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BIG L. MAAK JE KEUZE

KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

40%-50%

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR

EDC

PALL MALL

ONLY 

JACK & JONES

CARS

GARCIA

VERO MODA

VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 APRIL

JEANS ACTIE

G-STAR / GARCIA / CARS

PALL MALL / ONLY EN ANDERE 
MERKEN

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,6 % !!!

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 20 mei

Opkomen voor jezelf
Mijdrecht, start 20 mei

              Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
www.zuwezorg.nl/cursussen

Start nieuwe cursussen

OOk Op zOek naar vakantiewerk?

kijk Op www.werkenbijlevarht.nl

Mijdrecht – “Het nieuwe zwem-
bad opent op maandag 14 juni zijn 
deuren. Vanaf die dag kan iedereen 
daar terecht om te zwemmen en het 
nieuwe bad te bewonderen. De of-
ficiële opening vindt plaats op vrij-
dag 25 juni en zaterdag 26 juni is 
een dag vol extra’s en feestelijke ac-
tiviteiten, waarvoor alle inwoners en 
geïnteresseerden van harte worden 
uitgenodigd door het gemeentebe-
stuur en de gemeenteraad van de 
gemeente De Ronde Venen. Het zal 
er spetterend aan toegaan”, zo laat 
de gemeente De Ronde Venen per 
persbericht weten.

Oude’ baden
“Nu deze data vastgesteld zijn, is 
ook bekend wanneer de bestaande 
zwembaden dichtgaan. Blijdrecht 
en het Veenbad sluiten definitief per 
1 juni 2010. Uiteraard kunnen alle 
groepen (verenigingen, banen- en 
recreatieve zwemmers, zwemlessen, 
aquasporten, diverse doelgroepen, 
etc) die daar nu zwemmen in het 
nieuwe bad terecht. Zo kunnen dus 
ook alle kinderen die nu op zwem-
les zitten in Blijdrecht of het Veen-
bad hun zwemlessen vervolgen in 
het nieuwe zwembad. 
Eind deze maand worden alle kin-

deren en hun ouders hierover geïn-
formeerd.

 Personeel
Ook de medewerkers van Blijdrecht 
en het Veenbad gaan over naar het 
nieuwe zwembad. Vanaf 1 juni wor-
den ze wegwijs gemaakt in hun 
nieuwe werkomgeving. Die eerste 
twee weken van juni worden tevens 
benut om het nieuwe bad gebruiks-
klaar te maken. Vanaf 14 juni is er 
volop de gelegenheid om optimaal 
te genieten van het nieuwe zwem-
bad. Het openingsrooster is rond 
begin mei beschikbaar. 

Wat worden de prijzen voor het zwemmen?

Op 14 juni opent het nieuwe 
zwembad voor het publiek

Info?
Uitgebreide informatie is te vinden 
op de site van Optisport”, aldus het 
persbericht van de gemeente. 
Echter, dat valt nogal tegen. Op deze 
site is niets te vinden over prijzen en 
dat is toch het belangrijkste voor de 
Rondeveense burgers? Wat kost het 
om te gaan zwemmen in dit zo lang 
verwachte nieuwe zwembad? Wat 
kost de zwemles voor je kind? Wat 
kost zwemmen voor de ouderen? 
Wat kost recreatiezwemmen? 
Niets te vinden op de site. Het be-
heer en de exploitatie van het zwem-
bad zijn vanaf 1 juni in handen van 
Optisport BV. 

“Het nieuwe zwembad (met een 
bruto vloeroppervlakte van 4000 m2) 
heeft een wedstrijdbad van 17 bij 25 
meter en een doelgroepenbad van 
10 bij 16 meter. Daarnaast is er vol-
op ruimte voor recreatief zwemmen 
in een bassin van ongeveer 200 m2 
met een grote glijbaan en een ex-
tra peuterbad van 40 m2. Buiten is 
er een ligweide waar bezoekers zich 
bij goed weer in het zonnetje kun-
nen koesteren. Ook in de zomer-
maanden juli en augustus kan er 
volop gezwommen worden volgens 
een aangepast rooster.” Aldus het 
persbericht. 

Klinkt prachtig, maar waarom geen 
echte informatie? De kosten? Of 
wordt dat bekend gemaakt als het 
nieuwe bad open is, de oude geslo-
ten en je geen kant meer op kan? 
Jammer, de prijzen zijn vast al be-
kend, waarom dan niet al bekend 
gemaakt.

Waverveen - De soap over de 
(her)inrichting van de polder Groot 
Mijdrecht Noord (GMN) krijgt zijn 
zoveelste vervolg. Niet dat het plan 
voor herinrichting van de polder in 
de vorm van (natte) natuur door het 
college van Gedeputeerde Staten is 
afgeblazen, verre van dat. Het verzet 
van de bewoners uit de polder Groot 
Mijdrecht Noord, waar zelfs de ge-
meente De Ronde Venen zich in kon 
vinden, heeft in elk geval geleid tot 
hernieuwd overleg tussen bestuur-
ders uit de provincie, de gemeente 
en vertegenwoordigers van de pol-
derbewoners. In de tweede week 
van april heeft gedeputeerde Wou-
ter de Jong van de provincie Utrecht 
gesprekken gevoerd met het ge-
meentebestuur van De Ronde Ve-
nen en met bewoners over de toe-
komstige inrichting van het oostelij-
ke deel van de polder GMN. In deze 
gesprekken is verkend onder welke 
randvoorwaarden een (afgeleide) 
variant voor de inrichting van het 
gebied zou kunnen worden gerea-
liseerd die voldoende draagkracht 
heeft in zowel de gemeenteraad als 
bij de bewoners. Eerder hadden de 

bewoners in een Open Brief aan PS 
(gepubliceerd in deze krant d.d. 7 
april) behalve protest tegen de plan-
nen zelf al een aantal randvoorwaar-
den aangegeven.

Prioritair gebied blijft
Op dinsdag 13 april jl. werd naar aan-
leiding van de gesprekken tijdens de 
statencommissie Ruimte Groen Wa-
ter (RGW) besloten, naast de reeds 
voorgelegde plannen, ook nog een 
andere variant – een ‘variant B’ - te 
gaan ontwikkelen. Dit gebeurt in sa-
menwerking met een bewonersde-
legatie, gemeente De Ronde Venen, 
waterschap AGV en Natuurmonu-
menten. PS zijn voornemens op 28 
juni a.s. een besluit te nemen over 
de dan voorliggende twee alterna-
tieven. De commissie heeft aan de-
ze tweede variant de volgende rand-
voorwaarden verbonden:
-  uitgaan van het in stand houden 

van de woonbebouwing en de 
noodzakelijke infrastructuur in 
GMN-oost;

-  natuurdoelen zo dicht mogelijk 
bij die als genoemd in Plan de 
Venen;

Plan ‘Variant-B’ voor 
Groot Mijdrecht Noord

-  in principe aankoop van alle 
grond, behoudens erfkavels;

-  beëindiging van alle landbouw-
activiteiten;

-  nog voor deze zomer positieve 
besluitvorming in de gemeen-
teraad, inclusief de bereidheid 
tot het maken van een bestem-
mingsplan;

-  voldoende draagvlak bij de inwo-
ners en grondeigenaren van het 
gebied;

-  aanwijzing tot prioritair gebied 
blijft gehandhaafd in verband 
met volledige schadeloosstelling 
en eventuele noodzakelijke ont-
eigening te zijner tijd.

De ontwikkeling van deze ‘Variant-
B’ leidde ertoe dat de besluitvor-
ming over het schetsontwerp van 
het gebied – die gepland was op 15 
april jl. - werd uitgesteld.

Voorzichtig positief
Het college van GS heeft haast. Het 
gebied zal hoe dan ook opnieuw in-
gericht worden, het liefst naar haar 
wensen en eisen natuurlijk. Door-
drammen noemt men dat. Opvallend 
is dat in de brief van GS op geen 
enkele wijze wordt ingegaan op de 
voorwaarden van de bewoners. Ook 
niet of er voldoende budget is. Het 
merendeel van de plannen van GS 
blijft overeind. De instelling van het 
prioriteitsgebied en de onteigening 
waartegen veel verzet is, blijven (in 
bewoordingen) gehandhaafd. Een 
nieuw bestemmingsplan vond de 
gemeente niet nodig, maar krijgt dat 
alsnog door GS opgelegd. Waar in-
middels jaren van vruchteloos over-
leg en kostbare onderzoeken ach-
ter ons liggen, wordt nu verwacht 
dat er binnen twee maanden ineens 
wél voldoende draagvlak is... Positief 
is in elk geval wel dat de woonbe-
bouwing en de infrastructuur goed-
deels onaangetast kunnen blijven in 
het gebied.
In een eerste reactie zegt woord-
voerder Hans Pronk uit Waverveen 
voorzichtig positief te zijn met de-
ze eerste stap van gedeputeerde 
De Jong. “Mogelijk kunnen wij nu 
eindelijk een echte omslag met el-
kaar maken. We hebben elkaar al 
lang genoeg in de houdgreep ge-
nomen. Wij willen rust voor de ko-
mende decennia. De wereld is niet 
meer de wereld van twee jaar gele-
den, de crisis noodzaakt iedereen tot 
herbezinning. De komende periode 
zal moeten blijken of we nu met de 
kennis vanuit het gebied wel tot een 
betaalbaar en gedragen plan kun-
nen komen. Wij zullen ons daarvoor 
gaan inzetten.” Aldus Pronk die de 
brief van GS ziet als een ‘openings-
bod’. Wie wil lezen wat de provincie 
met de polder van plan is, kan dit in 
uitgebreide vorm op de website le-
zen: www.grootmijdrechtnoord.nl.

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

Maximale zekerheid en geen onverwachte kosten, dat zijn de unieke 
voordelen van de 4x3 deal van Opel. Klanten die nu kiezen voor een 
nieuwe Opel, profiteren van drie jaar garantie, drie jaar gratis onderhoud, 
drie jaar gratis pechhulp en de mogelijkheid om drie jaar te financieren 
tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.

Nog meer zekerheid met Opel!

3 J
A

A
R 3% Rente

Gratis onderhoud
Garantie
Gratis pechhulp

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

tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Gemeentelijke bekenDmAkinGen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. in deze ru-
briek staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt 
met servicenormen.

AAnVRAGen bOuwVeRGunninG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Ontvangst-
    datum

Amstelhoek
Amstelkade 118 Oprichten van een sorteerhal en plaatsen  Reguliere bouwvergunning 2010/0199 9-4-2010
 van een vervangende gevel aan een  fase 1
 opslaghal

mijdrecht
Adelricusstraat 7, 8 Realiseren van dakopbouwen op de  Reguliere bouwvergunning 2010/0204 12-4-2010
 woningen
Communicatieweg 21, 23 Vergroten van een bedrijfsruimte Reguliere bouwvergunning 2010/0209 13-4-2010
Rendementsweg  Vergroten van een bedrijfspand met een  Reguliere bouwvergunning 2010/0198 9-4-2010
10a, 10b, 10c, 10d, nieuwe entree fase 2
Turkoois 32 Oprichten van een berging Lichte bouwvergunning 2010/0203 12-4-2010

Vinkeveen
Demmerik 120 Oprichten van een garage/berging (nabij) Reguliere bouwvergunning  2010/0208 14-4-2010
  fase 2 
Herenweg 40a Aanbrengen van een balkonvenster op  Lichte bouwvergunning 2010/0206 13-4-2010
 het zijgeveldakvlak van een woning
Molenkade 18 Veranderen van een botenloods met  Reguliere bouwvergunning 2010/0196 8-4-2010
 restaurant fase 2
Burg. Padmosweg 76 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2010/0197 8-4-2010
Arkenpark  Vernieuwen van beschoeiing en steiger Reguliere bouwvergunning 2010/0202 9-4-2010
De Plashoeve 26
Plaswijk 72 Realiseren van een zwembad Reguliere bouwvergunning 2010/0210 14-4-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

 
VOORnemen tOt OntheffinG/wijziGinG beStemminGSplAn

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 22 april 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

mijdrecht
Rendementsweg 9 Vergroten van kantoor- en archiefruimte Reguliere bouwvergunning  2010/0071 A
  fase 1

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe Vergroten van een brug  Reguliere bouwvergunning 2010/0154 B
 (hoek Baambrugse Zuwe Herenweg) 
Plaswijk 40 Oprichten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning 2009/0622 C

wilnis
Dotterbloem 4, 6 Oprichten van 2 garages Reguliere bouwvergunning  2010/0182 D

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B, C, D te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimte-

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

VeRleenDe bOuwVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

mijdrecht
Pimpernel 35 Vergroten van een woning  Bouwvergunning 2010/0160 13-4-2010
 met een aanbouw
Steven v. Rumelaerstr. 33 Veranderen van de voorgevel Bouwvergunning 2010/0153 13-4-2010

waverveen
Cliffordweg 54 Vernieuwen van een door brand  Bouwvergunning 2010/0038 12-4-2010
 verwoeste loods
Waverdijk 3 Vernieuwen van een machineberging Bouwvergunning fase 1 2010/0113 13-4-2010

wilnis
Bovendijk 16a Vergroten van de kleedruimten en het  Bouwvergunning 2010/0097 12-4-2010
 plaatsen van een overkapping
Burg. van Trichtlaan 46 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2010/0138 13-4-2010
 voorgeveldakvlak en het 
 achtergeveldakvlak van de woning
Zorggras 62 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2010/0167 13-4-2010
 voorgeveldakvlak van de woning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan 
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes we-
ken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen 
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van 
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe bOuwVeRGunninGen in cOmbinAtie met OntheffinG/wijziGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht    
Oosterlandweg 22a- 24 Vergroten van een bedrijfsgebouw met  Bouwvergunning 2009/0175 13-4-2010
 een dakopbouw

Vinkeveen
Plaswijk 62 Plaatsen van een dakopbouw Bouwvergunning fase 1 2010/0054 13-4-2010

wilnis
Wilnisse Zuwe 50 Oprichten van een varkensstal Bouwvergunning 2010/0019 13-4-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 

en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan 
de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, 
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

wet milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij ambtshalve een ontwerpbeschikking hebben afgegeven voor het veranderen van de voorschriften bij de milieuvergunning 

van:
- brouwer transport & logistiek b.V. voor het vervangen van het begrip PGS zoals opgenomen in de begrippenlijst van 

de vergunning van 24 april 2008 voor een transportbedrijf annex logistiek centrum op het adres Vermogenweg 8, 3641 SR 
Mijdrecht.

zij een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van dit verzoek een ont-
werpbeschikking hebben afgegeven aan:
- maatschap j.G. en c.p. van Schaick voor het gedeelte wat betreft het houden van 24 fokzeugen en 100 kraamzeugen bij 

een veehouderij op het adres Tweede Zijweg 6, 3643 PW Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikkingen liggen ter inzage van 22 april tot en met 2 juni 2010. Tot en met 2 
juni 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde 
Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker 
van de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gele-
genheid gesteld te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-west utrecht, Straatweg 66a te breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 te  mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- natural Spices b.V. voor het oprichten van een productiebedrijf in kruiden, specerijen, kruidenmixen, sauzen en marinades, 

op het adres Rendementsweg 3B, 3641 SK Mijdrecht;
- Outboard center wilnis voor het oprichten van een watersportbedrijf, op het adres Oudhuizerweg 16a en 45, 3648 AA Wil-

nis.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen.  Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst 
een afspraak te maken.
 

VeRkeeRSbeSluit buRGemeeSteR VAn tRichtlAAn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft 
de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 
Burgemeester van Trichtlaan 20, 3648 VH Wilnis. Dit besluit ligt met ingang van 21 april 2010 gedurende een termijn van zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft ge-
nomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. 
(030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

VAStGeStelD pROjectbeSluit en VeRleenDe bOuwVeRGunninG 1e fASe AmStelkADe 80 
te AmStelhOek

Burgemeester en wethouders van de Ronde Venen maken bekend dat de gemeenteraad op 1 april 2010 een projectbesluit heeft 
genomen op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning 1e fase is verleend voor het oprichten 
van een woning met garage op het perceel plaatselijk bekend Amstelkade 80, Amstelhoek. Het projectbesluit en de verleende 
bouwvergunning 1e fase met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 22 april 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden ma. t/m don. 
Van 8.30 uur tot 16.00 uur, vrij. 8.30 uur tot 12.30 uur en ma. avond 17.30 uur tot 19.00 uur). U kunt de stukken ook inzien of 
downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu: bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplan-
nen). De verbeelding van het vastgestelde projectbesluit is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
rechtstreeks bij het projectbesluit via het volgende adres http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.
PB003amstelkade80-va01. Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp projectbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend 
alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet 
tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen dit projectbesluit en de bouw-
vergunning 1e fase een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA te Utrecht. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van deze rechtbank. Over de hoogte van de griffierechten 
kunt u contact opnemen met de rechtbank.
Mijdrecht, 21 april 2010

bekenDmAkinG OntweRp-explOitAtieVeRGunninG
De burgemeester van De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 21 
april tot en met 2 juni 2010 bij balie bouwen en wonen; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croon-
stadtlaan 111 in Mijdrecht voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt een ontwerp-exploitatievergunning, op grond van 
de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2008, voor het perceel Hofland 33, 3641 GA  te Mijdrecht (‘t Peetcafé). 
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schriftelijk beden-
kingen indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij 
balie bouwen en wonen.

VeRkeeRSbeSluit RAADhuiSlAAn
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen. Dit 
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het instellen van een gedeeltelijk parkeerverbod op de Raadhuislaan (de parkeer-
vakken tussen de Dorpstraat en Raadhuislaan 2b). Dit parkeerverbod zal alleen gelden ten tijde van de weekmarkt op donderdag 
tussen 07:00 en 19:00. Dit verbod zal ingaan wanneer de weekmarkt in mei definitief is verplaatst. Dit besluit ligt met ingang van 
19 april 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Bekend-
making van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft ge-
nomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
 Indien onverwijlde spoed of bij het besluit betrokken verlangen vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek 
van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk onderzoek kan uitsluitend worden 
ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 
030 – 22 33 000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

 
VeRGADeRinG wmO-RAAD 

Agenda van de openbare vergadering van de Wmo-raad op woensdagavond 28 april: 
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
5. Nabespreking vergadering  klankbordgroep Wmo  van 25 maart
6. Nabespreking vergadering van 24 februari
7. Rondvraag 
8. Volgende vergadering 
9. Sluiting
De bijeenkomst vindt plaats in kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 19:30 tot 21:30 
uur.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt 
u online melden door middel van 
het serviceformulier op de website, 
of via tel. (0297) 29 18 00.

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

MelDpunt ZORG & 
OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt 
HuiSelijK GeWelD 
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

AgendA Ronde TAfel 
gespRekken sAmenleving,

mAAndAg 26 ApRil 2010, AAnvAng 19:30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe
A. Restauratie uur- en luidwerk incl. verlichting Janstoren 

(raadsvoorstel nr. 00/10) (30 minuten)
 Het uur- en luidwerk incl. verlichting van de toren van de Jans-

kerk te Mijdrecht moet gerestaureerd worden. Het beschikbaar 
stellen van financiële middelen ten laste van de eenmalige 
ruimte 2010 is noodzakelijk

B. Subsidieverordening rijksmonumenten De Ronde Venen 
2010 

 (raadsvoorstel nr. 0013/10) (30 minuten)
 Overeenkomstig het amendement van de raad van 12 novem-

ber 2009 moet een Subsidieverordening Rijksmonumenten De 
Ronde Venen 2010 vastgesteld worden. Hiervoor moeten ook 
enkele financiële zaken besloten worden

C. BLOS-klas (raadsvoorstel nr. 00/10) (45 minuten)
 In de vergadering van 29 oktober 2009 heeft uw raad unaniem 

besloten ons op te dragen u een voorstel aan te bieden voor 
de realisatie vanaf schooljaar 2010-2011 van een BLOS-klas. 
Thans wordt u voorgesteld de gevraagde medewerking te ver-
lenen.

D. 1e Financiële rapportage 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0028/10) (30 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse 

budgetten, die in deze eerste financiële rapportage 2010 zijn 
opgenomen. De bespreking van dit onderwerp gaat over die 
zaken die een raakvlak met Samenleving hebben. 

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD
A. Kangoeroewoningen vanuit het sociaal welzijnsaspect 
 (30 minuten)
 Op verzoek van de fractie van Ronde Venen Belang wordt de 

beantwoording van vragen over dit onderwerp als agendapunt 
opgevoerd, om de beantwoording met het college te bespre-
ken.

B. Informatie uitwisseling 
 (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele on-

derwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenle-
ving, en mededelingen te doen.

AgendA Ronde TAfel gespRekken 
BesTuuR & middelen 

dinsdAg 27 ApRil 2010, AAnvAng 20:30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe
A. Handhavingsbeleid 
 (raadsvoorstel nr. 0020/10) (45 minuten)
 Het handhavingsbeleid 2010-2011 zal door de raad moeten 

worden vastgesteld. Het college stelt voor om de raad te laten 
instemmen met prioriteitstelling en handhavingsaccenten in 
2010-2011.

B. 1e Financiële rapportage 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0028/10) (60 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse 

budgetten, die in deze eerste financiële rapportage 2010 zijn 
opgenomen. 

C. Nadeelcompensatieverordening 
 (raadsvoorstel nr. 0027/10) (30 minuten)
 Door besluiten en projecten van de gemeente kunnen derden 

een financieel nadeel ondervinden, dat redelijkerwijs niet of 
niet geheel te hunner laste dient te blijven. De voorgestane 
verordening voorziet in een regeling om deze schade naar bil-
lijkheid te vergoeden, voor zover daarin niet op andere wijze is 
voorzien.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD
A. Informatie uitwisseling 
 (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele on-

derwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en 
Middelen, en mededelingen te doen.

AgendA Ronde TAfel 
gespRekken omgeving,

woensdAg 28 ApRil 2010, AAnvAng 19.30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

Voorzitter: de heer S. Harmens
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe
A. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36 te 

Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0064/09) (30 minuten)
 Voorgesteld wordt voor het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-

36 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de 
Wet ruimtelijke ordening te nemen. 

B. Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0023/10) (45 minuten)
 Voor de dekking van meerkosten voor het wegenonderhoud 

2010 wordt een voorstel gedaan dit te bekostigen uit de be-
staande onderhoudsbudgetten voor wegen. Gevolg hiervan is 
dat de planningvoor het wegenonderhoud wordt gewijzigd.

C. Beheerplan kunstwerken 2010-2014 
 (raadsvoorstel nr. 0024/10) (45 minuten)
 Voor het uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan wordt een 

voorstel gedaan dit voor 2010 te bekostigen uit de eenmalige 
ruimte en voor de jaren 2010 tot en met 2019 op te nemen in 
de bij de voorjaarsrapportage aan te bieden meerjarenperspec-
tief. 

D. 1e Financiële rapportage 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0028/10) (30 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse 

budgetten, die in deze eerste financiële rapportage 2010 zijn 
opgenomen. De bespreking van dit onderwerp gaat over die 
zaken die een raakvlak met Omgeving hebben. 

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD
A. Stroomstoringen in De Ronde Venen (30 minuten).
 Door het college van burgemeester en wethouders is, naar aan-

leiding van door de fractie ChristenUnie/SGP gestelde vragen, 
een memo opgesteld. Op verzoek van fractie ChristenUnie/SGP 
wordt dit onderwerp nu op de agenda geplaatst om daarover 
met het college en Stedin (de netbeheerder) te spreken.

B. Informatie uitwisseling 
 (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele on-

derwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, 
en mededelingen te doen.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan 
het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie 
via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 16 april 2010.

De Ronde Venen – Afgelopen week heeft 
een delegatie uit de Oegandese gemeente 
Kalangala een bezoek gebracht aan de 
gemeente De Ronde Venen. Het bezoek staat 
voor een belangrijk deel in het teken van 
afvalmanagement.

De Ronde Venen ondersteunt, met subsidie 
van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, sinds eind 2008 Kalangala bij het 
opzetten van een systeem om het huisvuil 
te verzamelen en op te halen. De gemeente 
beschikte daar niet over, met negatieve 
gevolgen als vervuiling, verspreiding 
van ziekten en slechte hygiënische 
omstandigheden tot gevolg. Door Kalangala 
te ondersteunen draagt De Ronde Venen, als 
Millenniumgemeente, bij aan de realisatie 
van millenniumdoelstellingen als het 
verminderen van kindersterfte, de strijd tegen 
malaria en andere ziekten en een duurzaam 
milieu.
Inmiddels wordt sinds eind vorig jaar in een 
aantal dorpen in de gemeente Kalangala het 
huisvuil wekelijks opgehaald en naar een 
afvalstation gebracht. De resultaten daarvan 
zijn duidelijk zichtbaar, de omgeving van de 
dorpen is niet meer bezaaid met huisvuil 
en de inwoners zijn blij met hun schonere 
omgeving. Binnenkort wordt het project 
uitgebreid naar de overige dorpen. Bovendien 
wordt er door middel van trainingen en 
advies bij het maken van financiële- en 
onderhoudsplannen voor gezorgd dat de 
gemeente Kalangala het afvalsysteem bij de 

afloop van het project (einde van dit jaar) op 
een goede wijze zelfstandig kan voortzetten.

ervaringen
Naast Kalangala zijn er nog twee gemeenten 
in Oeganda die worden ondersteund 
bij afvalmanagement. Dit gebeurt door 
de gemeenten Goes en Gemert-Bakel. 
Vertegenwoordigers van drie Oegandese 
gemeenten komen nu op uitnodiging van 
VNG International, de internationale tak van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
naar Nederland.

De delegatie uit Kalangala bestaat uit zes 
personen, onder wie de burgemeester, 
de gemeentesecretaris en de speaker 
van de gemeenteraad. Doel van het 
bezoek is het uitwisselen van ervaringen 
het delen van kennis op het gebied van 
afval en projectmanagement. Naast 
veel aandacht voor de wijze waarop 
De Ronde Venen met afval omgaat en 
bezoeken aan het afvalstation en regionale 
afvalverwerkers, staat er tijdens het bezoek 
ook een ontmoeting met de Rondeveense 
gemeenteraad op het programma. Daarnaast 
is er aandacht voor de manier waarop De 
Ronde Venen met projecten omgaat, worden 
projecten bezocht en wordt er een kijkje 
genomen bij scholen en de brandweer. Ook 
is er aandacht voor de cultuurhistorie van De 
Ronde Venen in de vorm van bezoeken aan 
het Veenmuseum, de molen in Wilnis en een 
kaasmakerij.

De Ronde Venen - Als een van de 
deelnemende cliëntenraden, wint de 
gemeente De Ronde Venen de Cliënt in 
Beeld-prijs 2010. De prijs die de Landelijke 
Cliëntenraad (LCR) jaarlijks uitreikt aan 
initiatieven die een voorbeeldfunctie zijn 
voor cliëntenparticipatie in de sociale 
zekerheid. Van een voorbeeldfunctie 
was volgens de jury zeker sprake, die 
de Klankbordgroep Werkplein Amstel–
Venen tot winnaar uitriep. Met deze titel 
wint de klankbordgroep een beeldje 
en een geldbedrag van e 3.500,-. De 
winnaar werd bekend gemaakt op 8 
april tijdens het landelijke congres van 
de LCR. Jaarlijks reikt de LCR de Cliënt 
in Beeld-prijs uit, waarbij steeds een 
ander thema wordt vastgesteld. In 2010 is 
gekozen voor ‘Beste cliëntenparticipatie 
op het werkplein’. In de winnende 
Klankbordgroep Werkplein Amstel–Venen 
zijn de cliënten vertegenwoordigd van 
het UWV Werkbedrijf in Amstelveen en 
de gemeentelijke afdelingen Werk en 
Inkomen van Abcoude, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

jury
De jury prees de wijze waarop de 
Klankbordgroep tot stand is gekomen. 
Er is vroeg begonnen met de oprichting 
van deze cliëntenraad, waarbij de jury 
zeer te spreken was over de positieve 
insteek die door het hele traject heen 

te herkennen is en het feit dat er met 
andere werkpleinen contact is geweest. 
In het convenant dat is opgesteld, zijn ook 
tips verwerkt voor andere cliëntenraden. 
“De toegevoegde waarde van de tips en 
adviezen in het convenant, maken dit 
convenant zeer bruikbaar als voorbeeld 
voor andere cliëntenraden (in oprichting)”, 
aldus het juryrapport. De zes gemeenten 
rondom Amsterdam hebben hun 
krachten gebundeld bij het werkplein 
Amstel-Venen. Activiteiten rondom de 
vorming van cliëntenparticipatie bij dit 
werkplein hebben onder andere geleid 
tot een werkgroep cliëntenparticipatie, 
een startnotitie, het tekenen van 
een convenant en de vorming van 
een klankbordgroep. In februari 
ondertekenden de partijen een convenant 
waarin ze afspraken om onder de paraplu 
van de Klankbordgroep Werkplein 
Amstel–Venen samen te werken. De 
Klankbordgroep is geen vervanging 
van de lokale cliëntenraden, maar is 
overlegpartner binnen het Werkplein 
Amstel–Venen. Ze mag gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen over 
onderwerpen die betrekking hebben op 
de dienstverlening. Daarnaast heeft de 
Klankbordgroep een rol in de informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
partijen. Het uiteindelijke doel is het 
bevorderen van cliëntenparticipatie op 
regionaal niveau.

Delegatie uit Kalangala 
(Oeganda) bezoekt 
De Ronde Venen

Klankbordgroep Werkplein
Amstel-Venen winnaar van 
cliënt in beeld-prijs 2010
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

  ALBERT  HEIJN  (?)
Twee oudere dames, gezusters, de tachtig al gerui-
me tijd gepasseerd, strompelen achter hun rollator 
vanaf de Herenweg richting het winkelcentrum Zui-
derwaard voor het doen van hun dagelijkse bood-
schappen. Een hele opgave voor deze krasse da-
mes, ook gezien het feit dat ze vroeger, toen ze nog 
goed ter been waren en Zuiderwaard nog uit wei-
landen bestond, kruidenier Aarsman als buurman 
hadden en zelfs ook nog konden kiezen uit meer-
dere grutters  in het dorp. Dat deze twee dames, sa-
men met vele andere omwonenden aan de Heren-
weg, Julianalaan en Kerklaan, een brief in de bus 
hebben gekregen van winkeliersvereniging Zuider-
waard, waarin opgeroepen wordt om te protesteren 
tegen de vestiging van een tweede supermarkt in 
hun buurt, lijkt, zeker voor deze krasse topsporters, 
overbodig en een tikje misplaatst.   
In deze brief, met als bijlage een infrastructuur rap-
port en een al ingevuld bezwaarschrift wordt de 
moeilijke positie, waarin het winkelcentrum zegt te 
komen te verkeren, uiteengezet. Hierbij zijn twee 
kernpunten, volgens het winkelcentrum: Vinkeveen 
heeft te weinig inwoners voor twee winkellocaties 

en de Herenweg/Kerklaan krijgt bij de vestiging van 
een supermarkt te maken met veel verkeerskundi-
ge problemen. 
Als je de brief leest rijst de vraag bij je op hoeveel 
inwoners een dorp eigenlijk moet hebben om twee 
supermarkten een goed bestaan te garanderen 
waarbij ook nog komt dat Vinkeveen zomers zelfs 
(veel) meer, weliswaar tijdelijke, inwoners heeft dan 
Mijdrecht, waar vijf supermarkten, mede dankzij ve-
le Vinkeveners, een goede boterham verdienen.
Het is niet bepaald een geloof in eigen kracht deze, 
wellicht laatste, noodgreep van de winkeliersvereni-
ging om juist die mensen te gaan benaderen die al 
jaren tevergeefs zitten te wachten op een kruide-
nier in hun buurt.
Het parkeren, één van de speerpunten in het be-
zwaarschrift, is en blijft echter wel een probleem, 
maar geldt dat niet voor meerdere bedrijven in De 
Ronde Venen.
Hoeveel winkels, restaurants, cafés, enzovoorts  be-
schikken over parkeerplaatsen op eigen terrein. Het 
zijn er maar weinig.
Vaak, niet in het oude dorp maar vooral in Mijdrecht, 

Motie Polder Groot-Mijdrecht Noord: 
Het juiste woord op het juiste moment

In de Groene Venen van 9 april jl. betitelt Piet van 
Buul de motie over de polder Groot-Mijdrecht Noord, 
die de gemeenteraad op 6 april jl. heeft aangeno-
men, als ‘Oude wijn in nieuwe zakken’. De verslagge-
ver verwondert zich erover, dat de raad een maand 
geleden nog geen motie over dit onderwerp wilde 
vaststellen en nu wel. 

Hij meldt hierover het volgende: “... Al snel werd dui-
delijk dat de opvattingen binnen de raad binnen een 
maand flink waren gaan schuiven... Vastgesteld kan 
worden dat er in die maand niks veranderd is en dat 
het hier dus inderdaad ging om oude wijn in nieuwe 
zakken...” (einde citaat).

Hier slaat Piet van Buul naar de mening van Christe-
nUnie/SGP toch echt de plank volledig mis in plaats 
van de spijker op de kop: Van schuiven is geen spra-
ke en deze motie was beslist geen kwestie van ou-
de wijn in nieuwe zakken. Deze motie was het juiste 
woord op het juiste moment.

Onze ingezonden brief aan de redactie van De Groe-
ne Venen is echter geweigerd. De Groene Venen doet 
niet aan ingezonden brieven want er zijn al andere 
kranten die dat doen. Uiteraard heeft iedere krant de 
vrijheid om een eigen koers te varen. Maar catego-
risch alle ingezonden brieven weigeren, zelfs als het 
specifiek gaat om eigen redactionele verslaggeving 
met een duidelijke opinie, dat is wel erg makkelijk.

Om de volgens ons verkeerde beeldvorming van ‘ou-
de wijn nieuwe zakken’ toch publiekelijk te weerspre-
ken schrijven we deze reactie in De Nieuwe Meerbo-
de. Graag leggen we uit waarom de motie van de ge-
meenteraad over de polder Groot Mijdrecht-Noord 
het juiste woord op het juiste moment was.

Soms luistert het nauw als je recht van spreken wilt 
hebben. Als je voor je beurt spreekt gaat het effect 
verloren. Als je met hagel schiet is weliswaar de kans 
groot dat je wat raakt, maar haalt het niet altijd wat 
uit.

De planvorming over de Polder Groot-Mijdrecht 
Noord kent al een lange historie, die we hier niet 
gaan herhalen. Duidelijk is wel, dat de impact voor 
onze gemeente en de bewoners in het gebied bij-
zonder groot is. 
Duidelijk is ook, dat plannenmakers in de loop van 
de tijd verschillende verhalen hebben verteld. Preg-
nant punt is ook, dat het rapport van de onafhankelij-
ke commissie Remkes eerdere plannen op wezenlij-
ke onderdelen keihard onderuit heeft gehaald. 

De hoop dat het daarna beter zou gaan werd echter 
de bodem in geslagen. De provincie koos een eigen 

koers en nam zelfs afstand van bestaande afspra-
ken. Toen dit speelde, in 2009, heeft de gemeente 
haar medewerking opgeschort en haar kritiek duide-
lijk kenbaar gemaakt bij de provincie. Daarmee was 
de kous niet af uiteraard, de ontwikkelingen bij de 
provincie werden nauwlettend gevolgd.

In de raadsvergadering van 4 maart jl. was het mo-
ment nog niet rijp voor een nieuwe uitspraak van de 
gemeenteraad over Groot-Mijdrecht Noord. Gede-
puteerde Staten van Utrecht waren nog aan zet, zij 
waren bezig met een voorstel voor Provinciale Sta-
ten. Dat voorstel moesten we gewoon eerst afwach-
ten. Anders zouden we voor onze beurt spreken. Als 
dit voorstel er zou liggen, dan zouden we voor de be-
handeling door Provinciale Staten gericht kunnen re-
ageren.

Op 9 maart, de week na de raadsvergadering van 
maart, heeft Gedeputeerde Staten haar voorstel af-
gerond en aangeboden aan Provinciale Staten om te 
behandelen op 26 april a.s. Daarmee was de raads-
vergadering van 6 april het aangewezen moment om 
als raad te reageren op dit voorstel.

Inhoudelijk is er ook alle aanleiding om te reageren. 
Het GS-voorstel kiest voor vergaande grootschali-
ge natuurontwikkeling. Letterlijk moeten bestaande 
bewoners, onder dwang van onteigening, verkassen 
voor een nieuw leefgebied voor moerasvogels. 

De plannen miskennen het ontbreken van draagvlak 
voor deze plannen in het gebied en bij ons gemeen-
tebestuur. Verder schieten de plannen ook door als 
je kijkt naar de opeenstapeling van natuuropgaven 
die onderhand het hele buitengebied van onze ge-
meente bestrijken.

Daarom roept de motie de provincie op om een pas 
op de plaats te maken en eerst weer met bewoners 
en gemeentebestuur in gesprek te raken. Dat de-
ze reactie van de raad geheel in het verlengde ligt 
van eerdere uitspraken is natuurlijk volstrekt logisch. 
Van schuiven is geen sprake. Maar daarmee is het 
nog geen oude wijn. Het gaat om een actuele reac-
tie, die is toegespitst op het nieuwe voorstel. Het juis-
te woord op het juiste moment zogezegd.

Inmiddels is bekend dat de provincie ook daadwer-
kelijk een pas op de plaats maakt en gaat kijken of 
er een ander plan kan komen. De motie is één van de 
signalen geweest die hieraan heeft bijgedragen.

De Ronde Venen, 12 april 2010
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP

Hendrik Palm, Kees Schouten, Arie Vossestein 

Het is raar of eigenlijk niet. Toch? Ik heb mijn 
hondje verloren, dat bijna 14 jaar om mij heen 
heeft gedarteld, gelopen en gesjokt. Dat geeft 
een leeg gevoel. Je hebt ineens iets niet om han-
den wat er altijd was en wat je altijd had. Wakker 
worden, goede morgen zeggen, aanhalen, sa-
men theedrinken, een beetje praten, en dan sa-
men naar buiten genieten van de tuintjesnatuur. 
Het is raar leeg als de mand er niet meer staat. 
Maar wat zit ik te zeuren dat maken wij honden-
bezitters toch allemaal mee? Wij hebben toch al-
lemaal dat gevoel dat je een maatje kwijt bent op 
het moment dat het gebeurt. Je weet het voor-
uit als je een hond neemt. Je weet dat een hond 
gemiddeld niet ouder wordt dan 10 jaar. Je hebt 
geluk als zo’n beest ouder wordt en nog alles 
met je mee kan doen tot het niet meer gaat. Het 
ging niet meer. Ik kon merken dat het beestje 
pijn leed. Zij kon geen rust meer vinden en kwam 
steeds maar bij mij met een blik van baasje; “Help 
me.” Paracetamol hielp niet meer. Ja! Ja! 
Dan is het ineens voorbij. Ze is met haar bijna 
14 toch maar even 96 geworden. Dat is mooi. Ja! 
Ja! 
Het is voorjaar en het afgelopen weekeind waren 
wij niet meer te houden. Met zijn allen naar de 
Keukenhof. Ja! Ja! 
Files stonden er vanaf Nieuw Vennep tot aan de 
ingang. Wij zijn zo spoedig mogelijk van de weg 
af gegaan een andere kant uit. Hebben de auto 
bij de kerk van Lisse neergezet en zijn op de fiets 
tussen de hyacintgeurige roze, blauwe, witte, 
oranje, gele bollenvelden heen gefietst. Er was 
een straffe noordwestelijke wind. Wind is goed 
voor de fietsenmakers. De elektrische fietsen zijn 
haast niet aan te slepen. Ja! Ja! 

Wij hebben het toch nog niet zo slecht in Neder-
land. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hoe 
zou het met onze politici gaan? Zouden ze al-
lemaal weer terugkomen. Zouden we weer met 
de zelfde raadsleden te doen krijgen. Zouden wij 
zoals gebruikelijk weer aan de kant geschoven 
worden als de stemverdeling eenmaal bekend is. 
Dat zou ik wel eens willen weten. Of hebben wij 
straks alleen nog maar te maken met elektroni-
sche raadsleden die alleen te bereiken zijn via 
het pc schermpje. De ontwikkelingen gaan toch 
steeds verder op dat gebied. Maar! Maar! Het 
menselijke gaat er wel vanaf. Zouden onze ou-
de hobby raadsleden nog doorgaan. Zouden ze 
nog steeds durven blijven zitten of zouden al on-
ze partijen in staat zijn om eens met verse krach-
ten voor de dag te komen. Ik ben nog steeds van 
mening dat 12 jaar raadswerk wel het maximum 
zou moeten zijn. Dan geef je ze een lintje voor de 
bewezen diensten en dan moet er iemand an-
ders het stokje overnemen. Toch? Maar sommi-
ge mensen denken dat ze onvervangbaar zijn. 
Die blijven maar zitten. Jaar op jaar op jaar. Jaar 
op jaar op jaar. Zo kunnen wij bij velen van on-
ze raadsleden doorgaan. Ze blijven zitten jaar op 
jaar op jaar. Ja! Ja! 
Kijk straks maar op de kieslijsten. Ja! Ja! 
Wij gaan eerst een feestje vieren. Mijn vader van 
100 krijgt donderdag a.s. na zijn 75 jaar rijden 
met een rijbewijs - ik vermoed zijn laatste rijbe-
wijs - door de burgemeester uitgereikt.  Dat ge-
beurt niet veel in Nederland. Dat gebeurt zelfs 
niet veel in Europa. Wij zijn aan het zoeken hoe-
veel Nederlanders op hun 100ste een rijbewijs  
uitgereikt krijgen.
                                     John B. Grootegoed

worden er door de gemeente voor veel geld parkeer-
terreinen aangelegd.
Het is zelfs zo dat de twee supermarkten in winkel-
centrum Adelhof niet beschikken over eigen par-
keerplaatsen maar kunnen terugvallen op een later, 
door de gemeente, aangelegd parkeerterrein.
Ook in ons dorp beschikt supermarkt Super de Boer 
samen met de andere winkels in het winkelcentrum 
over een door de gemeente, in het park, aangelegde 
parkeerplaats waarbij het zelfs wel eens zo kan zijn 
dat deze in de nabije toekomst, ondanks de klaag-
zang van het centrum, te klein zal zijn als prijsvechter 
Jumbo Super de Boer komt vervangen.
Maar het is vooral de kortzichtigheid van de ge-
meente die de toenemende drukte op de doorgaan-
de weg, Herenweg, Kerklaan en Plevierenlaan in het 
centrum van Vinkeveen, maar op zijn beloop heeft 
gelaten en liever goede sier maakt met miljoenen 
projecten als de (gouden) driehoek en nu weer het 
(stads)centrum, met ondergrondse parkeerplaatsen, 
in Mijdrecht.
Over de aanleg van de westelijke randweg in Vinke-
veen vanaf de N201 naar Zuiderwaard, die de ver-

keersdruk in het oude dorp sterk zal afnemen, wordt 
al helemaal niet meer gesproken.
In de structuurvisie Vinkeveen 2007 wordt de toene-
mende verkeersdruk op o.a. de Kerklaan (al) weer 
vermeld waarbij de westelijke randweg als oplossing 
wordt gepresenteerd en die in 2009, voor de aanvang 
van Westerheul 4, al gerealiseerd had moeten zijn.
Ongetwijfeld zullen (publicitaire) belangrijke zaken 
in de gemeente voorrang gekregen hebben. 
Het zou een kleine stap in de goede richting zijn als 
onze gekozen vertegenwoordigers samen met de 
toekomstige eigenaar van de te vestigen supermarkt, 
ook eens gaat zoeken naar een oplossing voor het te 
verwachten parkeerprobleem en in de nabije omge-
ving (aan het begin van de Julianalaan?) voor extra 
parkeerplaatsen gaat zorgen. Als je A (supermarkt) 
zegt moet je ook B (parkeren) zeggen.
Voor de twee oudere dames en andere omwonen-
den hoeft het niet.
Die gaan wel lopen.

Jan van der Maat
Vinkeveen

Millenniumdoelen en techniek 
centraal op nascholingsavond
De Ronde Venen - Vorige week 
kwamen 63 basisschoolleerkrach-
ten vanuit de Gemeente De Ronde 
Venen en enkele leerkrachten van 
buiten de gemeente naar OBS Wil-
lespoort in Wilnis om deel te nemen 
aan enkele techniekworkshops.  
Vooraf gaven Ria Waal en Elly Thu-
ring namens de Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen een uitleg over de Millennium-
doelen. 

SOS De Ronde Venen steunt een 
aantal onderwijs- en ontwikke-
lingsprojecten in arme landen. Ba-
sisscholen kunnen bij deze orga-
nisatie gratis educatieve kisten le-
nen die bestaan uit lessen die het 
wereldburgerschap bevorderen. De 
gemeente De Ronde Venen laat zien 
dat zij een Millenniumgemeente is 
door de optredens van een Keni-
aanse dansgroep, die in mei en ju-
ni op een aantal basisscholen gaan 
plaatsvinden voor tweederde deel 
wil gaan vergoeden. De aanwezige 
leerkrachten waren blij verrast met 
dit gebaar! Daarna konden de leer-
krachten naar de Toptechniekwerk-
plaats om door Suzanne `t Hart, 
techniekcoördinator basisonderwijs 
gemeente De Ronde Venen, geïn-
formeerd te worden over de opzet 
van deze ruimte. Margot Lemmens, 
adviseuse van Opitec, demonstreer-
de de aanwezige apparatuur en be-
steedde uiteraard veel aandacht 
aan de veiligheidsprincipes. De 
tweede workshop met als titel ‘Laat 
mij maar schuiven’ werd gegeven 

door Sanna Leupen en haar colle-
ga, waarbij zij de leerkrachten op 
enthousiaste wijze uitleg gaven over 
het maken van  animaties met be-
hulp van een fotocamera. De derde 
workshop werd gegeven door Hans 
Tuinenburg. Hij is voormalig leer-
kracht van OBS Willespoort, maar 
sinds een jaar projectmanager van 
Esero. Deze organisatie ontwikkelt 
ondermeer lesprogramma’s over 
ruimtevaart, die tijdens de work-
shop ook aan bod kwamen. Aan het 

eind van dit schooljaar worden in 
de Toptechniekwerkplaats speciale 
technieklessen georganiseerd voor 
alle basisscholen in de gemeen-
te De Ronde Venen. Op deze wijze 
kunnen veel kinderen uit de boven-
bouw van het technieklokaal genie-
ten. 

Al met al maakt de Toptechniek-
werkplaats een vliegende start, me-
de dankzij het enthousiasme van 
vele basisschoolleerkrachten!

Padvindsters scoren in het 
Amsterdamse Bos
Mijdrecht - De padvindsters van 
Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht 
zijn derde geworden bij de Patrouil-
le-Ronde-Bak-wedstrijden (PARO-
BA) in het Amsterdamse Bos.

Fleur, Anna, Lobke, Larissa en Mar-
lous deden het daar zo goed, dat zij 
met Pinksteren mee mogen doen 
aan de Landelijke Scouting Wed-
strijden (LSW) op Scoutcentrum 
Buitenzorg in Baarn. Het thema van 
het weekend was ‘100 jaar – the 

next PAROBA’, vanwege het 100-ja-
rig bestaan van Scouting in Neder-
land. De meiden hadden als toepas-
selijke naam ‘Zooo 1910’ gekozen.
Ook de andere groepen van de Jan 
van Speyk presteerden goed op de 
PAROBA, waar het gaat om tijdens 
een gezellig en actief weekend zo 
goed mogelijk te scoren bij de spel-
len, de hike, creativiteit, samenwer-
king, het koken op houtvuur en het 
maken van een kampement.
Het Padvindstersgroepje van Am-

Foto (vlnr): Larissa, Lobke, Anna, Marlous en Fleur luisteren gespannen naar de uitslag van de jury.

ber Jessica, Danique, Amanda, Mi-
chelle en Jenny werd elfde. Op een 
negentiende plaats eindigde de 
Verkenners-patrouille ‘The Green 
(s)Nails’ onder leiding van Boet Ste-
vens. De andere patrouille genaamd 
‘Goldday’ van patrouilleleider Roald 
de Bruyn behaalde een zestiende 
plaats. In totaal deden er 36 groe-
pen mee aan de 21e editie van de 
PAROBA.

Alle 180 deelnemers hebben een 
gezellig, actief en vooral zonnig 
weekend achter de rug.

Voor meer informatie over de Jan 
van Speykgroep is er 
www.janvanspeykgroep.nl.
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

CHAZZ 2010
De Young Pianist Foundation organiseert jaarlijks een Nationaal Piano-
concours voor jonge Nederlandse pianisten (12 tot 28 jaar) waarbij het in-
ternationale topniveau als standaard dient. 

Cesar Latorre Trabanco werd in 1979 in Gijon, Spanje, geboren. Op zijn 
vijfde jaar begon hij zijn studie Klassieke Piano. In 2001 studeerde hij af aan 
het conservatorium te Oviedo. In 2002 begon hij de opleiding jazzpiano aan 
het Amsterdams Conservatorium. In 2007 won hij de tweede prijs tijdens het 
YPF Jazz Pianoconcours.
Hij heeft met veel gezelschappen gespeeld, zowel klassiek, jazz als popmu-
ziek, in Spanje, Polen, Griekenland en Duitsland. In Nederland is hij drie jaar 
op toernee geweest met de Portugese groep Maria de Fatima. 

Ook Anne Guus Teerhuis (1981) begon op 5-jarige leeftijd met klassie-
ke piano. Vanaf zijn 13e jaar ook jazz. Hij studeerde tandheelkunde en pia-
no, studeerde in 2006 respectievelijk 2007 af. Op piano summa cum laude. 
Hierop volgde een mislukte emigratiepoging naar Madrid (el amor.....) waar-
na hij besloot zich in Amsterdam te vestigen. Vorig jaar won hij het YPF Jazz 
pianoconcours. Onlangs bracht het Anne Guus Teerhuis Trio haar eerste al-
bum uit: Tarhouse Sales. 
Deze toptalenten hebben veel gemeen. Ook enthousiasme. Onze uitnodi-
ging om samen een battle te spelen werd door beiden met een volmondig 
ja geaccepteerd. 

Dat komen ze doen in De Hoef, op zaterdag 12 juni. 
Wil je dit niet missen? Bestel dan alvast de kaarten in de voorverkoop: 
www.chazz.nl

Tot Chazz!
Madelon van der Stap

De voorrondes van het Nationaal Pianoconcours 2010 zijn onlangs van start 
gegaan in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Voor meer informatie: www.ypf.nl

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

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

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over  vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 

 

Wakker worden!

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken

dekbedden

kussensVoorjaars 

acties
met

heel veel 

voordeel!

Avondbezoek aan de 
Waverhoek met het IVN
Regio - Woensdag 28 april orga-
niseren gidsen van het IVN een 
avondbezoek aan de nieuwe na-
tuur in Waverhoek. Het natuurge-
bied Waverhoek is allang niet meer 
zo nieuw. Maar nog wel zo nieuw 
dat het niet op de kaart staat. Vogels 
en mensen weten het evenwel sinds 
een jaar of drie prima te vinden. 
Er is volop activiteit in het gebied. 
Veel waadvogels als lepelaars en 
plevieren, maar ook kieviten, grut-
to’s en zelfs een paar heilige ibissen. 
Dat leeft prachtig samen en broedt 
ook door elkaar heen. Het naastge-
legen Botshol biedt veel broedgele-
genheid. Dat is vanwege het broe-
den dan ook afgesloten tot 16 juni.

Het natuurgebied Waverhoek blijft 
wel toegankelijk. Maar de deelne-
mers zullen bij hun avondbezoek de 
vogels vooral met verrekijkers en te-
lescoop bekijken, niet het hele ge-
bied doorlopen, want ze willen de 
dieren niet al te veel verstoren in 
hun natuurlijke gedrag. 
Dus kijkers mee en laarzen of an-
der goed schoeisel aan. Het ge-
bied kan drassig zijn. Verzamelen op 
woensdag 28 april om 19.00 uur op 
het parkeerterreintje van de Waver-
hoek  aan de Botsholsedwarsweg, 
aan de kant waar je op de dijk lang 
de Botshol uitkijkt. Aanmelden kan 
bij Ria Waal, tel. 0297 256089 of Pa-
trick Heijne, tel. 0297 230890.

Vermist
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
 Haar naam is Tinkerbel. 
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg Wilnis, muisgrijze EKH poes. 
 Zij is schuw, haar naam is Boef.
- Oudhuizerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleurtekening
 een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.  

Gevonden 
- Oostlanderweg in Mijdrecht, mager poesje, zwart met witte bef
 en vier witte teentjes, klein streepje tussen de ogen.
- Tienboerenwerg bij bord 60 in Uithoorn, jong grijs cypers poesje  
 vrij klein.

Goed tehuis gezocht voor
- Noesje, een Perzische schildpadpoes van 14 jaar. Kan niet bij
 andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.
 Bazin opgenomen in verpleeghuis.

Zaterdag met het IVN 
‘een blauwtje lopen’!
Regio - De Vereniging voor Natuur- 
en milieueducatie (IVN) organiseert 
aanstaande zaterdag 24 april een 
stiltenatuurwandeling.

De meesten van u wandelen wel 
eens door de natuur. Genieten van 
alles om je heen: vogels, bloemen, 
planten. Een goed moment om even 
tot rust te komen, even te onthaas-
ten of misschien wel even met je 
wandelgenoot de zaken des levens 
door te nemen.
Het IVN organiseert veel wandelin-
gen om u kennis te laten maken met 
alles wat er in de natuur te vinden 
is. Wat er te zien is en soms ook wat 
er te horen is, zoals bijvoorbeeld bij 
de Wandeling vogelgeluiden. De na-
druk ligt meestal op wat er te zien is. 
Op 24 april willen de gidsen iets an-
ders doen: een stiltewandeling, een 
lange wandeling waarvan sommi-
ge stukken in stilte gelopen worden. 
Daarmee wil het IVN een extra di-
mensie toevoegen aan het verblijf in 
de natuur. De wandeling start in het 
zogenaamde Blauwe Uur, het uur 
voor zonsopgang, wanneer de nacht 

overgaat in de dag, wanneer de 
nachtgeluiden versterven en de dag 
ontwaakt, wanneer het licht van mo-
ment tot moment verandert. Sommi-
ge geluiden maken deel uit van de 
stilte, andere niet. Voor ieder is dat 
anders en op sommige momenten 
willen we even stilstaan en die erva-
ringen uitwisselen. Verder willen de 
gidsen van het IVN er gewoon een 
mooie wandeling van maken door 
de fraaie plekken in onze omgeving. 
Omdat de nadruk op stilte ligt, wil 
het IVN zeker de eerste keer dat ze 
de wandeling organiseert de groep 
klein houden, op maximaal 10 deel-
nemers. Neem koffie en brood mee 
voor de inwendige mens.

Datum: 24 april. Start: 5.30 uur bij P. 
Begraafplaats. Wilnis. Lengte: onge-
veer 15 kilometer (4 uur). 1,50 euro 
voor niet-IVNers. IVN leden en-do-
nateurs gratis. 

Opgeven voor de wandeling is wel 
noodzakelijk en vol = vol. Aanmel-
den bij Sep Van de Voort: tel. 0297-
265313.

Shantykoor De Turfschippers
Vinkeveen - Op Koninginnedag zal 
het, inmiddels bekende, Vinkeveen-
se koor weer voor het publiek en de  
supporters een optreden verzorgen. 
Tijdens de braderie zal het koor een 
klein gedeelte van hun inmiddels 
tot vijftig nummers uitgegroeide re-
pertoire ten gehore brengen. Aan-
vang: 13.00 uur op het podium, tus-
sen Maria-Oord en Roekz. 

Het shantykoor dat nu anderhalf jaar 
bestaat is inmiddels gegroeid naar 

32 zangers inclusief de muzikanten. 
Er is nog plaats voor liefhebbers van 
zeemansliederen die een muziekin-
strument bespelen. Het koor oefent 
één keer in de veertien dagen en 
treedt gemiddeld één à twee keer 
per maand op voor bejaardenhui-
zen, particulieren, bedrijven en op 
evenementen. Binnenkort wordt de 
website van het koor geopend on-
der: www.deturfschippers.nl. Inl. en 
boekingen: 06-13493247 of e-mail:  
info@deturfschippers.nl.
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Uitgebreid fotoverslag op:
www.veenlandencollege.nl

De Ronde Venen - Bij het horen 
van de naam Shakespeare den-
ken de meeste mensen aan zwa-
re stukken met veel dramatiek. 
Bij “Much Ado about Nothing” is 
niets minder waar. Het betreft 
hier een luchtige en romanti-
sche komedie die zich afspeelt 
in het Siciliaanse Messina.

Donderdag– en vrijdagavond 
hebben de leerlingen van het 
VeenLanden College o.l.v. de do-
centen Paula Wilcox en Rob Vree-
ken een indrukwekkende uit-
voering van dit stuk, in het En-
gels, op de planken gezet, waar-
bij het enthousiasme en plezier 
er vanaf spatten!
De aula van de school was o.l.v. 
docente Marian van Klaveren 
(samen met Frans van Straaten, 
Adriaan van der Veer en Cor 
Veerhuis), omgebouwd tot  een 
sfeervol Shakespeare theater, 
waarin de verschillende scenes 
op verschillende plekken wer-
den gespeeld. Het verhaal  gaat 
over een verliefd paar Claudio en 
Hero. Claudio, prachtig gespeeld 
door Tim Vreeburg, is een jonge 
achterdochtige soldaat die on-
middellijk de geruchten over 
zijn geliefde gelooft en wanho-
pig op wraak uit is. Hero (He-
len van der Zwaard), is de mooie 
dochter van Leonato (Thom van 
Rijn). Hero lijdt vreselijk onder 
de geruchten, verspreid door 
de slechterik Don John. Samen 
met Don Pedro (Jordy Jurgens) 
zet het verliefde paar een val 
op voor Benedick (Wilco Ver-

sluys), een arrogante vrijgezel, 
en Beatrice (Sabine Radema-
ker), zijn favoriete sparringpart-
ner. Ondertussen probeert Don 
John (Timon de Graaff) samen 
met zijn twee samenzweerders 
Borachio (Sayf Jabbar) en Conra-
de (Quincy Deira) het huwelijk 
te dwarsbomen. Gelukkig wordt 
het valse spel ontdekt en wor-
den de samenzweerders opge-
pakt door hoofdagent Dogberry 
(Robert Gajentaan) en de twee 
wachters (Anouk Jansen en Ju-
liette Barre).
De overige rollen werden met 
overtuiging gespeeld door: Pe-
ter de Jonge (Antonio), Em 
Hoogland  en Michelle Vellen-
ga (bedienden van Hero), Pieter 
Hoogerwerf (muzikant), en Ya-
cha van Ginkel (geestelijke).
Licht en geluid waren weer in 
vertouwde handen van docent 
Remco Tieman, geassisteerd 
door Pepijn van den Berkhof, 
Matthijs Versteeg, Rick de Groot, 
Niels Kroon en Roan van Schep-
pingen. Grime werd verzorgd 
door Elseliek de Leeuw, Kathelij-
ne van de Woude, Nadine Werk-
hoven en Michelle Liesveld.

Alle medewerkers werden na af-
loop door Rector Karin van Oort 
(natuurlijk in het Engels) gepre-
zen om hun fantastische pres-
tatie en met een bloemenhul-
de verrast. Extra applaus was er 
voor Paula Wilcox die nu al ne-
gen keer het voortouw heeft ge-
nomen bij deze uitzonderlijke 
voorstellingen.

Voor de 9e keer Shakespeare op het VLC 

Much Ado about Nothing
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Knip de bon uit en krijg korting!

Circus Herman Renz donderdag 
t/m zondag in Uithoorn
Uithoorn - Circus Herman Renz 
presenteert ‘Jungle Fantasy’, een 
zinnenprikkelend avontuur! Jun-
gle Fantasy is de nieuwe produc-
tie van Circus Herman Renz. Een 
avontuurlijke circusshow waar-
in internationale topacts samen-
komen. Machtige leeuwen, impo-
nerende krachtacrobaten, Ghane-
se dansers, de bekende clowns Mil-
ko & Frenky, een groot tableau met 
zebra’s, kamelen, guanaco’s en run-
deren en een spetterende finale met 
maar liefst 15.000 liter water in de 
piste. De sprankelende circusshow 
is aangekleed met prachtige kos-
tuums, sfeervolle belichting en de-
cors en wordt omlijst door een groot 
live circusorkest. Deze week komen 
zij met hun circus naar Uithoorn.                                                                                  

Wanneer: Van 22 tot en met 25 april
Waar:  Randhoornweg, Legmeer
Speeltijden:
Donderdag 22 april   Premiere 
 20.00 uur
Vrijdag 23 april 16.30 uur  
&  20.00 uur
Zaterdag 24 april   15.00 uur** 
& 20.00 uur
Zondag 25 april 14.00 uur
**Uitverkocht
Prijzen: Volwassenen 17,-, 25,- 30,- 
35, euro-. Kinderen 12,- 20,- 25,- 
30,- euro. Reserveren: Kaarten zijn 
op 3 manieren te bestellen.
Online via:www.renz.nl
Telefonisch: Reserveerlijn 0909-
5030060 (0,45 ct p.m.) tijdens kan-
tooruren. Circuskassa: Op speelda-
gen van 11.00 – 17.00 uur en van 

19.00 – 20.15 uur.

Avontuur
Hooggeëerd publiek, het Neder-
lands Nationaal Circus Herman 
Renz presenteert in 2010 de avon-
tuurlijke circusshow Jungle Fantasy. 
De compleet nieuwe circusshow in 
de sfeer van de jungle is een aan-
eenschakeling van bijzondere cir-
cusacts in een betoverend spekta-
kel. Tom Dieck jr. -die met zijn vijf 
machtige leeuwen op het befaamde 
circusfestival van Monte Carlo de 
prestigieuze ‘Bronzen Clown’ won- 
is met recht de openingsact van de 
show. In een humane dressuur zijn 
de Koningen der dieren te bewon-
deren in een boeiend spel met de 
jonge dierenleraar. Daarnaast pre-

senteert Michel Jarz een groot exo-
tentableau met zebra’s, guanaco’s, 
kamelen en runderen en komt oer-
woudreus olifant Baby voorbij.

Sensatie kenmerkt Jungle Fantasy. 
Het duo Serjo is daarvan een prach-
tig voorbeeld. Deze krachtpatsers 
uit Rusland presenteren een even-
wichtig staaltje krachtacrobatiek en 
laten zien dat het menselijk lichaam 
tot meer in staat is dan u ooit had 
kunnen denken. Eén van de andere 
hoogtepunten -letterlijk en figuur-
lijk- is het optreden van de zeskop-
pige formatie van de Flying Neves 
uit Brazilië. Zij presenteren een waar 
spektakelstuk aan de vliegende tra-
peze met meervoudige salto’s en 
moeilijke passages. Ook Karah Ka-
vak zorgt voor sensatie. In de groot-
ste reptielenshow die Europa kent, 
schittert hij te midden van kroko-
dillen, slangen, spinnen en meer… 
Aston & Simona presenteren aan de 
strapaten een romantisch sprook-
je in de lucht en wanneer de Afri-
can Acrobats in de piste verschijnen 
is het feest. Ze  jongleren met gro-
te schalen, zijn goede limbodansers 
en in combinatie met acrobatiek 
verzorgen zij een afwisselend optre-
den. Tamara Khourchoudova is een 
ware spin in het web. Deze rasar-
tieste presenteert acrobatiek in een 
verticaal gespannen net. Daarnaast 
laat ze zien dat zij de allerbeste is in 
antipode. Jongleren met haar voeten 
gaat in een razendsnel tempo, zelfs 
op tien meter boven de piste! De 
welbekende clowns Milko&Frenky 
zorgen voor een gulle lach. Frenky 
is te zien met alpaca ‘Taco’ en Milko 
gaat de strijd aan met een haai. Het 
komische duo maakt dit jaar tevens 
hun entree tijdens een doldwaze 
safari-jacht. De spetterende finale 
waarbij maar liefst 15.000 liter water 
de piste binnenstroomt en uitmondt 
in één groot fontein is een gewel-
dige afsluiting van dé circusshow 
van 2010. Jungle Fantasy krijgt nóg 
meer kleur door het geweldige –
live- circusorkest, de spectaculaire 
belichting en prachtige kostuums. 
Het nieuwe circusavontuur biedt 
een zinnenprikkelende middag of 
avond uit! 

Beleef de magie van deze spranke-
lende circusproductie van Neder-
lands bekendste circus!  Knip bij-
gaande bon uit en ontvang een fik-
se korting op uw toegangsbewijs.

Extra dierenambulance 
voor dieren in nood
Regio - Het is toch een groot com-
pliment waard dat mensen uit onze 
samenleving zich als vrijwilliger wil-
len inzetten om dieren in nood te 
helpen. Iemand die sterk betrokken 
is bij het lief en leed van dieren is Mi-
riam Bosman uit Mijdrecht. Zij was 
ooit medewerkster/chauffeur bij de 
dierenambulance De Ronde Venen/
Uithoorn waarvan de kosten (gro-
tendeels) door de regionale Dieren-
bescherming werden vergoed. Vorig 
jaar besloot Miriam op onafhankelij-
ke wijze zelf invulling te gaan geven 
aan dieren in nood. Daarvoor had 
zij een (bestel)auto nodig die kon 
worden omgebouwd tot dierenam-
bulance. Zelf heeft zij een busje dat 
echter dient voor transport van hon-
den voor haar Hondenuitlaatservice 
bedrijf en dat daarom niet kan fun-
geren als ‘ambulance’. Zij ging bin-
nen haar relatiekring op zoek naar 
mogelijkheden haar wensen te rea-
liseren en vond die bij De Kruijf Hol-
ding in Uithoorn, een transportbe-
drijf in groenten en fruit, waartoe 
tevens behoort Euresco BV. Vlak 
voor kerst 2009 kreeg zij van direc-
teur Jan de Kruijf het bericht dat die 
een geschikte bestelbus voor haar 
had. Weliswaar met het stuur aan 
de rechterkant (Engelse uitvoering), 
maar toch zeer geschikt. Na een on-
derhoudsbeurt werd de wagen ge-

heel in eigen beheer bij De Kruijf 
door Arnold Simons gestickerd als 
een herkenbare dierenambulance. 
En passant werd daarbij ook ‘Ko-
nijnenopvang’ erop gezet omdat dit 
eveneens een activiteit is van Miri-
am. Achtergelaten en gevonden ko-
nijnen worden door haar in bewa-
ring genomen en verzorgd. Daar-
voor heeft zij een speciale ruimte.

Dierenliefhebbers
Afgelopen donderdagmorgen kreeg 
een dolblije, maar ook enigszins ge-
emotioneerde Miriam Bosman de 
sleutels van de auto overhandigd 
door Jan de Kruijf en Arnold Simons 
van De Kruijf Holding in Uithoorn. 
“Bij ons zijn het allemaal dierenlief-
hebbers en wij vinden het geweldig 
dat iemand als Miriam zich als vrij-
williger voor dieren in nood wil op-
offeren. Dat is ons wel wat waard”, 
zegt Jan de Kruijf. Arend Kroezen 
van het gelijknamige benzinesta-
tion en autowasstraat aan de An-
thony Fokkerweg, is bij dit initia-
tief aangehaakt en sponsort Miriam 
ook, evenals Autospuiterij Van der 
Berg uit Nieuwveen en Cor Ultee 
uit Waverveen dat ook doen. Klus-
Divers uit Mijdrecht zal het binnen-
werk in de bus nog uitvoeren om al-
le attributen voor ‘dierenopvang van 
de straat’ een plek te geven. Let wel: 

Miriam Bosman doet dit werk vrij-
willig, zij krijgt geen subsidie. De 
stichting draagt hoogstens bij in de 
kosten van de ambulance. Als er 
een tekort is vult zij dit met privé-
geld aan. Wel heeft de stichting al-
le vergunningen en diploma’s om dit 
te doen. Het gebied dat zij bestrijkt 
met haar dierenhulp is De Ronde 
Venen en Uithoorn/De Kwakel en 
De Hoef. Maar als het nodig is wordt 
er ook in Nessersluis en Nes aan de 
Amstel hulp geboden. Als de nood 
aan de man (lees: dier) komt kan de 
stichting rekenen op medische bij-
stand van een bekende dierenarts 
in De Ronde Venen.

Droom
“De ambulance is onderdeel van de 
stichting Animal Hutch die we re-
centelijk hebben opgericht. Inmid-
dels zijn er bij de stichting behal-
ve drie bestuursleden ook negen 
vrijwilligers actief. Het is een on-
afhankelijke organisatie. De stich-
ting krijgt geen subsidie, noch wor-
den vergoedingen uitgekeerd door 
de Dierenbescherming. Immers, die 
hebben hun eigen dierenambulan-
ce op de weg. De activiteiten van de 
stichting staan los van mijn eigen 
hondenuitlaatservice waarmee ik 
mijn inkomen verdien”, vertelt Miri-
am. “Verder heb ik een opleiding af-

Miriam Bosman krijgt de sleutels van de dierenambulance uit handen van Jan de Kruijf (li.). Samen met Arnold Simons 
wenst hij haar veel reddingen van dierenlevens

gerond als kynologisch instructeur 
(hondentrainer) voor mensen om 
hun honden beter te kunnen bege-
leiden. Als zodanig geef ik ook één 
keer per week les op een honden-
school in Aalsmeer en vanaf begin 
mei geef ik op zaterdagochtend een 
puppy- en beginnerscursus op park 
Wickelhof in Mijdrecht. Mijn droom 
is altijd geweest een dienst op te 
starten waar iedereen zeven dagen 
per week, 24 uur per dag, naartoe 
kan bellen als men een probleem 
heeft met een dier.
Verder is er binnen de stichting ook 
een activiteit ‘konijnenopvang’. Het 
laatste stukje dat ontbrak was een 
dierenambulance. Maar dat is nu 
gerealiseerd. Ik heb gemerkt dat 
ondanks dat er al een dierenambu-
lance in de regio is, er toch veel die-
ren tussen de wal en het schip val-
len. Dat is de voornaamste reden 
geweest waarom wij ook met een 
ambulance de weg op gaan, zo-
dat we er voor die dieren kunnen 
zijn,” aldus een vastberaden Miri-
am die zegt dat het vrijwilligers van 
de stichting vrij staat welk dier waar 
dan ook te redden als dat nodig is. 
De stichting wil zich echter eerst 
bewijzen alvorens eventueel bij de 
gemeente aan te kloppen voor (mo-
gelijke) subsidie.
Miriam werkt samen met enkele col-
lega’s die onder andere als chauf-
feur hun diensten aanbieden. Maar 
nog een paar (vrijwillige) chauffeurs 
erbij zou geen kwaad kunnen.

Prooidieren
Sinds kort pakt Miriam het pro-
bleem aan van het dumpen van die-
ren in het Uithoornse Libellebos. 
Daar worden allerhande huisdie-
ren als cavia’s en konijnen door ei-
genaren gedumpt die ervan af wil-
len. Soms zelfs nog met kooi en al! 
Gevolg van het vrijlaten van dit soort 
dieren is dat zij een prooi zijn voor 
honden die door de eigenaren niet 
zijn aangelijnd omdat het een los-
loopgebied is. De honden bijten niet 
zelden de konijnen dood wanneer 
zij die te pakken krijgen. Rondom de 
plaatselijke tennisbaan liggen soms 
tal van dode konijnen. Stichtings-
medewerkers zijn voornemens de 
loslopende huisdieren als konijnen 
binnenkort zoveel mogelijk weg te 
vangen. Overigens is 90 procent van 
de opgevangen konijnen bij Animal 
Hutch afkomstig ‘van de straat’ of 
die bij verhuizing in woningen zijn 
achtergelaten.

Miriam: “Waar nodig bieden we 
hulp, daar zijn we voor. Mensen 
kunnen ons bereiken op twee 06-
nummers: 06-20634734 of 06-
17933166.” Kijken op de website kan 
ook:  www.animalhutch.tk. Er is ver-
der een landelijk nummer als er – 
waar dan ook - een dierenambulan-
ce moet komen: 0900-0245. Eventu-
ele donatie’s en giften kunnen ge-
stort worden op rekeningnummer: 
1566.02.067 t.n.v. Animal Hutch te 
Mijdrecht.

Grieks Restaurant Corfu 
en Anouk Hoogendijk
Mijdrecht - Anouk Hoogendijk, 
speelster van het Nederlands elftal, 
heeft haar EK speelshirt geschon-
ken aan Grieks Restaurant Cor-
fu te Mijdrecht. ‘Ik kwam een keer 
eten en toen kreeg ik het diner gra-
tis, omdat mijn team zo goed had 
gepresteerd op het EK in Finland. 
Corfu heeft mij tijdens het EK ook 
heel erg gesteund’ zo zegt de voet-
balster. Het shirt met rugnummer 6 
werd aan eigenaar Jannis Mitropou-
los geschonken om hiervoor te be-
danken. Deze zorgt momenteel voor 
een mooie aanvulling van het inte-
rieur van het restaurant. Vorig jaar 
speelde Anouk tijdens het EK al-

le wedstrijden en kon volop bijdra-
gen door onder andere de winnen-
de penalty te scoren tegen Frankrijk. 
In ruil voor het speelshirt ontving zij 
een cadeaubon welke zij een jaar 
lang kan inruilen voor een gratis di-
ners. ‘Ik vind Grieks eten erg lekker 
en zal regelmatig komen eten’. Jan-
nis is zelf altijd een fanatiek voetbal-
ler geweest, heeft betaald voetbal 
gespeeld en is momenteel aanvoer-
der van Hertha 3. Niet alleen Anouk 
valt in de prijzen bij het restaurant, 
iedere klant maakt vanaf deze week 
weer kans op het winnen van de reis 
naar Corfu en vele andere prijzen na 
een diner bij de griek.

Dansfeest voor 
jong en oud
Mijdrecht - Voor de vierde achter-
eenvolgende keer wordt er een dans-
feest georganiseerd in het sfeervolle 
Parochiehuis aan Bozenhoven 151, 
op de grens van Mijdrecht en Wilnis. 
Jong en oud zijn daarbij van harte 
welkom komende zaterdag 24 april 
vanaf 21.00 uur. Entree: 12,50 euro. 

Muzikale omlijsting door live band 
Trio Update. Zij spelen muziek van 
de jaren ’70 tot heden. De organisa-
toren verwachten weer een gezelli-
ge avond, net als de afgelopen ke-
ren. Komt u ook?!
Voor nadere informatie:
bakkerp@gmail.com
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‘DE FIETS IS ÉÉN VAN DE GOEDKOOPSTE VERVOERSMIDDELEN’
Woorden van Huub Blom, die samen met zijn 
echtgenote Thea en een geschoold team van 
medewerk(st)ers twee goedlopende rijwielza-
ken onder zijn hoede heeft. Eén in Uithoorn 
aan de Arthur van Schendellaan, de tweede op 
de Industrieweg in Mijdrecht. In deze laatste 
plaats is het vijftig jaar geleden allemaal be-
gonnen.

In 1960 namen de ouders van Huub, Bertus en 
Jopie, een bestaand fi etsenbedrijf over op num-
mer 76 in de Dorpsstraat en gaven het de naam 
‘Het Rijwielhuis’. De zaak was ondergebracht in 
een woonhuis en gunstig gelegen op de hoek van 
de Prinses Irenelaan bij de brug over de Kerk-
vaart. Bertus had destijds als hobby het knut-

selen aan motorfi etsen, brommers en 
fi etsen. De heer 

Kok was toen nog 
eigenaar van dat kleine fi etsenbedrijf waar Ber-
tus nog wel eens werkte. Uiteindelijk nam hij de 
zaak over. Huub was er toen nog niet. Hij werd 
daar geboren in 1964. Zijn oudste broer Mike was 
er wel (1955), broer Sjaak zag het levenslicht in 
1958 en zijn zus Adrie in 1962. Het gezin kwam 
oorspronkelijk uit De Waver. De drie broers kwa-
men, hoe kan het anders, in het fi etsvak terecht. 
Deels bij hun ouders, later als zelfstandigen. Zus 
Adrie bleef buiten het fi etsgebeuren.

HEFTIG JAAR
“In de loop van de jaren daarna is het woon-
huis in fasen helemaal verbouwd. Er kwam een 
winkel, een showroom en een werkplaats. De in-

gang werd verplaatst naar het midden waardoor 
het een centrale toegang werd”, weet Huub zich 
nog te herinneren. “In 1992 kwam er een fi liaal 
in Uithoorn bij dat geëxploiteerd werd door zijn 
broer Sjaak. Die winkel was toen gevestigd aan 
de Zijdelrij bij het winkelcentrum op het Zijdel-
waardplein. Vier jaar later verhuisde men naar 
de Arthur van Schendellaan. Stilaan hebben we 
de activiteiten daar naartoe overgeheveld. Naast 
fi etsverkoop en onderhoud zijn we van meet af 
aan tijdens oudjaar ook vuurwerk gaan verkopen. 
Dat doen we nog steeds. In 1997 werd het pand 
in Mijdrecht verkocht. Sjaak heeft begin vorig 
jaar het nieuwe fi etsbedrijf aan de Industrieweg 
geheel geschikt laten maken en ingericht. Met 
bijna 1.400 vierkante meter is het een van de 
grootste in zijn soort in de regio. Wij zijn hem 
dankbaar voor deze inspanning, want als we het 
zelf hadden moeten doen was het niet van de 

grond gekomen. Mijn echtgenote Thea 
en zoon Mike jr. runnen de zaak samen 
met Jessica, John, Robert en de deel-
tijdmedewerkers Martin en Melvin op 
de Arthur van Schendellaan. Ik doe dat 
in Mijdrecht met Agnetha, Emil en onze 
parttimers Desley en Ronald. Desley, mijn 
andere zoon, bekwaamt zich inmiddels ook 
in het fi etsvak, zodat we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien waar 
het deskundige bezetting betreft. We heb-
ben een heftig jaar achter de rug met het 
opstarten van de nieuwe winkel in Mijdrecht 
voor wat betreft investeringen, vergunnin-

gen, bezwaarschriften en dergelijke. 
Maar het is allemaal goed gekomen 
en we draaien nu volop. We hebben 
het druk.” Aldus een opgewekte Huub 
Blom.

ALLES OP FIETSGEBIED
Zaterdag 10 april was het precies 
een jaar geleden dat Blom & Blom 
Fietsexperts de nieuwe vestiging in 
Mijdrecht opende. Sindsdien kunnen 
klanten en nieuwsgierige bezoekers 
vrijblijvend de fraai ingerichte win-
kel annex showroom en onderhouds-
werkplaats binnenstappen. Net zo-
als in de (wat kleinere) vestiging 
in Uithoorn treft de fi etsliefhebber 
een keur van prachtige merkfi etsen 

in diverse soorten en uitvoeringen aan, van 
omafi etsen tot kinderfi etsen en toerfi etsen, van 
elektrische fi etsen tot racefi etsen. Variërend van 
betaalbaar tot stevig geprijsde topproducten. 
Merken als Batavus, Sparta, Trek en MultiCycle 
zijn sterk vertegenwoordigd, maar ook een schit-
terende collectie vouwfi etsen van het merk Da-
hon siert de schappen. Verder vindt men er alles 
op het gebied van ‘fi etsaankleding’ als tassen, 
fi etscomputers, gps-gestuurde fi etsnavigatiesy-
stemen, verlichting, reparatiedoosjes en aller-
hande accessoires, binnen- en buitenbanden in 
alle maten, naast een uitgebreide collectie spe-
ciale (regen)kleding, fi etsschoenen en helmen. 
Maar ook nagenoeg alles op het gebied van de 
wielersport met zowel een serie aantrekkelijk 

geprijsde racefi etsen als professionele ‘karretjes’ 
met een carbon frame, bijvoorbeeld van het merk 
Trek. Lance Armstrong reed er op tijdens de Tour 
de France en het merk kreeg daardoor wereld-
wijde bekendheid. Aan een dergelijke fi ets hangt 
natuurlijk wel een aardig prijskaartje…. Maar 
professionals malen daar niet om als ze daarmee 
de hoogste resultaten kunnen bereiken. Naast 
Trek hebben we ook Hai-Bike in huis, een Duits 
topmerk. Dat ook in de wielersport de ontwik-
kelingen niet stilstaan bewijst een elektronisch 
schakelsysteem van Shimano aan een (dure) 
racefi ets. Het geheel wordt ‘sequent’ bediend en 
is geïntegreerd in de remgrepen aan het stuur. 
Nog niet beschikbaar voor de toerfi etsers, maar 
dat het op de markt komt is zeker. De vestiging 
Mijdrecht onderscheidt zich doordat op de eerste 
verdieping een ruime afdeling voor kinderfi etsen 
is ingericht waar men voor alle leeftijden keus uit 
diverse mooie kinderfi etsen heeft. Vanzelfspre-
kend doet de winkel in Uithoorn daar niet voor 
onder… Blom & Blom Fietsexperts is eveneens 
in de markt als het gaat om invulling van eigen 
fi etsmobiliteitsplannen voor bedrijven. Behalve 
levering van de fi etsen kan men ook zorg dragen 
voor regelmatig onderhoud en reparatie. Nieuws-
gierig geworden? Kijk maar eens op de website: 
www.fi etsexperts.nl.

REPARATIESERVICE
Niet in de laatste plaats beschikken beide vesti-
gingen van Blom & Blom Fietsexperts over een 
goed geoutilleerde werkplaats met deskundig 
personeel voor reparatie en onderhoud. Tevens 
heeft de winkel in Mijdrecht een afhaalservice 
voor reparatie van fi etsen van mensen die op hun 
fi ets zijn aangewezen maar die zelf niet kunnen 
brengen vanwege het mankement. Huub:  “Daar-
bij denken we vooral aan klanten in Vinkeveen 
omdat daar geen fi etsenzaak meer is. De eigenaar 
krijgt een telefoontje wanneer de fi ets weer klaar 
is. Hij of zij kan die dan bij ons komen ophalen. 
Thuisbrengen doen we dus niet. Overigens gaan 
alle reparaties op afspraak. Wij hopen met deze 
afhaalservice de inwoners van alle woonkernen 
een plezier te doen.”

FIETSTECHNICUS
Over reparatie en onderhoud gesproken. Huub 
wijst op het feit dat in de laatste decennia het 
aantal fi etsenbedrijven in Nederland is afgeno-
men van pakweg 15.000 toen naar zo’n 2.500 
vandaag de dag. Veelal zijn het speciaalzaken ge-
worden. Want ook de technische ontwikkelingen 
in de fi etswereld staan niet stil. “Wie het vak 
in wil heeft na de vmbo nog een tweejarige op-
leiding tot fi etstechnicus voor de boeg”, vertelt 
Huub verder. “Dit is een andere invulling voor 
het begrip ‘fi etsenmaker’ aangezien er bij het 
huidige aanbod aan moderne fi etsen fl ink wat 
techniek te bespeuren valt. Er is behoorlijk wat 
kennis nodig, ook op computergebied, want bij 
de afstelling van bepaalde fi etsonderdelen wordt 
steeds meer de computer met bijbehorende soft-
ware ingeschakeld. Er zijn bijvoorbeeld al elek-
tronisch werkende schakelsystemen met behulp 
van servo’s en hydraulische schijfremmen. Bij 
elektrische fi etsen is de elektronica al helemaal 

niet meer weg te denken bij onderhoud en repa-
ratie. Daarvoor moet je aparte cursussen volgen 
wil je het onderhoud goed kunnen uitvoeren. En 
het gaat steeds sneller. Wat drie jaar geleden su-
perieur was is nu al weer achterhaald. Je moet 
dus steeds bijblijven in het vak. Dat betekent 
dus ook dat de prijs van een fi ets navenant is. 
Wil je er eentje met veel toeters en bellen en 
het modernste van het modernste, dan betaal je 
daarvoor. De ‘Bentley’ onder de fi etsen is wel de 
MultiCycle. Een (toer)fi ets die in Nederland met 
de hand wordt gemaakt en waaraan alles perfect 
is afgewerkt. Geen massaproduct, maar worden 
op bestelling gebouwd. Schitterend gewoon en 
met een volledige uitrusting aan boord. Die zijn 
er al vanaf 999 euro. Uiteraard hebben we ook 
fi etsen tegen heel aantrekkelijke prijzen die 
eveneens veel te bieden hebben.”

INTERNET FIETSEN
Huub: “Waar we steeds vaker mee geconfronteerd 
worden zijn fi etsen van mensen die hem via in-
ternet hebben gekocht. Ze zijn dan teleurgesteld 
in de afmontage, service en garantie. Want waar 
moet je met de fi ets naartoe als er wat aan man-
keert? Goedkoop wordt dan duurkoop zo blijkt 
vaak. In zulke gevallen kan men dan toch een 
beroep doen op onze expertise en service. Men is 
van harte welkom.” Bij Blom krijgt de klant een 
goed advies welke fi ets het beste bij hem of haar 
past. Er wordt met de fi ets(st)er meegedacht en 
Blom laat de klant indien gewenst ‘proeffi etsen’. 
De fi ets wordt op ‘maat’ gemaakt, volledig afge-
steld en rijklaar afgeleverd.
Iets niet in orde? Dan kan de berijder bij Blom 
terecht. Dat is bij internet een stuk moeilijker, 
zo niet onmogelijk… Helemaal als het om elek-
trische fi etsen gaat! Toegegeven, wat de prijzen 
betreft kan Blom niet op tegen hetgeen op in-
ternet wordt aangeboden. Daar staat tegenover 
dat men de vakkennis, het advies, de service 
en de reparatiemogelijkheden niet meegeleverd 
krijgt…

BOEIEND VAK
“Elke dag in dit vak is anders, want je hebt 
steeds met andere mensen en wensen te maken. 
En met andere fi etsen en accessoires. Dat is het 
boeiende van dit vak. We hebben verder de tijd 
mee, want de fi ets is populairder dan ooit. Be-
wegen is ‘in’, dus minstens een half uur fi etsen 
per dag. Steeds meer mensen nemen de fi ets naar 
hun werk, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. 
We constateren ook steeds meer recreatieve fi et-
sers en gebruikers van elektrische fi etsen. Dat 
zijn niet alleen 50-plussers, maar tegenwoordig 
ook jongeren en mensen met een ademhandicap! 
Daarnaast worden motorbrandstoffen voor de 
auto steeds duurder en wellicht komt er straks 
nog een keer een kilometerbeprijzing. Dat blijft 
spelen in de politiek.
In dat licht gezien kan ik stellen dat de fi ets 
een van de goedkoopste vervoermiddelen is, mis-
schien wel de goedkoopste. Ook al lijkt de aan-
schaf in eerste opzicht een hoge uitgave. Maar 
schrijf dat eens af over 10 jaar en zet daar de 
afschrijving van de auto en de verbruikte brand-
stof eens tegenover… Al met al kunnen wij dus 

met onze beide bedrijven op fi etsgebied de 
toekomst met vertrouwen tegemoetzien, 
óók met het oog op de opvolging in ons 
familiebedrijf. Ik ben de tweede generatie 
en de derde in de vorm van Mike en Desley 
heeft zijn intrede al gedaan. Als het alle-
maal meezit en we gezond blijven, kunnen 
we opgaan naar de volgende 10 jaar en 
daarná…”

De komende maanden gaat Blom & Blom 
Fietsexperts een aantal actiematige aan-
biedingen doen die stuk voor stuk in het 
teken staan van het 50-jarig jubileum. 
Tegen die tijd worden ze aangekondigd 
in deze krant.

zelf hadden moeten doen was het niet van de Het tweewielerbedrijf werd de ‘Blom-jongens’
al vroeg met de paplepel ingegoten…

Het eerste fi etsbedrijf van Blom:
hoek Mijdrechtse Dorpsstraat/Irenelaan

De vestiging aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn

Blom & Blom Fietsexperts draait alweer een jaar
op de Industrieweg in Mijdrecht

Huub Blom springt vaak zelf in bij(vakkundige) reparatie en onderhoud

In Uithoorn is het assortiment minstens zo uitgebreid

BLOM & BLOM FIETSEXPERTS BESTAAT 50 JAAR

Alles voor de wielersport, waaronder
topklasse racefi etsen

De ‘Bentley’ onder de fi etsen, die van MultiCycle
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Argon C6 nu ook voorjaarskampioen
Mijdrecht - Na het behalen van het 
herfstkampioenschap –de mannen 
eindigden ongeslagen bovenaan– 
en het voortijdige einde van het be-
keravontuur vorige week in Hoofd-
dorp, waar in de wedstrijd om een 
halve finale plek nipt verloren werd 
van Hoofddorp C5 was het vandaag 
toch nog spannend voor de C6. Bij 
winst tegen dit team, SDO C3 uit 
Bussum, nummer 2 op de ranglijst, 
zouden de mannen niet meer in te 
halen zijn in de voorjaarscompetitie 
en zouden ze ook hier het kampi-
oenschap binnenhalen.
Omdat de vorige wedstrijd tegen 
SDO maar met 4-2 werd gewon-
nen, zat er toch nog wel wat span-
ning op.

Simpel
Dat bleek achteraf gezien niet no-
dig want al in de 1e minuut rond-

de Olaf op een voorzet van Vincent 
simpel af en 9 minuten later her-
haalden ze samen dit kunstje nog 
een keer, 2-0.
Waar het spel zich de eerste 20 mi-
nuten voornamelijk afspeelde op de 
helft van SDO, zette SDO daarna de 
aanval vol in en werd het nog even 
spannend. Na eerst een schot op 
doel voorlangs te hebben zien gaan, 
redde Lennart goed op een schot 
van de snelle SDO spits.
Gelukkig stond de verdediging on-
der leiding van aanvoerder Nathan 
weer als een huis; Jeffrey beet zich 
als vanouds in zijn tegenstander 
vast en was niet te passeren, Sonny 
ruimde werkelijk alle ballen die per 
ongeluk in de buurt kwamen mee-
dogenloos op.

Aanval
Vanaf het begin van de 2e helft ging 

Argon weer vol in de aanval. Vin-
cent grossierde in heel goede voor-
zetten, helaas was lange Tim in de-
ze fase nog ongelukkig in de afron-
ding. Het spel speelde zich weder-
om volledig af op de helft van SDO, 
waar Yaw door zijn snelheid en 
wendbaarheid een ware plaag was 
voor de verdediging van SDO. Na 10 
minuten maakte Jerry –op zijn ge-
leende wonderschoenen– koelbloe-
dig af na een fenomenale ingooi van 
Poyan, 3-0.
Twee minuten later volgde er een ei-
genlijk niet te missen kans voor lan-
ge Tim, die helaas zijn vizier nog niet 
op scherp had staan maar wel een 
prachtige kopbal afleverde. In de 
20e minuut lukte het eindelijk wel; 
na een mooie actie van Vincent die 
drie man uitspeelde maakte lange 
Tim ‘m schitterend af, 4-0.
Vijf minuten later, na een slimme 

steekpass van Jens ging Jerry goed 
door, zijn schot rolde net voorlangs. 
Iedereen stond erbij en keek ernaar... 
behalve Vincent, die attent reageer-
de en beheerst inschoot, 5-0.
Kleine Tim, die zijn man de he-
le wedstrijd in zijn zak had zitten, 
maakte een schitterende schijn-
beweging en passeerde kinderlijk 
eenvoudig de tegenstander. Helaas 
miste zijn schot op doel de benodig-
de kracht en landde in de handen 
van de keeper.
In de 30e minuut probeerde Poyan 
nog een keer zijn superingooi rich-
ting Floris, maar ook diens schot 
werd door de keeper gekeerd. In de 
rebound kwam de bal voor de voe-
ten van Poyan die niet aarzelde en 
verwoestend uithaalde. Zijn schot 
eindigde helaas op de kruising. 

Zonnetje
Deed SDO nog iets terug? Eigenlijk 
niet. Lennart stond in het doel van 
het zonnetje te genieten en kreeg 
maar heel af en toe een bal aange-
speeld. Zo moeizaam als de heen-
wedstrijd werd gewonnen, zo ge-
makkelijk ging het nu. Net voor het 
einde van de wedstrijd kreeg Nathan 
nog een keer de geest, speelde een 
man of vier uit en stoomde op rich-
ting het doel van SDO. Net op tijd 
legde hij de bal slim af op Floris die 
wel raad wist met dit cadeautje en 
beheerst afrondde, 6-0.
Dit was teven de eindstand. De jon-
gens werden door de ouders in het 
zonnetje gezet en kregen allemaal 
een mooi boeketje bloemen, met 
dank aan de vader van Jeffrey en 
Argon trakteerde de jongens op pa-
tat met een AA’tje.

Er zijn nog een paar wedstrijden te 
gaan, maar het kampioenschap is 
binnen en dus worden deze wed-
strijden relaxt afgewerkt. 

Plaatsingswedstrijd 
Acrogym GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag mochten de selectieteams van 
GVM’79 weer aan een wedstrijd op 
A- of B-niveau deelnemen. 
In alle vroegte vertrok het team van 
Joëlla en Priscilla naar Oss, alwaar 
zij begonnen met hun warming-up. 
De wedstrijd begon precies op tijd 
en het team mocht met de balans-
oefening beginnen. Deze verliep 
een stuk beter dan de vorige keer. 
De hoge handstand lukte deze keer 
goed en ook de andere elementen 
zagen er goed uit. Met 25,150pnt 
scoorden zij mooiere punten dan 
de vorige wedstrijd. De tempooefe-
ning die volgde werd ook goed uit-
gevoerd. Echter hier was een aantal 
onnodige stapjes. De salto’s waren 
mooi en hadden prima landingen. 
Met 25,050pnt voor Tempo, kwamen 
zij uiteindelijk op een 11e plek. Of dit 
genoeg is voor een plekje op het NK, 
zal later blijken. Volgende week heb-
ben zij nog 1 kans om betere punten 
te behalen. In de middag kwamen 3 
teams van GVM’79 aan de start. De 
damesgroep van Tessa, Sabine en 
Lorena was vorige wedstrijd nog op 
een tweede plek geëindigd, maar 
direct bij eerste element bleek dat 
ze dat vandaag waarschijnlijk niet 
zouden halen. De hoge toren stortte 
min of meer in, maar de andere ele-
menten werden goed en stabiel uit-
gevoerd. Helaas zwikte Sabine met 
een afbouw weer door haar enkel, 
maar dit mocht de tempo-oefening 
niet in de weg zitten. De tempo-oe-
fening stond weer als een huis en 
de dames revancheerden zich met 
prachtige dubbele salto’s en mooie 
individuele salto’s. Met deze oefe-
ning scoorden zij de hoogste punten 
van de tempo-oefeningen. Uiteinde-
lijk kwam het team op een 6e plek 
terecht. Het team van Kelly, Frede-
rike en Melanie had een stuk meer 

geluk in de balansoefening, zij had-
den deze keer een goede landing 
van de schouderstandpiramide en 
ook de individuele elementen wer-
den meegeteld. Een prachtige sco-
re van 26,650 werd aan de oefe-
ning gegeven. Ook de tempo oefe-
ning liep lekker, maar werd helaas 
een val in gemaakt. Dit scheelde de 
dames net de bronzen medaille. Zij 
kwamen met 51,500pnt op de vier-
de plek. De vraag is ook bij dit team 
of dit voldoende is voor een plaats 
op het NK.

Actie
Ook het damespaar Imara en Demy 
kwam deze middag in actie. De da-
mes waren goed op dreef en gin-
gen als een wervelwind over de 
vloer met hun tempo oefening. De 
elementen zagen er perfect uit en 
dat vond de jury ook. De oefening 
werd beloond met 27,400pnt!! Ook 
de balansoefening was erg mooi, 
met strakke elementen en zonder 
tijdsfouten. Ook hier een score bo-
ven de 27... !! De uiteindelijke score 
van 54,500pnt was ruim voldoende 
om de gouden plak mee naar huis 
te nemen. Demy en Imara hebben 
hun plaats op het NK veilig gesteld. 
Volgende week zullen alle selectie-
teams van GVM’79 wederom naar 
Oss afreizen om de laatste plaatsing 
af te werken. 
Voor een aantal teams zal het er-
om spannen of zij zich dan plaatsen 
voor het NK op 5 en 6 juni. 
Wil jij ook op hoog niveau acrogym-
men en heb je reeds turn/acro ta-
lent? Kom dan eens kijken bij de se-
lectiegroepen van GVM’79 en mis-
schien sta jij volgend jaar wel op het 
NK-acrogym?! Voor meer informatie 
over acrogym of de lestijden kunt u 
kijken op GVM’s vernieuwde websi-
te:  www.gvm79.nl

Hoefse toerfietsers nu herkenbaar!
De Hoef - Sinds een week rijden 
alle toerfietsers uit De Hoef in een 
nieuw tenue. 

Na jaren lang gepraat over hoe leuk 
het zou zijn als de toerfietsers uit De 
Hoef herkenbaar zouden zijn is het 
er toch van gekomen. Dat De Hoef 
uit een hechte gemeenschap be-
staat is alom bekend. Wat dat be-
treft is er de laatste jaren weinig 
veranderd. Ondanks het feit dat er 
veel nieuwe mensen zijn komen wo-
nen. Iedereen draagt zijn steentje bij 
en dat blijkt veel makkelijker dan je 
denkt. Op deze manier leer je ieder-
een ook makkelijk kennen en dat 
komt weer goed uit als je op pad 
gaat om sponsors te zoeken. Spon-
sors zoeken, makkelijker gezegd 

dan gedaan, maar het is de kle-
dingcommissie bestaande uit Cock 
Fangmann en Peter van Adrichem 
toch gelukt om een zevental bedrij-
ven als sponsors aan te trekken. 
Ook hieruit blijkt dat de integratie 
van nieuwe bedrijven goed te mat-
chen is met de bedrijven die al van 
oudsher uit De Hoef komen. 
Namelijk drie van de zeven sponsors 
zijn nieuwkomers en de andere vier 
bedrijven hebben hun wortels al ja-
renlang in De Hoef 
De sponsors zijn: Ligusta meu-
bels en maatwerk, De Rooij  zand 
en grind, Autobedrijf van Bemme-
len, Tandtechnisch laboratorium Re-
né Elenbaas, De Strooppot; Total re 
Press, en Gerard van Scheppingen 
Schouwen en Haarden.

Dankzij deze bedrijven rijden er nu 
bijna dagelijks fietsers door het land 
die te herkennen zijn als Hoevene-
zen en die dit ook uit willen uitdra-
gen. 
Natuurlijk is er op de kleding ook 
ruimte gevonden om de websi-
te van de hoef  www.dehoef.info te 
promoten. Hier kan men in de toe-
komst ook terecht voor informatie 
over gezamenlijke fietstochten en 
andere activiteiten die in De Hoef 
plaatsvinden. Zoals de Gondelvaart 
op 8 mei.

De fietskleding werd in de H.S.V. 
kantine door Mary van Schie over-
handigd aan de meefietsende spon-
sors, waarna de andere sponsors de 
kleding aan de fietsers overhandig-
den. Instapdag voor jong en oud 

bij Watersportvereniging 
Vinkeveen Abcoude
Vinkeveen - De Watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude (WVA) op 
Zandeiland 4 in Vinkeveen organi-
seert op 25 april de jaarlijkse open 
dag. 
Motto is dit jaar Instapdag Jong en 
Oud. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden op www.wvavinkeveen.nl. 

De dag start om 9.30 uur en wordt 
afgesloten met de traditionele ope-
ningswedstrijd en is bedoeld voor ie-
dereen uit de regio die kennis wil ma-
ken met watersport op de Vinkeveen-
se Plassen. 

Programma
Om 9.30 uur worden de deelnemers 
ontvangen. Na een korte introductie 
wordt gezeild onder leiding van de 
WVA trainers en onze eigen jeugd-
zeilers in verschillende typen boten. 
Om 13.30 uur wordt het watersport-
seizoen officieel geopend met het hij-
sen van de vlaggen, gevolgd door de 
openingswedstrijd vanaf de starttoren 
om 14.30 uur. 

Belangstellenden kunnen als opstap-
per meevaren in deze wedstrijd of 
vanaf andere schepen de wedstrijd 
volgen. De dag wordt rond 16.30 af-
gesloten met de prijsuitreiking. 

Wie kunnen meedoen?
De instapdag is bedoeld voor ieder-
een die de watersportmogelijkheden 
in Vinkeveen wil leren kennen. Naast 
de jeugd zijn ook geïnteresseerden 
die vroeger wel of niet gezeild heb-
ben van harte welkom voor een (her-
nieuwde) kennismaking met het zei-
len. De dag wordt gehouden bij het 
Clubschip aan Zandeiland 4.

Aanmelden
Deelname aan de instapdag is gra-
tis. Aanmelden kan tot 23 april op  
www.wvavinkeveen.nl

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Amster-
dam tot Zeist en Nieuwegein heeft de 
vereniging een groot aantal lokale le-
den dat gebruik maakt  van de facili-
teiten op Zandeiland 4. De vereniging 
heeft verschillende trainingsgroepen 
variërend van beginners tot landelijk 
hooggeklasseerde wedstrijdzeilers bij 
de jeugd. Ook is er een jaarlijks te-
rugkerende zeilcursus voor volwasse-
nen die in de zomermaanden de fijne 
kneepjes van het zeilen in de vingers 
willen krijgen en worden er onderlin-
ge wedstrijden gehouden.

Martijn de Groot presteert 
goed bij debuut 
op skeelers
De Ronde Venen - Deze zo-
mer komt de 22-jarige marathon-
schaatser Martijn de Groot van IJs-
club Nooitgedacht uit in de regio-
nale skeelercompetitie. Een nieuwe 
stap na drie seizoenen landelijk ma-
rathons geschaatst te hebben. De 
eerste wedstrijd werd 10 april ver-
reden op het wielerparcours van Ex-
celsior.
Hier werd eerst een tijdrit gereden 

over 1 ronde van 1300 meter. Hier-
na werd er een marathon gereden 
over 35 min en 3 ronden. In de tijdrit 
kwam Martijn tot een negende plek. 
In de marathon ging het een stuk 
beter en was er na een boeiende 
wedstrijd een vierde plek. Een prima 
resultaat voor een eerste keer. 

De volgende wedstrijd staat voor 24 
april in Zeist op het programma.

Woensdag 19 mei:
Vriendjes en vriendinnetjes-
toernooi bij HSV’69 
De Hoef - Op 19 mei a.s. wordt 
weer het vriendjes en vriendinnetjes 
toernooi bij HSV ’69 georganiseerd 
aan de Schattekerkerweg. 

Op dit toernooi krijg je de mogelijk-
heid om op gezellige wijze samen te 
spelen en te leren van de handbal-
sters van de jeugd van HSV. 
HSV’69 daagt alle lezers uit om te 
komen. Van 15.00 tot 17.00 uur is ie-
dereen  van 4 tot en met 12 jaar  uit-
genodigd om te komen ballen. Er 
wordt gestart met een spetterende 
warming-up, gevolgd door een trai-

ning waarin je het spelletje gaat oe-
fenen. De middag wordt afgesloten 
met een echt handbaltoernooi. Kort-
om: dat belooft veel goeds!  Voor 
meer informatie kun je bellen met 
Lyanne van Loenen, tel. 593328.  

HSV ’69 zoekt voor het seizoen 
2010/2011 nog speelsters voor 
meisjes D en C jeugd ( leeftijd 7 t/m 
12 jaar). Lijkt het je leuk? Kom dan 
19 mei naar HSV op de Schatteker-
kerweg in De Hoef en laat je infor-
meren door de rondlopende trai-
ners, leiders of speelsters!

Atalante D2 komt tekort
Vinkeveen - Dinsdag 13 april speel-
de Atalante D2 haar laatste wed-
strijd tegen de nummer laatst, Mar-
tinus D4. De Amstelveense equipe 
had al een degradatiestatus en kon 
frank en vrij spelen. De Vinkeveense 
ploeg daarentegen moest sowieso 
die laatste punten binnenhalen om 
nog enige kans te maken op de nr 2. 
Om het nog spannender te maken 
had Natalie van Scheppingen de 
vrijdag tevoren de knie flink gebles-
seerd en Annemarieke Wijnands 
kon onverwacht niet meespelen.

De dames waren vanaf het begin 
goed alert bezig. Enkel bij de service 
en ook in de rally waren er toch iets 
te veel fouten waar Amstelveen flink 
van profiteerde. Het lukte lange tijd 
niet goed een echte voorsprong te 
maken, maar het laatste stuk ging 
wel rap en met 25-17 werd de eer-
ste set gepakt. In set 2 ging de Ou-
denallen-Haaxman ploeg fanatiek 
voort en ondanks soms wat misgre-
pen liepen de patronen steeds beter 
met hier en daar een leuke speciale 
aanvalscombinatie: 25-15. 

In het derde bedrijf kwam Tineke 
Vellekoop voor de nog wat gebles-
seerde Natalie binnen de lijnen en 

de ploeg stoomde door. Martinus 
bleef ook lekker knokken en speel-
de lekker vrijuit. Er waren veel mooie 
acties en mooie reddingen ondanks 
sommige misslagen die de Vinke-
veense tenen kromden. Met 25-18 
werd de set gepakt. Ook de laat-
ste set was niet zomaar in de poc-
ket, maar werd uiteindelijk bekomen 
via 25-16.  

Vrijdag 16 april werd de laatste 
wedstrijd in de poule tussen VCH 
uit Hoofddorp en de nr 9 Smashing 
Velsen gespeeld. Als VCH maar één 
setje liet liggen dan zou Atalante D2 
door kunnen voor P/D wedstrijden. 
Huidige koploper Roda verloor een 
week terug nog een set in IJmui-
den, het was dus niet helemaal on-
denkbaar. En ze moesten het nog 
wel even doen. Een aantal dames 
van D2 was ter plekke en daar werd 
een solide spelend VCH gade gesla-
gen dat met een duidelijke 4-0 he-
laas een streep zette door die kleine 
kans dat D2 nog had op P/D. Heel 
erg jammer, op naar volgend sei-
zoen dus! 
Eindstand: 1. VCH D4 22-93 75-17 
(Kampioen) 2. Roda D1 22-92 75-
16 (P/D-wedstrijden) 3. Atalante D2 
22-92 74-17.
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VEEL PLEZIER MET BERT,
ERNIE &
ELMO... 

Uithoorn – Wat een feest was het zaterdag jl. in Win-
kelcentrum Amstelplein. Buiten het feit dat het 

zaterdag een prachtige dag was en het in, maar ook 
op het terras op Amstelplein een gezellige drukte 

was, kon het voor de kinderen niet op. Bert Ernie 
en Elmo waren er op bezoek en namen uren ach-
tereen alle tijd van de wereld om met de kinderen, 
maar ook met de volwassenen, op de foto te gaan.

Het was een genot om het plezier te zien van de
kinderen, maar ook de toewijding en het geduld die 

Bert, Ernie en Elmo hadden, om toch maar niemand
teleur te stellen. En reken maar dat deze drie het warm 

hadden in hun pakken. Logisch dat zij nu en dan even een 
half uurtje verdwenen om wat te drinken

en even wat extra zuurstof tot zich te nemen.

Al met al, weer een zeer geslaagde actie van de
winkeliers van Amstelplein. De volgende actie staat
alweer op stapel: 1 MEI TUINMARKT!
Lees hier volgende week meer over in deze krant.

...IN  WC AMSTELPLEIN!
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Atalante H1 gaat voor
P/D wedstrijden
Vinkeveen - Afgelopen donderdag 
speelden de mannen van Atalan-
te H1 de laatste wedstrijd uit tegen 
de nummer 7 Armixtos. Bij winst 
van tenminste één set was de Vin-
keveense ploeg al zeker van P/D 
wedstrijden. Als de nummer 1 Mar-
tinus alle punten had laten liggen 
zelfs meer, maar die kans was ve-
le malen kleiner. In het begin speel-
den de mannen hun solide stevige 
partij en met 16-25 en 12-25 werden 
de eerste 2 sets vrij makkelijk afge-
tikt. In het derde spannende bedrijf 
begon de wedstrijd te kantelen, met 
23-25 werd gewonnen. In de slot-

fase was het de ploeg uit Amster-
dam dat veelvuldig profiteerde van 
de gespannenheid en fouten van de 
Vinkeveense ploeg, met 25-21 werd 
de laatste set verloren.
Met de 3-1 winst eindigt de Vinke-
veense formatie op een mooie twee-
de plek en ze spelen aanstaande 
vrijdag 23 april P/D wedstrijden in 
Huizen om een plek in de promotie-
klasse. Andere kandidaten zijn So-
VoCo H1 uit Soest (ook tweede in de 
1e klasse) en Wilhelmina uit Amers-
foort (10de in de promotieklasse), 
beide komen uit de sterke Amers-
foortse regio.

Atalante H2 verliest 
laatste wedstrijd van 
nummer twee
Vinkeveen - Wat is dat toch, als je 
als goed geoliede machine op weg 
bent naar een wedstrijd en bij de 
start loopt het mechanisme al vast? 
Zo was de start, of de aanloop naar 
deze wedstrijd tegen VCH heren 4 
(de nummer 2) al vreemd. Joost is 
zoals we weten een man van de 
klok, kwam al te laat bij de eerste 
verzamelplek. Dit door wegversper-
ringen en blokkades. Joost niet voor 
een gat te vangen bewoog hemel 
en aarde en buschauffeurs om in 
Hoofddorp te komen. Helaas kwam 
hij één set later dan de rest in de 
zaal. Bij de start ook al na het inspe-
len een bal verloren, mee nam Ata-
lante er vier, terug 3. Tot na de wed-
strijd alles gecontroleerd, maar he-
laas, weg is weg.
 
Dus bij de start hadden de Vinkeve-
ners al twee verliespunten: Joost en 
een bal. De start was, leek het, niet 
eens zo tragisch. Ze startten goed, 
alleen aan het einde lieten ze het 
liggen. 25-15. Toch wel een beetje 
klop gekregen. Dan maar helemaal 
anders. Andere opstelling, het ging 
nog beter, alleen net te kort. 25-20. 
 
Er moest toch minstens een set in 
zitten, ze vochten goed, alleen le-
ken de mannen van VCH net wat 
sterker. De derde set had Atalante  
toch al veel verloren, dus wat had-
den ze nog meer te verliezen? ‘La-
ten we het seizoen lekker ballend 
afsluiten’ dachten ze zo. En zo werd 

er aan de derde set begonnen. Maar 
helaas ging deze ook aan hun voor-
bij. 25-19.
 
In de vierde set dachten ze wat te 
winnen, want ze hadden niets meer 
te verliezen. Helaas, ze wisten niet 
dat ze nog meer te verliezen had-
den dan één set. Ze verloren de set 
25-23, en verloren Ton. Die sprong 
op de voet van een tegenstander, op 
zich gewoon domme pech, maar de 
gevolgen waren desastreus. Geluk-
kig was er iemand met EHBO in hun 
midden, die kreeg Ton gauw onder 
het water. Daarna een drukverband, 
maar de enkel was al dikker.
 
Zoals Bob Dylan al zei: ‘Wanneer je 
denkt dat je alles al verloren hebt, 
ontdek je dat er altijd nog meer is 
wat je kunt verliezen.’ Ton uitge-
schakeld, team verloren, bal kwijt, 
Joost te laat. Tja, hoe kun je een 
seizoen qua wedstrijd méér in mi-
neur eindigen? De heren van twee 
vochten als tijgers, op momenten 
zag het spel er goed uit. Toch blijft 
de passing een aandachtspunt, ook 
voor het volgende seizoen. Toch met 
veel plezier de avond afgesloten. Al-
le autobezettingen werden gewis-
seld, want Ton kon niet rijden. Maar 
het is waar, de Vinkeveners hebben 
veel meer verloren dan de wedstrijd. 
Heren 2 is geëindigd op een mooie 
vijfde plek in de tweede klasse, met 
net een beter setgemiddelde dan de 
nummers 6 en 7.

Vijf judokampioenen Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
hebben 13 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama 
judotoernooi. Kinderen in de leef-
tijd tot en met 14 jaar werden inge-
deeld naar leeftijd, gewicht en kleur 
band. Nadat de poules geschreven 
waren, konden de wedstrijden be-
ginnen. De judoka’s van Budo Ryu 
Blaauw wisten maar liefst vijf eerste 
prijzen in de wacht te slepen. Bij de 
meisjes zijn dat Chantal Offerman, 
Bo Voorend en Susan Blaauw. Bij de 
jongens werden Hessel Hooglugt en 
Wouter de Groot eerste. Buiten de-
ze 5 eerste plaatsen wisten zij ook 3 
tweede plaatsen in de wacht te sle-
pen. Een heel goede prestatie. De 
judoka’s die trots hun tweede prijs 
in ontvangst mochten nemen zijn: 
Cas Jansen, Remke Verwoerd en 
Leon Pijning. De volgende judoka’s 
van Budo Ryu Blaauw hebben de 
gedeelde derde plaats behaald: To-
bias van Bruggen, Jelle van Schep-
pingen, Thijs Visscher, Tim Hoeve-
naar en Rogier Hendriksma. Na een 
lange judodag gingen alle judoka’s 
moe maar voldaan weer huiswaarts. 
Voor meer informatie over jeugdju-
do vanaf 4 jaar, volwassenen judo en 
karate vanaf 10 jaar kunt u contact 
opnemen met Budo Ryu Blaauw on-
der telefoonnummer 0297-272629 of 
06-10484259.

De Vinken E1 laat Fiducia 
wederom kansloos
Vinkeveen - De Vinken E1 speelt 
het hele seizoen al tegen dezelfde 
tegenstanders. Zowel voor de winter 
als in de zaal vormde het met Fidu-
cia E1, EKVA E1 en het sterke OVVO 
E1 een poule. Gezien het niveau - ze 
spelen in de hoogste klasse -  en het 
geringe aantal ploegen in de buurt 
dat op dat niveau speelt misschien 
wel een voor de hand liggende in-
deling. Maar voor de ploegen en de 
coaches niet echt leuk, want ze ken-
nen elkaar intussen door en door. 
In de zaal was OVVO duidelijk de 
sterkste ploeg, maar op het veld ligt 
de strijd weer geheel open. Zeker 
na de 6-0 nederlaag die OVVO vo-
rige week leed tegen het beweeglij-
ke EKVA. De ploeg uit Almere waar-
van de Vinkeveners nipt, maar zeker 
niet kansloos, met 4-2 hadden ver-
loren. Vorige week was De Vinken 
E1 duidelijk de sterkste in het du-
el met Fiducia. Het werd maar liefst 
7-0. Afgelopen zaterdag kon Fiducia 
revanche proberen te nemen. Met 
een dame uit een oudere leeftijds-
categorie in de gelederen probeer-
den de bezoekers uit Vleuten het de 
Vinkenploeg lastig te maken.

Aanval
Maar De Vinken, gesponsord door 
Super de Boer, liet zich door deze 
invalster niet van de wijs brengen 
en nam gelijk het heft in handen. 
De aanval bestaande uit Dylan Bras, 
Miquel Jacob, Ravi Brockhoff en Lu-
ka van der Vliet begon zeer voort-
varend. De eerste de beste kans 
werd door Dylan benut: 1-0. Ook in 
de aanvallen daarna kreeg de ploeg 
een paar mooie kansen, maar toch 
was het Fiducia dat als eerste scoor-
de en op gelijke hoogte kwam. Toen 
Luka van der Vliet vervolgens met 
een mooie doorloopbal de 2-1 aan-
tekende beloofde het een doelpunt-
rijke wedstrijd te worden. Er waren 
namelijk pas vier minuten gespeeld. 

Nog voor de vakwisseling was het 
wederom Dylan die scoorde: 3-
1. Na de vakwisseling wijzigde het 
spelbeeld iets. De Vinken bleef wel 
de betere ploeg, maar het vak met 
Finn Kroon, die net in het veld geko-
men was voor Annabel Mulckhuyse, 
Menno de Graaff, Zoë van Dasler en 
Thomas Duikersloot, had wat meer 
moeite met het creëren van kan-
sen. Fiducia daarentegen kwam wat 
meer in haar spel en kreeg ook een 
aantal kleine kansen. Toch was het 
wederom De Vinken E1 dat scoorde. 
Menno scoorde via een doorloopbal 
4-1. In de laatste minuten voor de 
rust werd er door beide ploegen niet 
meer gescoord. 

Gelijk
In de tweede helft ging de strijd min 
of meer gelijk op. Er waren diverse 
kansen over en weer. Maar beide 
ploegen hadden moeite met scoren. 
Ook de normaal gesproken redelijk 
zuivere Vinkenploeg. Het was dan 
al gauw duidelijk dat het moeilijk 
zou worden om de score van vorige 
week te evenaren. Daarvoor werd er 
simpelweg teveel gemist. Uiteinde-
lijk wisten beide ploegen nog een 
keer te scoren: 5-2. 
Een terechte uitslag, want hoewel 
de Vinkeveense ploeg naliet om 
meer te scoren, was het wel de be-
ter spelende ploeg.

Na drie van de zes wedstrijden 
staan OVVO, De Vinken en EKVA 
met 4 punten op de eerste plaats. Er 
is nog van alles mogelijk. Aanstaan-
de zaterdag zal het wat duidelijker 
worden. Dan staat het duel met OV-
VO, de kampioen in de zaal, op het 
programma. Een zeer goede ploeg, 
maar niet onverslaanbaar. Dat be-
wees de andere concurrent EKVA 
wel. En waarom zou de talentvol-
le E1 ook niet voor zo’n stunt kun-
nen zorgen.

Succes voor Proostdij-
school bij schoolvoetbal
Mijdrecht - Zoals ieder jaar deden 
ook nu weer alle groepen van de 
Proostdijschool mee met het school-
voetbal. Niet alle middagen hadden 
ze geluk met het weer, maar on-
danks dat werd ieders beste beentje 
voorgezet. Voor sommige ploegen 
met een heel goed resultaat, andere 
hadden minder geluk in hun poule. 
De meiden van groep 6 wisten door 
te dringen tot de halve finale, helaas 
werd deze verloren.
Daarna mochten zij nog de strijd 
voeren voor de 3e en 4e plaats. Ook 
deze wedstrijd wisten zij helaas niet 
te winnen, maar met een mooie 4e 
plaats verlieten zij het veld. 

Gefeliciteerd, meiden! De meiden 
van groep 4 wonnen met overtui-
ging alle 4 de wedstrijden in de pou-
le. Dit kwam door goed samenspel 
en topscoorster Dana, die 11 doel-
punten wist te maken. Ook de hal-
ve finale werd gewonnen en dus 
mochten zij strijden om de 1e en 2e 
plaats. In deze wedstrijd werd ech-
ter goed tegenstand geboden en 
helaas wisten zij niet te winnen. Met 
een fantastische 2e plaats gingen zij 
echter naar huis. Goed hoor, mei-
den!! De Proostdijschool wil hier-
bij alle ouders bedanken die ook dit 
jaar weer de vele teams hebben be-
geleid.

Hoffmans en Dulmus in 
finale driebanden 2010
Vinkeveen - Afgelopen week-
end werden in Biljart-café de Me-
rel de halve finales gespeeld van 
het driebandentoernooi van biljart-
club D.I.O. (Door Inspanning Ont-
spanning) en Biljart-café de Merel 
van het jaargang 2010. De spanning 
was te snijden.
Van de zestien spelers in de halve 
finale zijn er toch verrassende spe-
lers van het groene laken gekomen 
om op zaterdag 24 en zondag 25 
april de finale te spelen wie uitein-
delijk het toernooi op zijn naam mag 
schrijven. De aanvang van de wed-
strijden zijn allebei de dagen 14.00 
uur. Een van de spelers was Henny 
Hoffmans die zaterdag verrassend 
doorging door een van de favorieten, 
Jos Boeijen, voor de titel  uit te scha-
kelen, en zondag Maarten Dulmus 
die de sterkspelende Jos Lugtigheid 
het nakijken gaf. Verder plaatsten 
zich voor de finale Henk Doorne-
kamp, Bram Koning -kan niet alleen 

goed zingen maar kan ook nog een 
aardig potje drie-banden spelen, 
Bert Dijkshoorn - een van de outsi-
ders voor de titel, Jan Eijsker - niet 
weg te denken in de finale, Richard 
Schreurs en Paul Huzemeier. De-
ze 8 spelers staan dus aankomend 
weekend aan de biljarttafel met het 
groene laken in Café de Merel aan 
Arkenpark Mur nr. 43. Beide dagen 
is de start om 14.00 uur, waarna de 
voorzitter van B.J.C. D.I.O. de prijzen 
op zondag uit zal reiken.

Ook kunnen nog enkele biljarters 
geplaatst worden voor de nieuwe 
competitie: opgeven in het clubhuis, 
zowel voor de dinsdagavondclub, 
B.J.C. de Merel als de donderdag-
avondclub B.J.C. .D.I.O. Ook dames 
zijn uiteraard van harte welkom. Wilt 
u zich opgeven of meer informa-
tie ontvangen: aan de bar of telefo-
nisch: 0297-263562 na 20.00 uur of 
0297-264159. 

Inschrijving
‘Super de Boer 
Avond4daagse

Vinkeveen’
weer begonnen

Vinkeveen - Van 25 tot en 
met 28 mei zal de ‘Super 
de Boer Avond4daagse 
Vinkeveen’ weer plaats-
vinden. Je kunt je nu al in-
schrijven via 
www.avond4daagsevinke-
veen.nl
voor de respectievelijk af-
stand van 5 of 10 km. Hier 
kun je je voor 5,- euro in-
schrijven via iDEAL of door 
overmaking.
Dit jaar heeft de organi-
satie enkele wijzigingen 
ten opzichte van vorig jaar 
doorgevoerd met de be-
doeling de avond4daagse 
nog leuker te maken dan 
die al was.
Zo is er voor de deelne-
mers die zich er niet op 
kunnen beroepen dat ze 
scholier zijn een extra ver-
rassing op de slotavond.

Op de slotavond zal ook de 
brandweer, die zijn 65-jarig 
jubileum viert, de avond-
4daagse van een frisse 
verrassing voorzien. De 
organisatie stelt ook nog 

een leuke prijs beschik-
baar voor de groep met de 
meeste inschrijvingen.

De organisatie hanteert  
voor de kinderen van 4 tot 
12 jaar de volgende stelre-
gel: Zit je in groep 1 of 2 mi-
nimaal één avond , groep 3 
minimaal twee avonden en 
vanaf groep 4 alle avonden 
meewandelen. Mocht je in 
groep 7/8 zitten, dan zou-
den zij het heel knap vin-
den als je de 10 km loopt. 

Mocht je niet in de gele-
genheid zijn geweest om je 
via internet in te schrijven, 
dan kan dat ook nog op 
dinsdag 25 mei vanaf 17.30 
uur in De Boei. Wel is het 
zo, vol = vol en daar heb je 
met inschrijving via inter-
net geen last van.

De vrijwilligers, organisa-
tie en sponsoren Super de 
Boer, Tweed BNO, Rabo-
bank en A-side, hebben er 
weer zin in en zien je graag 
op dinsdag 25 mei.



Uithoorn - Op maandagavond 12 
april werden op het Alkwin Kolle-
ge weer de jaarlijkse Awards uitge-
reikt. In de amusementwereld kent 
men Oscars, Grammy’s en Edisons 
toe aan hen die zich onderscheiden 
op hun vakgebied. Op het Alkwin is 
het de prijs van bijzondere erken-
ning voor het profielwerkstuk, een 
verplicht examenonderdeel. 
De leerlingen in het voortgezet on-
derwijs van 5H en 6V maken een 
profielwerkstuk als onderdeel van 
hun studie. Met dit profielwerkstuk 
tonen leerlingen aan dat ze zelf-
standig een onderzoek kunnen uit-
voeren en presenteren met alles wat 
daarbij komt kijken. 
Leerlingen kiezen zelf aan het begin 
van het examenjaar vanuit welk vak 
zij een uitgebreid onderzoek willen 
gaan doen. Zij stellen onderzoeks-
vragen op en, in overleg met hun 
profielwerkstuk begeleider, bepa-
len zij het onderwerp van hun on-
derzoek.
Veel van deze onderzoeken en daar-
over gemaakte presentaties zijn 
zeer de moeite waard. De begelei-

ders nomineren leerlingen die zich 
hebben onderscheiden voor een 
Alkwin Award. 
Voorafgaand aan de uitreiking pre-
senteren alle genomineerde hun 
PWS aan het publiek, hierbij moet 
een keus gemaakt: van de 23 nomi-
naties kun je slechts 4 presentaties 
bijwonen. En dat kiezen uit zoveel 
onderwerpen valt niet mee.

Onderzoek
Duik je in een onderzoek over jonge-
rentijdschriften of in ontwikkelings-
hulp? Verzuiling in Aalsmeer of Ar-
moede in Amsterdam? Wil ik getui-
ge zijn van een darmoperatie m.b.t. 
stoma of pouch? Stotteren wat is de 
oorzaak, wat is er aan te doen? Ga 
ik stoken op houtgas of kook ik lie-
ver met kinderen?
Kortom: het is ieder jaar weer een 
avond vol verrassingen, gekenmerkt 
door de diversiteit aan onderwer-
pen, de intensiteit van de onderzoe-
ken en het enthousiasme waarmee 
gepresenteerd wordt.  
Je krijg bijna altijd het gevoel dat 
de genomineerden hierin een beet-

je boven zichzelf uitstijgen en dat is 
prachtig om te ervaren. 
Een eerste keus wordt gelukkig voor 
het publiek gemaakt door een geza-
menlijke start in de aula. 
Hier nemen twee nominaties in de 
kunstvakken bezit van het podium. 
Men weet dat Japan Toyota’s pro-
duceert en bekend staat om zijn su-
shi’s maar dat zij ook Harajuku heb-
ben! Het blijkt een Japanse subcul-
tuur te zijn die uit de doeken wordt 
gedaan door tonen van diverse kle-
dingstijlen. De prachtigste creaties 
gaan over de catwalk. Er is hier echt 
getoverd met textiel. Naast wester-
se gothic, soul, hip-hop, Lolita heb 
je dus ook Japanse Harajuku. Een 
stijl van leven die tot uiting komt in 
de een manier van kleden. 
De ontwikkeling van een geheel an-
dere uitingsvorm wordt getoond in 
de tweede presentatie. In prachtige 
Lodewijk XIV jurken wordt ons ver-
teld hoe in de frivole Franse paleizen 
de hofdans ontstond! 

De dans
De dans die, verspreid over de hele 
wereld, tegenwoordig vele stijlen en 
vormen kent. Vervolgens laten twee 
leerlingen ons kennismaken met 
een aantal dansen: hofdans, (klas-
siek) ballet, hip-hop, en andere. Het 
ziet er allemaal weer prachtig uit, 
men is onder de indruk. 
Na beide presentaties wordt alle 
aanwezigen de gelegenheid gebo-
den nog 2 presentaties bij te wonen 
in een lokaal. 
Na deze twee rondes stroomt de au-
la weer vol en is het tijd om de jury-
rapporten voor te lezen. 
Uiteindelijk wint Ernst Schütte uit 6 
vwo een Award  met zijn PWS Bui-
ten Westen en Melissa Otto, Lisa v/d 
Schans en Hannah Bende uit 5 havo 
met het PWS “Wat is bekend over de 
niet-joodse slachtoffers van WOII?” 
Ze zijn blij verrast, ontvangen bloe-
men en een envelop met 150,00. 

En zo komt er een einde aan een 
mooie avond op het Alkwin De 
school is trots op al het onderzoek, 
de tijd en moeite die door de leer-
lingen genomen is om een profiel-
werkstuk tot stand te laten komen. 
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Iets over SeniorWeb De Ronde Venen
“Hoe komen jullie toch aan de naam Seniorweb, is 
dat niet beperkend?”, vroeg laatst iemand. Het ant-
woord daarop is: “We zijn wat het lesgeven betreft 
een zelfstandige stichting en zijn van niemand af-
hankelijk. We krijgen geen cent subsidie en orga-
niseren alles zelf. Iedereen is bij ons altijd welkom 
en we vragen nooit naar leeftijd. Leden van Seni-
orweb Nederland krijgen bij ons korting op lesgeld 
en kunnen daarnaast gebruikmaken van onze dien-
sten.” Laten we eens terugkijken op een stukje ge-
schiedenis. 
In augustus 1999 sluit de Stichting Leefbaarheid met 
‘N-tree’ aan de Diamant te Mijdrecht een overeen-
komst. Het bedrijf is gespecialiseerd in kantoorau-
tomatisering en organiseert o.a. PC trainingen. N-
tree zal in opdracht van de Stichting computercur-
sussen organiseren en de Stichting zal bij het lesge-
ven assisteren om daarmee de kosten te drukken. 
Op maandag 8 november 1999 start in N-tree de 
eerste PC cursus. De docent daar wordt per les be-
geleid door enkele vrijwilligers van de Stichting die 
over de schouders meekijken en waar nodig ingrij-
pen. De toeloop is zo overweldigend dat de Stichting 
meer subsidie moet verlenen om alles door te la-
ten gaan. Deels lukt dat via een bijdrage van de ge-
meente, maar het aantal aanmeldingen blijft groei-
en. De Stichting doet dan een beroep op de ge-
meente om het gat te vullen. Dat lukt niet. Het ge-
volg is dat de bijdrage aan N-tree omhoog moet en 
dat brengt veel cursisten in de problemen. Zij laten 
het afweten. Het aantal deelnemers komt daarmee 
onder de grens waarop de eerdere overeenkomst 
met N-tree was gebaseerd en dat betekent einde 
overeenkomst. De Stichting Leefbaarheid besluit er 
mee te stoppen. Eerdere aanmeldingen worden door 
Ntree tot juni 2000 normaal afgewerkt. 
Naast assistentie bij NTree assisteren de vrijwilligers 
van de Stichting Leefbaarheid ook bij een PC cursus 
van de ANBO. Door de grote belangstelling dreigt 
daar echter een tekort aan docenten. De zes vrijwil-
ligers, inmiddels verenigd in een werkgroep, wordt 
gevraagd te assisteren. Dat gebeurt. Het gevolg is 
steeds meer betrokkenheid van de werkgroep bij 
het cursusprogramma en dat leidt tenslotte tot de 
overname van de ANBO cursussen. Er wordt nieuw 
lesmateriaal aangeschaft en de leden van de werk-
groep worden ambassadeur bij de landelijke Stich-
ting Seniorweb, een samenwerkingsverband van de 
landelijke ouderenbonden. Even wordt dan nog les 
gegeven in de PJ Mavo te Vinkeveen, daarna in het 
VLC te Mijdrecht. Allemaal in de anderhalf uur tus-
sen kwart over vier en kwart voor zes in de middag. 
Te weinig tijd, ongeschikte uren, te grote klassen en 
‘bevroren’ PC’s om goed les te kunnen geven zorgen 
er voor dat het avontuur al snel eindigt. Daarmee 

is ook de betrokkenheid van de ANBO afgelopen. 
In oktober 2000 verhuist de werkgroep naar Kerk-
vaart 2 te Mijdrecht en opent daar een internetcafé 
annex leercentrum. Dat blijkt een schot in de roos. 
In april 2005 wordt besloten tot verzelfstandiging. 
De werkgroep vormt onder de naam Seniorweb De 
Ronde Venen een stichting met eigen statuten en 
een huishoudelijk reglement. Had ook een andere 
naam kunnen zijn. De rest is bekend. De betrokken-
heid met de Stichting Leefbaarheid eindigt wanneer 
we in juli 2005 gedwongen worden het pand aan 
de Kerkvaart te verlaten om ruimte maken voor De 
Baat. In het Prinsenhuis huren we van de gemeente 
een klaslokaal. In november 2009 volgt een tweede 
gedwongen verhuizing. Dit keer naar het industrie-
terrein. En daar zitten we nu nog.          Groet Joop 

Ons cURsUs
pROGRaMMa 

Basiscursus Vista 
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 
6 september en woensdagmorgen 3 november. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 
6 september en dinsdagmiddag 2 november. 
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen 
8 september en Maandagmorgen 1 november. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 
9 september.
Internetbankieren 
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w. 
23 april, 28 mei en 25 juni. Deze workshop is 
gratis voor rekeninghouders bij de Rabobank.
Windows, opslaan van bestanden en 
maken van mappen
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan! . 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 
29 april en dinsdagmiddag 7 september. 
cD’s en DVD’s branden. 
Een workshop van twee uur. Meldt u aan. 
andere 
Verder organiseren we twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer, CD’s en DVD’s branden en het 
gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office. 

Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we 
niet plannen. 0297-272720. Een workshop of cursus 
gaat door bij vijf of meer deelnemers. Onze lessen 
lopen van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. 

Trinité maakt start met
de nieuwbouw
Uithoorn - Op woensdag 14 april is 
om 13.00 uur de eerste paal gesla-
gen voor de nieuwbouw van Trinité 
aan de Wagenaarweg in Uithoorn. 
Onder toeziend oog van mede-
werkers en genodigden sloeg CEO 
Frank Ottenhof persoonlijk de eer-
ste heipaal in de grond. 
De heipaal was tevens een symbo-
lische mijlpaal, omdat het bedrijf dit 
jaar 12½ jaar bestaat. In 1997 werd 
Trinité opgericht door drie technici. 
Destijds was het bedrijf gevestigd 
in Wilnis, later in Mijdrecht en sinds 
2005 in Uithoorn. Door de snel-

le groei die Trinité meemaakt was 
uitbreiding noodzakelijk. Het kan-
toorpand zal ongeveer twee keer zo 
groot worden als het huidige pand. 
Frank Ottenhof: ‘Het zal geen stan-
daardgebouw worden, maar inno-
vatie, overschrijding van grenzen en 
teamwork met passie uitstralen. Iets 
waar we als Trinité voor staan.’ 
Trinité is landelijk en internatio-
naal bekend vanwege de innovatie-
ve software die zij maakt voor o.a. 
verkeerscentrales, gemeenten en 
provincies om de doorstroming van 
verkeer te optimaliseren. Zo is Trini-

té nauw betrokken bij projecten om 
verkeer op de ring van Amsterdam 
in goede banen te leiden. De soft-
ware coördineert onder andere ver-
keer op spitsstroken, in tunnels en 
op bruggen.
Tijdens een internationale beurs op 
het gebied van verkeersmanage-
ment en infrastructuur werd Trini-
té onlangs genomineerd voor de In-
novation Award voor het product 
‘BlueTracking’. Met dit systeem is 
o.a. de reistijd op de weg eenvou-
dig en nauwkeurig te meten via  
Bluetooth-signalen.

‘Gestolen Fiets’mysterie is opgelost!
Wilnis - Wijnkoperij Henri Bloem 
verkoopt géén gestolen fietsen. Het 
betreft een rode Portugese wijn, ge-
maakt van lokale Portugese drui-
vensoorten als Touriga Franca, Tinta 
Roriz, Touriga Nacional, Tinta Bar-
roca en Tinto Cão. Het ontwerp en 
idee van deze wijn zijn van Dirk van 
der Niepoort, wiens betovergrootva-
der in 1842 naar Portugal emigreer-
de en daar een nog steeds bestaand 
Port-huis begon. De wijn is echter 
geen Port, maar komt wel uit dezelf-
de regio waar Port geboren wordt, 

het dal van de Douro, met ook de 
herkomstbenaming Douro. De voor 
een klein deel op vat gelagerde Ge-
stolen Fiets 2006 smaakt erg lekker, 
dankzij een vlezige, stevige smaak, 
vol van het zwarte fruit als bramen, 
pruimen en wat cassis.
De actie van de wijnspeciaalzaak uit 
Wilnis heeft afgelopen week voor de 
nodige beroering gewekt. Zowel in 
de Nieuwe Meerbode als in het AD, 
werd vorige week verslag gedaan 
van de opmerkelijke aankondiging 
aan de Herenweg 35. “Het zou toch 

niet waar zijn, dat jullie gestolen 
spullen  verkopen...?”  was een vaak 
terugkomende vraag van de klanten 
van De ZwartHenri Bloem. 
Bedrijfsleider Joost Valk geeft aan 
dat de legale handel vooropstaat en 
dat klanten uit De Ronde Venen van 
harte welkom zijn voor een goed en 
eerlijk wijnadvies.

Met de ongetwijfeld mooie lente-en 
zomerperiode voor de deur een ex-
tra reden voor een bezoek aan dé 
wijnzaak van de regio.  

Zaterdag open dag bij 
Kunstencentrum De Hint
Uithoorn - Op 24 april a.s. houdt 
Kunstencentrum De Hint haar jaar-
lijkse open dag voor belangstellen-
den uit Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen. In de lokalen van 
de Hint kan iedereen kennisma-
ken met docenten en instrumen-
ten en de cursussen die in de ver-
schillende gemeenten worden ge-
geven. Deelname aan de instru-
mentenquiz wordt beloond met 
een ijsje. In tenten op het voorter-
rein zijn diverse optredens te beluis-
teren. Maar zelf meedoen kan ook, 
tijdens de zang-, theater- en schil-
der-workshops. Op de culturele in-
formatiemarkt is informatie te ver-
krijgen over De Hint, De Jeugd Acti-
viteiten Pas (JAP)in Uithoorn, Kunst 
en Cultuur Aalsmeer, Crea Uithoorn 
en de muziekverenigingen KnA, Flo-

ra, Sursum Corda. Ook is er een 
schminkkraam. Om 16.00 uur maakt 
de Aalsmeerse burgemeester Pieter 
Litjens de prijswinnaar bekend  van 
de fotowedstrijd voor basisschool-
leerlingen “Daar zit Muziek In”. De 
open dag van De Hint vindt plaats 
in aan de Prinses Christinalaan 120 
van 13.00 tot 17.00 uur. In de week 
van 17-21 mei zijn de lessen op alle 
locaties van De Hint openbaar toe-
gankelijk. Opgave vooraf is noodza-
kelijk.
Het programma is als volgt:
13.30 – 13.30 (Pop)zangworkshop o.l.v. 
Laura Schoegje Grote Tent
14.00 – 14.30 Tijs Klaassen Band
Grote Tent
14.00 – 14.30 Workshop tekenen en 
schilderen, o.l.v. Arlet Ybema (Crea 
Uithoorn Pagodetent

14.00 – 14.30 Theaterworkshop voor 
kinderen, o.l.v. Pieter Scholten Regen-
boog
14.30 – 15.00 (Pop)zangworkshop o.l.v. 
Laura Schoegje Grote Tent
15.00 – 15.30 Workshop tekenen en 
schilderen, o.l.v. Arlet Ybema (Crea 
Uithoorn) Pagodetent
15.00 – 15.30 Theaterworkshop voor 
volwassenen, o.l.v. Pieter Scholten
15.30 – 15.45 Joris, Mariken, viool
Grote Tent
Dwarsfluitensemble o.l.v. JudithGlas-
beek Grote Tent
15.45 – 16.00 Leerlingen electrische 
gitaar o.l.v. Nan Metselaar Grote Tent
16.00 - 16.30 workshop tekenen en 
schilderen o.l.v. Arlet Ybema Pagode-
tent
16.00 - 16.10 bekendmaking winnaar 
fotowedstrijd door Pieter Litjens, bur-
gemeester Aalsmeer Grote Tent
16.10 – 16.25 Spaanse gitaargroep 
o.l.v. Nan Metselaar Grote Tent
16.30 – 17.00 Luca de Sterke Band 
Grote Tent
Informatie: www.dehint.nl



Mijdrecht – Afgelopen week heeft 
DA drogist Nap de fiets uitgereikt 
van de DA etalagewedstrijd.

Deze wedstrijd is onderdeel van de 
voorjaarscampagne van DA, met de 
passende naam ‘De nieuwe lente 
lonkt’.
Deze voorjaarscampagne staat ge-
heel in het teken van nieuwe novi-
teiten, een nieuwe look en lekker 
naar buiten. De winnaar was de fa-
milie Oudheusden uit Mijdrecht. Op 
de foto neemt dochter Ilse, samen 
met haar moeder, de fiets in ont-
vangst en fietste daarna blij naar 
huis.

Het enige wat de consument hoef-
de te doen om deze oerhollandse 
fiets te winnen, was het aantal stip-
pen raden op de bijpassende zadel-
hoes en fietstas. Het aantal was 352 
en de familie Oudheusden had het 
precies geraden.

De Ronde Venen - Vorige week 
is de Prismagroep  voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen van start 
gegaan. In het totaal kwamen 15 
leerlingen van OBS Molenland, OBS 
De Eendracht, OBS Pijlstaart, OBS 
De Trekvogel en OBS Willespoort 
in de Toptechniekwerkplaats bijeen. 
Daar maakten ze al gauw via leuke 
spelletjes, waarbij de samenwerking 

centraal stond, kennis met elkaar. 
Juf Wendy (van HIQ te Vijfhuizen) 
en juf Dorien (van OBS Molenland) 
lieten de kinderen elkaar intervie-
wen en daarmee was het ijs tussen 
de leerlingen al snel gebroken.

De groep is gestart met het China-
project, waarbij de kinderen uitge-
daagd werden om op een uitdagen-

de manier problemen op te lossen. 
De kinderen gingen o.a. aan de slag 
met tangrammen en kwamen tot 
verrassende resultaten. De kinderen 
zullen in dit project ook leren hoe ze 
moeten leren te leren.

Maandag jl. is er voor de ouders van 
de deelnemende kinderen een voor-
lichtingsavond gehouden.

De Ronde Venen - Vorige week 
kwamen 63 basisschoolleerkrach-
ten vanuit de Gemeente De Ronde 
Venen en enkele leerkrachten van 
buiten de gemeente naar OBS Wil-
lespoort in Wilnis om deel te nemen 
aan enkele techniekworkshops.  
Vooraf gaven Ria Waal en Elly Thu-
ring namens de Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen een uitleg over de Millennium-
doelen. SOS De Ronde Venen steunt 
een aantal onderwijs- en ontwikke-
lingsprojecten in arme landen. Ba-
sisscholen kunnen bij deze orga-
nisatie gratis educatieve kisten le-
nen die bestaan uit lessen die het 
wereldburgerschap bevorderen. De 
gemeente De Ronde Venen laat zien 
dat zij een Millenniumgemeente is 
door de optredens van een Keni-
aanse dansgroep, die in mei en ju-
ni op een aantal basisscholen gaan 
plaatsvinden voor tweederde deel 
wil gaan vergoeden. De aanwezige 
leerkrachten waren blij verrast met 
dit gebaar! Daarna konden de leer-
krachten naar de Toptechniekwerk-
plaats om door Suzanne `t Hart, 
techniekcoördinator basisonderwijs 
gemeente De Ronde Venen, geïn-
formeerd te worden over de opzet 
van deze ruimte. Margot Lemmens, 

adviseuse van Opitec, demonstreer-
de de aanwezige apparatuur en be-
steedde uiteraard veel aandacht aan 
de veiligheidsprincipes. De tweede 
workshop met als titel “Laat mij maar 
schuiven” werd gegeven door San-
na Leupen en haar collega, waarbij 
zij de leerkrachten op enthousias-
te wijze uitleg gaven over het ma-
ken van  animaties met behulp van 
een fotocamera. De derde work-
shop werd gegeven door Hans Tui-
nenburg. Hij is voormalig leerkracht 
van OBS Willespoort, maar sinds 
een jaar projectmanager van Ese-
ro. Deze organisatie ontwikkelt on-

dermeer lesprogramma’s over ruim-
tevaart, die tijdens de workshop ook 
aan bod kwamen. 
Aan het eind van dit schooljaar wor-
den in de Toptechniekwerkplaats 
speciale technieklessen georgani-
seerd voor alle basisscholen in de 
gemeente De Ronde Venen. Op de-
ze wijze kunnen veel kinderen uit de 
bovenbouw van het technieklokaal 
genieten.

Al met al maakt de Toptechniek-
werkplaats een vliegende start, me-
de dankzij het enthousiasme van 
vele basisschoolleerkrachten!
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Millenniumdoelen en techniek 
centraal op nascholingsavond

Restauratie kerktoren NH-
kerk in volle gang
Wilnis - De kerktoren van de Ne-
derlands Hervormde kerk in Wil-
nis staat in de steigers. Reden is de 
omvangrijke restauratie van de to-
ren die naar verwachting tot okto-
ber dit jaar zal duren. “Dat is inclu-
sief het vernieuwen van de goten, 
eventuele reparaties, schilderwerk 
en het opnieuw voegen van de con-
sistorie en de achtermuur van het 
kerkgebouw”, laat bouwkundig op-
zichter Aales van Leeuwen weten. 
De bedoeling is echter dat de stei-
gers rond de toren na de bouwvak 
weliswaar verwijderd zijn. De werk-
zaamheden gaan dan nog gewoon 
door. De aanbesteding heeft in ja-
nuari plaatsgevonden, nadat eerst 
het kerkgebouw zelf voorzien is van 
een nieuwe betonnen fundering. 
Dat is vorig jaar uitgevoerd. Nu is de 
toren voor een grote onderhouds-
beurt aan bod en dat is hard nodig. 
Sinds vorige week is de steigerbouw 
afgerond en maandag 12 april ge-
keurd op veiligheid en deugdelijk-
heid. De stellage is goedgekeurd en 
heeft vervolgens een ‘label’ gekre-
gen. “We gaan nu van boven naar 
beneden werken. Op de spits wor-
den de oude leien vervangen door 
nieuwe. Dat zijn speciale Engel-
se leien met een ronde onderkant. 
Die vond de architect P.D. van Vliet 
uit Loosdrecht in samenspraak met 
het bestuur toch wel de meest ge-
schikte.”

Meest gunstige
Koninklijke Woudenberg uit Ameide 
is degene die bij de aanbesteding in 
januari dit jaar het meest gunstig uit 
de bus is gekomen om het werk uit 
te voeren. Daarnaast is het bedrijf 
specialist in restauraties van objec-
ten zoals dit. De aannemer verwacht 
dat het houtwerk van de torenspits 
in redelijke tot goede staat zal zijn, 
maar dat zal pas blijken als de oude 
leien er vanaf worden gehaald. In-
dien nodig moeten er nieuwe stuk-
ken in de bebording worden gezet. 
Ook het zink zal worden vervangen. 
De pinakels die om de spits heen 
staan, worden natuurlijk ook beke-
ken. Dat zal misschien een verras-
sing inhouden als die nader worden 
onderzocht. Vervolgens wordt het 
bestaande voegwerk tussen stenen 
uitgeslepen waarna die opnieuw 
worden gevoegd. Verder wordt al het 
houtwerk bekeken, eventueel be-
handeld en geschilderd. Aales: “Het 
torenraam aan de voorkant bestaat 
uit gietijzer en er wordt onderzocht 
of dit nog goed is om te worden ge-
bruikt. Al het glas gaat eruit, vervol-
gens wordt het gietijzer schoon ge-
maakt en behandeld, waarna het 
glas er weer in wordt gezet. Daarna 
is het de bedoeling dat er een voor-
zetraam voor wordt geplaatst. De ra-
men in het kerkgebouw zijn twintig 
jaar geleden behandeld en die heb-
ben toen al een voorzetraam gekre-
gen. Het is nog niet helemaal dui-
delijk of we het raam in die hoeda-
nigheid zullen laten of dat we kie-
zen voor roestvrijstaal. Het hangt er-
van af in welke staat het materiaal 
zich bevindt. Het glas is zogenaamd 

antiek glas. Dat is er in 1964 inge-
zet. Het kruis en de haan op de to-
renspits zijn in 1984 al behandeld. 
Toen was de koningsstijl gescheurd. 
Dat is het stuk rondhout in de spits 
waaraan de haan en het kruis zijn 
vastgemaakt.”

Tijdelijk geen klokgelui
In verband met de renovatie van de 
toren zal de 860 kilo wegende luid-
klok, St. Ursula geheten, voor her-
stelwerkzaamheden uit de toren 
worden verwijderd. De klok dateert 
van 1541 en heeft in verschillen-
de kerken in Wilnis vóór de huidi-
ge – die dateert van 1877 - in de to-
ren gehangen. Vóór die tijd in een 
klooster van de Cisterciënzer mon-
niken in het Belgische Hocht. De 
inslagplekken door de klepel in de 
slagrand van de klok bleken zoda-
nig groot te zijn geworden (wat wil 
je ook na bijna 460 jaar gebruik) dat 
gevreesd werd voor een spontane 
scheuring van de klok die daardoor 
onbruikbaar zou worden. Verder is 
lang geleden een van de kroonar-
men afgebroken waardoor de op-
hanging gebrekkig is. De klok zal 
worden vervoerd naar Asten waar 

hij bij klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts weer in bruikbare staat 
wordt gebracht. Eenmaal terug en 
op zijn plaats gebracht kan de klok 
weer ‘in gezonde toestand’ worden 
geluid.
“Je moet bij dit soort restauraties 
vijftig jaar vooruitkijken, want ook 
dan moet het geheel er nog accep-
tabel uitzien. Dat is een stelregel die 
geldt. Dat moet je dus goed doen, 
want hoogwerk kost veel geld. Als 
je wat vergeet kan je dat over een 
jaar of wat niet zomaar er even tus-
sendoor doen”, merkt Aales tot slot 
nog op. De kerk wordt via het nieu-
we beleid van de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) opgeknapt. 
Het wordt allemaal betaald uit het 
potje van BRIM (Besluit Rijksrege-
ling Instandhouding Monumenten). 
Als alle werkzaamheden op een ge-
geven moment zijn uitgevoerd wordt 
het kerkbestuur geacht het gebouw 
in zodanige staat te houden dat er 
geen achterstallig onderhoud meer 
optreedt.
Achterstallig onderhoud kost door-
gaans meer dan regulier onder-
houd.

De Prismagroep 
enthousiast van start

Prachtig weer voor 
deelnemers Lenterit 2010

De Ronde Venen - De zeven-
de Lenterit, die zondag 18 april jl. 
plaatsvond, is opnieuw een succes-
vol evenement geworden. Circa 100 
deelnemers, verdeeld over 37 equi-
pes, verschenen onder schitteren-
de weersomstandigheden aan de 
start van deze recreatieve autopuz-
zeltocht voor het hele gezin. Na af-
loop van de rit konden er niet alleen 
mooie prijzen voor de winnaars wor-
den uitgereikt, ook kan de Stichting 
Hulphond een nieuwe pup aanko-
pen van de opbrengst van de toer-
tocht.
De deelnemers, waaronder vanwege 
het heerlijke voorjaarsweer veel ca-
brio’s, kregen hun aanwijzingen in 

de vorm van een ‘stripverhaal’ met 
bolletjes en pijltjes. Wie dat goed 
volbracht kreeg een prachtige rou-
te van ca. 77 km via Kudelstaart en 
Leimuiden naar Oude Wetering en 
Roelofarendsveen voorgeschoteld. 
Vandaar ging het via Buitenkaag, de 
Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uit-
hoorn terug naar Mijdrecht voor de 
finish op het Burgemeester Haits-
maplein. De teams met de min-
ste strafpunten (de puzzelrit volle-
dig juist verreden, alle vragen goed 
beantwoord en een perfect uitge-
voerde behendigheidstest) mochten 
zich winnaar noemen en voor hen 
waren door sponsors fraaie prijzen 
beschikbaar gesteld. 

De eerste prijs ging naar het team 
Bakker/Den Besten, met 42 straf-
punten. Zij kregen een kunstwerk 
van Herman Brood, beschikbaar ge-
steld door Strix Lease Service. De 
tweede prijs was voor het team Wit-
senberg (48 strafpunten); zij mogen 
een weekend/midweek naar een 
bungalowpark van Landal Green-
Parks. Team Van der Wilt (52 straf-
punten) won de derde prijs: een di-
nerbon bij Rendez-Vous. 

Concours d’Elegance
Deelnemers met een klassieke au-
to (ouder dan 15 jaar) mochten deze 
op het Raadhuisplein parkeren, waar 
een jury dit ‘Concours d’Elegance’ 
beoordeelde op exterieur, interi-
eur, technische staat en uitvoering. 
Er waren prachtige ‘old timers’ bij, 
maar iedereen was het er over eens 
dat de MG TD uit 1952 van de heer 
en mevrouw Alberts de prijs voor de 
‘Klassieker van het Jaar’ verdiende. 
Geheel in stijl met hun voertuig krij-
gen zij een High Tea aangeboden 
van Restaurant Meesters.

Cheque
Na afloop van de Lenterit maak-
te Huub Kluijtmans van de organi-
serende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
bekend dat de Stichting Hulphond 
een nieuwe pup mag aanschaffen 
van de opbrengst van de rit. Symbo-
lisch werd een cheque overhandigd 
aan Patricia en Berri van Manen, die 
samen met hun hulphonden Loebas 
en Bor naar de prijsuitreiking waren 
gekomen en uitleg gaven over het 
werk van de Stichting Hulphond.

DA drogist Nap maakt de 
winnaar omafiets bekend

Derde prijs voor Erik Stapel bij NK
Wilnis - Bij de Nederlandse Jeugd-
vakwedstrijden in het bakkersvak 
heeft de Wilnisser Erik Stapel de 
derde plaats behaald. De wedstrij-
den werden op 14 april in Wage-
ningen gehouden. De Nederlandse 
kampioenschappen zijn het vervolg 
op de regionale kampioenschappen, 
waar Erik eerder de eerste plaats be-
machtigde. Stapel deed mee in cate-
gorie 212, bestaande uit zacht klein-
brood, gevuld en ongevuld. De vol-
koren-meergranenbollen en de met 
cranberries gevulde kwarkbollen 
scoorden in totaal 63 punten, 5 pun-
ten achter de uiteindelijke winnaar. 
Erik studeert aan het ROC in Am-
sterdam. Praktijkervaring doet hij 
op tijdens zijn werk bij bakkerij Le-
onard, met vestigingen in de Passa-
ge in Mijdrecht, aan de Molmlaan 
in Wilnis en in Winkelcentrum Zui-
derwaard in Vinkeveen. In de brood-
bakkerij in Wilnis mocht Erik ook oe-

fenen voor zijn inzending. De der-
de prijswinnaar heeft zijn grondstof-
fen gesponsord gekregen van zijn 
werkgever, Peter de Kruyf van Leo-

nard de bakker, waar de bekroon-
de volkoren-meergranenbollen bin-
nenkort in de weekeindaanbieding 
te koop zullen zijn.



Vinkeveen - Komende vrijdag 23 
april is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43 in Vinke-
veen, tel. 0297-263562.
U dient aanwezig te zijn om 20.00 
uur, uiterlijk om 20.15 uur wordt  ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld, en de 
winnaar of winnares is bekend.

Tombola
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Jopie de Busser  7379 punten 
2 Riet Gulbay  7231 punten
3 Nico v.d. Meer  7155 punten

4 Greet Koot  7005 punten
5 Gerrit de Busser  6931 punten
De poedelprijs was deze avond voor  
Sonja v.d. Waa met 5151 punten. 

Noteer ook alvast de volgende da-
ta tot aan de vakantie van de klaver-
jas-avonden in Café de Merel, dus 
te starten op 23 april, 7 en 21 mei, 
4 en 18 juni en voorlopig als laat-
ste 9 juli.
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Hoflandschool groep 6 
damesteam wordt tweede 
op schoolvoetbaltoernooi
Mijdrecht – Het was weer zover. De 
meiden van groep 6 van de Hofland-
school doen mee aan het school-
voetbaltoernooi bij CSW in Wilnis. 
Vergeleken bij vorig jaar was het 
weer perfect, dus dat beloofde veel 
goeds. De 1e wedstrijd om 13.15  
uur tegen de Willespoortschool 
werd een spannend 0-0 gelijkspel. 
Bij de 2e wedstrijd kregen de mei-
den de smaak te pakken en deze 
wonnen ze dan ook van de Trekvo-
gel school met 1-0. De 3e wedstrijd 
ging tegen de Jozefschool en moest 
om door te kunnen worden gewon-
nen. Gelukkig wisten de meiden dit 
te doen met een prachtige 2-0 uit-
slag. Hierdoor werden ze 1e in de 
poule en mochten ze door naar de 
kwartfinales.
In de kwartfinale speelden ze tegen 
de Driehuisschool en wisten ze met 
een fantastische 5-0 de plek in de 
halve finale zeker te stellen. In de 
halve finale kwamen ze de school 
naast hen (de Eendracht) tegen en 
moest uiteindelijk een spannen-

de penaltyserie de winnaar bepa-
len. Dit wisten zij met 3-2 voor el-
kaar te krijgen en ze kwamen door 
dit resultaat dan ook in de grote fi-
nale terecht.
Doordat het team uit 7 meiden be-
stond, en ze geen wissels beschik-
baar hadden was na de moeilijke 
halve finale te merken dat de mei-
den na 5 wedstrijden te hebben ge-
speeld nu echt op hun reserves en 
karakter door moesten. De finale 
werd door hen tegen de Twistvliet 
school net aan met 1-0 verloren...
De coaches en toeschouwers wil-
len nogmaals het team bestaande 
uit: Anne Ursem, Merel Hanna, Ne-
na Kraaij, Julia Ruijgrok, Fleur Snij-
ders, Zoë Trompert en Saskia Veen-
boer bedanken voor een zeer gezel-
lige middag, en nogmaals een groot 
compliment maken voor hun inzet 
en doorzettingsvermogen. Klasse-
prestatie meiden!
Na twee jaar de 3e plaats, nu dan 
de 2e plaats. Dat belooft iets moois 
voor volgend jaar...

Falend Argon zaterdag 
niet langs Ouderkerk
Mijdrecht - Argon heeft het we-
derom tegen Ouderkerk niet tot een 
overwinning weten te brengen. Na 
de hervatting scoorde Argon al snel 
de 1-0 en die voorsprong werd door 
een falende aanval, ondanks veel 
mogelijkheden, niet verder opge-
voerd. In de slotminuut profiteer-
de Ouderkerk van een blunderende 
Argondefensie en deelde het alsnog 
met Argon de punten.
Het duurde lang eerdat zich de eer-
ste mogelijkheid voor Argon voor-
deed om gevaarlijk te worden, na 
twintig minuten een kans voor You-
ri van Adrichem maar de bal ging 
naast, vervolgens een aantal po-
gingen van Niels de Wildt, eerst op 
aangeven van Alan Doorson maar 
die poging ging naast, vervolgens 
greep keeper Sven Kouwenhoven in 
bij een vliegend schot. Na een hoek-
schop van Daan van der Zwet kwa-
men René Legters en Mark Flapper 
een teenlengte tekort. Ouderkerk 
deelde in deze fase mee in de ma-
laise, twee doelpogingen van Daan 
Wolff gingen naast het doel van Bas 
van Moort. Veel mogelijkheden la-
ter kreeg Argon de kans om op 
voorsprong te komen. Arbiter Jan-
sen constateerde hands in de Ou-

derkerk defensie en Albert Mens 
mocht van elf meter inschieten. De 
goal werd echter afgekeurd vanwe-
ge ‘te vroeg’ inlopen. In de herha-
ling schoot Mens de bal richting een 
bijveld.

Voorsprong
Twee minuten na de hervatting 
kwam Argon eindelijk op voor-
sprong, op aangeven van Niels de 
Wildt tikte Youri van Adrichem de 
bal tegen het net, 1-0. Daarna een 
aanvallend Argon dat probeerde de 
zege veilig te stellen, maar de de-
ze middag opzichtig falende aanval 
kon geen potten breken. Vele bal-
len gingen naast en doelman Kou-
wenhoven kreeg tweemaal assi-
stentie van het aluminium. De po-
gingen van Ouderkerk bleven ste-
ken voor het strafschopgebied van 
Argon. Alleen in de allerlaatste mi-
nuut, toen profiteerde Jan van Oest 
van een blunder in de Argondefen-
sie, 1-1. Evenals in de eerste ont-
moeting ook nu weer een punten-
deling en daar schoten beide ploe-
gen niets mee op.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
Kockengen dat zeker zal knokken 
om de nacompetitie te ontlopen.

Jongens groep 8 van 
De Fontein worden eerste 
bij het schoolvoetbaltoernooi
De Ronde Venen - Op deze prach-
tige zonnige dag in Vinkeveen 
mochten de jongens uit groep 8 van 
De Fontein voor de laatste keer de 
beker tijdens het jaarlijkse toernooi 
proberen binnen te halen. Na een 
goede voorbereiding al een aantal 
weken voorafgaand aan het toer-
nooi op woensdag 14 april werd de 
eerste wedstrijd tegen Hofland 2 
met 4-0 gewonnen. Ook daarna te-
gen Jozef 1 (3-0), Proostdij 1 (2-0), 
Molenland 1 (8-0) en Willespoort 
1 (2-1) was de winst voor De Fon-

tein. Dit was een heel goed begin en 
ze stonden in de halve finale tegen 
Hofland. Door de harde wind waaide 
de bal een aantal keren in de sloot 
en na een wissel van de keeper van 
Hofland was de eindstand 1-1 en 
moesten er penalty’s genomen wor-
den. De eerste penaltyreeks werd 
gelijk maar gelukkig had De Fon-
tein  het geluk met hen, misschien 
wel door hun mascotte “Max”, en zo 
gingen zij door naar de finale. De fi-
nale bleek niet moeilijk te zijn tegen 
Vlinderbos en werd met 3-0 gewon-

nen. Zo konden de jongens de be-
ker in ontvangst nemen die zij zeker 
verdienden, mede door hun goede 
samenspel en inzet.
De jongens van groep 8 van De Fon-
tein willen via deze krant de twee 
coachen Tettie van Os en Thea Nij-
huis en de supporters bedanken die 
geweldig stonden aan te moedigen. 
De volgende dag mochten de jon-
gens op school de klassen langs om 
de gewonnen beker te laten zien.
Jongens, de school is trots op jul-
lie!!!!!

Op de foto van rechts naar links: keeper Collin, Matthias, Stefan, Ruben, Marco, Mascotte Max, Jelmer, Rik, Quintus 
en Abderrahim.

Biljarters De Paddestoel 2 
lopen steeds verder uit
De Ronde Venen - Speelweek 34 
was een prima week voor de Pad-
destoel 2. Met een overwinning van 
9-0 liep de kampioen van de 1e pe-
riode weer verder uit op de achter-
volgers. Met nog 4 wedstrijden te 
gaan is de voorsprong opgelopen 
tot 8 punten.
Deze week was John Vrielink met 
14 beurten de man van de kortste 
partij. Dat was tevens goed voor een 
moyenne van 10,00. Kees de Zwart 
(zie foto) had met 36 caramboles de 
procentueel hoogste serie van de 
week.
De Merel/Heerenlux 3 verloor ver-
rassend met 0-9 van APK-Mijdrecht 
1. Renée Hoogenboom was in 18 
beurten superieur tegen Jan van der 
Meer. Cor Ultee, Jan Peters en Ger-
ben Vossestein wonnen hun partij 
met minimaal verschil.
De Kuiper/van Wijk verloor nipt 
met 4-5 van DIO 1. Jos Lugtigheid 
en Bert Dijkshoorn speelden gelijk. 
Paul Schuurman en Kees de Zwart 
deden een wedstrijd in “missers”. 
Na een zeer zwakke start van Kees 
maakte een serie van 36 caram-
boles veel weer goed. Paul speel-
de daarna meer tegen zichzelf dan 
zijn “angstgegner”. Door zijn over-
winning haalde Kees ook het extra 
punt binnen.
Stieva Aalsmeer was met 0-9 kans-
loos tegen DIO 2. Ton Brantsema 
had de minste aantal beurten nodig 
om Wil Bouweriks te verslaan.
De Paddestoel 1 moest met 2-7 de 

eer laten aan Cens 1. Cor van der 
Kraats had maar 21 beurten nodig 
om Winnie Lek aan zijn zegekar te 
binden.
Cens 2 ondervond met 0-9 de su-
perkracht van De Paddestoel 2. Pim 
de Jager, Jim van Zwieten, Sjoerd 
van Agteren en Robert Daalhuizen 
waren in korte partijen veel sterker 
dan Cens 2.
De Schans won in spannende par-
tijen met 7-2 van De Kromme 
Mijdrecht 2. John Beets was in 20 
beurten Erik de Vries de baas. Henk 
Doornekamp had maar 23 beurten 
nodig om Herman van Yperen net 
voor te blijven.
De Kromme Mijdrecht 1 won verras-
send met 7-2 van De Paddestoel 3. 
Michel Bak redde de eer voor zijn 
team.
APK-Mijdrecht 2 kon het met 3-
6 niet bolwerken tegen De Me-
rel/Heerenlux 4. Jeroen Vis won in 
slechts 21 beurten in een spannen-
de partij van Tom Bos. 
De Vrijheid/Biljartmakers moest de 
eer met 3-6 aan de Merel/Heeren-
lux 1 laten. Een in vorm zijnde John 
Vrielink speelde in 14 beurten Bert 
Loogman van de tafel. Bert Fokker 
en Paul Huzemeier deelde gebroe-
derlijk de punten.

Stand na 14 wedstrijden
(2e periode):
1. De Paddestoel 2 93 punten
2. DIO 1 85 punten
3. De Merel/Heerenlux 1 85 punten

Golfclub Veldzijde 
ondertekent de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst

Wilnis - Op maandag 12 april werd 
door de leden van Golfclub Veldzijde 
goedkeuring verleend om de nieu-
we samenwerkingsovereenkomst 
met Golfpark Wilnis te onderteke-
nen. 

De nieuwe overeenkomst zal in wer-
king treden na de voltooiing van de 
uitbreiding van de baan naar 18 
holes, hetgeen in 2011 is gepland.

Met de uitbreiding naar 18 holes, 
wordt de wedstrijdbaan nog aan-
trekkelijker.

De 9 nieuwe holes zijn ontworpen 
door baanarchitect Gerard Jol, die 
meer dan 18 golfbanen in Neder-
land heeft ontworpen. Met de open-
stelling van de nieuwe 9 holes ont-
staat ruimte voor ledengroei.

Voorzitter Yvette Bartlema: “nu de 
speel- en gebruiksrechtenovereen-
komst getekend is, zal de wachtlijst 
voor toetreding verdwijnen en voor-
zie ik een groei van ons ledenaantal. 
Ik verheug me op meer speelmoge-
lijkheden voor onze leden.”
 
G.C. Veldzijde bestaat in 2010 25 
jaar en organiseert naast festivitei-
ten voor haar jubileum elk jaar ac-
tiviteiten voor de beginnende en de 
ervaren golfer.

Voor meer informatie, kijk op: 
www.golfclubveldzijde.nl

Mevrouw Y. Bartlema en mevrouw A. Kool feliciteren elkaar met het bereiken 
van de nieuwe mijlpaal.

Prijsklaverjassen in De Merel

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Winst voor CSW MF1
Wilnis - CSW MF1 kwam de F2 jon-
gens van HSV aan het begin van 
het seizoen tegen in de bekerpou-
le. In deze poule wist het de F2 uit 
te schakelen. Nu na de poule en in-
middels 3 rondes verder, stonden ze 
dinsdag 13 april tegenover de jon-
gens F1 van HSV. 
Vooraf wist de CSW-ploeg dat het 
een spannende pot zou worden. 
De meiden van CSW MF1 maar 
ook HSV F1, zijn natuurlijk niet voor 
niets zover gekomen.
Ze speelden lekker thuis op het gras 
van veld 3. Tijdens het inspelen ke-
ken ze al een beetje schuin naar el-
kaar, wat kunnen we van deze gro-
te jongens verwachten? Nou, dat 
bleek wel tijdens de wedstrijd, vanaf 
de aftrap hebben ze gebikkeld.
Ondanks dat ze na ca. 10 minuten 
de wedstrijd overnamen, kregen 
ze de bal niet langs de achterhoe-
de van HSV. Joy speelde haar man-
netje goed uit, maar moest dit ook 
een paar keer bekopen met een ste-
vige mangel. Ook Babette wist haar 

ruimte te nemen, goed aangespeeld 
door Hannah en door Manon die 
op het middenveld veel werk heb-
ben verzet.
De tweede helft werd HSV sterker 
met een paar knappe schoten op 
het doel, die nog knapper werden 
gehouden door keepster Sarah.
Maartje en Zoë bleken ook de-
ze wedstrijd weer de rotsen in de 
achterhoede. Met tussenkomst van 
Emily en Romy werd het spel weer 
opgebouwd en de bal weer keu-
rig naar voren gespeeld. En voor-
in waren ze ook in de tweede helft 
van tijd tot tijd nog erg gevaarlijk 
voor hun tegenstander. Knap geno-
men corners werden helaas net niet 
goed geraakt voor een afmaker in 
het doel.
Na tweemaal 20 minuten kwam er 
een eind aan het veldspel en volgde 
er een spannende penaltyreeks. Het 
resultaat laat zich raden, de meiden 
van MF1 hebben gewonnen! Wel 
net aan, maar goed, op naar de vol-
gende ronde voor de beker.



Nieuwe Meerbode  - 21 april 2010 pagina 23

Jeugdsportpas bij Multi 
Triathlon Team
Regio - Afgelopen week was het 
bij de trainingen van de jeugdafde-
ling van het Oceanus/Multi Supplies 
Triathlon Team extra druk. Via de 
Jeugdsportpas was een tiental kin-
deren aanwezig om deel te nemen 
aan de training van het Multi Tria-
thlon Team. Verzamelplaats was het 
zwembad De Waterlelie, de thuisba-
sis van ZSC Ocenanus en het Mul-
ti Triathlon Team. Na het welkomst-
woord van jeudcoördinator John 
Heysteeg en de kennismaking van 
de andere triatleten, kon de eerste 
training beginnen.
Er stond als eerste een looptraining 

op het programma en na de war-
ming-up deden alle aspirant-leden 
mee aan de loopoefeningen. Dit 
vond iedereen leuk, ondanks dat het 
niet altijd even makkelijk was. Toch 
werd er veel gelachen en ook fana-
tiek meegedaan. Na terugkomst bij 
het zwembad was het tijd om de 
zwemspullen aan te trekken en aan 
de zwemtraining te beginnen. Ook 
hier waren de kinderen enthousiast 
met de oefeningen bezig en als af-
sluiting was er nog een heuse wed-
strijd.
Moe maar voldaan gingen de kinde-
ren naar huis om zich zaterdag weer 

te melden voor de fietstraining op 
de baan van de UWTC in Uithoorn. 
Daar hebben ze na een paar op-
warmrondjes laten zien hoe goed zij 
een fiets beheersen. Na al het rem-
men, bochtjes draaien, schakelen 
en natuurlijk ook nog even sprinten 
was het tijd om af te sluiten. 
Iedereen kijkt weer uit naar de vol-
gende training en wellicht dat er 
voor een aantal ook een mooie toe-
komst in de triatlonsport is wegge-
legd. Plezier in de sport was in ieder 
geval bij iedereen te bespeuren en 
dat is al een geweldige verdienste 
voor het hele Multi Triathlon Team.

Kinderen van de Jeugdsportpas samen met jeugdleden van het Multi Triathlon Team

Inschrijvingen voor KNVB 
Calvé Straatvoetbal van start
Uithoorn – Voetbalhelden opgelet! 
Op zaterdagmiddag 15 mei a.s, is er 
een Calvé Straatvoetbaltoernooi bij 
Albert Heijn Jos van den Berg aan het 
Amstelplein 37 in Uithoorn. Vanaf nu 
kunnen alle jonge voetballiefhebbers 
van 9 tot en met 12 jaar zich inschrij-
ven voor dit sportieve toernooi op  
www.calvestraatvoetbal.nl. 
Afgelopen jaar hebben duizenden 
meiden en jongens heel veel plezier 
beleefd aan de potjes vier tegen vier. 
En ook dit jaar kan iedereen weer 
meedoen om uiteindelijk een plek in 
de finale op de Dam te veroveren.

Hoe meer teams, hoe 
meer voetbalplezier
Fanatieke teams, snelle moves, spec-
taculaire doelpunten en juichen-
de supporters: tijdens de straatvoet-
baltoernooien hebben zowel de spe-
lers als hun toeschouwers een he-
le leuke middag! En hoe meer teams 
er met elkaar de strijd aangaan, hoe 
spannender het wordt. Als verras-
sing zullen ook de ambassadeurs 
van het straatvoetbal (Feyenoord 
speler Diego Biseswar en interna-
tional Anouk Hoogendijk) een paar 
toernooien bezoeken, dus misschien 

moedigen zij de spelers toe tijdens 
dit toernooi…! 
De winnende teams zullen meedoen 
aan regiofinales bij Albert Heijn. Wie 
ook daar als winnaars uit de bus ko-
men, stromen door naar de KNVB 
Calvé districtsfinales. De allerbes-
te straatvoetballers van Nederland 

staan op zaterdag 3 juli in de finale 
op de Dam in Amsterdam.

Meedoen
De KNVB Calvé straatvoetbaltoer-
nooien zijn voor iedereen die is ge-
boren in 1997/1998 (D-pupillen) en 
1999/2000 (E-pupillen). Een team 
bestaat uit 5 spelers (4 in het veld 
en één wissel) én een begeleider van 
18 jaar of ouder. Meisjesteams, jon-
gensteams en gemixte teams kun-
nen meedoen.
Op www.calvestraatvoetbal.nl staat 
alle benodigde informatie en kun-
nen teams zich inschrijven. Teams 
die zich inschrijven ontvangen een 
Straatvoetbal DVD en maken kans 
op kaartjes voor Nederland - Hon-
garije, een Meet en Greet met Jong 
Oranje en diverse andere prijzen.

Lekker in beweging
Calvé Pindakaas organiseert dit jaar 
voor het tweede jaar samen met de 
KNVB straatvoetbaltoernooien in het 
hele land. 48 daarvan én zes regiofi-
nales vinden plaats bij Albert Heijn. 
Ook verschillende gemeenten orga-
niseren toernooien waarvoor kinde-
ren zich ook kunnen inschrijven.
Met de toernooien willen de orga-
niserende partijen zoveel mogelijk 
kinderen op een vrolijke en spor-
tieve manier laten zien hoe leuk het 
kan zijn om te bewegen en met el-
kaar een potje te voetballen. Dit om 
te benadrukken dat gezond leven 
bestaat uit gezond eten én voldoen-
de beweging.

Via SV Argon en Legmeervogels 

Amstelhoeker Tom Verhoek 
behaalt het TC III diploma
Amstelhoek - Vijf jaar geleden be-
gon het allemaal bij SV Argon, op 
een doordeweekse avond werd Tom 
gevraagd of hij interesse had in het 
geven van trainingen aan de jeugd, 
hij was toen 14 jaar.
In de herfsttrainingsweek was hij 
opgevallen als trainer en zo kwam 
het eerste gesprek tussen Argon 
en hem. In het seizoen 05/06 zal hij 
de F2 gaan doen, uiteindelijk ging 
toenmalig hoofdtrainer F Richard 
Mank op het laatste moment weg 
en zo werd Tom zelfs in zijn eerste 
jaar hoofdtrainer van Argon F1.
Door een uitstekende begeleiding 
binnen deze club en met als hoofd-
opleidingen Jan Zoutman, had hij 
zichzelf niets beters kunnen wensen 
dan zo’n start als trainer.
Een van de mooiste resultaten dit 
seizoen was een overwinning op 
Sparta F1 op een groot toernooi in 
T’ Gooi.
Via Argon behaalde hij op 31 mei 
2006 zijn D-module. Aan het ein-
de van het seizoen besloten Argon 
en Tom om verder te gaan en er 
nog een jaar F1 aan vast te plakken, 
maar vlak voor het einde van dit sei-
zoen vervolgde hij zijn spelerscar-
rière bij Legmeervogels en werd een 
combinatie speler Legmeervogels 
en trainer Argon onmogelijk.

Eerste jaar
Het seizoen 06/07 was dus zijn eer-
ste jaar bij LMV, hij kreeg een ge-
sprek met Klaas V. maar tot duide-
lijke afspraken en een vervolg van 
zijn trainerschap leidde dit niet. Zo 

bleef Tom dit seizoen alleen voetbal-
len in de B1.
Het jaar hierop kwam het wel rond 
en ging hij de E2 doen bij de club 
uit Uithoorn.
Omdat er binnen Legmeervogels een 
aantal verschuivingen in het bestuur 
was en de toenmalig TJC’ er ontsla-
gen werd, werd het hem pas tegen 
het einde van dit seizoen duidelijk 
wat hij het jaar erop ging doen.
Uiteindelijk was het het wachtten 
waard, want via Bastiaan de Schip-
per (toenmallig TJC’er DEF) kreeg hij 
te horen dat hij de D2 dit jaar mocht 
gaan doen.

Moeilijk
‘’Dit werd een moeilijk maar wel 
een sportief gezien mooi jaar, bin-
nen Legmeervogels werd er organi-
satorisch een hoop beter. Coördina-
toren, toernooicommissies, scheids-
rechterscommissies etc.’’, zo zegt  
Tom. 
Kortom: met de club ging het per-
fect, alleen was er voor hem als trai-
ner wel wat werk aan de winkel. De 
D2 dit jaar zou namelijk bestaan uit 
allemaal E-top jongens, maar deze 
besloten samen met de trainer ge-
heel over te stappen naar een ande-
re vereniging en zo vielen er dus 13 
jongens weg voor dit team. 

Dit jaar startte Tom ook voor zijn TC 
III diploma en liep stage bij Peter 
Pos, toenmalig hoofdtrainer C1 (3e 
divisie) en tegenwoordig werkzaam 
voor de KNVB als verenigingsbege-
leider.

Elke week een aantal uren meelo-
pen op de training en de wedstrijd 
bijwonen was zijn opdracht, dit ver-
liep perfect volgens Tom.
Het mooiste vond hij om te zien hoe 
deze trainer de spelersgroep bij el-
kaar hield nadat ze voor de 13x op 
rij hadden verloren, er ontstond zo’n 
hechte band wat resulteerde in lijfs-
behoud door een overwinning op 
AFC Ajax en dit met bijna allemaal 
eerstejaarsspelers die het jaar er-
op wel eens mee konden gaan doen 
voor het kampioenschap.
Omdat er bij Legmeervogels een 
aantal mensen terugkwam dat het 
anders ging invullen, besloot Tom 
na dit seizoen zijn trainersloopbaan 
te vervolgen bij JOS Watergraaf-
smeer C2, een ambitieuze en mooie 
Amsterdamse club.

Intussen had hij zijn spelregeltoets 
en theorie voor zijn TC III behaald 
en was het wachten op het examen. 
Na op de C1 groep van JOS Wa-
tergraafsmeer nog een aantal keer 
een proefexamen te hebben ge-
daan was het op 31 maart jl. dus zo-
ver, zijn eerste TC III examen. Oe-
fengroep was Alphense Boys C1 en 
Tom rondde dit positief af.
En zo slaagde Tom erin om op 19- 
jarige leeftijd zijn TC III examen te 
behalen. ‘’Volgend jaar ga ik fulltime 
werken in Amsterdam en word ik 
onder anderen hoofdtrainer van de 
D1 en C1 bij JOS Watergraafsmeer”, 
aldus Tom Verhoek. 

 (Bron: De Echo Amsterdam).

Fietsvereniging De Merel houdt 
zondag jaarlijkse bloesemtocht
De Ronde Venen - Zondag 25 april 
houdt TTC De Merel haar traditio-
nele Bloesemtocht. Deze lentetocht 
in groepsverband gaat voorname-
lijk langs mooie binnenweggetjes 
en rustige dorpjes, met fruitbomen 
in volle bloei!
Vanuit Vinkeveen gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen en IJs-
selstein. Het fietsgezelschap steekt 
de Lek over naar Vianen en gaat 
verder via Hei- en Boeicop naar As-
peren. ze komen bij de Linge, het 
mooie riviertje dat richting Gelder-
malsen kronkelt. Hier zullen zij volop 
genieten van de vele soorten fruit-
bomen die volop in bloesem staan. 
Bij Geldermalsen buigen de deelne-
mers af naar het prachtige plaatsje 
Buren waar ze een koffiestop hou-
den.
Via Zoelmond en Beusichem fietst 
het gezelschap naar Culemborg. 
Daar nemen ze de pont en gaan via 
onder andere Tull en ’t Waal weer 
terug naar Vinkeveen.
De rit wordt in twee groepen ge-
reden. Een snelle groep rijdt maxi-
maal 30 kilometer per uur, de min-
der snelle groep rijdt een paar kilo-
meter langzamer. De wind heeft na-
tuurlijk invloed op de snelheid, maar 
er zijn vaste voorrijders. U rijdt dus 
in elke groep lekker uit de wind. 
Iedereen met een racefiets en een 
redelijke fietsconditie kan mee; u 

bent van harte welkom. Een valhelm 
is bij TTC De Merel  verplicht.
De lengte van de tocht is 150 kilo-
meter.

De startlocatie is café De Schans 
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: 2,80 euro voor NT-
FU-leden en 3,80 euro voor niet-le-
den (dit is inclusief 0,80 euro voor 
de pont).
Inschrijven vanaf 7.45 uur, er wordt  
om 8.00 uur gestart.

Wim Wijfjes wint vlucht
Regio - Afgelopen zaterdag 17 april 
stond de tweede vlucht van het sei-
zoen voor de liefhebbers van Rond 
de Amstel vanuit de Belgische 
plaats Duffel op het programma. 
Nou doen de Belgen niet zo moei-
lijk, want ondanks dat elke afdeling 
van de NPO (Nederlandse Postdui-
ven Organisatie) een vliegprogram-
ma maakt en via de NPO een los-
singvergunning aanvraagt, doen 
zei gewoon wat er op dat moment 
in hun opkomt, en sturen ze twee 
konvooien duiven van twee afdelin-
gen om rond half acht weg, omdat 
er toevallig deze dag e.o.a. kermis 

plaatsvindt. Als verantwoordelijke 
van een duiven transport heb je dan 
maar te luisteren, en dat betekent: je 
biezen pakken en naar elders gaan. 
Normaal gesproken gaan ze dan 
maar een station verder, maar daar 
was het al zo druk, zodat de verant-
woordelijken besloten maar wat te-
rug te gaan, en zodoende weer in 
Meer te gaan lossen. In plaats van 
130 Km werd het dus weer ruim 80 
Km vliegen, en dat is voor de voor-
vlucht zoals dat genoemd wordt een 
nadeel t.o.v. de rest. Maar goed, het 
was niet anders en de liefhebbers 
moesten het er maar mee doen. De 

duiven werden dus in Meer gelost 
om 11.15 uur, met een oost-zuid-
oostenwind die gaandeweg draai-
de naar zuidwest, en ook dat is een 
nadeel voor de kortere afstanden. 
Het werd een prachtige en snelle 
vlucht, want om 12.12.24 uur klok-
te Wim Wijfje uit De Kwakel zijn eer-
ste duif, en dat bleek de snelste van 
de vereniging te zijn, zijn duif maak-
te een snelheid van 1447,666 meter 
per minuut, dat is 86,8 Km per uur 
over een afstand van ruim 83 Km. In 
Rayon F speelt hij daarmee de 50e 
prijs, en dat is gezien de omstan-
digheden zeker geen slecht resul-
taat tegen ruim 3000 duiven die in 
concours stonden. Piet van Schaik 
uit Uithoorn wist kort daarachter 
beslag te leggen op plaats twee, en 
Ron den Boer uit Uithoorn (de win-
naar van vorige week) werd keurig 
derde. Piet werd daarmee 55e in het 
Rayon, en Ron 97e. Wim Könst werd 
eerste in de B-Groep. Toch prima 
resultaten voor de liefhebbers van 
Rond de Amstel.
Uitslag:
Meer - 670 duiven, 22 deelnemers.
W. Wijfje
P.J. van Schaik
R. den Boer
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
C. Pothuizen
W. Könst
A.M. Duivenvoorde

Bridgeclub ABC
Regio - Op donderdag 18 april was 
het alweer de derde ronde van de 
derde zitting bij ABC. Door allerlei 
omstandigheden van buitenaf wa-
ren er afzeggingen van 7 paren. Uit-
eindelijk kon, met behulp van een 
paar invallers, in lijn A nog met 13 
paren worden gespeeld. Hier dus 
een stilstaande ronde. Ria en Joop 
Smit, die tijdens hun stilstaande ron-
de verkondigden dat het allemaal 
niet zo vlotjes liep, verrasten vriend 
en vijand door beslag te leggen op 
de eerste plaats met een percenta-
ge van 57,89%. Mooi tweede werden 

Ria Prager en Ciny v.d. Elsen. Het 
percentage hier was 57,20% en nipt 
hierachter het paar Ada en Roelie 
met 57,10%. U ziet hoe dicht deze 
paren bij elkaar zaten. Een off day 
was er voor Greet de Jong en Roel 
Knaap die met een percentage van 
32,42 geheel onderaan eindigden.
Toen de uitslagen bekend werden 
gemaakt gaf laatstgenoemde aan bij 
meerdere paren volgende week re-
vanche te zullen nemen. Men is ge-
waarschuwd. In de B lijn gaan Riet 
Bezuyen en Wim Egberts door met 
het behalen van goede uitslagen. 

Deze week werden zij weer eerste 
met 65,63%. Zij staan na 3 competi-
tieronden fier aan kop, maar er zijn 
nog vijf ronden te gaan, dus aan 
de paren twee en drie in de rang-
schikking de uitdaging/opdracht 
tot het uiterste te gaan om de rang-
schikking eens danig door elkaar te 
schudden.

Het gelegenheidspaar Jeannet Ver-
mey en Nel de Ruiter werden na 
Gerard Prager en Frits Uleman die 
tweede werden fraai derde met 
59,03%. Hopelijk zijn er komen-
de week minder afzeggingen. Dit is 
voor de wedstrijdleiders ook mak-
kelijker werken.
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Csw b3 loopt de nike 
City run hilversum
Wilnis - We weten allemaal dat het 
heel belangrijk is maar toch hebben 
de meeste er een hekel aan, we heb-
ben het over werken aan de conditie 
tijdens de voetbaltraining. Een paar 
maanden geleden werd het idee ge-
boren om met het hele team mee te 
gaan doen aan een echte loop, dit 
werd de nike city run in Hilversum. 
Hierdoor konden we ons tijdens de 
training voorbereiden op de loop en 
zodoende een dubbele winst halen, 
conditioneel sterker worden en de 
run goed lopen.
Zondag 18 april vertrokken we met 
ouders die ons zouden aanmoedi-
gen maar ook met ouders die mee-
liepen, leiders, trainer en de 13 jon-

gens richting Hilversum. Het was 
een prachtige dag waardoor het in 
het centrum van Hilversum heel ge-
zellig was. We hebben gekozen voor 
de 5km run om het leuk te houden 
voor iedereen, dit is uiteindelijk ge-
lukt. Met z’n allen hebben we het 
prima gedaan, er werd goed gelo-
pen en een ieder heeft er een vol-
daan gevoel aan over-gehouden. 
Jongens klasse gelopen.
Even voor de statistieken, de snel-
ste loper uit onze groep was Leo 
van Diemen, vader van Mitchell, met 
een tijd van 22:59. De drie snelste 
lopers uit het team waren: Rik Ro-
ling (24:32), Dylan vd Kroon (24:33) 
en Jahgya Asaviati (24:38).

Csw heren kampioen van 
de tweede klasse zaterdag
Wilnis – CSW 1 is zaterdag jl kampi-
oen geworden van de tweede klas-
se  Zaterdag. 
Een prachtige prestatie na het kam-
pioenschap en promotie van het af-
gelopen jaar.  
CSW speelde zelf niet en daarom 
hebben zij het kampioensfeest een 
week opgeschoven. 

A.s. zaterdag 24 april, speelt CSW 
uit tegen ZOB en om 18.00 uur wor-
den de spelers, na een rondrit op 
de “platte kar” terug verwacht bij 
de kantine van CSW, uiteraard is er 
een groots ontvangst door de trou-
we CSW aanhangers. 
Aansluitend is er een huldiging en 
kampioensfeest in de kantine.

GVM turnsters presteren 
uitstekend op de regio finale
Mijdrecht - Zaterdag 17 april werd 
in Hooglanderveen/Amersfoort de 
Regio finale divisie 4 geturnd.
Voor GVM hadden Florien Werkho-
ven en Saki Kato zich middels twee 
voorronden weten te plaatsten. De 
meisjes moesten in de laatste wed-
strijdronde turnen en begonnen 
hun wedstrijd op vloer. Saki  turn-
de een mooie oefening met als eind 
score 12,250, Florien turnde een oe-
fening met iets lagere D score maar 
behaalde een mooi punten totaal 
van 10,750.
Het begin was goed en we hoopten 
dat het spreekwoord een goed be-
gin is het halve werk, waarheid zou 
worden.
Op naar de sprong over de pega-
sus. Voor Saki een favoriet onder-
deel. Haar eerste sprong was matig, 
gelukkig mag je twee keer sprin-
gen en telt je beste sprong voor het 
eindcijfer. 

De tweede sprong was prima en 
daarvoor kreeg zij een jurywaarde-
ring van 12,250.
Bij Florien was het juist andersom. 
De eerste sprong was beter dan de 
tweede sprong en bij haar telde dan 
ook het eerste cijfer mee als eindcij-
fer en dat was een 11,800.
Nu op naar de brug. Dat was even 
spannend want bij Saki lukte de 
driekwart slinger even niet.
Ging het tijdens de voorronde pri-
ma, nu lukte deze als maar net niet. 
Vol goede moed begon zij aan haar 
brugoefening, maar helaas de drie-
kwart slinger lukte net niet, na een 
zetje van trainster Simone kon zij ge-
lukkig nog wel een hele mooie sal-
to af laten zien, haar eindcijfer was 
10,000. Nu Florien nog op de brug. 

Dat ging heel goed, zij turnde een 
heel strakke oefening en stond na 
haar afsprong, ook een hele mooie 
salto, meteen stil, een score van 
10.900 voor Florien op brug.

Echt goed
De meiden zaten echt goed in de 
wedstrijd dus met goed gevoel be-
gonnen zij aan het laatste onderdeel 
de balk.
Saki turnde een strakke balk oefe-
ning maar helaas viel zij er na de 
koprol af, met de salto af stond Sa-
ki wel goed op haar voeten, dit was 
haar tijdens de voorronde niet ge-
lukt nu kreeg zij voor balk een 9,900. 
Ook de oefening van Florien begon 
prima maar ook zij kon niet op de 10 
centimeter brede balk blijven staan, 
tijdens de foute draai viel zij ook van 
de balk en toen moest de koprol nog 
komen. Florien zette de rol goed in 
en rolde deze perfect op de balk, dit 
gaf haar moed en verder turnde zij 
de balk prima wat haar een score 
van 9,900 opleverde.

Het is het eerste jaar dat deze turn-
sters in divisie 4 turnen en je dan al 
plaatsen voor een finale  is,  zoals 
de moeder van Florien het heel mooi 
verwoordde ”een cadeautje” 
Totaal deden er 37 turnsters mee in 
deze finale en de beste 18 stromen 
door naar de District finale op 5 ju-
ni in Beverwijk. 
Florien werd 19- de met een eind-
score van 43,350, NET geen finale 
plaats en Saki werd 15de met een 
eindscore van 44,400 en een finale 
plaats in Beverwijk.
Het was een gezellige wedstrijd met 
een resultaat waar we met elkaar 
DIK tevreden over zijn.

Koop lenstra Makelaars 
sponsort dames tVM
Mijdrecht - De tenniscompeti-
tie is begin april weer van start ge-
gaan. Ook binnen tennisvereniging 
Mijdrecht (TVM) zijn zowel bij de 
jeugd als bij de senioren veel deel-
nemende teams aan deze KNLTB 
competitie. Inmiddels zijn er voor de 
meeste teams al 2 speelrondes ge-
weest.

Koop Lenstra Makelaars sponsort dit 
jaar een damesteam van TVM. Di-
recteur Maurice Sterk: “deze groep 

dames is al enige jaren samen en 
speelt met veel enthousiasme in 
de competitie. Om dat enthousias-
me te ondersteunen verdienden zij 
het in een mooi tenue gestoken te 
worden. Vandaar de sponsoring van 
professionele sweaters”.

Hoewel de eerste overwinning nog 
aanstaande is, begint het team 
steeds beter te draaien en kunnen 
de komende tegenstanders rekenen 
op zware tegenstand.

Volvo bangarage 
Mijdrecht sponsort team 
acrogym gvm’79
Mijdrecht - Sponsoring is een be-
langrijk onderdeel bij de ontwik-
keling en stimulering van de sport. 
Daarom sponsort Volvo Bangarage 
Mijdrecht dit seizoen een acrogym-
team van GVM’79. Acrogym is een 
combinatie tussen gymnastiek en 
acrobatiek en is een relatief jonge 
en nieuwe sport. 

Bij de Bangarage gaat het om le-
veren van kwaliteit en een goede, 
sterke samenwerking. Deze eigen-

schappen vindt de Bangarage te-
rug in het acroteam van Swetta Jan-
sen, Mariska Kolijn en Laura Groot-
egoed. Al jaren trainen zij bij GVM 
’79 en vormen sinds dit seizoen een 
trio. Door veel te trainen en goed sa-
men te werken hebben zij tot nu toe 
een uitstekend resultaat neergezet. 
Op 10 april jl zijn ze districtskam-
pioen geworden en zijn momen-
teel hard aan het trainen om zich te 
plaatsen voor het NK dat in juni ge-
houden zal worden.

talent voor talent
Mijdrecht- Lesly de Sa momenteel 
spelend voor Ajax B1 en woonach-
tig in Mijdrecht doet het momenteel 
erg goed als voetballer. Als jongste 
speler ooit die een contract heeft 
gekregen bij Ajax speelt hij zich 
momenteel aardig in de kijker. Zo 
maakt hij onder andere ook deel uit 
van de selectie van het Nederland-
se team onder de 17. Een grote toe-
komst ligt voor hem. 

Lesly heeft echter nog geen steral-

lures en wil als voorbeeld voor de 
jeugd laten zien dat als je wil ver kan 
komen. Zo is hij onder andere gast-
speler bij de talentendag van JOS-
Watergraafmeer in Amsterdam al-
waar hij de warming up zal verzor-
gen. Het talent is er dus ook voor 
het nieuwe talent. Lesly is er dan 
ook best een beetje trots op dat hij 
op de poster staat als publiekstrek-
ker en wij in de regio zijn natuur-
lijk ook best een beetje trots op de 
voetbaltalenten van Lesly. 

Zonnige start wedstrijd troje
Waverveen – Er is weer genoten af-
gelopen zondag. De eerste officië-
le wedstrijd van het jaar in het out-
door seizoen door paardensport-
vereniging Troje verliep letterlijk erg 
zonnig.

De bakken op de gast accommoda-
tie stal Zadelpret in Waverveen la-
gen er weer prima bij en aan aan-
moediging ontbrak het niet: alle be-
zoekers bleven bij de ringen staan 
om van het voorjaarszonnetje en de 
proefjes te genieten.

In de klasse B paarden won Foek-
je ten Cate de eerste proef. De be-
ker voor de tweede proef was voor 
Ninja van der Eijk met 189 punten. 
Bij de klasse B pony’s ging Ashley 
Letterboer tweemaal met de beker 
naar huis en flink wat winstpunten. 
Zij behaalde 184 voor de eerste en 
200 punten voor haar tweede proef.

Bij de L-pony’s won Alie van de Vor-
stenbosch twee maal met 190 en 
182 punten. Bij de L was dat voor 
de eerste proef Liesbeth Wedda van 

der Peijl met 193 punten en in de 
tweede proef Lucy de dood met een 
score van 190.

De categorie Z2 paarden werden 
beide proeven gewonnen door Ash-
ley de Jong, zij behaalde 205 en 212 
punten. Michelle van den Akker 
behaalde bij de pony’s 235 en 228 
punten.

Op vrijdagavond 7-mei organise-
ren wij weer een officiële wedstrijd. 
Opgeven kan voor de categorieën 
B en L via de wedstrijd telefoon, nr 
06 22 264 319. Meer informatie kunt 
u vinden op www.paardensportver-
enigingtroje of www.startlijsten.nl. 
Al eerder op pad maar liever geen 
wedstrijd? Op zondag 2 mei orga-
niseren wij weer een Barrebostocht. 
Deze vindt meestal in februari plaats 
maar toen was het weer echt te bar.
Ruiters, fietsers en menners zijn al-
lemaal weer welkom tijdens de-
ze tocht en ook de innerlijke mens 
wordt zeker niet vergeten!
Opgave kan via bovenstaande con-
tactpunten.

Dammen: Damtitel toch 
weer naar Adrie Voorn
Regio - Op de laatste speelavond 
van Kunst & Genoegen zijn de drie 
ereplaatsen verdeeld. Het onder-
linge treffen tussen Wim Konst en 
Adrie Voorn ging om de titel en de 
tweede plaats. Het duel tussen Kees 
Harte en Piet van der Poel ging om 
de derde plaats.
Wim had aan remise genoeg om zijn 
eerste titel van K&G te pakken, voor 
Adrie zou het al de 23e worden. Na 
een rustige opening trok Adrie in 
het middenspel ten strijde en zette 
Wim flink onder druk. Daarbij nam 
ook de spanning toe, deze werd 
Wim echter teveel. Wim had nog 
keus uit twee zetten, de ene leek 
niet zo sterk maar zou bij het naspe-
len waarschijnlijk wel remise opge-
leverd hebben. Wim pakte jammer-
lijk de andere zet waardoor Adrie 
met een lichte combinatie de winst 
kon pakken. Adrie kwam daardoor 
in punten gelijk met Wim, maar zijn 
winst bracht hem op weerstandpun-
ten voorbij de kampioen van Nieuw-
veen.
Op het andere bord vlogen de von-
ken bij Piet en Kees er nog vanaf. 
Kees leek voor een grote verrassing 
te zorgen door de derde prijs te pak-
ken, een hoge notering die Kees in 
bijna veertig jaar dammen bij K&G 
nog nooit gehaald had. Op het mo-
ment dat Kees het brons kon verzil-
veren, een schijf van Piet winnen en 
doorbreken, zag hij spoken. Piet kon 
hierdoor met remise ontglippen en 
daarmee het podium voltooien.
Verrassend viel Wim Keessen hier 
net naast, maar Wim werd wel eer-
ste in de bekerstrijd. Hij versloeg 
in de laatste ronde Haye Berger, in 
een spetterende partij won hij van 
de veelbelovende nieuwkomer. In 

de beker werd Jan Bartels verras-
send 2e,  al verloor Jan in de afslui-
tende avond verrassend van Martin 
van Braak
De laatste kans op een prijs is 
maandagavond in ’t Fort De Kwakel 
als er om de sneldamtitel zal wor-
den gestreden. Als er daarna met de 
jaarvergadering zal worden afgeslo-
ten zit het 83e seizoen van K&G er-
op. Een seizoen dat voor het 1e team 
met promotie werd afgesloten, kam-
pioen werd dit team net niet omdat 
Den Helder meer bordpunten wist 
te scoren.
 
Top 8, 1e en 2e team:
 1 Adrie Voorn             20 pnt
2 Wim Konst               20
3 Piet van der Poel      19
4 Wim Keessen           18
5 Kees Harte               18
6 Leo Hoogervorst      17
7 Rene de Jong          14
8 Jos Harte                 14

Eerste speeldag gemengd 
dubbelteam VltV
Vinkeveen - Er is al weer een week 
verstreken sinds de eerste speel-
dag van het gemengd dubbelteam 
1. Vorig weekend won dit gemeng-
de team met 6-2 van Bosheim. Door 
deze overwinning reisde dit team 
vol goede moed af naar de volgende 
opponent: Joy Jaagpad 3. 
Deze Amsterdamse tennisclub telt 
maar liefts 13 banen, echter, er was 
voor deze competitiedag maar 1 
baan ter beschikking gesteld. 
Onder toeziend oog van een hand-
jevol trouwe fans werd het gemengd 
team al snel met beide benen op de 
grond gezet door de tegenpartij. De 
eerste wedstrijd, de dames single 
van Natasja Terpstra, werd eenvou-
dig gewonnen.  Lang kon er echter 
niet worden genoten aangezien de 
volgende zeven wedstrijden werden 
verloren.
 Bij de tegenpartij speelde onder 
andere de voorzitter van de tennis-
club. Dat hij de voorzitter was bleek 
uit de manier waarop hij in zijn twee 
wedstrijden (heren en gemengd 
dubbel) er keer op keer in slaagde 

de kuiltjes en hoekjes van ‘zijn’ baan 
te vinden.
 De dubbles van de heren en de da-
mes gingen kansloos verloren. Na 
deze wedstrijden gingen al snel de 
gemengde dubbels van star. Even-
als vorge week vormden Alexandra 
Maas en David Avakian een duo, 
het andere koppel werd gevormd 
door Jon Mouter en Natasja Terp-
stra, de heldin van de dag als ver-
antwoordelijke voor het enige punt-
je dat wij na afloop konden meene-
men naar Vinkeveen. Net als vori-
ge week moesten deze dubbels be-
slist worden met een super tiebreak, 
die deze keer jammer genoeg alle-
bei werden verloren.

Na afloop concluderend kunnen 
we zeggen dat er meer punten ge-
pakt hadden kunnen worden als het 
team thuis had gespeeld met hun 
trouwe publiek. Deze dag is dit ge-
mengd 1 team gewaarschuwd en op 
scherp gezet, waardoor ze de vol-
gende speeldagen ongetwijfeld be-
ter van start zullen gaan!

Zonnige tweede bMX 
wedstrijd in Velsen
Regio - Op zondag 18 april is de 
tweede wedstrijd verreden van de 
BMX West 
Competitie op de baan van FCC Wij-
keroog in Velsen. Met 383 inschrij-
vingen en 63 te verrijden ritten een 
vol programma. De rijders kunnen 
meedoen in de eigen klasse. Ze rij-
den dan een competitie van 9 wed-
strijden in hun eigen leeftijdsgroep, 
waarna in oktober de kampioe-
nen worden gehuldigd. Maar daar-
naast is er ook een wedstrijd om de 
open klasse. Dit is een wedstrijd om 
de dagprijzen waarbij steeds 2 leef-
tijdsgroepen worden gecombineerd. 
De rijders van de UWTC lieten weer 
mooie races zien op deze zonni-
ge zondag. In de open klasse, bij de 
8-9 jarige was het complete podi-
um zelfs bezet door de UWTC. Maar 
liefst 20 rijders van de UWTC moch-
ten de A-finale rijden tijdens de ei-

gen klasse. Bart van Bemmelen wist 
zowel de eigen als open klasse op 
zijn naam te schrijven, ook Mats de 
Bruin wist vandaag een verrassend 
goede uitslag te rijden in zijn eigen 
klasse. 

Uitslagen eigen klasse: 
A-finale: 1) Bart van Bemmelen  2) 
Wouter Plaissant van de Wal, Mats 
de Bruin  3) Jochem van de Wijn-
gaard, Joey Nap  4) Melvin van de 
Meer, Donne van Spankeren, We-
sley ter Haar, Jaivy Lee Vink, Ro-
berto Blom, Kevin de Jong, Eel-
co Schoenmakers, Tom Brouwer  
5) Erik Schoenmakers  6) Mitchell 
Vink, Sam Verhulst, Bart de Veer  7) 
Evert de Jong, Michael Schekker-
man  8) Scott Zethof
B-finale: 1) Izar van Vliet, Jurre Over-
water, Arjan van Bodegraven  2) 
Ferdi Cevahir, Thomas van de Wijn-
gaard  3) Sem Knook, Jeroen Noor-
dergraaf, Wiljan Brouwer  4) Mauro 
Wuurman, Gerard de Veer  5) Danny 
de Jong, Mike Veenhof  6) Ramon 
Saelman  7) Guven Cevahir, Rick 
Doornbos  8) Yiri Plas
Uitslagen open klasse: 1) Bart van 
Bemmelen  2) Joey Nap  3) Donne 
van Spankeren, Mitchell Vink  4) Izar 
van Vliet, Roberto Blom  5) Jeroen 
Noordergraaf, Wesley ter Haar  6) 
Melvin van de Meer, Arjan van Bo-
degraven, Mats de Bruin  7) Jurre 
Overwater
Het weekend van 24 en 25 april staat 
de tweede wedstrijd van de topcom-
petitie op het programma. De natio-
nale rijders verzamelen zich dan in 
Heiloo. 

Meer informatie vindt u op de site: 
www.uwtc.nl/bmxJeroen Noordergraaf, boys 8 jaar
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Atalante D3 wint mooie 
strijd van de nummer twee
Vinkeveen - De meiden van Ata-
lante D3 speelden hun allerlaats-
te officiële wedstrijd van dit seizoen 
in Ouderkerk. Een wedstrijd tegen 
de nummer 2 met veel spanning en 
veranderingen. Het hele team was 
aanwezig, inclusief supporter en 
coach en na een goede warming-
up begonnen de meiden aan de 
eerste set. Heel geconcentreerd en 
vol goede moed stonden de meiden 
van Creavorm Bocxe in het veld. De 
eerste bal werd geserveerd en gelijk 
al vanaf deze actie gingen de Vin-
keveense dames er flink tegenaan. 
Suzanne Arts zorgde voor een paar 
net-wel-net-niet balletjes over het 
net, “een echte scoort-altijd-aanval” 
aldus coach Frans Roos. Dit had re-
sultaat want hierdoor werd de eer-
ste set binnengehaald.
 
Wisselen van kant, nieuwe opstel-
ling en de tweede set in. Het en-
thousiasme werd minder met als 
gevolg een mindere concentratie en 
oplettendheid. Ballen waar de da-
mes in de eerste set voor gingen 
kwamen op de grond terecht en zo 
liepen ze een aardige achterstand 
op. Trainer/coach Frans Roos nam 
op precies het goede moment een 
time-out waarbij er wat kleine din-
getjes werden besproken en voor-
al: op blijven letten. Het had effect, 
het spel werd oplettender en actie-
ver. Mariska van der Spoel zorgde 
voor een mooie molenwiekbal, door 
deze onverwachte met de verkeerde 
hand gespeelde bal precies in het 

gaatje, maakte weer een punt. Even-
als de pancake een paar punt later. 
Wat niemand had gedacht gebeur-
de toch. Met een enorme comeback 
was ook de tweede set voor de geel-
groene dames.
 
Al 2-0 voor, en dit van de nummer 
2?! Huppakee, de derde set. In deze 
set zorgde Lisa Beijer voor een paar 
killing blocks tegen de grootste per-
soon van de tegenstander. En ook 
Annike van Kouwen zorgde voor 
niet te houden smashes binnen de 
3 meter. Ondanks deze mooie acties 
trok de thuisploeg aan het langste 
eind en het werd 2-1.
 
De afspraak ‘we gaan geen 3-2 win-
nen als we net 2-0 voor stonden’ 
was grote drijfveer in de vierde set. 
Met name Denise van de Laan liet 
dat zien door een totaal onverwach-
te bal van de tegenstander kort over 
het net met een geweldige actie te 
redden, en maakte een punt! Hierna 
ging het echter weer minder, de pas-
ses gingen niet goed en de commu-
nicatie bleef achter. Even een time-
out en denken aan de afspraak. Met 
resultaat. Bij de servicebeurt zorg-
de verdeler Xuee Lont voor een se-
rie perfecte ballen en de allerlaatste 
bal knalde Malou de Vries keihard 
op de grond. Come-back 2! En 3-1- 
winst mee naar huis. Een mooie ver-
rassing aan het eind van de compe-
titie waarbij een knappe derde plek 
werd behaald door dit jonge talen-
tenteam.

Een heel knappe strijd 
van Atalante H2
Vinkeveen - Vrijdag 9 april speelde 
Atalante H2 tegen VCH 5, de num-
mer 5 tegen de nummer 4. Weder-
om was op het veld naast dat van H2 
de spannend wedstrijd van H1 bezig 
dat nog altijd kans maakt op pro-
motie via de P/D wedstrijden. Ver-
der was de H2 selectie aardig uit-
gedund waardoor de mogelijkheden 
beperkt waren. De Rabobank ploeg 
maakte een tamme start en liet zich 
verrassen en eigenlijk gewoon weg-
spelen. Na een wat gekruide time-
out kwam de peper weer op de be-
kende plaats, maar helaas iets te 
laat. Eerste set voor de mannen van 
VCH: 18-25. Tja, en omdat de se-
lectie mager was, werd alleen de 
spelverdeler gewisseld. En wat he-
ren 2 de tegenstander niet kon la-
ten doen, dat konden ze hun eigen 
spelverdeler wel laten doen: lopen, 
lopen, lopen. Maar Bas de Kuijer, de 
spelverdeler, kon dat niks verrotten, 
hij zou hoe dan ook een set up ver-
zorgen! En dat lukte. Met een stevig 
aantal kilometers op de teller redde 
Bas de wedstrijd: 25-23.
Zoals afgesproken bleef de winnen-
de combinatie staan. En nu lieten 
de kilometers zich gelden. Schoe-

nen glad gelopen, zouten, suikers, 
koolhydraten, allemaal laag. De set 
werd verloren: 16-25. Toch weer 
plaats voor wat vers bloed, Rick van 
der Linden werd de spelverdeler. Na 
het plaatsen van een paar dakka-
pellen was dit toch wel heerlijk en 
dat zag je. Rick is wel snel, maar met 
zijn mond praat, nee, schreeuwt hij 
al gauw de bal in de goede richting. 
Deze set werd met goed veldwerk 
en nadenkende aanvallen weer ge-
wonnen. 25-18. 

Door de 2-2 werd een aanvang ge-
maakt met de zoveelste vijfde set dit 
seizoen. En ervaring had geleerd een 
vliegende start te moeten maken. En 
dat deden de Vinkeveense mannen 
dus. Al gauw was het 8-2, en dan 
is het eigenlijk al bekeken. De laat-
ste set werd met 15-9 gewonnen en 
daarmee de wedstrijd met 3-2. Al-
le opmerkingen van VCH ten spijt, 
toch lekker gewonnen. Lekker ge-
speeld. De laatste wedstrijd is tegen 
VCH 4 op woensdag in de leeuw z’n 
hol. Dan is de ploeg gelukkig wat 
completer en ze gaan er vast en ze-
ker een mooie afsluiter van het sei-
zoen van maken.

Bert Fokker beste biljarter 
van de afgelopen week
De Ronde Venen - Deze week 
maakten de koplopers De Padde-
stoel 2 en Dio 1 geen fout. De Me-
rel/Heerenlux 1 verloor verrassend 
van De Paddestoel 3. De druk om 
grote uitslagen te scoren werd De 
Kuiper/van Wijk een beetje te veel. 
Inmiddels hebben Dio 1 en De Kui-
per/van Wijk tegen elkaar gespeeld. 
De uitslag van deze wedstrijd is me-
de bepalend of De Paddestoel 2 nog 
te bedreigen is.
Bert Fokker (zie foto) speelde de 
wedstrijd van zijn leven door in 14 
beurten de kortste partij van de 
week neer te zetten. Zijn serie van 
14 caramboles was procentueel met 
31,82% ook de hoogste serie van de 
week.
APK Mijdrecht 1 was met 0-9 geen 
partij voor Dio 1. Herman Turken-
burg had de kortste partij met 19 
beurten in deze wedstrijd. De ove-
rige Dio-spelers hadden minder dan 
25 beurten nodig om te winnen. 
Het team is dus weer op tijd in gro-
te vorm.
De Schans was met 7-2 De Merel/
Heerenlux 2 de baas. Ook in deze 
wedstrijd waren alleen maar korte 
partijen. Er viel dus van goed biljart-
spel te genieten.
Cens 1 maakte het De Kuiper/van 
Wijk met 4-5 moeilijk. Door een su-
perspelende Hero Janzing ging het 
extra punt naar het team van De 
Kuiper/van Wijk. Desmond Driehuis 
won in een prachtige partij met een 
punt verschil van Kees de Zwart. 
Kees was 14 wedstrijden achter el-
kaar ongeslagen geweest.

Winst
De Paddestoel 1 won met 7-2 van 
De Kromme Mijdrecht 1. Carolien 
van Wijk had maar 24 beurten no-

dig om van Rienes Lanoy te winnen. 
Hans Bras was ook op dreef door 
in 25 beurten John Oldersma geen 
kans te geven.
Stieva Aalsmeer overtrof zichzelf 
door met 9-0 van Cens 2 te winnen. 
Aria Dolmans had de kortste partij 
door in 25 beurten Jos Bader te ver-
slaan.
Kromme Mijdrecht 2 moest met 2-
7 de eer laten aan De Paddestoel 
2. Robert Daalhuizen, Pim de Jager 
en Jim van Zwieten zorgden voor de 
punten van De Paddestoel 2. Egon 
van der Heijden verdient een com-
pliment als arbiter voor zijn foutlo-
ze tellen. De Merel/Heerenlux 3 was 
met 7-2 een verdiende winnaar van 
De Vrijheid/Biljartmakers. 
APK Mijdrecht 2 drukte met 7-2 Dio 
2 nog verder op de ranglijst naar be-
neden. Bart Hoffmans wist van zijn 
twee gespeelde partijen een wed-
strijd te winnen.
De Paddestoel 3 bewees met 5-4 
zege op De Merel/Heerenlux 1 hun 
2e team een goede dienst.
De “kleine” Bert Fokker leverde een 
“grootse” prestatie door zijn over-
winning op een prima spelende Jo-
nathan van Diemen.  

Stand na 13 wedstrijden (2e perio-
de):
1. De Paddestoel 2 84 punten
2. Dio 1 80 punten
3. De Merel/Heerenlux 1  79 punten
4. De Kuiper/van Wijk  72 punten

Het secretariaat van de biljartfede-
ratie verzoekt om de teams die mee 
willen spelen in de competitie 2010-
2011 zich nu, vóór 15 april, op te 
geven. S.v.p. opsturen naar het se-
cretariaat (Ton Bocxe) of via e-mail  
biljartfederatie@casema.nl

CSW Dames op dreef
Wilnis - Na vier vrije speeldagen 
mochten de dames van Janny Ti-
misela gelukkig weer een wedstrijd 
spelen waar het weer om de punten 
ging. Een gemotiveerd CSW begon 
goed aan de wedstrijd en zocht met 
direct spel de aanval. Al in de 6e mi-
nuut mocht Christianne Bijman, na 
een mooi één tweetje met Lea Mal-
basic, aanleggen en scoorde de 0-
1. Jodan Boys leek in de 17e minuut 
iets terug te doen, de bal verdween 
buiten bereik van Bianca Veenboer 
via de lat over het doel. 
Aan de andere kant een prachtige 
reflex van gelegenheidsdoelvrouwe 
Jolanda Groeneweg van Jodan Boys 
die niet toestond dat Christianne 
Bijman haar tweede zou scoren. In 
de 21e minuut is het de goedspe-
lende Shanon Molleman die uit een 
messcherpe corner van wie anders 
dan Christianne Bijman op de lat 
kopt. De terugspringende bal komt 
voor de voeten van Jorien van der 
Pool maar de bal werd helaas niet 
verzilverd.
CSW bleef doorgaan en de 1e helft 
werd een leuk schouwspel waarin 
CSW verzuimde Jodan Boys op een 
grotere achterstand te zetten. Chris-
tianne en Faye kregen hiervoor nog 
de kansen.

Spelpeil
In de tweede helft viel het spelpeil 
van beide teams terug en de hoog-

tepunten waren nog op één hand te 
tellen. In de 51e minuur kreeg Jor-
dan Boys een goede kans op de ge-
lijkmaker, maar Bianca redde knap. 
In de 57e minuut is het de blonde 
Faye Kegley die Christianne Bijman 
tot tweemaal toe aanspeelde maar 
die haar schoten gekeerd zag wor-
den door doelvrouwe Groeneweg 
van Jodan Boys

Ook een schot op de lat van killer 
queen Bijman had een beter lot ver-
diend. In de 2e helft moet Bianca 
Veenboer uitvallen met een verve-
lende enkelblessure. Isabella Koe-
nen nam haar plaats in. 
In de 80e minuut was het Iris Wage-
maker die, na een mooie pass van 
Faye Kegley, de bal van zo’n 25 me-
ter schitterend in schoot en de 0-2 
scoorde. De wedstrijd was met de 0-
2 gespeeld en CSW houdt door de 
winst op Jordan Boys kans op de 3e 
plaats.
De speelsters van CSW bestaan uit: 
Bianca Veenboer, Tessa van der Lin-
den, Diana Koenen, Kim van Kipper-
sluis, Lea Malbasic, Daniëlle Sin-
gerling, Faye Kegley, Jorien van der 
Pool, Christianne Bijman, Iris Wage-
maker en Shanon Molleman.
Wisselspeelster: Alex Baarda, Iris 
van Dijk, Tea Malbasic en Isabella 
Koenen.
De coaches zijn Janny Timisela en 
Evert Lans.

Groep 6 Hoflandschool 
wordt tweede op het  
schoolvoetbaltoernooi!
Mijdrecht - Op woensdag 7 april 
was het weer zover. De meiden van 
groep 6 van de Hoflandschool doen 
mee aan het schoolvoetbaltoernooi 
bij CSW in Wilnis. Vergeleken bij vo-
rig jaar was het weer perfect, dus 
dat beloofde veel goeds. De 1e wed-
strijd om 13.15 uur tegen de Willes-
poortschool werd een spannend 0-
0 gelijkspel. Bij de 2e wedstrijd kre-
gen de meiden de smaak te pak-
ken en deze wonnen ze dan ook van 
de Trekvogel school met 1-0. De 3e 
wedstrijd ging tegen de Jozefschool 
en moest, om door te kunnen, wor-
den gewonnen. Gelukkig wisten de 
meiden dit te doen met een prach-
tige 2-0 uitslag. Hierdoor werd de 
Hoflandschool 1e in de poule en 
mochten ze door naar de kwartfi-
nales.
In de kwartfinale speelden ze tegen 
de Driehuisschool en wisten met 
een fantastische 5-0 de plek in de 
halve finale zeker te stellen. In de 
halve finale kwam de Hoflandschool 
haar buurtjes, de Eendracht, tegen 
en moest uiteindelijk een spannen-

de penaltyserie de winnaar bepa-
len. Dit wisten zij met 3-2 voor el-
kaar te krijgen en ze kwamen door 
dit resultaat dan ook in de grote fi-
nale terecht.
Doordat het groep 6-team uit zeven  
meiden bestond, en ze geen wis-
sels beschikbaar hadden was na de 
moeilijke halve finale te merken dat 
de meiden na 5 wedstrijden te heb-
ben gespeeld nu echt op hun reser-
ves en karakter door moesten. De fi-
nale werd helaas door de Hofland-
school tegen de Twistvlietschool net 
aan met 1-0 verloren...
De coaches en toeschouwers wil-
len het team bestaande uit: Anne 
Ursem, Merel Hanna, Nena Kraaij, 
Julia Ruijgrok, Fleur Snijders, Zoë 
Trompert en Saskia Veenboer be-
danken voor een zeer gezellige mid-
dag, en nogmaals een groot com-
pliment maken voor hun inzet en 
doorzettingsvermogen. Klassepres-
tatie, meiden!
Na twee jaar de derde plaats, nu 
dan de tweede plaats. Dat belooft 
iets moois voor volgend jaar...

Wandelen met Cursusproject 
langs religieus leven in Leiden
De Ronde Venen - Zoals vanouds 
zal verzameld worden op het plein 
bij de Burcht in Leiden. 

De start is op de Burchtheuvel voor 
een overzicht van de kerken van Lei-
den om vervolgens een aantal ervan 
te bekijken in een wandeling, onder 
meer ook langs een aantal hofjes en 
een schuilkerk. 

Parkeren kan bij garage op de 
Hoogweg. 
Wandeling langs religieus leven in 
Leiden. 
Tijd: 11.00 - 13.15 uur 
Data: 11 mei 
O.l.v. Ineke Grootbruinderink 
Plaats: verzamelen plein bij de 
Burcht, Leiden 
Cursuskosten: 5,00 euro.

Fontein 2 winnaar groepen 3 
en 4 bij schoolvoetbaltoernooi
Wilnis - Onder een heerlijk voor-
jaarszonnetje is op woensdag 7 april 
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
jongens groepen 3 en 4 op de vel-
den van SV Argon gehouden. Een 
kleine 40 teams hebben hun beste 
beentje voorgezet en gestreden om 
de eer. 
Na spannende wedstrijden in de 8 
poules volgden de kwartfinales en 
daarna de halve finales. Uiteindelijk 
werd de finale gespeeld tussen Een-
dracht 2 en Fontein 2. Na de regulie-
re speeltijd stond het gelijk 1–1. Dat 
betekende een verlenging van 5 mi-

nuten met een sudden death. Met 
nog minder dan 1 minuut te spe-
len wist Fontein 2 een doelpunt te 
maken en was dit team de winnaar 
van deze mooie voetbalmiddag. De 
eindstand was als volgt: op de eer-
ste plaats Fontein 2, op de twee-
de plaats Eendracht 2. De strijd om 
de derde plaats werd met 1–0 door 
Beatrix 2 gewonnen van Trekvogel, 
die daarmee respectievelijk derde 
en vierde werden. 
Na de prijsuitreiking gingen deze 
ploegen met een beker en een goed 
gevoel naar huis.

Het eerste maandbeker-
toernooi bij Golfclub 
Veldzijde
Wilnis - De ultieme wedstrijd voor 
de spelers van Golfclub Veldzijde 
is wel de strijd om de maandbeker. 
Maandelijks wordt gestreden om 
een enorme bokaal met op de voet 
de winnaars. Niet alleen deze beker 
maakt de wedstrijd zo geliefd maar 
ook het privilege dat eraan vastzit: 
een parkeerplaats vlak naast het 
clubhuis. Scheelt toch weer 200 me-
ter lopen! De overallwinnaar van het 
seizoen mag de hele winter de par-
keerplaats hebben. Dat is vele ma-
len 200 meter minder kou, sneeuw 
en regen!
Afgelopen zaterdag werd de eer-
ste maandbeker van het seizoen ge-
speeld. Helaas in de stromende re-
gen, afgewisseld met een fikse bries 
en grommend onweer op de ach-
tergrond. Gelukkig voldoende excu-
ses om niet de meest briljante sco-
re neer te zetten van het seizoen. 
Toch bleken er weer ijs (paas) konij-

nen bij het spelersveld die met een 
prima eindresultaat na 18 holes af-
zien binnenkwamen. Deze winnaars 
staan op bijgaande foto in het zon-
netje te stralen met de prijzen. Paas-
hazen en lustrumwijn. Eerste bij de 
dames werd Yvette Bartlema (met 
de bokaal), Barend Bronsing won 
van alle heren maar was helaas af-
wezig bij de foto. 
Speciaal voor het 5e lustrum heeft 
Golfclub Veldzijde een heerlijke pro-
secco laten voorzien van een etiket 
waar deze bijzondere gebeurtenis 
op aangegeven staat. Deze lustrum-
wijn zal bij de diverse lustrumgetinte 
wedstrijden uitgegeven worden aan 
de winnaars. Het hele jaar door zul-
len er bijzondere wedstrijden geor-
ganiseerd worden voor leden, oud-
leden en belangstellenden. De apo-
theose komt in de lustrumweek eind 
september met veel wedstrijden en 
een groot eindfeest. 


