wethouders Moolenburgh (CDA) en
Goldhoorn (RVB) denken gewoon op hun post te kunnen blijven, aangevuld met één VVDwethouder, alsof hiermee de orde, samenwerking en het vertrouwen weer is hersteld? Het wantrouwen in de raad is alleen maar
toegenomen, de samenwerking
zal minimaal zijn. Andere partijen,
D66, PvdA, Lokaalsociaal, ChristenUnie/SGP, in de raad reageren geschokt. En verder gebeurde
er niets, het werd alles weer stil
in Mijdrecht. Als gewoon burger
maakt het mij ongerust en is mijn
vertrouwen in de lokale politiek
echt verdwenen. Hierdoor hoef ik
nooit meer te stemmen!
Nescio A. Samsom, Mijdrecht

artikelen van vele bekende sportmerken. De stuntverkoop is gratis toegankelijk!m Locatie stuntverkoop Intersport DUO:, Amstelhof
Health Club, Noorddammerweg 30,
1424 NX Uithoorn/De Kwakel. Openingstijden stuntverkoop:Maandag
18 april: 18.00-21.00 uur, Dinsdag
19 april: 10.00-21.00 uur, Woensdag
20 april: 10.00-17.00 uur.
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad

OOK speelde: De high Tea
van bakkerij Van Schie
Nieuw in Uithoorn:

Club Bada Bing
Uithoorn - Club Bada Bing is dé
nieuwe uitgaansgelegenheid in Uithoorn. U vindt hen aan de Julianalaan 18. Voor iedereen van 25 jaar
en ouder de plaats voor een gezellige avond uit. Iedere vrijdag en zaterdag geopend en regelmatig zijn
er evenementen. Ook wordt heerlijke muziek gedraaid. Op 23 april is
er live muziek van de Schotse band
Kerryvore. Vanaf 21.00 uur staat de
deur voor je open. Skerryvore, bestaande uit 7 leden, is een prijswinnende folkrock band die wereldwijde bekendheid geniet.
De band is gevestigd in Glasgow en
geeft optredens in o.a. Europa, de
USA, het Midden-Oosten en China.
In 2015 vierde Skerryvore het tienjarig bestaan en brachten zij tevens
het nieuwe album “Decade” uit. De
muziek wordt gekenmerkt door invloeden van rock, pop, jazz en coun-

try, zonder de traditionele Keltische
“roots” uit het oog te verliezen.
Tijdens de Europese tour is het optreden in Bada Bing het enige optreden op Nederlandse bodem.
Kom genieten van Skerryvore in een
persoonlijke, sfeervolle setting! En
laat deze unieke kans op een super
gezellige avond niet voorbij gaan.
Tickets zijn verkrijgbaar voor 12,50
via de website www.badabinguithoorn.nl.
Koningsnacht
Met koningsnacht is Club Bada Bing
natuurlijk ook geopend en speelt er
een leuke band.
Als men met een groep van minimaal 4 mensen binnenkomt die
avond ontvangt deze groep een fles
drank en iedereen die iets oranjes
om of aan heeft ontvangt een gratis drankje.

De Ronde Venen - Toneelvereniging OKK uit Mijdrecht kreeg het
weer voor elkaar. Zij zetten weer
een stuk neer waarbij je van het begin tot het eind plezier en lol had. Zo
nu en dan was het toneelspel niet
meer te verstaan door de enorme
lachsalvo’s vanuit de zaal. Iedereen,
maar dan ook werkelijk iedere spelers was geweldig.

De High Tea , van bakkerij van Schie
. Het geheel speelde zich af in een
bakkerswinkel, waar ( zonder dat
het bakkersechtpaar Van Schie het
wisten) onder de toonbank wiet verkocht. Zij had al;s code naam hiervoor ‘ high tea’. Toen echter het
echtpaar van Schie in de zaak high
tea’s gingen verzorgen en de politie
lucht kreeg van de wiet verkopen,
was de chaos compleet. Als er dan
ook nog een bakkersknecht rondloopt die alles uit zijn handen laat
vallen en iedere keer ‘sorry’ roept
en een ‘undercover agent’ dagenlang in de bakkerij De krant zat te
lezen (de Nieuwe Meerbode) en zo
de boel in de gaten hield. De spelers
zorgde voor een hilarisch, chaotische spel. Toen de wiet verkopende verkoopster ineens wiet moest
lozen en dit deed in de thee, die opgedronken werd door de bakker en
zijn vrouw, de undercover agent en
nog een klant, was de chaos compleet. Uiteindelijk kwam alles weer
op zijn pootjes terecht. Het publiek
had weer een geweldige avond gehad.
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Lentekriebels bij Bril & meer Optiek
Vinkeveen - Bril & meer optiek is
nu ruim een half jaar open en we
hebben onze draai goed gevon-

den. Op 17 maart stonden we zelfs
op het finale-podium voor de startende onderneming van De Ronde

VIOS Seizoenpresentatie
plek. Dat is dus Sporthal De Phoenix geworden.

De Ronde Venen - Op zondagmiddag 17 april vindt in sporthal
De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht de VIOS Seizoenpresentatie plaats. De zaal gaat om 13:30
uur open en om 14:00 uur start het
zeer aantrekkelijke programma.

Proostdijschool
In het gevarieerde programma passeren, jong en oud, aanstormend talent en de gevestigde orde. Zo geven de leerlingen van de Proostdijschool acte de présence. VIOS is
dit jaar een scholenproject gestart
waarin een aantal klassen van de
Proostdijschool een tiental muzieklessen krijgt van Erik van der Heijden. Erik is zelf op jonge leeftijd bij
VIOS op trompet begonnen en is in-

Venen 2016! Daar zijn we erg trots
op en geeft ons het vertrouwen dat
we op de goede weg zijn. Ondertus-

sen zitten we niet stil en hebben we
onze service verder uitgebreid met
het uit handen nemen van de declaratie naar uw zorgverzekering.
Verder kunt u bij ons gebruik maken van bezoek aan huis en hebben we onze winkel goed rolstoel
toegankelijk gemaakt. Bril & meer
Optiek heeft een aantal mooie acties op de kalender staan. Houd ons
daarom goed in de gaten en volg
ons op Facebook of via de website
www.brilenmeer.nl . Zo is dit voorjaar een spetterende actie met onze nieuwste zonnebrillen van start
gegaan! Maar ook de gewone brildrager en natuurlijk de contactlensdragers komen deze maand ruimschoots aan bod. Moeders gaan we
met Moederdag extra in het zonnetje zetten en voor de vaders hebben
we in het weekend van Vaderdag
een speciale Porsche Design dag in
de planning staan.
Heeft u ook wel eens in een echte Porsche willen zitten? Reserveer
dan zaterdag 18 juni alvast in uw
agenda want dat evenement mag u
zeker niet missen.
Voor meer informatie kom gezellig
langs of kijk op www.brilenmeer.nl

middels afgestudeerd aan het conservatorium. Het scholenproject is
overigens financieel mogelijk gemaakt door het Ronde Venen Fonds,
het Prins Bernard Cultuurfonds en
de gemeente de Ronde Venen.

maat. Verleden en heden ontmoeten elkaar is deze 12 minuten durende show. We voorspellen een feest
van herkenning, momenten van verwondering en aangenaam toeven in
De Phoenix.

Première
VIOS zou VIOS niet zijn als er niet
wat speciaals te beleven zou zijn.
Want naast de grote verloting met
prachtige prijzen, de spectaculaire GirlPower twirlacts, melodisch en
ritmisch slagwerk, het opleidingsorkest en populaire blaasmuziek, gaat
de nieuwe taptoeshow “Past en Present” in première. Na de U2- de CSIshow, alweer de derde show van for-

Toegang
De toegangsprijzen zijn in ieder geval niet van deze tijd. Dit ruim 2 uur
durende spektakel kost u 4,00 per
persoon en kinderen tot 12 jaar mogen voor 2,50 naar binnen. Kaartjes
zijn ook in de voorverkoop te verkrijgen bij Primera De Jong, De Lindeboom 16A, 3641 EX Mijdrecht en
fam. Van der Linden, Snippenlaan 31,
3645 KS Vinkeveen (0297-261291).

De Phoenix
Net als voorgaande jaren laat VIOS tijdens de Seizoenpresentatie
zien en horen waar ze op dit moment mee bezig is en wat de verschillende onderdelen van de muziek- en twirlvereniging in de nabije
toekomst zullen brengen. Deze keer
niet in de oude vertrouwde Meijert.
Omdat de Meijert op 29 november
2015 door een felle brand in de as
werd gelegd, moest uitgekeken en
-weken worden naar een andere

Opbrengst draagt bij aan onderhoud en structuur Vinkeveense Plassen

Unieke privé eilandlocaties in de verhuur
Vinkeveen - Komend weekend
gaat het vaarseizoen weer van start
in Nederland. Watersporters en waterrecreanten kunnen tot 15 oktober
weer hun hart ophalen om te genieten van datgene wat ons land allemaal in dit genre te bieden heeft.
Wie dit jaar zou kiezen voor een vakantieperiode, bijvoorbeeld twee
weken, een midweek, lang weekend of anderszins op de Vinkeveense Plassen, kan dat op een bijzondere manier doen via ‘Happy Island’.
Een belevenis is namelijk een privé eiland te huren. Dat kon overigens vorig jaar al en was toen een
geheel nieuw item. In dat seizoen
werd het gezien als een ‘pilot project’ waarvoor overigens door veel
vakantiegangers graag gebruik van
werd gemaakt. Vanuit de gedachte
‘deeleconomie’ kwamen vijf Rondeveense ondernemers (Paul Verheul,
Peter Meijer, Peter Bosboom, Ricardo van Schie en Frans Roos) begin
vorig jaar op het idee gezamenlijk
een recreatief bedrijf te starten onder de naam ‘Happy Island’, Dit met
als doel eilandjes in privébezit namens de eigenaren en onder voorwaarden te gaan verhuren aan recreanten die op een andere manier
van de Vinkeveense Plassen willen genieten. Te vergelijken met het
Air B&B principe in Amsterdam. Intussen is Happy Island tot een volwaardig bedrijf uitgegroeid waarbij

elk van de vijf betrokken ondernemers voor een bepaald deel verantwoordelijk is. Men is overigens wel
een poosje bezig geweest om eigenaren van de eilandjes op te sporen en met hen in overleg te gaan
of zij het een idee zouden vinden om
hun privébezit gedurende het zomerseizoen (van 16 mei tot 16 september) aan derden te willen verhuren. Een ruim aantal voelde daar
wel wat voor, sommigen niet. De opbrengst wordt via een verdeelsleutel
zodanig opgesplitst dat een gedeelte ervan door de eigenaren van de
eilanden wordt gebruikt om onderhoud aan de eilanden uit te (laten)
voeren voor behoud van de unieke
structuur en met name aan de beschoeiing van hun bezit. Tevens om
de voorzieningen in stand te houden en waar nodig te vervangen. De
eilandjes, legakkers, water en natuur vormen een combinatie die garant staat voor (watersport)recreatie,
rust en ontspanning. Voor alle eilanden in de verhuur geldt dat als je de
huurprijs met elkaar deelt op de keper beschouwt de kosten best meevallen. Bovendien draagt men bij in
het behoud van de Plassenstructuur
op de lange termijn.
Plassen op z’n best
Kort gezegd: men huurt voor een
bepaalde periode een compleet of
gedeelte van een privé eiland, al dan

niet inclusief de nodige voorzieningen. De locaties worden daartoe in
drie verschillende varianten aangeboden, te weten Adventure-island,
Premium-Island en Exclusive-Island.
Deze eilanden die voor dit doel in
huur worden aangeboden, zien er
goed verzorgd en onderhouden uit.
Huurders hoeven dus zelf niets aan
het onderhoud te doen, geen gras te
maaien o.i.d. Afhankelijk van het type eiland en de voorzieningen kan
men ‘er zo op’. Met diverse losse opties kunnen er (luxere) voorzieningen bij worden gehuurd. Zie voor
een impressie van de eilanden, prijzen en veel meer specifieke informatie www.happy-island.nl. Bij een verblijf op een van de privé eilanden ervaart men de Vinkeveense Plassen
op z’n best en staat garant voor een
prachtige en ‘natuurlijke’ zomervakantie. Mits het ook mooi zonnig en
warm weer is! Maar dat kunnen de
aanbieders helaas niet garanderen...
“Er zijn wel voorwaarden waar je als
huurder aan moet voldoen. Bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken
door lawaai, geen afval achterlaten,
netjes met de aanwezige voorzieningen omgaan enzovoort. Eigenlijk allemaal heel logische dingen,” vertelt
Paul Verheul. “Wij ‘ontzorgen’ degene die het eiland huurt. Aan ons de
taak dat het er netjes is, dat de voorzieningen aanwezig en schoon zijn,
met eventueel een welkomstdrankje en noem maar op. We hebben inmiddels een tiental eilanden in de
verhuur. Ze zijn uitsluitend per boot
bereikbaar. Wie geen bootje heeft
kan dat voor een schappelijk bedrag bij ons huren. Ideaal bijvoorbeeld ook voor wie een visweekendje met familieleden of vrienden wil
organiseren. Vanzelfsprekend is het
ook mogelijk om in de zakelijke sfeer
(teambuilding) eens een eilandje af
te huren. Vorig jaar hebben we heel
enthousiaste reacties mogen ontvangen van mensen die een eiland
hadden gehuurd. Weet je overigens
dat er wel zo’n 500 eilanden zijn op
de Vinkeveense Plassen? Of ze allemaal geschikt zijn voor verhuur is
natuurlijk de vraag. Maar de poten-

tie is er! Er komt bij dat wij degenen
die een eiland voor een bepaalde
tijd huren ook wijzen op veel recreatieve mogelijkheden op en rond de
Vinkeveense Plassen en niet te vergeten de horeca die zich rondom op
diverse plaatsen manifesteert. Misschien kunnen we in overleg met
andere ondernemers via kortingsbonnen bezoek aan hun gelegenheden aantrekkelijk maken. Zeker
is wel dat bezoekers van de Vinkeveens Plassen ’s avonds ergens een
hapje gaan eten. Met kortingsbonnen zou je daar meer richting aan
kunnen geven.” Aldus Paul.
Samenwerken
Peter Meijer vult aan: “De bedoeling
is dat we op den duur als ondernemers niet alleen in de horeca, maar
ook op andere terreinen zoals winkels en bedrijven op het gebied van
vrijetijdsbesteding, met elkaar kunnen samenwerken om de recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen te intensiveren. Natuurlijk met
behoud van schoon water en natuur en niet te vergeten de unieke
structuur van de plassen, de legakkers en de zandeilanden. Ondernemers en winkeliers zouden zich aan
onze site kunnen linken om ook bekendheid te geven aan hun activiteiten. Er zullen best veel gegadigden
zijn om een samenwerkingsverband
op te bouwen. Particuliere eigenaren van eilandjes en andere stukken
grond rond de Plassen kunnen door
deze te verhuren geld genereren en
opzij leggen voor onderhoud en behoud van hun bezit. Daarmee wordt
tevens een bijdrage geleverd aan
het in standhouden en aanzien van
de hele structuur. Zo snijdt mes aan
twee kanten. Dat is mede een van
de doelstellingen waarom wij het
verhuur van eilanden als een vorm
van bedrijvigheid hebben opgezet.”
Wilt u meer weten? Bezoek dan de
website www.happy-island.nl maar
eens. Daar ziet en leest u veel meer
over de huur van eilanden, de verschillende opties, data om een eiland te reserveren en zo meer. Ook
voor eigenaren van eilandjes staat
er interessante informatie op!
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KUNSTCOLUMN DEEL 3

KUNSTt
scha
Wederom reizen we
af naar het verre
Indonesië, alwaar
onze vriend/chauffeur
Ketut ons op het
vliegveld staat op
te wachten met een
vriendelijke glimlach.
Moe van de reis brengt hij
ons naar het hotel, waar het
personeel in een dubbele rij
ons staat op te wachten. Eenmaal uit de auto gestapt,
maakten zij een diepe buiging en hingen een bloemenkrans om ons nek. Wij zijn
trouwe hotelgasten die vaak
terugkomen als het ons goed
bevalt. Als blijk van waardering krijgen wij bij aankomst
altijd zo’n ontvangst, een upgrade naar een “nog” mooiere kamer, voorrang bij de restaurants, vaak een privé tafel en nog veel meer verwennerij. Toen wij voor het eerst
in Indonesië kwamen, moesten wij vooral wennen aan
de vriendelijkheid van deze mensen , dat wil zeggen
dat we meer wantrouwend
waren. Zo ook een keer dat
onze zoon zijn “Pokémon”
speeltjes ergens had laten
liggen, en nog een keer zijn
Gameboy ergens had vergeten. Aangekomen in het hotel kwam de dame van guest
relations naar ons toe met de
mededeling dat er een man
onderweg was met wat spullen. Eh spullen…., wij liepen
schuchter naar de man toe,
maar bleven wel in de buurt
van de security. De man gaf
ons de Gameboy en de Pokémon speeltjes in ons handen
en zou zo weer weggaan.
Deze meneer heeft gewoon
twee uur gereden om dit achter onze kont aan te brengen,
en wij wantrouwend bij de security staan…. Hij wilde geen
fooi, niets drinken of eten, hij
zei gedag en ging weer. Wat
een goedheid zit er in deze mensen, hier zouden wij
nuchtere en wantrouwende
Nederlanders wat van kunnen leren. Ketut stond de volgende ochtend al klaar met
zijn taxi, en gingen op weg
naar een galerie van de kunstenaar Made. Van te voren
waren wij al gewaarschuwd,
dat we een hoop geduld
moesten hebben daar Made
een Boeddhist was. We kwamen er al snel achter wat ze
hiermee bedoelden. Ondanks
onze afspraak was Made
nog niet aanwezig daar hij

aan het “bidden” was.
Na anderhalf uur maakten we kennis met Made en
leerden een gedreven boeddhist kennen. Hij maakte zelfs
zijn schilderijen volgens het
boeddhisme, onze belangstelling was gewekt en hij
nam ons mee naar zijn “werkplaats”. Vol verbazing en bewondering luisterden we naar
zijn uitleg over zijn schilderijen. Alles heeft een betekenis in zijn werken. Zo lopen
er “dierensporen” door zijn
werken, die hij daadwerkelijk
door een diertje bijvoorbeeld
een slak of kevertje over zijn
schilderij liet lopen. Met deze
kennis kijk je echt anders naar
een kunstwerk, maar dan wel
in de goede zin. Na vele onderbrekingen van bloemoffers
en bidden, zijn we overeengekomen dat hij een prachtige collectie voor ons ging
maken. Wat een bijzondere
man. Wij zijn nog meerder
keren in zijn galerie geweest
om te kijken naar de vorderingen die hij maakte met onze
collectie, tot hij ons uiteindelijk vroeg om te komen kijken
daar de collectie klaar was.
Aangekomen met een grote bos bloemen waar hij gek
op was, vielen we om van
verbazing. Hij had de gehele galerie ingericht met onze
collectie, dit hadden we nog
nooit meegemaakt. Onder
het genot van een hapje en
een drankje konden we “uitzoeken” wat we mooi vonden. Het heeft duidelijk ook
zijn nadelen dat alle werken mooi hangen, want uiteindelijk hebben we een hele grote collectie aangekocht
d.w.z. meer dan gepland….
(40 schilderijen) Helaas kregen we het slechte nieuws
in 2013 te horen dat Made
door een auto ongeluk veel te
vroeg om het leven was gekomen. Hij was een bijzondere man die bij ons voorleeft in
zijn werken.
Ida Miltenburg

Concert voor a Sisters Hope
De Ronde Venen - Voor de tweede keer in anderhalf jaar organiseert Team SuperSisters een concert waarvan de opbrengst in zijn
totaliteit gaat naar onderzoek naar
borstkanker. Er staat een afwisselend repertoire op het programma
variërend van ingetogen ballads en
breekbare duetten tot vrolijke meezingers en strakke medleys. Vier vocalisten en vier instrumentalisten
nemen u mee op een meeslepend
en gezellig muzikaal avontuur. Het
concert wordt gehouden op vrijdagavond, 10 juni 2016 om 20.00 uur in

de Morgensterkerk, Herenweg 253
Vinkeveen. Kaartjes (10,- per stuk)
zijn te bestellen via e-mail: supersisters@xs4all.nl of telefonisch op
nrs. 2623241 of 287838 (bij voorkeur
tussen 18.00-20.00 uur). A Sisters
Hope is een Stichting die inmiddels
wel bekend is in De Ronde Venen.
Voor de tiende keer op rij organiseert deze Stichting in oktober een
tweedaagse wandeling van 60 km.
Iedere deelnemer brengt minimaal
1.500,- sponsorgeld mee. Door middel van acties proberen de deelnemers dit geld bij elkaar te brengen.
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Van Kouwen Opel gaat
voor de hoogste service!

Koningsdagconcert met
het ROM-koor
Mijdrecht - De Oranjevereniging
biedt u ook dit jaar weer een Koningsdagconcert aan in de Janskerk in Mijdrecht. Het concert wordt
evenals afgelopen jaar verzorgd
door het dit jaar jubilerende ROMkoor uit Mijdrecht onder leiding van
Dirigent Ferdinand Beuse die zal
worden begeleid door James Pollard aan de piano of op het orgel.
Het concert begint om 12.30 uur en
duurt tot 13.30 uur. Het ROM-koor
(Regionaal Operette- en Musicalkoor) bestaat dit jaar 30 jaar en mag
zich nog steeds verheugen in een
grote belangstelling bij jong en oud.
Het repertoire bestaat uit Operetteen Musicalmuziek. Maar ook Opera- en Filmmuziek vormt een belangrijk deel van het repertoire. Uitstapjes naar hedendaagse muziek is

voor het ROM-koor ook niet vreemd.
Kortom het ROM-koor is zeker in
staat de feestvreugde op deze dag
met hun muziek en zang te verhogen. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum zal het ROM-koor op
zaterdag 28- en zondag 29 mei in
Mijdrecht een uitvoering verzorgen
met muziek uit het nieuwe repertoire maar ook een aantal stukken
uit het repertoire van de afgelopen
30 jaar. Tijdens het Koningsdagconcert zult u hiervan alvast een voorproefje krijgen. Uiteraard is er voor
de liefhebbers onder u de mogelijkheid om met een samenzang mee te
doen. De Oranjevereniging nodigt u
van harte uit dit Koningsdagconcert
bij te wonen.
Met dank aan Peter Pasman
voor de foto .

Regio - Van Kouwen is sinds het
begin van dit jaar een nieuwe weg
in geslagen. Het bedrijf is sinds 1 januari weer uitsluitend gespecialiseerd in het merk Opel en stelt alles in het werk om een 10 als klanttevredenheidsbeoordeling te krijgen! Theo van Kouwen, directeur/
eigenaar van Van Kouwen Opel zegt
hierover het volgende: “Wij zijn de
enige dealer in Nederland die een
gratis vervangende Opel Karl meegeeft tijdens onderhoud én lage bedragen hanteert voor grotere vervangende auto’s. Daarnaast laten wij ook nog dagelijks een gratis
klantentaxi rondrijden vanuit onze
vestiging in Amsterdam. Ook gaan
wij voor het leveren van topkwaliteit van onze werkzaamheden en
diensten, en daar wil ik persoonlijk
heel serieus op toezien.” Van Kouwen biedt de Opel rijder een compleet pakket waarmee de klant volledig wordt ontzorgd. Dit houdt het
volgende in:
- De 5 plus actie, 10% korting op
onderhoud en reparatie voor auto’s ouder dan 5 jaar voor alle
myOpel leden.
- De 10 plus actie, 20% korting op
onderhoud en reparatie voor alle
auto’s ouder dan 10 jaar.
- APK keuring voor maar 29,- all
incl. voor alle myOpel leden.

- Gratis pechhulp verzekeringen
voor 1 jaar (OAP) na het laten
uitvoeren van en kleine of grote beurt ter waarde van minimaal
€95,-.
- Gratis vervangende myOpel Karl
tijdens het uitvoeren van de onderhoudsbeurt voor alle Van
Kouwen myOpel leden, ter waarde van 30,-.
Als myOpel klant met een auto van 5
jaar of ouder heeft u dus al snel voor
130,- aan GRATIS extra’s! Dit is een
aanzienlijk voordeel dat een universele reparateur u niet kan bieden.
In de vestiging in Aalsmeer kunnen klanten sinds 1 december ook
weer terecht voor een nieuwe Opel.
Hiermee heeft Van Kouwen 3 vestigingen met een showroom met
een grote sortering nieuwe Opels in
Amsterdam Zuidoost, Aalsmeer en
Hoofddorp. Sinds afgelopen weekend staat ook de nieuwe Opel Astra
Sports Tourer in deze showrooms!
Kia in Aalsmeer
In Aalsmeer is de Kia rijder nog
steeds welkom voor onderhoud aan
zijn of haar Kia: daar is Van Kouwen nog officieel reparateur van
het merk Kia.Meer informatie of het
maken van een afspraak kan via de
website www.vankouwen.nl of via
het tel: 020–6500670.

20.00 uur, de lezing is om 20.45 uur.
De toegang (ook voor niet leden) is
gratis.

Nieuws van SeniorWeb DRV
De Ronde Venen - Op 17 mei aanstaande start SeniorWeb DRV in de
bibliotheek te Mijdrecht weer een
Windows 10 cursus. Acht lessen van
twee uur op acht achtereenvolgende dinsdagochtenden tussen 10 en
12. Deze cursus is gesplitst in twee
delen. De eerste vier lessen omvatten de Windows Apps, Internet en
Email. U leert dan hoe apps in elkaar zitten, hoe Windows 10 ingesteld kan worden, omgaat met Internet programma’s en hoe uw huidige emailprogramma aan de nieuwe
omgeving kan worden aangepast.
Het tweede viertal lessen omvat be-

van bewonersplatforms, gemeente De Ronde Venen, GroenWest en
Stichting Tympaan-De Baat met financiële ondersteuning van de gemeente en GroenWest. De organisatie biedt praktische hulpmiddelen als vuilniszakken en prikkers en
financiële ondersteuning. Flexibiliteit en creativiteit zijn altijd het uitgangspunt. Betrek iedereen en ontdek hoeveel kracht er in uw buurt
is. Samen kunt u zoveel realiseren.
Een gouden idee? Bespreek het met
uw buren! Meer informatie op www.
goudinjewijk.nl Twitter @goudinjewijk. Email goudinjewijk@derondevenen.nl

standsbeheer met de Windows verkenner. U leert dan orde brengen
in uw verzameling documenten, uw
vele foto’s, uw filmpjes en muziekstukjes, backup’s maken en wat Internet dienaangaande te bieden
heeft. Gelet op onze ervaringen een
niet de missen onderdeel. Afhankelijk van uw eerder opgedane kennis kunt u inschrijven voor deel 1,
voor deel 2, of voor beide delen samen. Het maximaal aantal cursisten
per les is beperkt tot zeven. Inschrijven kan op telnr. 0297-282938, of 06
5345 4196 of een emailtje naar seniorwebdrv@gmail.com.

De Ronde Venen - Op 21 april
2016 komt de heer Floor Groenendijk, bedrijfsleider van de Kringkoop
Mijdrecht bij de Chr. Vrouwenbeweging Passage Mijdrecht vertellen over hoe e.e.a. verloopt in deze plaatselijke Kringkoopwinkel.
Er worden daar niet alleen spullen
aangeboden en verkocht maar er is
ook elke maandag tussen 14.00 en
15.00 uur gratis een creatief uurtje, om leuke dingen te maken en
er is hulp bij handwerk. Na de pauze wordt door Passage een kleine verkoping gehouden waarvan

de opbrengst voor ons 70 jarig jubileum zal zijn. Als je nog een ongebruikt cadeautje in de kast hebt liggen, bijv. een ketting, broche, sjaal,
beeldje, boek, doosje, een paar luxe
tijdschriften of iets dergelijks wat
er nog goed uitziet kun je dit meenemen voor de verkoop. Eigen gemaakte spullen is ook prima zoals
jam, koekjes, cake of wenskaarten.
Locatie : Irene, naast de Janskerk –
Kerkstraat 9 te Mijdrecht
Aanvang: 20.00 uur – Koffie vanaf
19.45 uur. Gasten van harte welkom
ad euro 2,50 p.p.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag, 16 april.
is er weer een verzamelaarsmarkt
van 9.30 tot 13.00 uur in Immitsj,
Windmolen 75 te Mijdrecht.
Er zijn onze stuiverboeken met postzegels, munten, ansichtkaarten en

winkelwagenmuntjes. Kom gezellig
langs, de toegang is gratis.
Voor inlichtingen kunt u terecht op
onze site www.verzamelaarsrondeven.nl en tel. 0297-289322

Voorjaarsexpositie
leerlingen Lidy Tijssen

Vertrek voorzitter Paraplu
Wilnis - Op zaterdag 9 april a.s. legt
voorzitter Riet de Jong-Klein Breteler, de voorzittershamer neer. Zestien jaar lang was Riet bestuurslid
van de stichting. Bijna de helft van
het bestaan van de Stichting (opgericht in november 1980), vervulde zij
achtereenvolgend de functies van
promo-medewerkster, secretaris en
de laatste negen jaarvoorzitter. Dat
de Stichting ‘Paraplu’ een goed geleide organisatie is met continuïteit
van het bestuur blijkt wel uit het feit
dat Riet de Jong pas de derde voorzitter was in het meer dan 35-jarig
bestaan van de stichting. Onder de
soepele leiding van Riet is er veel
tot stand gekomen. Zo werd het hele activiteiten- en cursuspakket van
de stichting volledig aangepast aan
de nieuwe tijd, en de wensen en behoeften van de doelgroep van de
Stichting ‘Paraplu’,

De Ronde Venen - Goud in je wijk
vindt dit jaar plaats op zaterdag 16
april 2016. In verschillende kernen
worden op dit moment leuke ideeën
uitgewerkt om de omgeving samen
nog mooier te maken. Buren gaan
bijna allemaal voor groen goud: van
rozenboog voor Dorpszicht Abcoude tot een fleurig laantje in Wilnis en
van het opruimen van zwerfafval in
Zuiderwaard Vinkeveen tot een exclusief hondenveldje in Baambrugge. Heeft u zelf een idee of wilt u
meehelpen? Kijk op www.goudinjewijk.nl en meld u aan. Een fijne
buurt maak je samen!
Goud in je wijk is een lokaal initiatief

Hans tweede kans

Het mysterie van de
veenlijken
De Ronde Venen - Het meisje van
Yde, de man van Tollund, Rode Frans,
het paar van Weerdinge, de vrouw
van Zweeloo, wat hebben zij gemeen? Allen zijn, vele eeuwen na
hun dood, tot schrik van veenarbeiders in min of meer herkenbare gedaante opgedoken uit hoogveen. Ze
staan bekend als veenlijk. In musea
in Nederland, Denemarken, Duitsland en Engeland zijn er tientallen te
aanschouwen, steeds vaker met een
na geboetseerd hoofd erbij. Waarom
is er geen enkele bij uit onze omgeving? Schaarse bronnen uit oude tijden en wetenschappelijk onderzoek
met moderne methoden hebben veel,
zij het niet alles kunnen oplossen van
de raadselen rond deze schepselen.
Waarom werden zij geofferd en aan
wie? Dinsdagavond 19 april a.s. wekt
Reinier Hopmans, die al vele jaren in
het onderwerp is geïnteresseerd, de
geschiedenis tot leven in een met vele foto’s geïllustreerde en anekdoten
doorspekte presentatie bij de Historische Vereniging De Proosdijlanden
in Mijdrecht. Griezelen is toegestaan!
De lezing vindt plaats na de algemene ledenvergadering in gebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht. De
aanvang van de ledenvergadering is

Veel groen goud tijdens
Goud in je wijk

De administratie en de cursusopzet werden geheel vernieuwd. Ook
de website werd opnieuw ingericht en voorzien van alle mogelijkheden die internet biedt, zoals onder andere inschrijven via internet. De stichting werd organisatorisch gezien klaargemaakt voor de
toekomst. Met dit goede vooruitzicht kan Riet de Jong voldaan terug kijken op de jaren die de ‘Paraplu’ onder haar leiding doormaakte.
Met ingang van het nieuwe seizoen
is het vaste bestuur uitgebreid met 3
nieuwe leden. Op dit moment werkt
het aan het tot stand komen van het
activiteiten programma voor het seizoen 2016-2017 dat binnenkort gepresenteerd zal worden. De voorzittershamer zal worden overgenomen
door Harry van den Dungen, die op
dit moment penningmeester is en al
15 jaren in het bestuur zit.

De Ronde Venen - In het weekend van 23 en 24 april exposeren de
leerlingen van Lidy Tijssen in de Galerie “Boven Verwachting”. Lidy, docent bij stichting Paraplu in Wilnis is
trots op haar leerlingen want de resultaten zijn een bezoekje waardig.
Iedere leerling ontwikkeld een eigen
stijl waardoor de te exposeren werken heel divers zijn. Er zijn abstracte werken te zien die ontstaan door
inspiratie en emotie met gebruik van
natuurlijke materialen zoals zand,
steen en hout. Dit seizoen is er ook
aandacht besteedt aan het werk van
de grote schilder Vincent van Gogh.
De leerlingen hebben hier goed op
ingehaakt en de resultaten mogen
er zijn. Er worden ook figuratieve
werken getoond van dieren bloemen en landschappen. De officiële
opening is op zaterdag 23 april om

13.00 uur die verricht gaat worden
door bestuurslid Jacqueline Adema
van Stichting De Paraplu. De Galerie is gevestigd op het adres: Herenweg 298a in Wilnis en is voor die
gelegenheid op 23 en 24 april van
13.00 tot 17.00 uur geopend. Wilt
u ook een schildercursus met Lidy
Tijssen volgen, aanmelden kan via:
www.stichtingparaplu.nl

Opa’s en oma’s nemen
kijkje op Julianaschool
Wilnis - Vorige week bezochten de
opa’s en oma’s hun kleinkind(eren)
in de verschillende klassen op de
Julianaschool in Wilnis. Soms konden ze hun kleinkind helpen bij het
werken en dat vonden ze wel heel
erg leuk. De opa’s en oma’s zagen
dat het leren op school heel anders
gaat dan in hun lagere schooltijd!

Een digitaal schoolbord, de computer of iPad die een belangrijke plaats
inneemt en van alleen maar klassikaal lesgeven is geen sprake meer.
Ook de kinderen vonden het ontzettend leuk om aan hun opa en oma
te laten zien wat ze allemaal doen
op school. Ze deden dan ook extra
goed hun best!

Komkommers, maskertjes en perzikhuidjes
Mijdrecht - De kleutergroepen
van OBS De Eendracht zijn de komende periode aan het werk met
de methode Schatkist en het thema is ‘Familie’. Hier hoort het verhaal ‘De mooiste moeder’ bij. In dit
verhaal gaan Anne haar moeder
een dagje heerlijk verwennen met
onder andere een bloemenbad en
een zelfgemaakt gezichtsmaskertje.
Deze week hebben de kleuters dit
gezichtsmasker ook gemaakt samen met de juf. In een grote kom
ging een ei, een beker yoghurt en
een beetje citroensap. Dit ging op
de gezichten en om het af te maken plakjes komkommer op hun
ogen. Oh, wat hadden ze allemaal
zachte wangen de rest van de middag! Misschien een leuke beautytip
voor alle mama’s zo vlak voor moederdag?
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Nieuwe clubkleding bij
TV De Ronde Vener
Mijdrecht - In navolging van drie
jaar geleden is er wederom aan de
leden van TV De Ronde Vener de
mogelijkheid geboden om clubkleding aan te schaffen. Dit jaar is
er gekozen voor kleding van Sjeng
Sport. Ongeveer 150 leden hebben
hier gehoor aan gegeven en beschikken nu over mooie nette clubkleding. Voor de verenging geeft
dit een mooie uitstraling naar buiten toe tijdens de competitie wed-

IVN Opmerkzame Wandeling

strijden en toernooien. Mede door
de bijdrage van een aantal sponsoren hebben de leden tegen een zeer
gereduceerd tarief dit tennis tenue
aan kunnen schaffen. Namens de
verenging bedanken wij Intersport
Duo, Peugeot Hans Lammers, Van
der Wilt verwarming en airconditioning, Sportkrant Amstelland, Automotive-centre Van Nieuwkerk, CTO,
GT Bunck en de Rabobank voor hun
bijdrage.

Argon en ARC delen de
punten
Mijdrecht - In een spannende
wedstrijd verzuimde Argon om in
de eerste helft de wedstrijd te beslissen, een handvol mogelijkheden werden niet benut. In het vervolg bleek dat Argon zoveel kruit
had verschoten dat het scoren onmogelijk bleek.

Mauro Suyten is pupil van de week
Mijdrecht - Pupil van de week is
deze week Mauro Suyten. Hij is 9
jaar. Mauro kon niet wachten om op
voetbal te gaan. Hij ging altijd bij zijn
grotere broer Damián kijken. Mauro
is gestart bij de mini’s en speelt inmiddels in de E8, een leuk team en
ze gaan momenteel aan kop. Mauro
speelt het liefste voor, maar ook in
de verdediging staat hij zijn mannetje. Mauro wil graag zo lang en zoveel mogelijk voetballen. Ook na de
wedstrijden is hij vaak nog met zijn

broer en vriendjes op de velden van
Argon te vinden. Toen Mauro nog
in de Champions League voetbalde,
mocht hij een paar keer invallen in
het D-team van zijn broer, dat was
erg spannend en ging hartstikke
goed, en hij had zelfs een keer bijna
gescoord als CL-pupil in de D. Mauro is groot fan van Ajax, en Klaassen in het bijzonder. Als hij groot is,
wil hij graag een keer naar een wedstrijd van Real Madrid.
Foto:sportinbeeld.com

Mijdrechts kwartiertje
De eerste twintig minuten waren voor zeker voor Argon, Cyrano
Morrison, Ian van Otterloo en Jesse
Stange waren dichtbij een doelpunt
maar het was allemaal net niet. Een
pass van Stange op Van Nieuwkerk
werd wel ingeschoten maar keeper
De Leeuw stond op de goede plek.
Even later werd een inzet van Stange door Knoester van de lijn gehaald en een kwartier voor rust had
Ian van Otterloo de openingstreffer op zijn schoen, Soner Gedik gaf
de bal op maat maar Van Otterloo
schoot over. De uitvallen van ARC
waren schaars maar wel gevaarlijk,
Jasper Werkhoven moest assistentie verlenen in de doelmond door de
bal weg te koppen. Doelman Antonioli moest een keer naar de uiterste hoek om ARC van scoren af te
houden. Vlak voor rust kreeg Soner
Gedik nog een goede mogelijkheid

maar keeper Van Leeuwen kon nog
net zijn achter de bal krijgen.
Kruit verschoten
In de tweede helft bleek dat Argon
zijn kruit had verschoten, de vele lange ballen die de aanvallers te
verwerken hadden gekregen eisten hun tol. Argon was niet echt in
staat om goede kansen te creëren.
We zagen wel een kopkans voor
ARC van Beukenholdt maar Antonioli had daar geen moeite mee.
Jesse Stange haalde ook gevaarlijk
uit maar de keeper van ARC stond
op de goede plek. Argon wisselde
nog wel, Lorenzo Zorn, Bas Pel en
Mitchell Vorstman kwamen in het
veld voor Soner Gedik, Wouter Winters (geblesseerd) en Jesse Loenen. Veel maakte het allemaal niet
meer uit. Van Leeuwen leverde namens ARC nog een schot op doel af
en Argon, ondanks veel hoekschoppen, zag geen mogelijkheid om het
net te laten trillen. Vijf minuten voor
het eindsignaal van scheidsrechter
Van den Helder deed Cyrano Morrison nog een poging maar zijn schot
ging naast. Een teleurstellend resultaat, vooral gezien het spelbeeld in
de eerste helft.
Foto: sportinbeeld.com

Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Dit is een nieuwe activiteit.
Inmiddels zijn er drie wandelingen
geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen.
De route leidt door de Demmerikse
Polder waar altijd iets nieuws te beleven is. De aprilwandeling is maandag 18 april en start om 13.00 u. De
polder ademt voorjaar, komt u meeademen? De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel elke maand de veranderingen in de
natuur langs eenzelfde route op te
merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te raken. Elke
maand zal de wandeling op een ander tijdstip plaatsvinden en op een
andere dag in de week. Het gaat om
‘wandelen met aandacht’. Iedereen
die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is welkom. Houd de lokale

media in de gaten, kijk op de website van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn , of bel
natuurgids Elza Vis 06-23150498.
Lengte: ca 8 km.(2½ uur). De meiwandeling is op dinsdag 17 mei en
start om 19.00 u. Er is ook een groep
op Facebook onder de naam : IVN
Opmerkzame wandelingen. Het is
een besloten groep en je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je
ook de berichten kunt lezen en je
kunt een verzoek sturen als je lid
wilt worden.

CSW F3 wint van Victoria
Wilnis - Zaterdagochtend 9 april.
De zon komt al voorzichtig te voorschijn op deze vroege zaterdag ochtend. De dauw ligt nog op het gras
en er heerst vooral nog rust op de
voetbalvelden bij CSW. Alleen de
twee jonge voetbal teams uit Wilnis
en Loosdrecht zijn alvast aan het inschieten voor de wedstrijd die gaat
komen. Wachtend op het fluitsignaal van de scheidsrechter. Door de
dauw op het gras was het voor de
mannen uit de F3 even wennen aan
het zware en natte voetbalspel. De
twee teams zijn goed aan elkaar gewaagd en het spel gaat geleidelijk
op. Met Nathan, Joey en Bjorn als
sterke verdedigers in de achterhoede is het moeilijk doorkomen voor
de Loosdrechtse voetbalclub. Door
een goed samenspel tussen Twan,

Jayden en Jeroen weet Kick het eerste doelpunt in de wedstrijd te scoren. In de tweede helft valt opnieuw
een doelpunt. Vanuit een corner genomen door Kick, gaat de bal via het
hoofd van de tegenstander in het
doel. De jonge CSW’ers zijn uitzinnig van vreugde. Het team uit Loosdrecht vecht terug met een paar
prachtige aanvallen op het doel van
CSW. Maar met Finn en Wessel (om
toerbeurt keeper en speler) als tijgers die hun doel bewaken, is het
voor de club onmogelijk om een
doelpunt in deze wedstrijd te scoren. Met een mooie verdiende 2-0
lopen de jonge CSW-ers trots, moe
en voldaan terug naar de kleedkamers om daarna uiteraard hun overwinning in de kantine te vieren!
Foto:sportinbeeld.com

Clubkampioenschappen
Judoschool Blaauw

Geslaagde “klus”kangoeroe
training bij De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
organiseerde korfbalvereniging De
Vinken een meetrainochtend voor
de jongste leden. Enthousiast namen twaalf vier en vijf jarige deel
aan deze thema training. Er werden
allemaal leuke spelletjes gedaan om
zo via een leuke manier in aanraking met de sport korfbal te komen.
Klussen
Tijdens het zaalseizoen is er hard
geklust aan het nieuwe kunstgrasveld en de accommodatie er omheen. Het thema van deze meetrainochtend was dan ook snel gekozen. Zo werd er tikkertje gespeeld
met bouwhelmen en konden de kinderen bouwstenen verdienen door
te scoren door de korf. De meeste eigen leden hadden een vriendje of vriendinnetje meegenomen of
de kinderen hadden gereageerd op
de flyers die op de basisscholen hingen. Hierdoor hadden we een mooie
opkomst van twaalf kinderen die
onder het toeziend oog van de ve-

le aanwezige ouders en de heerlijke
voorjaarszon spelenderwijs kennis
maakten met korfbal. De kinderen
namen vol enthousiasme deel aan
alle onderdelen en werden op het
einde getrakteerd op een heerlijke glaasje limonade met een mooie
tas met gadgets en een strippenkaart om nog een keer te komen
mee trainen.
Kangoeroes
Al vanaf vier jaar kun je terecht bij
De Vinken. Je wordt dan een kangoeroe. De kangoeroes trainen één
keer in de week op zaterdagochtend van 10 tot 11uur op Sportpark
de molmhoek, mijdrechtsedwarsweg 4. Dit houdt in dat zij op een
zeer speelse wijze kennismaken met
o.a. de korf en de bal. Zij spelen nog
geen korfbal en dus ook geen wedstrijden. Een paar keer per jaar zijn
er speciale kangoeroefeestjes. Voor
meer informatie over korfbal en De
Vinken kijk dan eens op onze internetsite: www.de-vinken.nl

Wilnis – Afgelopen weekend zijn
bij Judoschool Blaauw het tweede weekend van de clubkampioenschappen gehouden. Deze week
waren alle meisjes aan de beurt en
de jongens met geboortejaren 2005
en 2006. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden, die genoten van de
wedstrijden, begonnen de jongste
meisjes en jongens aan de wedstrijddag. De kinderen waren verdeeld op leeftijd, gewicht en kleur
band in poules. Ook voor degene die net op judo zitten waren er
aparte poules gemaakt. Indien er
een judopartij onbeslist was moest
de winnaar via de golden score regel bepaald worden. Bij een aantal
poules moesten er beslissingwed-

strijden gedraaid worden om te bepalen wie er zich uiteindelijk clubkampioen mocht noemen. Er waren
dan ook veel verrassende uitslagen.
Na deze leuke en gezellige tweede dag waarbij elke judoka een prijs
in ontvangst mocht nemen mogen
de volgende leden zich clubkampioen van 2016 noemen: Amber de
Groot, Bram Koot, Felix Ekkelkamp,
Iris Swagemakers, Jens van der Weijden, Justin Geerts, Lisa Zurcher,
Liza Cherepanova, Luuk Haarman,
Peter Idema, Reinier Ruizendaal,
Zeline Verkade Volgende week zijn
de oudere jeugd en de senioren
aan de beurt. Wilt u meer informatie over judo bij judoschool Blaauw
kijkt u dan eens op de site www.judoschoolblaauw.nl.

GVM’79 Succes op finale
Mijdrecht - Zaterdag 9 april stond
in het teken van de finale 3/4 kamp
te Soest. Dit jaar namen 2 teams van
GVM deel aan de 4 kamp, 1 jongens en 1 meisjes team. De wedstrijd voor de 4 kamp vond in de
middag plaats, wat de jongens nog
de gelegenheid bood om in de ochtend hun reguliere training te doen.
Tijdens de training hebben de jongens de puntjes op de i kunnen zetten wat resulteerde in een mooie
2de plaats in de wedstrijd. Het eerste onderdeel tijdens de wedstrijd,
de rekstok ging nog wel een beetje stroef, maar daarna liep alles heel

goed. Met mooie scores tot gevolg.
Meteen na de jongens wedstrijd
waren de meisjes aan de beurt. De
meisjes hadden niets aan het toeval overgelaten, waren helemaal
klaar voor de wedstrijd en zelfs een
mascotte meegenomen. Het eerste
toestel de brug ging erg goed. De
meiden lieten een strakke oefening
zien.
Ook op de andere toestellen ging
het goed, maar op de lange mat
ging het net iets minder geolied. In
een sterk veld met 12 teams waarin
de verschillen klein waren, werden
de meiden uiteindelijk 6de.
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Spel & Sport het bos in
Wilnis. ‘Sportgroep 13’ van Spel &
Sport De Ronde Venen die donderdagsmorgens van 8.30 tot 9.30 enthousiast onder leiding van docente Henny Aafjes braaf alle oefenin-

gen en sportgenoegens over zich
heen laat komen, gaat er met elkaar ook wel eens op uit. De hechte groep deelnemers wisselt de ‘bewegingstherapie’ in de zaal bij mooi

weer nogal eens af door naar buiten
te gaan en combineert dan het nuttige (bewegen) met het aangename (hapje en drankje). De ene keer
is het bowlen, een andere keer is

het roeien, soms wordt er een flink
rondje gefietst of een stevige boswandeling gemaakt. Behalve met
elkaar het noodzakelijk in beweging
blijven, wordt op die manier ook het
sociale contact onderhouden. Afgelopen donderdag werd er gekozen voor een 5 km boswandeling in
het Corversbos op het landgoed van
Natuurmonumenten Gooi en Vechtstreek te ’s-Graveland (Boekestijn,
Schaep en Burg, en Bantam) met na
afloop een voedzame lunch in het
plaatselijke restaurant Brambergen.
Enkele deelnemers waren helaas
verhinderd en staan dus niet op de
foto. De weergoden waren de groep
niet helemaal welgezind, maar het
was goed om lekker in beweging te
zijn en na afloop te genieten van de
lunch. Iets wat zowel het lichaam als
de saamhorigheid ten goede kwam.
Met het voorjaar en de zomer op
komst zijn er tal van mogelijkheden om buiten de zaal van de Willisstee, hoe goed verzorgd en georganiseerd dan ook, met elkaar te sporten of lekker in beweging te zijn.
Wie het zelf een keer wil ervaren
kan donderdagsmorgens heel vrijblijvend (in de Willisstee) eens kennismaken met de groep of een keer
gewoon (gratis) meedoen. Doorgaans wordt hier gesport. Niet altijd
is het luilekkerland buiten! Maar wel
altijd nuttig met oefeningen en een
portie gezelligheid. U bent van harte
welkom dat eens te ervaren!

Noodbrug ligt er bijna
Regio - De Vrouwenakkerse brug is
deze week gestremd voor alle verkeer. Vorig jaar was er veel geluidsoverlast als de brug geopend of gesloten werd. Na lang onderzoek
bleek dat de herrie werd veroorzaakt door een defect lager.
Om het lager te kunnen vervangen moet het bovenste deel van
de brug gedemonteerd worden en
daar wordt nu hard aan gewerkt.
Voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug die maandag geinstaleerd
is. Auto’s en overig verkeer moeten

omrijden via de Hoef of Leimuiden.
Ook het vaarverkeer ondervind hinder van de stremming.
Zij moeten nog veel verder omvaren,
bijvoorbeeld via de Ringvaart van de
Haarlemmermeer en door Amsterdam of via Woerden. De overlast
zou op 19 april voorbij zijn maar uit
een later schrijven van de Provincie
Noord-Holland blijkt dit toch een
aantal dagen later zal zijn.
Vanaf 20 april kan iedereen er weer
door en zijn de bewoners verlost van
de geluidsoverlast.
Foto Ton Kamminga.

De Ronde Venen - Op zaterdag
9 april maakten 2 teams van turnvereniging Atalante uit Vinkeveen
hun opwachting tijdens de regiofinale in Soest. Eén groep verdedigde hun 3e plaats op de 3-kamp en
de tweede groep mocht later op de
middag hun opwachting maken bij
de 4-kamp.
De oefeningen werden door de mei-

den keurig en enthousiast geturnd,
gadegeslagen door de trotse familieleden op de tribune. Helaas was
er deze wedstrijd erg sterke concurrentie wat een podiumplek voorkwam. Ondanks dat mochten de
meiden trots zijn op hun prima prestaties en kan er nu toegewerkt worden naar de onderlinge wedstrijden
eind juni a.s.

Thuiswedstrijd voor de jongste
volleyballers van Atalante

Afgelopen maandag werd er nog hard gewerkt aan de drijvende noodbrug.

1ste Open Keezboard
Toernooi Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdag 8 april was het
in de Argon-kantine een en al gezelligheid. Rede: het 1ste Open
Keezboard Toernooi Mijdrecht georganiseert door Carolien de Groot.
Met 92 ingeschreven deelnemers
was het toernooi al weken geleden
volgeboekt.
Met het inschrijfgeld en een deel
van de consumpties werd er ruim
2000 euro opgehaald. Dit geld is
voor de Stichting4life. Zij realiseren

een onderwijsproject in de sloppenwijken van Nairobi voor kinderen
en creëren werk voor de moeders.
Dankzij sponsering van keurslagerij
Bader, poelier van Egmond, de Huifkar, drankhandel de Zwart en Hen
en Karin Hogervorst konden er aan
het eind van het toernooi wat prijzen verdeeld worden. De winnaar
van de wisseltrofee en de eeuwige
roem waren Truus en Ton Verlaan uit
Mijdrecht.

Repair Café Vinkeveen
Vinkeveen - Maandagochtend 18
april a.s. van 9.30 tot 12.30 is het
Repair Café Vinkeveen weer open.
Bij het Repair Café kunt u terecht
voor reparaties aan kleding (knopen aanzetten, ritssluitingen maken, broeken korter maken, kapotte
zoom, ellebooglapjes op jas zetten),
naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten
etc.- kleine elektrische apparaten,
zoals broodroosters, staafmixers,
lampjes, stofzuigers, boormachine e.d.- computerapparatuur zoals
software aanpassingen aan PC, laptop, Ipad, TomTom - (niet al te grote)
stoelen en krukjes, maar ook poppenmeubilair, fotolijstjes en houten
speelgoed - porselein, aardewerk
lijmen of een gebarsten stofzuiger-

Atalante in regiofinale
van Rayon de Vechtstreek

slang maken. Tevens wat u verder
tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd wilt hebben.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers
aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor u de gratis
reparaties doen van de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u
wacht is er een (gratis) kopje koffie en thee.
Het Repair Café wil laten zien dat
repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen,
de koffie/thee staat voor u klaar!! U
bent op 18 april van harte welkom
voor uw reparaties. Adres: Tuinderslaantje 1, Vinkeveen (in de St. Jozefschool, lokaal 16, ingang tegenover parkeerterrein De Boei).

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 9 april was de toernooidag
voor de jongste volleyballers in handen van Atalante. In de Phoenixhal
streden ruim 50 mini volleybalteams
tegen elkaar, met mooi spel van
team Atalante Minimix en een eerste plaats voor Atalante Girlpower!
In de ochtend stond namens Atalante het team Minimix in de arena.
Op de vorige toernooidag werden ze
heel mooi en verrassend eerste wat
wel betekende dat ze in de hoogste en tevens zwaarste poule van niveau 4 waren ingedeeld. De eerste
partij tegen een team met wat grotere meisjes van SAS uit Uithoorn.
Na een wat stroevere start kwam de
Minimix goed in het spel. Met slimme ballen net over het net van Marijn en harde cross gespeeld ballen van Manouk. Ondanks dat zij
zich goed geweerd hebben, moesten zij wel de meerdere erkennen in
dit oudere team. Dan partij twee tegen een Spaarnestad uit Haarlem.
Het team was aardig gelijkwaardig,
maar de tegenstander maakte het
net iets slimmer af, waar Atalante
moeite mee had. Balletjes net over
het net, in de hoeken of het middengat. Atalante kwam wel wat terug
met goede services van Esmee en
geplaatste ballen van Robin, maar
niet voldoende om de winst te pakken. In de laatste wedstrijd tegen
een ander team van Spaarnestad
kwam Atalante zeer goed uit de
startblokken, met mooie prikballen
van Emily. Beide sets begonnen ze
met een voorsprong. Helaas konden

ze beide sets de voorsprong niet
vast houden. Voor Minimix betekent
dit dat ze volgende keer weer in hun
vertrouwde B poule mogen starten.
Dan Girlpower. Deze meiden spelen op het hoogste niveau, alleen in
tegenstelling tot de minimix waren
zij door de vorige toernooidag naar
de C poule gezakt en dat wilden de
meiden rechtzetten! Als eerste tegen Heemstede. Deze partij liep als
een trein. Alles lukte bij de Vinkeveense formatie. Mooie reddingen
van Daan, mooie smashballen van
Tessa K. En ook allemaal waagden
ze zich aan de bovenhandse serve.
Het werd een walk-over.
Daarna moesten ook zij tegen twee
teams van Spaarnestad. Tegen het
eerste team was de start wat stroever, waardoor de teams aan elkaar
gewaagd waren en ook eindigde in
een gelijk spel. Maar in de tweede set was de geoliede machine
weer terug. Mooie passes en reddingen van Tessa vd W., Maxe met
een mooie bovenhandse serve-serie
en lekkere smashes van Emma, resultaat een puike winst. In de laatste partij werd beslist wie er eerste zou worden. Atalante had aan
een gelijkspel genoeg, tegenstander Spaarnestad moest winnen. En
de Girls maakten het wel heel spannend. Eerste set 17-22 verloren.
Maar ook hier ging de trein weer
rollen en werd het in de tweede set
een “walk-over” 26-10 (!) en dus de
eerste plaats! Op 21 mei, de finale
dag, spelen ook zij weer in hun vertrouwde B poule.

Leerlingen stemmen ook bij stembureau Willespoort
Wilnis - De leden van het stembureau op de locatie van OBS Willespoort in Wilnis verleenden tijdens
het referendum over Oekraïne ook
hun volledige medewerking aan de
leerlingenraadsverkiezing. De verkiezing van deze leden zorgde op
woensdag 6 april voor een lange rij
stemgerechtigde kinderen bij het
stembureau. Ruim tachtig kinderen
uit de groepen 6 t/m 8 brachten hun
stem uit. Daarmee was sprake van
een opkomst van 100%. De stembiljetten werden zorgvuldig geteld door
het gemeentelijk kiescomité. Onder
applaus van hun medeleerlingen
kon de voorzitter van het stembureau, Karin van Dijk, bekendmaken
dat in de leerlingenraad Lodi, Moos,
Jurre, Rover, Mel, Mike en Floor zijn
gekozen. Onder voorzitterschap van
de directeur van de school, Jos van
der Jagt, zal de leerlingenraad binnenkort voor het eerst gaan vergaderen. De gespreksonderwerpen
zullen binnen het bereik van de kinderen liggen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren

zo democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Daarbij le-

ren ze allerlei vaardigheden, zoals
je mening geven, naar elkaar luiste-

ren, overleggen en je achterban vertegenwoordigen.

Weinig nieuws over
collegevorming
De Ronde Venen - In een nietszeggend persbericht laten de CDA,
RVB en VVD weten dat ze er nog
niet uit zijn. Zij melden o.a: “Afgelopen weken hebben de partijen CDA,
VVD en Ronde Venen Belang forse
meters gemaakt om voor het einde van de maand te streven naar
een op hoofdlijnen nieuw coalitieakkoord, inclusief verdeling van de
portefeuilles van de wethouders. Alle dossiers zijn door de vakspecialisten in het gemeentehuis toegelicht
en door de gesprekspartners uitgediept. Er is ook openhartig gesproken over de invulling van de porte-

feuilles van zowel de burgemeester alsmede de drie wethouders. Komende week zullen de besprekingen
opnieuw worden voortgezet, waarbij
er specifiek aandacht zal zijn voor
de financiële situatie aangaande het
sociaal domein en het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zal er worden begonnen met het schrijven van
coalitieakkoord. Het is onze ambitie
om aan het eind van deze week een
conceptakkoord gereed te hebben.
Komende week zal er ook duidelijkheid verschaft kunnen worden over
de personele invulling van de drie
wethoudersposten.”
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Publiek genoot van
humoristische musical

hairspray!
In de aula van het VeenLanden College vond vrijdagavond de laatste
voorstelling plaats van de musical Hairspray. Maanden van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan. Afgelopen week werd de musical maar
liefst drie keer opgevoerd, waarvan één keer voor leerlingen uit groep
7 van de basisscholen. Er is heel veel werk verricht door de spel-, dansen zanggroep. Ook aan de techniek, het decor, de kostuums en de
grime is veel werk besteed. De spanning liep soms hoog op, maar als
je ziet wat er allemaal bij komt kijken is dat geen wonder. Des te fijner
als het allemaal zo op zijn plaats valt en dat deed het.
Neal Jansen had met de vertolking van de moeder van Tracy, de lachers
op zijn hand en werd daarbij mooi ondersteund door Maarten Woudstra als de vader. Tracy en Link werden perfect neergezet door Milou
Brugman en Milan van Dijk. Vriendin Penny (Gemma Breur) en haar
moeder (Kiki Schellingerhout) overtuigden, Seaweed en Little Inez ontroerden, DJ Motormouth die een prachtige solo zong… het is teveel
om op te noemen. De foto’s spreken voor zich, nog even nagenieten.
Speciale dank aan Tamara Scheers en Yacintha Chaigneau als de drijvende krachten achter de musical, evenals aan danscoach en vliegende keep Judith van Eijk. De zanggroep heeft kunnen oefenen met Anneke van der Lee en Inge Westra, grime was in handen van Elselieke
de Leeuw, Deirdre Chaigneau, Milou den Exter, Helen van der Zwaard
en Nancy van Dijk. Licht en geluid: Remco Tieman en Jorrit Groenevelt,
Lisa van Scheppingen, Nand Homan, Jelle Aardema, Daan van Avezaath, Paul Heineman, Luc van Essen, Ralf Bogaard en Thijs van Uden.
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Hofland kampioenen

DIO klopt aan de deur

Wilnis - Woensdag 6 april was het
dan zover! Zeven jongens en 1 meisje van groep 6 van de Hoflandschool
konden eindelijk hun kunsten laten
zien op het jaarlijkse schoolvoetbal
toernooi. Van tevoren was al een
aantal keer fanatiek geoefend onder leiding van de bezielende coach
Joost van Beek. Verschillende tactieken werden besproken en allerlei
mogelijke opstellingsvarianten kwamen aan bod.
In de poule werd de strijd aangegaan met achtereenvolgens de Eendracht, de Twistvlied en de Pijlstaart.
Ondanks het troosteloze weer en de
vele stortbuien haalde de Hoflandschool de ene na de andere overwinning. Vol vertrouwen verschenen ze vervolgens in de kwartfina-

De Ronde Venen - Na deze week
zijn er nog twee speelrondes over
in de competitie en er is nog maar
een ding wat voor alle team geldt en
dat is winnen! Het was de afgelopen weken vooral dringen in de top
maar langzamerhand komt er wat
licht tussen de nummers 1, 2 en 3
in de 1e divisie. De Merel/Heerenlux
1 lijkt het niet meer te lukken om bij
de top aan te sluiten. Uit tegen Lutis/de Springbok werd wel met 4-5
gewonnen maar dat is eigenlijk een
te kleine overwinning om een stap
naar boven te maken. Bar Adelhof
3 deed het beter. Robert Daalhuizen liet zijn tegenstander, Matthijs
Geijtenbeek, alle hoeken (4 stuks)
van het biljart zien en voltooide zijn
partij in 10 beurten. Dat is zowel de
snelste partij van de week maar ook
de snelste in de 2e seizoenshelft.
Pim de Jager en Stefan Vos volgden
Robert in de winst maar Eric Spiering moet zijn punten aan Hans Bak
laten, 7-2. Daarmee loopt Adelhof 3
2 punten uit op de Merel/Heerenlux
1. DIO ontving Stieva/Aalsmeer, met
de eindstreep in zicht lijkt DIO beter te gaan spelen. De lucht van het
kampioenschap is kennelijk een hele fijne. Stieva kreeg eigenlijk geen
kans op een punt en aan het eind
van de avond stond dan ook 9-0
op het bord. Aangezien de directe
concurrentie minder punten haalde
klopt DIO zachtjes op de deur van
het kampioenschap. Bar Adelhof 2
strijd om lijfsbehoud binnen de 1e
divisie en dus zijn alle punten welkom.

le, waar het toch wel even heel erg
spannend was. Gelukkig werd ook
deze wedstrijd gewonnen en kon
het toen al eigenlijk niet meer stuk.
In de halve finale werd de Jozefschool verslagen en uiteindelijk begon om 17 uur de finale wedstrijd
tegen de Beatrixschool. Zenuwachtig, doorweekt, maar vastberaden
stonden de mannen (én vrouw) op
het veld en na een zeer spannende wedstrijd (3-2) was het dan zover: Hoflandschool groep 6 is kampioen!!!
In de kantine werd de beker in ontvangst genomen en enorm nagenoten met lekkere patatjes!!
Gefeliciteerd (vlnr) Sven, Jordy, Renee, Dion, Wesley, Guy, Willem en
Sem.

Atlantis C2 wint
overtuigend met 1-11
De Ronde Venen - Zaterdag 9
april mocht Atlantis C2 al vroeg in
de ochtend naar Kockengen om een
wedstrijd te spelen tegen ESDO C2.
Een bekende tegenstander waar Atlantis meerdere keren tegen heeft
gespeeld met wisselende uitslagen.
Vanwege de afwezigheid van Sanne
Verwer en Sjenna Dijkhorst begon
Atlantis in een andere opstelling
dan normaal. In de eerste aanval begonnen dan ook Maud de Jong, Djeena Warrels, Danique Mayenburg
en Julie van der Schaft. De eerste
verdediging bestaande uit Nathanja van Woerkum, Fay Trompert, Eva
van Rossum en Emma Brokx begon
fel aan de wedstrijd en maakte het
ESDO erg lastig om aan goede kan-

sen toe te komen. De aanval moest
eerst even zoeken maar vond gelukkig al snel de korf waardoor Atlantis
de rust in ging met een mooie voorsprong van 0-4. Na een paar goede aanwijzingen en tips van coaches Joy Trompert en Ivanka Kooistra werd na de rust Tessa Verweij
ingebracht voor Julie van der Schaft.
Atlantis begon meteen scherp aan
de tweede helft en creëerde mooie
kansen door middel van goed samenspel. Hierdoor werd de voorsprong verder uitgebouwd en was
de overwinning zo goed als zeker.
Dank aan de invallers Fay Trompert
en Tessa Verweij die ook hun steentje hebben bijgedragen aan deze
mooie overwinning.

Hertha vecht zich naast
de Vecht
Vinkeveen - Terwijl hoofdcoach
Kevin Overzee zich aan de andere kant van de wereld zich waarschijnlijk nog een keer omdraaide,
vertrokken de mannen van coaches
Duncan en Dobias richting Loenen.
Daar, aan de andere kant van het
water moest er gevoetbald worden
tegen sv de Vecht. De eerste ontmoeting eindigde in een 3-4 winst
voor de Vecht. De 3 doelpunten die
toen vielen in een tijdsbestek van 2
minuten stonden nog vers in het geheugen gegrift van menigeen. De
laatste weken wordt er intensief getraind op het “positiespel” en afronden. Dit in allerlei variaties. Afgelopen donderdag werd ook nog even
scherp getraind op de 1-1 situaties.
Kijken wie van de twee het snelst
bij de bal was. Onze jonge Vinkeveense en Mijdrechtse voetballertjes zijn de ideale schoonzonen in
wording, maar in het veld mogen ze
wel wat “gemener” en “ feller”. Daar
willen ze nog wel eens te lief zijn.
Voor de wedstrijd werden ze daar op
gewezen, tevens dat als er een tegendoelpunt viel ze niet gelijk hun
hoofd moesten laten zakken, maar
laten zien dat met strijd en passie er
niet te spotten viel met deze Herthanen, en dat pakte prima uit gedurende de wedstrijd. Nadat er lekker
was afgerond op het natte gladde
veld, voorzien van konijnengaten??
kon de wedstrijd aanvangen. Sander
van Senten en Lars van de Berg begonnen in de wissel.
Goal
De eerste kans was voor Hertha,
maar prompt viel de goal bij Rens.
Een uitbraak die niet meer onderschept kon worden helaas. De mannen van de E1 lieten zien wat het
plan was vandaag, strijd, passie
en werklust. Twee minuten na de
1-0 lag de 1-1 in het mandje bij de
Vecht. Een mooie aanval werd koeltje afgerond door Melle van der Linden. In de 10de minuut was het
weer de Vecht dat op voorsprong
kwam, 2-1. Hertha kwam er een
paar keer gevaarlijk uit, maar was in
de afwerking minder gelukkig. In de
20ste was het de Vecht wat op een
3-1 voorsprong kwam. Hertha was
gevaarlijker maar zoals zo vaak “valt
hij dan aan de andere kant”....
De mannen van de E1 lieten zich
niet van de wijs brengen zoals besproken in de teambespreking, en

na een schitterende aanval werd Alfie irving in stelling gebracht die met
een mooi schot in de rechterbovenhoek op slag van rust de spanning
geheel terugbracht in de wedstrijd,
3-2.
Duels
In de rust werd nogmaals gewezen
op de persoonlijke duels. Hier kon
en moest meer uitgehaald worden.
De start van de tweede helft was geweldig. De Vecht werd direct onder
druk gezet, en uit een goede balonderschepping wist Melle zijn tweede binnen te schieten, 3-3. Hertha
zat op dat moment prima in de wedstrijd, maar net na de dubbele wissel
ging het mis. Doordat enkele spelers nog niet helemaal goed stonden
kon de Vecht uitlopen naar 4-3 en
5-3. Dat was een fikse tegenvaller.
Maar Hertha zou Hertha niet zijn als
ze zich niet uit held lieten slaan. Lars
van den Berg, Daan van Rossum en
Jaydi Smit zetten gelijk druk op de
verdedigers van de Vecht. Ook Hertha’s achterhoede stond goed te verdedigen. Tygo Woudstra, Tijn Eekhoudt en Sander van Senten streden voor elke bal achterin. Drie minuten na de 5-3 werd een mooie
combinatie door het midden prima
en koeltjes afgerond met de heerlijke linker van Daan. Hij schoof de bal
mooi in de verre hoek. Hertha bleef
druk zetten en kreeg kleine kansjes, echter op dat moment zonder
resultaat. Tot aan de 20ste minuut.
Alfie Irving kreeg de bal aangespeeld, kapte een man uit en schoot
op het doel. Voor de wedstrijd had
coach Duncan zijn spelers al gewezen op de lengte van de keeper en
Alfie profiteerde daar optimaal van.
Met veel precisie vuurde hij op het
doel, waar de keeper net iets te ver
voor zijn doel stond. Hij toucheerde de bal nog wel met twee handen,
maar de bal viel toch binnen, 5-5.
Een meer dan terechte gelijkmaker
en met nog 5 minuten op de klok zat
er wellicht meer in. Helaas konden
de jonge Herthanen er niet meer
uithalen, ze kregen nog een paar
kleine kansen. Ook de Vecht kreeg
nog een paar kansen maar de achterhoede en keeper Rens van der
Moolen bezweken niet meer. Na het
eindsignaal was een grote vreugde
in het Vinkeveense kamp. Het eerste
punt was binnen, er is een duidelijk
stijgende lijn zichtbaar.

Huizen 1 te sterk voor
De Vinken 1
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 9
april 2016 wist het vlaggenschip van
De Vinken niet te winnen van Huizen 1. In Huizen ging men na een
7-7 ruststand met 16-13 onderuit.
Coach Hans van Dasler had de beschikking over zijn volledige achttal.
Desalniettemin werd er opgesteld
aan de hand van de samenstelling van Huizen. In de aanval startte
daardoor Emese Kroon, Dorien Verbruggen, Jelle Mul en Gideon Leeflang. In de verdediging begonnen
Mark de Haan, Rutger Woud, Annick Stokhof en Mariska Meulstee.
In de eerste helft liet de boomlange
routinier van Huizen zich direct gelden, met twee verfijnde afstandstreffers legde hij de basis voor een
3-0 voorsprong. Een afstandsschot
van Mark de Haan en een fraaie
doorloopbal van Jelle Mul trok de
stand weer enigszins in het gelijke: 3-2. Huizen bleef de korf bestoken met vele doelpogingen in een
aanval. De Vinken raakte de grip
kwijt: 5-2. Mariska Meulstee bewees maar weer eens dat zij in goede vorm steekt en legde de 5-3 door
de gele mand. Huizen liet zich niet
van de wijs brengen en kwam snel
op 7-3. In de eindfase van de eerste speelhelft rechtte De Vinken de
rug. Het vizier kwam op scherp en
met een reeks van vier doelpunten op rij kwam er een einde aan
de voorsprong van Huizen. Rutger
(afstandsschot), Annick (doorloopbal) en afstandstreffers van Dorien
en Jelle zorgden voor een ruststand
van 7-7.

Strijdlust
Na het magere eerste kwartier van
de eerste helft en de sterke eindfase zette coach Hans van Dasler zijn spelers extra op scherp. Er
moest meer uitgestapt worden in de
paalzone en minder gezocht worden naar de echte kansen. Rutger
Woud zorgde voor de eerste voorsprong voor De Vinken 7-8. Huizen
kwam terug door een korte kans in
de paalzone; 8-8. Emese Kroon wist
een van haar pogingen te verzilveren: 8-9. Huizen antwoordde direct:
9-9. Door geraffineerd aanvalsspel
werd Mariska Meulstee tot tweemaal toe vrijgelaten achter de korf:
9-11. Emese Kroon zorgde voor een
nog ruimere voorsprong: 12-9. Maar
net als in de eerste helft keerde de
onzekerheid terug bij de Vinkeveners. Onzorgvuldig werd er omgesprongen met de riante voorsprong.
Huizen snelde voorbij de Vinkenverdediging en kon door middel van
doorloopballen en strafworpen helemaal terugkomen in de wedstrijd
12-12.
Na een sterke rebound van Gideon leeflang, wist de Wavervener zijn
vakgenoot Jelle Mul aan te spelen,
die echter foutief werd afgestopt.
Emese Kroon bleef koel en wist met
de strafworp de spanning weer terug te brengen; 12-13. De Vinken
mistte echter daadkracht en wist in
de slotfase de korf niet meer te vinden. Huizen gooide de wedstrijd in
het slot en nestelt zich met de 1613 overwinning sterker in de middenmoot.

IVN Landschapswandelen
Regio - Een zaterdagochtend wandelen door de geschiedenis van de
Venen. Waar wij nu lopen was 1000
jaar geleden een dikke laag veen. Ze
wandelen op 16 april maar 8 kilometer, maar we lopen wel door de hele
geschiedenis van het landschap. Ze
komen alle soorten veen en begroeiing tegen die er rond het jaar 1000
waren. En zien hoe de mensen het
konden redden. Intussen is het landschap door de eeuwen heen ingrijpend veranderd. Je ziet hoe het gebied er in de verschillende eeuwen
heeft uitgezien. Landschapswandelen brengt de historie van het veenweidegebied in beeld. Het beeld
spreekt van leven en overleven van
de eerste pioniers, de ontginners
die het veen bewerkten om er een
bestaan te kunnen opbouwen. Het
beeld spreekt ook van de angsten die

mensen moesten doorstaan omdat
hun land geleidelijk onderliep of door
stormvloeden werd geteisterd. Op 16
april wandelen ze vanaf Woerdense
Verlaat langs De Haeck, de Nieuwkoopse plassen en over het Pietersenpad. Tijdens deze wandeling hoor
je af en toe over de geschiedenis van
het landschap en de bewoners. De
wandeling is ongeveer 8 km lang.
Praktisch
Verzamelen: 16 april 2016, 9u30, begraafplaats Wilnis. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt in Woerdense Verlaat.Einde wandeling ongeveer 12.30.
Kleding: stevige waterdichte schoenen, warme kleding. Meenemen:
(warme) drank voor de “pauze”. Liefst
aanmelden: catherinevandegraaf@
gmail.com.

streden om plaats 6 en 7. Tot vorige week stonden zij gelijk in punten
maar daar kwam in deze wedstrijd
verandering in. Doordat Bar Adelhof
maar drie spelers op kon stellen was
het extra caramboles maken en de
enige die dat waar kon maken was
Chaz Jans. Die zorgde dan ook voor
de enige 2 punten voor Bar Adelhof
1, 7-2.
In de tweede divisie was de Biljartmakers vrij maar de nummer 2,
CenS, speelde wel en dus een mooie
kans om dichterbij te komen. Uit tegen ASM werd met 4-5 gewonnen
en dat zijn dan 5 punten dichterbij
de nummer 1. Of dat genoeg is om
het gat te dichten zal de komende
weken moeten blijken. De Kromme
Mijdrecht 1 ontving de Springbok 2.
De Springbok 2 heeft nog een kleine kans op de nacompetitie maar
dan moet er wel ruim gewonnen
worden. Dat lukte tegen de nummer
laatst in de 2e divisie dus niet. De
Kromme Mijdrecht 1 bleek een te
taaie hap om te verwerken, 5-4. De
laatste wedstrijd dan. De Kromme
Mijdrecht 2 stond 4 punten voor op
the Peanutbar. The Peanutbar had
een goede avond. Slechts 1 partij
werd verloren maar de andere drie
werden ruim gewonnen en daarmee
tekende the Peanutbar voor een 2-7
overwinning en gaan zij, als ik goed
reken, de Kromme Mijdrecht in de
stand voorbij.
Robert Daalhuizen

Verloren
Weliswaar werd tegen de Merel/
Heerenlux 3 met 4-5 verloren maar
het zijn 4 punten en aangezien Stieva er geen had kruipen zij toch weer
dichterbij. Henk de Vries (Bar Adelhof) liet ook nog even zien dat als
zij het niet redden in de 1e divisie dat zij strijdend ten onder gaan.
Henk verloor zijn partij maar maakte
wel de hoogste serie van de week,
11 caramboles en 35,48%. De Merel/Heerenlux 2 en Bar Adelhof 1

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - In de A 16 paren en in de B
13 paren op 5 april bij Hartenvrouw.
Dus een stilzit in de B. Een paar uit
de A was niet gekomen en dit kon
worden opgelost door de stilzittende B dames in te zetten in de
A.! Het maakt Riet Willems niet uit
met wie ze speelt. Vandaag speelde ze met Yvonne Koestal en weer
werd ze eerste! Ze scoorden samen
60,00%, ook Bibeth Koch & Tina Wagenaar hadden een heel goede middag 55,83% en weer een mooi resultaat voor Ria Verkerk & Arna Kroon
54,17%. Gefeliciteerd dames. In de
A vochten 16 paren voor de hoogste score. Aan het langste eind trokken Gerda Bosboom & Guus Pielage
65,18%, een gouden gelegenheidspaar, tweede werden Kitty van Beem
& Janny Streng 61,61% en op de
derde plek weer een gelegenheids-

koppel Refina van Meijgaarden &
Anneke van der Zeeuw 59,82%. Ook
felicitaties voor deze winnaressen.
Dan de tussenstand na de vierde
zitting van de laatste ronde in de A
• Tini Geling & Paula Kniep
• Geke Ludwig & Margo Zuidema
• Kitty van Beem & Janny Streng
En in de B de volgende top 3
• Cathy Troost & Tineke Staps
• Inge Dyrbye & Thea Stahl
• Ria Verkerk & Arna Kroon
We spelen deze maand nog twee
keer competitie en daarna volgt de
slotdrive. Dus wie streeft naar de A
of niet wil degraderen naar de B, U
weet wat u de komende twee weken
te doen staat.
Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst? Geef u op bij Sandra Raadschelders 0297569910 of mail hartenvrouw2015@gmail.com

Geen punten voor Atlantis
2 tegen VZOD 2
De Ronde Venen - Het door Florist
gesponsorde Atlantis 2 mocht zaterdag 9 april aantreden tegen VZOD
2 voor de eerste thuiswedstrijd van
dit buitenseizoen. Helaas werd deze wedstrijd verloren met 11-16 als
eindstand. Het eerste aanvalsvak
bestond uit: Cynthia Sassen, Joy
Trompert, Timo Jongeling en Mark
Kruiswijk. In de verdediging begonnen: Natasja Korver, Tamara SteenGortemulder, Jacco van Koeverden-Brouwer en Koen van Wermeskerken. De wedstrijd begon gelijkwaardig maar VZOD wist toch langzaam maar zeker een voorsprong op
te bouwen. Met een ruime variatie
aan mooie aanvallen en vele kansen, maar toch ook veel fouten wisten beide teams in totaal 9 keer te
scoren. De ruststand: 3-6. Tijdens
de rust werd door de nieuwe coach
Chantal Poolman nogmaals duide-

lijk gemaakt dat we geduld moesten
hebben om de juiste aanvallen af te
ronden en verdedigend minder het
één op één duel aan moesten gaan,
aangezien hiermee in de eerste helft
de meeste fouten werden gemaakt.
In de tweede helft ging het qua spel
beter maar dat was in de score niet
echt terug te zien. VZOD wist zijn
voorsprong nog verder uit te bouwen naar vijf en later zelfs tien punten.Atlantis probeerde zo veel mogelijk mee te scoren maar dat lukte
maar heel weinig. Na twee wissels
sloot Atlantis de wedstrijd af met
nog een mooie terugslag van vier
doelpunten achter elkaar, gevolgd
door een afgemaakte strafworp van
VZOD en nogmaals twee doelpunten op rij. Helaas kwam deze opleving te laat en werd de einduitslag
daarom ook 11-16 voor de uitspelende ploeg uit Kudelstaart.

Huzemeier en v.`t Hul
halve finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de Merel 2016 zijn alle halve finalisten bekend, in het afgelopen
weekend speelden zaterdag Paul
Huzemeier,Henny v.`t Hul, Eduard v.Heuven en Frank van Schaik
zich naar de halve finales,Frank
van Schaik speelde de kortste partij op zaterdag in 7 beurten met een
moyenne van 1.571 !!!! zondag waren dat Bas Krabbendam,Edwin
v.d.Schaft,Peter Loosemore en de
in topvorm verkerende Jan Eijsker,

die zondag de kortste partij speelde 12 caramboles in slechts 9 beurten uit,eveneens door naar de halve finale zijn Mees Brouwer,Herman
van Woudenberg ,Thijs Hendrikx,
Bram Koning,Bert Dijkshoorn,Wim
Bakker,Gerard Buis en Carlos van
Oostrom. De halve finales worden op
zaterdag 16 en zondag 17 april gespeeld beide dagen aanvang 14.00
uur en de finale op zaterdag 23 en
zondag 24 april met acht man. Dit alles in Cafè de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.
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Vier avonden
Elke deelnemer kan kiezen om per
avond 250, 500 of 1000 meter te
zwemmen en daarmee na 4 dagen
een totaal te behalen van 1, 2 of 4
kilometer. Door 4 avonden je baantjes te zwemmen kun je aan de eisen voor een medaille voldoen. Dus
noteer de data en schrijf je nu al in
op de website, dan weet je zeker dat
je weer een fantastische week in het
Veenweidebad gaat beleven. Kun je
een avond niet zwemmen, dan kun
je die inhalen op één van de andere vijf avonden. Ter afsluiting vindt
op vrijdagavond weer de zwemdisco plaats met een echte “Disco
Swim Night” en natuurlijk de uitreiking van de medailles. Mis het niet,
schrijf je nu alvast in tegen het speciale voorinschrijf tarief van 7,50. Inschrijven aan de balie in de week
van de zwem4daagse kost 10,00. Op
de website www.deamstel.zwem4daagse.nl vind je meer informatie
en kun je je direct inschrijven.

Vierde Nationale Zwem4daagse Mijdrecht
Mijdrecht - Traditiegetrouw wordt
er in de week van 6 juni tot en met
10 juni de nationale Zwem4daagse gehouden in het Veenweidebad in Mijdrecht. Dit festijn vindt nu
al weer voor de vierde keer plaats
en wordt weer georganiseerd door
Zwem- en polovereniging De Amstel. Evenals voorgaande jaren belooft het ook dit jaar weer een feestweek voor alle deelnemers te worden met naast het zwemmen een
heel groot aantal randactiviteiten,
dit jaar ook met onderdelen voor
volwassenen, zoals een wijnproeverij, clinic vlinderslag en meer.

Tafeltennis kampioen!

Mijdrecht - Zaterdag 9 april werd
in de sporthal de Engh in Soest de
finale voor de mini drie en vierkamp
gehouden. Voor Veenland hadden
zich 5 groepen geplaatst , 3 jongens groepen en 2 meisjes groepen. Als eerste mochten Cas, Dave,
Olav en Lorenzo hun wedstrijd turnen.. Voor Cas en Olav was het hun
eerste echte wedstrijd en hun hebben in een paar weken tijd de hele oefenstof moeten leren . De jongens deden erg hun best en behaalde een mooie 8ste plaats.
Daarna de beurt aan Tjebbe, Jurre,
Lars en Jay. .Ze turnde hele mooie
oefeningen op brug, rek en vloer.
Op brug waren ze zelfs de beste. Uiteindelijk bleek dat ze regiokampioen waren geworden en dit
werd beloond met een mooie gouden medaille. In de middag was het
de beurt aan Samantha, Donna, Ilse, Rosanne, Eva en Marika. Ze begonnen met brug helaas kregen ze
hier minder punten doordat met te-

genspreiden de voeten niet tegen
de ligger aan kwamen. Op balk en
vloer werd er netjes gewerkt en bij
trampoline werden door de strenge
jury sprongen niet geteld wat een
paar punten kosten. Ze eindigde op
een 8ste plaats.
Dorinthe, Megan, Fiene, Jente, Femke en Kirsten mochten in de volgende ronde beginnen op brug. Dit ging
uitstekend en op dit toestel werden
ze dan ook eerste. Ook de balk ging
uitstekend er werd strak geturnd.
Op vloer ging het even mis met een
verkeerde oefening maar gelukkig
ging de rest hartstikke goed en ze
eindigde op een mooie 10de plaats.
Als laatste waren de jongens Teije,
Ali , Senna en Jaimy aan de beurt.
Hier en daar waren een paar foutjes
en werden de sprongen op de trampoline omgedraaid wat ze 8 punten kosten maar uiteindelijk bleken ze toch nog regiokampioen te
zijn dus een mooie gouden medaille voor hun.

De Ronde Venen - Op 17 april a.s.
zal TTC de Merel haar 2e groepstoertocht van het jaar rijden. Deze
klassieker naar de fruitbomen gaat
via Harmelen en IJsselstein naar Vianen. Via Hagestein en Asperen rijden we verder langs de zuidkant van
de Linge door o.a. Rumpt, de fruitstad Geldermalsen en Buren waar
de koffiestop is. Onderweg zien we
overal fruitbomen die hopelijk volop in bloei staan. Na de koffie vervolgen we de route via Zoelmond en
Ravenswaaij naar de pont bij Wijk
bij Duurstede (0,80 voor eigen rekening). Via `t Goy, Houten, Bunnik en
Utrecht rijden we weer richting Café
de Schans in Vinkeveen. De rit is 150
kilometer lang en staat onder leiding
van ervaren voorrijders.
Korter
De kortere versie rijden ze via Harmelen, De Meern, Nieuwegein, Tull

en `t Waal naar de Koffie in Wijk bij
Duursteden. Na de Pauze vervolgen
ze onze weg via de Dwarsdijk, T`Goy,
Houten en Nieuwegein weer terug
naar Café de Schans in Vinkeveen.
Deze rit is 100 kilometer en staat net
als de lange afstand onder leiding
van ervaren voorrijders. Alle leden,
maar uiteraard ook niet-leden zijn
hierbij uitgenodigd aan deze rit deel
te nemen. Er zal worden gereden in
2 groepen. De korte afstand met een
snelheid van maximaal 27 km op de
teller, de lange met een snelheid van
maximaal 30 op de teller. Natuurlijk
wordt de snelheid aangepast aan
de weersomstandigheden. Er wordt
gestart om 08.30 uur bij Eetcafé De
Schans in Vinkeveen. Het meerijden
van deze rit kost voor niet-Merelleden 3,00. NTFU leden krijgen 1,00
korting. Het dragen van een valhelm
is verplicht. Kijk op www.ttcdemerel.
nl voor meer informatie.

Op naar een nog mooier
hockeyseizoen

Ook is er naar gestreefd de data niet
samen te laten vallen met de wandel4daagsen in de regio, zodat deelnemers aan beide activiteiten kunnen deelnemen. Steeds weer werd
het deelnemersaantal van het jaar
ervoor overtroffen. In 2013 begonnen met 230 deelnemers, in 2014
waren het er 364, en in 2015 maar
liefst 460. Als de stijgende lijn wordt
doorgetrokken hoopt de organisatie dit jaar de grens van 500 ruimschoots te overschrijden. Een groot
aantal regionale sponsors zal ook
dit jaar weer alle activiteiten mogelijk maken.

Twee Veenland groepen
regiokampioen

TTC de Merel fietst de
Bloesemtocht

De Ronde Venen - Hoe spannend
kan het lopen? Veenland stond in de
duo competitie 3e klasse op een gedeelde 1e plaats met Nieuwegein.
In de laatste wedstrijdronde moesten Joost en Ton het opnemen tegen
Wik uit Kockengen. Joost won de
1e wedstrijd vrij makkelijk van Ronald.
Ton kon in een spannende 1e game
winnen met 12-10 en won de 2e en
3e met gemak van Juran. De dubbel dan: een start met 9-11 verlies,
daarna 11-4, 11-7 en 11-9 winst
door sterke aanvallen van Joost en
goed plaatswerk van Ton. De 4e
wedstrijd. Joost won vrij makkelijk.

Intussen: weten we al iets uit Nieuwegein? Nee toch, zij staan met
3-0 voor. En Veenland dus nu met
4-0.. De afsluitende wedstrijd verliep zenuwslopend. Ton won van
Ronald met 11-4, verloor met 8-11,
won met 11-3, verloor met 9-11…
Een beslissende 5e game dus… Gelukkig bleek Ton zijn zenuwen bijzonder goed te beheersen: met een
ruime 11-5 winst was de 5-0 totaalstand binnen. Op goed geluk bloemen uitgereikt en foto’s gemaakt.
Wat deed Nieuwegein nou?? Yes,
zij wonnen met 4-1. Met 1 punt verschil kampioen!! Derde man Ron
was er ook om mee te feesten.

Mijdrecht - Afgelopen week, in
een heerlijk zonnetje tekende Volvo Bangarage eigenaar Theo Mulder en Hockey Vereniging Mijdrecht
voorzitter Jeroen van Hemel opnieuw het Volvo sponsorcontract.
Op naar een fijne samenwerking en
een nog mooier hockeyseizoen. “We
dragen de hockeywereld een warm
hart toe, zeker hier in Mijdrecht”,
zegt Theo Mulder. Tevens zien wij
dat Volvo’s een geliefde auto is onder hockeyers. ”Ruim, veilig en een
mooie design” beaamt Jeroen van
Hemel. Volvo is al meer dan 20 jaar
fan van de Nederlandse hockeysport en focust zich de laatste jaren op het ‘brengen van talent’. Het
sponsorcontract houdt onder ande-

re in dat de hockey vereniging een
Volvo Clubbonus van 1.000,- ontvangt, wanneer een lid van Hockey
Vereniging Mijdrecht een nieuwe
Volvo koopt of least bij Volvo Bangarage. Daarnaast is er aandacht voor
het plannen van verschillende leuke en leerzame evenementen, zoals
een jeugdhockeyclinic met een international, bijvoorbeeld Billy Bakker.
Wij zijn blij met een sponsor zoals Volvo Bangarage, één van onze velden draagt de naam “Banveld”, maar we waarderen ook dat
het credo ‘brengen van talent’. Onze
jeugd kijkt zeker uit naar een georganiseerde hockeyclinic, aldus Jeroen van Hemel.

V.l.n.r. Joost, Ron en Ton

Kostbare zege CSW

Kids college jongens groep
5/6 net geen kampioen!
Wilnis - Eindelijk was het dan 6
april want er werd al weken naar deze woensdagmiddag uitgekeken om
weer mee te kunnen doen aan het
jaarlijkse schoolvoetbal! De nieuwe frisse voetbaltenues waren optijd
klaar om zo als Kids College aan het
schoolvoetbal te kunnen deelnemen.
De jongens van groep 5/6 begonnen met drie teams aan het jaarlijk-

se schoolvoetbal. Na de poule ronde
bleef Kids College 2 nog in de race,
de twee andere teams waren op het
nippertje uitgeschakeld! In de opvolgende wedstrijden bleven de jongens koelbloedig doorgaan, ondanks
de kou, regen en vermoeidheid! Nick,
Gijs, Bas, Levy, Luke, Sem en Jari wat
hebben jullie gevochten en uiteindelijk een mooie 2e plaats behaald!

Wilnis - CSW boekte zaterdag op
eigen veld een zeer belangrijke
overwinning in de strijd om lijfsbehoud in de eerste klasse B. Tegen
Volendam werd een nipte 1-0 overwinning geboekt.
Het was voor CSW bepaald geen
gemakkelijke middag. Volendam,
dat 1 punt minder had dan CSW,
was voetballend gezien absoluut de
betere ploeg. De eerste kans was
wel voor CSW nadat Bram Bode
zich knap had vrijgespeeld aan de
rechterkant van het veld. Zijn voorzet kon net voor de doellijn worden
weggewerkt. Bij een inzet binnen de
zestien claimde CSW nog een penalty wegens een handsbal maar de
prima leidende scheidsrechter zag
hier absoluut geen strafschop in.
Daarna was het de beurt aan Volendam met veel balbezit en goed combinatiespel. Het drong CSW dan ook
ver terug tot in de eigen zestien. Het
leverde wat mogelijkheden op maar
veelal werd het doel te hoog gezocht. Volendam kreeg nog een prima kans toen aan aanvaller vanaf de
zijkant recht op doelman Rahim Gok
af kon gaan. De inzet werd vervolgens prima onschadelijk gemaakt
door Gok. Aan de andere kant werd
CSW weer gevaarlijk uit een hoekschop maar de bal kon nog net voor
de doellijn worden weggekopt.

Poppetjes
Na rust een beter spelend CSW dat
de poppetjes iets anders had neergezet. Zodoende kreeg de ploeg
wat meer vat op het spel van Volendam en de eerste kans diende zich
al snel aan.
Dave Cornelissen werd in vrije positie aangespeeld maar schrok van
de ruimte en schoot iets te gehaast
naast. Niet veel later een prima pass
in de loop van Sander Kunkeler op
Robert Mulder. Mulder gaf de bal
op de diepgaande Vincent van Hellemondt die het duel won van zijn
tegenstander maar daarbij tevens
werd gehaakt.
De terecht toegekende penalty werd
feilloos ingeschoten door Maikel
Pauw. Halverwege de tweede helft
werd de voorsprong bijna vergroot
toen de keeper van Volendam schitterend redde na een vrije trap van
Kevin Blom en een inzet van Bram
Bode. Volendam begon meer aan te
dringen en de gelijkmaker leek er
dan ook te komen.
De invaller van Volendam kon alleen op Gok afgaan maar die bleef
uiterst koel en verkleinde zijn doel
en stopte vervolgens met de voet. In
een rommelige slotfase probeerde
Volendam nog volop te jagen op dat
ene punt maar de defensie van CSW
wenste niet te capituleren.

Klaverjassen de Merel
Stroopwafelverkoop Atlantis
Mijdrecht - Ook dit jaar zal de
jeugd van korfbalvereniging Atlantis op vrijdag 15 april de wijken van
Mijdrecht en Wilnis ingaan om die
heerlijke roomboter stroopwafels
te verkopen. De opbrengst is voor
de verbouwing en inrichting van de
kantine
De stroopwafels zijn ambachtelijk
gebakken en kosten 2,00 per pakje of voor twee pakjes stroopwafels

3,50. Mis de jeugd niet en zorg dat
u vrijdag 15 april vanaf 18.30 uur
thuis bent. U zult er zeker geen spijt
van hebben! Hebt u de jeugd gemist dan kunt u via stroopwafels@
kvatlantis.nl de stroopwafels t/m 17
april bestellen. U kunt dan de bestelde stroopwafels dinsdag 29 april
vanaf 19.00 uur afhalen op het Atlantis terrein aan de Hoofdweg te
Mijdrecht (naast Argon).

Vinkeveen - Op vrijdag 15 April
2016 is er in Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel.
0297-263562
prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45uur voor de inschrijving Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares
bekend,ook is er op deze avond een
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond was:

1 Henk Jasperse 7204 punten
1 Greet v.Scheppingen 7189 punten
3 Dirk v. Nieuwkerk 6897 punten
4 Joke Rietbroek 6821 punten
5 Cor de Beer 6703 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Nico May met 4743 punten. De wedstrijden voor de competitie (iedereen welkom ook per avond) zullen
op de volgende datums worden gespeeld in 2016;15 en 29 april, 13 en
27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de
laatste klaverjas-avond van de competitie van het jaargang 2015/2016
dit alles onder voorbehoud.

