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G-STAR / EDC / PALL MALL / ONLY / JACK & JONES / CARS / GARCIA / VERO MODA

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN IEDERE €25,- EEN WAARDEBON, VUL 
JE GEGEVENS IN DE WINKEL IN EN MAAK KANS OP EEN RETRO BIKE

RETRO
BIKE
WIN EEN

MET JE NIEUWE PAAS OUTFIT 
ACTIE LOOPT VAN 22 APRIL TOT EN MET 9 MEI, 
WINNAAR WORDT 10 MEI BEKEND GEMAAKT

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

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

5,05%!!!

Minder regels 
voor ons 
landschap

Lees In de provincie

Peuter in Zicht
Mijdrecht, start 11 mei

Opkomen voor jezelf
Mijdrecht, start 12 mei

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

Start nieuwe cursussen

PAASSHOW bij Van Kouwen!

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

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

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

€ 1.000,- extra inruil bovenop de taxatie waarde!

Hoofddorp Aalsmeer Amstelveen Mijdrecht
Amsterdam-West Amsterdam-Zuidoost Uithoorn

donderdag 
21 april

vrijdag 
22 april

zaterdag 
23 april

maandag 
25 april

GEOPEND op
2e PAASdAg!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.

Sinds dinsdag 5 
april  vermist: 
Zwart/witte 
niet-gecastreerde 
kater van 2 jaar 
oud in de omgeving 
Molenland. Hij heeft 
een zwart vlekje op 
zijn neus in de vorm 
van een hartje.
Tel. 06-12630167.

Wie WeeT Waar ik ben?

De Ronde Venen - Fietsers krij-
gen voortaan voorrang op rotondes 
in de bebouwde kom van Mijdrecht. 
Conform landelijke verkeersrichtlij-
nen moeten automobilisten en an-
dere bestuurders voorrang verlenen 
aan kruisend fietsverkeer op de ro-

tonde. Daarnaast wordt er voor het 
langzaam verkeer een aantal zebra-
paden aangelegd. Om deze voor-
rangsregeling ook zichtbaar te ma-
ken worden vanaf week 17 (de week 
van 25 april) verschillende roton-
des aangepast. Door de voorrangs-

regeling op alle rotondes in de be-
bouwde kom gelijk te trekken en 
met verkeerstekens zichtbaar te ma-
ken, ontstaan er meer duidelijkheid 
en een verkeersveiliger situatie voor 
de weggebruikers. Om het verkeer 
te wijzen op deze verandering in de 

Aanpassing voorrangsregeling 
op rotondes in Mijdrecht

Mijdr echt - De in Mijdrecht woon-
achtige Alexandra Oudshoorn (18) 
maakt gerede kans om tijdens de fi-
nale op 10 mei bij RTV Utrecht tot 
Miss Utrecht te worden gekroond. 
Maar zover is het nu nog niet. Zij 
heeft voor deze prestigieuze titel al 
wel met succes de voorronde door-
lopen. Daarvan zijn 12 kandidaten 
overgebleven die meedingen naar 
de titel. Prestigieus met name voor 
Alexandra, die daarmee een grote 
stap wil zetten in de richting van de 
mediawereld waartoe zij zich aan-
getrokken voelt. Aansluitend op 
haar middelbare school (havo) die 
zij dit jaar op het VeenLanden Col-
lege (VLC) met mooie cijfers en een 
diploma hoopt af te ronden, is haar 
wens Media, Informatie en Com-
municatie te gaan studeren in Am-
sterdam. Eind juni hoort Alexandra 
of zij daar wordt toegelaten. Erva-
ring in het presenteren voor de TV 
heeft Alexandra intussen al een 
beetje opgedaan. Bij Midpoint FM & 

TV deed zij met flair verslag van de 
VLC Talentenjacht en het AJOC Ta-
lentenfestival. Nu nog lokaal, straks 
misschien regionaal voor de pro-
vincie en wie weet wat Alexandra 
nog meer kan bereiken. In elk geval 
komt zij spontaan over en beschikt 
naast haar natuurlijke charme en 
knappe verschijning eveneens over 
een goede algemene ontwikkeling 
en een uitstekend taalgebruik. 

Niet dom
Bepaald geen ‘dom blondje’ dus 
die hoe dan ook een kans verdient 
om haar wens in vervulling te laten 
gaan. Maar eerst Miss Utrecht zien 
te worden! Daar kunnen de inwo-
ners van De Ronde Venen aan mee-
helpen door op haar te stemmen: 
www.rtvutrecht.nl/missutrecht2011.
nl. (Klik op het aangegeven beeld-
merk Wie wordt Miss Utrecht? in 
het midden van de pagina). Ook 
al zou Alexandra onverhoopt geen 
‘Miss Utrecht’ worden, dan heeft zij 

Wordt Alexandra Oudshoorn Miss Utrecht?

Stem op Alexandra Oudshoorn voor haar kans op Miss Utrecht 2011

Wilnis - Op woensdag 13 april was 
het heel druk in het Bos vol gehei-
men in NME-Centrum de Woud-
reus. Ongeveer 50 kinderen van 4-7 
jaar hebben een bezoek gebracht 
aan het bos. Ze waren enthousiast 
bezig met de opdrachten die de die-
ren in het Bos vol geheimen hadden 
bedacht. Zo konden ze bij de specht 
houten schijfjes beschilderen voor 
een ketting en de eekhoorn liet de 
kinderen sjoelen. Bij de kabouter 
mochten ze kaboutertuintjes ma-
ken. De kinderen hebben in een 
kartonnen doosje een tuintje ge-
maakt met aarde, bloemen, steen-
tjes en dingen die ze buiten kon-
den verzamelen. De tuintjes waren 
prachtig! Zowel binnen in het NME-
Centrum als buiten in de NME-tuin 
hadden de kinderen veel plezier! De 
tentoonstelling ‘Het Bos vol gehei-
men’ staat nog tot 11 juni in NME 
Centrum de Woudreus. Elke woens-

dagmiddag is er een inloopmiddag 
in het NME Centrum de Woudreus 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op dat mo-
ment kunnen kinderen het Bos vol 
geheimen bezoeken. In de meiva-
kantie van 22 april tot en met 7 mei 
is het NME Centrum gesloten. Van-
af 11 mei wordt met een nieuwe in-
loopactiviteit gestart: de plant- en 
pluktuin. Op een stukje grond in de 
NME Tuin mogen kinderen die dat 
leuk vinden tuinieren onder begelei-
ding van een vrijwilliger. Ze kunnen 
dan helpen met planten en oogsten 
van groenten, vruchten en bloemen. 
Het is niet nodig je hiervoor aan te 
melden. Het kindertuinieren is elke 
woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Je vindt NME Centrum de Woud-
reus aan de Pieter Joostenlaan 
28A in Wilnis. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met het NME Cen-
trum: 0297-273692 of mailen met  
info@nmederondevenen.nl

voorrangssituatie, worden er tijdelijk 
borden geplaatst met de tekst ‘let 
op, voorrangssituatie gewijzigd’. De 
fietspaden worden voorzien van een 
rode coating. De volgende rotondes 
worden vanaf week 17 aangepast:
- Anselmusstraat/Bozenhoven
- Rondweg/Hofland
- Dukaton/Dr. v.d. Berglaan
- Prinses Margrietlaan/Hoofdweg
- Industrieweg/Veenweg
- Hoofdweg/Oosterlandweg
Naar verwachting zullen de werk-
zaamheden maximaal 2 weken in 
beslag nemen. Een deel van de 
werkzaamheden zal ’s nachts wor-
den uitgevoerd om zo de overlast 
als gevolg van passerend verkeer 
te beperken. Het is mogelijk dat er 
overdag enige vorm van hinder kan 
ontstaan door de werkzaamheden, 
maar geprobeerd wordt deze over-
last tot een minimum te beperken.

Een bos vol geheimen

wel van deelname eraan geleerd. Zo 
heeft zij inmiddels een mediatrai-
ning bij RTV Utrecht ondergaan en 
dat is mooi meegenomen. Vanzelf-
sprekend gaat zij verder met haar 
voornemen te willen studeren.
Hoe raakte Alexandra verzeild in 
de ‘miss verkiezing?’ “Mijn moe-
der en ik zaten naar een program-
ma van RTV Utrecht te kijken en 
daar kwam die missverkiezing aan 
de orde. Goh, dat is wat voor jou, 
aldus mijn moeder. Zelf was ik het 
al weer vergeten, totdat mijn moe-
der aankondigde dat zij mij ervoor 
had ingeschreven. Het was wel wat 
voor mij, was haar veronderstelling. 
Wij kregen bericht terug dat men 

bij RTV Utrecht wel geïnteresseerd 
was en zo is de trein op gang geko-
men,” vertelt Alexandra lachend die 
het bij nader inzien wel leuk vindt 
en er ook wel een beetje trots op is 
dat zij momenteel bij de laatste 12 
behoort, samen met kandidaten uit 
andere plaatsen in Utrecht. 
Stel dat zij het wordt, dan wacht 
haar deelname aan de provinciale 
verkiezingen van Miss Nederland. 
Zo niet, dan was het een leuke en 
interessante ervaring. Maar eerst 
de finale van 10 mei afwachten. En 
natuurlijk op het resultaat van haar 
examen. Dan weten we meer. 
Alexandra, bij dit alles heel veel 
succes toegewenst!



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

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

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

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Herenweg 211 Oprichten van een woning en winkel  2010/0599 11-4-2011
 met appartementen  

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Dorpszicht 20 Plaatsen dakkapel en vervangen  Bouwen W-2011-0210 7-4-2011
 Vlisotrap 
Gein-Zuid 28 Aanleggen van een Werk of W-2011-0207 12-4-2011
 inritvergunning werkzaamheden 
  uitvoeren 
Kerkplein 34 Realiseren van een opbouw Bouwen W-2011-0205 11-4-2011
Papehof 47 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0216 13-4-2011
 aan de voorzijde 

Baambrugge
Kleiweg 32a Verkleinen van bestaande berging  Bouwen W-2011-0196 5-4-2011
 en het plaatsen van een nieuwe 
 berging 
Pr. W. Alexanderstr. 2 Uitbreiden van een garage Bouwen W-2011-0215 13-4-2011
Pr. W. Alexanderstr. 4 Uitbreiden van een garage Bouwen W-2011-0214 13-4-2011

mijdrecht
Buitenkruier 41 Bouwen van een Bouwen W-2011-0202 10-4-2011
 terrasoverkapping
J. Inghenwinckelstr. 10 Plaatsen dakkapel in  Bouwen W-2011-0208 12-4-2011
 het voordakvlak 
Kroon 2 Plaatsen van een berging Bouwen W-2011-0198 8-4-2011
Rendementsweg Wijzigen van het  Handelen in W-2011-0206 6-4-2011
10a, 10b, 10c bestemmingsplan strijd met regels 
  ruimtelijke 
  ordening 
Uitspanning 14 Uitbreiden van bestaand Bouwen W-2011-0197 5-4-2011
 bijgebouw

Vinkeveen
Aetsveld 22 Plaatsen van een dakopbouw  Bouwen W-2011-0201 8-4-2011
 en uitbouw 
Demmerik 5 Vervangen van een betonnen brug Bouwen W-2011-0213 13-4-2011
Julianalaan 33 Vernieuwen en vergroten dakkapel  Bouwen W-2011-0217 14-4-2011
 op voor en achtergevel 
Waverbancken 16 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0209 13-4-2011
  Slopen 

Waverveen
Botsholsedijk 16 Repareren van een schuur Bouwen W-2011-0203 7-4-2011

Wilnis
Bovendijk 31 Bouwen van een woonhuis en  Bouwen W-2011-0195 7-4-2011
 renovatie garage en slopen van  Slopen
 het hoofdgebouw  
Rietvoorn 51 Verwijderen van een boom Kappen W-2011-0212 13-4-2011
  Handeling met 
  gevolgen voor 
  beschermde 
  natuurgebieden 
Rietvoorn 51 Plaatsen van een blokhut Bouwen W-2011-0211 13-4-2011

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

 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  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Uitweg 2 Vergroten van een woonhuis met een dakopbouw 2010/0517 11-4-2011

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 vinden o.a. de techni-
sche 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 belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na 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.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Hoogstraat 17a  Uitvoeren van groot onderhoud  Bouwen W-2011-0075 11-4-2011
 aan de voorgevel van de winkel  Monumenten
 en het vervangen van kozijnen in 
 de achtergevel en herstelwerk-
 zaamheden aan de fundering  

Amstelhoek
Amstelkade 104 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0133 12-4-2011

Baambrugge
Zand- en Jaagpad 3 Plaatsen van een houten berging  Bouwen W-2011-0061 31-3-2011

De hoef
De hoef Westzijde 17b Bouwen van een woning Bouwen W-2010-2093 5-4-2011
  Afwijken van  
  de bestemming 

mijdrecht
Heemraadsingel 4 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0067 11-4-2011
 de voorzijde van het dakvlak 
Koraal 22 Verhogen van de bijkeuken Bouwen W-2011-0071 11-4-2011
Tienboerenweg 9 Realiseren van een landbouwbrug Bouwen W-2011-0011 5-4-2011
  Afwijken van  
  de bestemming 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128a Vervangen van een balkon Bouwen W-2011-0033 4-4-2011
Bloemhaven 54 Uitbreiden van een woonhuis Bouwen  W-2011-0107 7-4-2011
 aan voor- en achterzijde Afwijken van  
  de bestemming 

Waverveen
Waverdijk 19 Restaureren van fort Monument W-2010-2004 11-4-2011
 Waver-Amstel

Wilnis
Weth. van Damlaan 52 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0104 12-4-2011
 op de voorgevel 
Gagelweg 1 Bouwen van een serre Bouwen W-2011-0105 7-4-2011

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

 VAststellInG suBsIDIeplAfonD GemeentelIjke monumenten 2011
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat in de vergadering van  
3 februari 2011 door de gemeenteraad is besloten om het subsidieplafond, conform artikel 2 van de Subsidie-
verordening Gemeentelijke Monumenten De Ronde Venen 2011, vast te stellen op € 51.400,-. Dit beschikbare 
subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten wordt over de aanvragers verdeeld op basis van de volgorde 
van binnenkomst van volledige aanvragen als bedoeld in de verordening. Aanvragen kunnen worden gedaan 
middels het hiervoor vastgestelde aanvraagformulier. Dit is te verkrijgen via de “openbare documenten” op 
de informatiepagina “Monumenten & cultuurhistorie”, welke u vindt door achtereenvolgens te gaan naar:  
http://www.derondevenen.nl -> Over De Ronde Venen (rechtsboven in de menubalk) -> Kunst en Cultuur -> 
Cultuurhistorie -> Meer informatie over: Monumenten en cultuurhistorie (in het blok rechtsboven).
Voor meer informatie kunt u zich ook tot de balie op het gemeentehuis wenden.

 AGenDA menInGVoRmenDe RAADsVeRGADeRInG 28 ApRIl 2011

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 april 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- 
 kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 
 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel nr. 0018/11)
 Het college doet het voorstel tot aanpassing van artikel 2.3.1 tabel inkomen-huur. 
 Deze aanpassing is noodzakelijk in het kader van nieuwe wetgeving welke per 1 januari 2011 van kracht is. 
5. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

 AGenDA BesluItnemenDe RAADsVeRGADeRInG 28 ApRIl 2011

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 april 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 31 maart 2011.
4. Benoeming plaatsvervangend griffier (raadsvoorstel nr. 0019/11)
 Voorgesteld wordt mevrouw mr. drs. E.C.M. den Hartogh-Beerepoot per 9 mei 2011 
 te benoemen tot plaatsvervangend griffier van de gemeente De Ronde Venen. 
5. Benoeming externe leden rekenkamercommissie De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 0020/11)
 Voorgesteld wordt om ter invulling van de vacatures externe leden van rekenkamercommissie 
 De Ronde Venen te benoemen per 28 april 2011.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze 
 als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

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

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

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

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen    
       en hun ouders dicht bij elkaar.

  Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl



Hein Pasman, 
gebiedscoördinator bij 
Landschap Erfgoed Utrecht, 
zit in de werkgroep van de 
provincie Utrecht, die in kaart 
gaat brengen welke kleine 
landschapselementen extra 
bescherming nodig hebben. 
Hein: “Het is goed dat de 
provincie dit gaat doen. Veel 
van de landschapselementen 
liggen op agrarische grond of 
grond van particulieren. Kleine 
landschapselementen zijn 
dragers van de cultuurhistorie 
en daarom moeten we er 
zuinig op zijn. Ze zorgen voor 
de karakteristieke uitstraling 
van de streek. Vroeger hadden 
kleine landschapselementen 
veelal een economische waarde. 
De boomgaardjes zorgden 
bijvoorbeeld voor fruit, en 
griendjes werden gebruikt 
om wilgentenen te snijden. 
Andere voorbeelden van 
kleine landschapselementen 
zijn knotbomen, houtsingels 

en –wallen en poelen. De 
landschapselementen spelen 
daarnaast ook een rol in het 
ecologisch systeem. Dieren 
hebben ze nodig om door het 
gebied te trekken.” 
Omdat het onderhoud 
veel tijd kost ondersteunt 
Landschap Erfgoed Utrecht 
boeren en particulieren waar 
mogelijk. Bijvoorbeeld door 
vrijwilligersgroepen die bomen 
knotten te ondersteunen.

Het landelijk gebied in de pro-
vincie krijgt met minder regels 
te maken. Onder andere op het 
gebied van woonschepen en bor-
den verandert er één en ander. 
De landschapsverordening, die 
de natuurwetenschappelijke, cul-
tuurhistorische, archeologische 
en landschappelijke waarden 
beschermt, is vernieuwd. 
Veel eigenaren van woonschepen 
hoeven niet meer iedere 10 jaar 

ontheffing te vragen om te mo-
gen afmeren. Voorwaarde is wel 
dat ze afgemeerd zijn aan een 
bestemde ligplaats en voldoen 
aan de maximale afmetingen. 
Ook de regels over borden in het 
landelijk gebied zijn nu eenvou-
diger. Borden voor toeristische 
bewegwijzering, evenementen en 
de tijdelijke verkoop van agrari-
sche producten mogen voortaan 
vrijelijk worden neergezet.

Nieuw is de bescherming van 
kleine landschapselementen als 
bloemdijken, kleine bomenrijen, 
pestbosjes, natuurterreintjes 
en houtwallen. Deze elementen 
dreigen nu ongemerkt te verdwij-
nen. De provincie gaat in kaart 
brengen om welke landschaps-
elementen het hier gaat. 
Meer informatie? 
Ga naar: www.provincie-utrecht.
nl/landschapsverordening

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
4 mei 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Seizoen Hollandse 
Waterlinie geopend
Het recreatieseizoen voor de Hollandse Waterlinie is geopend! Een 
uniek stukje historisch Utrecht waar het hele seizoen genoeg te doen 
is rondom de forten. De vleermuizen zijn uit hun winterslaap en flad-
deren weer rond. Ook heeft het Rijk besloten om de Waterlinie te no-
mineren voor een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Redenen 
genoeg voor een mooie wandeling, fietstocht of deelname aan één van 
de activiteiten die voor de komende maanden zijn georganiseerd. 
Meer informatie op www.provincie-utrecht.nl/hollandsewaterlinie. 
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PS
Daniël Tuijnman (VVD): 

“Minder regels in het landelijk gebied, zonder 
dat de kwaliteit van het landelijk gebied eronder 
te lijden heeft. Dat is wat we voor ogen hebben 
met onze nieuwe landschapsverordening. 
Bewoners en gebruikers van ons buitengebied 
zullen merken dat de regels vereenvoudigd 
zijn en dat er veel vrijstellingen zijn. Zo zijn 
de regels voor woonboten versoepeld en is in 
veel gevallen zelfs geen ontheffing meer nodig. 
De landschapsverordening geeft u helderheid 
over wat er wel en niet mag in het Utrechtse 
buitengebied. Zo hoeft u niet meer met ieder 
verzoek bij ons aan te kloppen, maar zorgen we 
er wel voor dat Utrecht een prachtige provincie 
blijft.”

“De Landschapsverordening voorkomt verrommeling 
van het landschap in de provincie Utrecht. In de nieuwe 
Landschapsverordening zijn gelukkig een aantal regels 
vereenvoudigd en versoepeld. De VVD is blij dat op 
sommige punten de regeldruk is afgenomen en hoopt dat de 
Landschapsverordening bewoners en ondernemers zo min 
mogelijk belemmert.
In de Landschapsverordening wordt later dit jaar nog een 
hoofdstuk opgenomen dat toeziet op de bescherming van kleine 
landschapselementen. Dijken, bosschages en houtwallen geven 
het cultuurlandschap van de provincie al eeuwen vorm en maken 
van de provincie een aantrekkelijke plek om te wonen en te 
recreëren. We moeten echter niet vergeten dat deze elementen 
in het landschap ooit door de bewoners van deze provincie zijn 
aangelegd. De VVD vindt het daarom belangrijk dat er ook 
ruimte blijft voor nieuwe inpassingen in het landschap.”

Zuinig zijn op
onze cultuurhistorie

GS

Minder regels in 
het landelijk gebied

Gedeputeerde Bart Krol:
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 16.200

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

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

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
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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!

Ondervoeding in Ecuador
Kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in Gualsqui, Ecuador wordt door 
SOS De Ronde Venen ondersteund met de aanschaf van educatieve ma-
terialen en klein meubilair. 
De Regendruppeltjes is nu toe aan een opknapbeurt van het gebouwtje 
en de bijbehorende tuin. 
Een ander belangrijk onderdeel van het werk is de strijd tegen de alar-
merend stijgende ondervoeding van jonge kinderen in het werkgebied. 
60% van de kinderen van 0–5 jaar is matig tot ernstig ondervoed. Dit on-
danks dat de kinderdagverblijven met steun van de overheid de kinderen 
tussen 2–5 jaar elke opvangdag 2 maaltijden en 2 tussendoortjes ver-
strekt. Huisbezoeken werden gebracht aan families met kinderen tus-
sen 0–2 jaar waarbij 
voedselpakketten 
werden uitgedeeld. 
Voor schoolgaande 
kinderen van 5–12 
jaar zijn de subsi-
dies voor school-
maaltijden afge-
schaft. Hierdoor zal 
de ondervoeding 
verder toenemen. 
Onze partnerorga-
nisatie in Ecuador 
wil nu een school-
moestuin aanleg-
gen om de voeding 
van de kinderen te 
verbeteren. Hier-
voor werkt men met 
vrijwilligers, ook af-
komstig uit Europa 
(vooral uit België). 
Een eerste proef 
met een school-
moestuin wordt ge-
start nabij het kin-
derdagverblijf. Ook 
zal een cursus ‘ge-
zonde voeding’ worden ontwikkeld voor personeel van de kinderdag-
verblijven.
Ondanks dat onze partnerorganisatie veel met vrijwilligers en stagiai-
res werkt is er uiteraard ook geld nodig om 1. het kinderdagverblijf op te 
knappen; 2. een proef schoolmoestuin aan te leggen en 3. om een cur-
sus ‘gezonde voeding’ te ontwikkelen. Laat uw hart spreken….

Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.nl

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

matrassen

boxsprings

lattenbodems 
slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

wakker worden!  

nu actieweken

94*98_voorjaar_11_02.indd   2 10-03-11   09:45Zaterdag 7 mei Wilnisse 
rommelmarkt voor ‘Tear’
Wilnis - Zaterdag 7 mei a.s. vanaf 
09.30 uur is er in Wilnis-Dorp weer 
de jaarlijks terugkerende Wilnisse 
rommelmarkt. De voorbereidingen 
van deze rommelmarkt zijn in vol-
le gang. Al vanaf dinsdag 15 maart 
jl. staat de Jeugdvereniging Op Weg 
van de Hervormde Gemeente Wilnis 
weer iedere dinsdag klaar om over-
bodige, maar wel bruikbare spullen, 
op te halen.

Het doel
De opbrengst van de Rommelmarkt 
gaat naar ‘Hulp aan gezinnen in de 
krottenwijken van Nairobi’. Dit is een 
ontwikkelingsproject van ‘Tear’ in de 
krottenwijk Mathare Valley in Nai-
robi. Het project heet ‘Umoja = Sa-
men één’. Dit is in samenwerking 
met de Redeemed Gospel Church in 
Mathare Valley in Nairobi.
Het accent van het werk van ‘Tear’ 
ligt op structurele projecten. Deze 
structurele projecten leren mensen 

om voor zichzelf te zorgen. Dit doet 
‘Tear’ via projecten die zich richten 
op hiv/aids, gezondheidszorg, wa-
ter, onderwijs, kleinschalige bedrij-
vigheid en voedselzekerheid.
De Keniase hoofdstad Nairobi telt 
2,8 miljoen inwoners, waarvan 60% 
(1.6 miljoen mensen) in krotten-
wijken wonen. Ruim 700.000 hier-
van wonen in de slums van Matha-
re Valley. 
Met de opbrengst van de 37e Wilnis-
se Rommelmarkt hoopt de Jeugd-
vereniging Op Weg zoveel mogelijk 
mensen een kans te bieden om voor 
zichzelf te kunnen zorgen.

Spullen
Een rommelmarkt zonder de beken-
de ‘rommel’ is niet mogelijk. U kunt 
uw overbodige, maar nog wel bruik-
bare, spullen opgeven via tel. 
06-12871818 (tussen 18.00 en 20.00 
uur) of via de website van de orga-
nisatie, www.rommelmarktwilnis.nl.

Pasen bij ‘Kabouter Pinkeltje’
Wilnis - Het is wederom weer ge-
zellig bij peuterspeelzaal Kabouter 
Pinkeltje, de afgelopen weken is het 
thema ‘Pasen’ aan de beurt. Kinde-
ren zingen, knutselen en doen spel-
letjes over Pasen. Indy wordt omge-
toverd tot, jawel, de paashaas. Zij 
zingt hierbij een liedje en geeft ie-

der kind een heerlijk paaseitje. De 
kinderen knutselen zelf een paas-
mandje met eitjes van de Paashaas.
Zoekt u voor uw kind ook zoveel 
peuterplezier, neem dan contact 
op met Jolanda Schüller, tel. 0297-
288273 of mobiel 06-46501284. Zeg 
geen nee, speel met hen mee!!

Muntenactie bij DA-drogist
Mijdrecht - Het is binnenkort Moe-
derdag en de komende tijd wordt 
er weer naarstig gezocht naar een 
leuk en passend cadeau voor moe-
der. Bij DA Nap Drogisterij Parfume-
rie in Mijdrecht is men dan aan het 
juiste adres.

Niet alleen voor een leuk cadeau, 
dat uiteraard mooi wordt ingepakt, 
maar ook voor extra voordeel: vanaf 
maandag 11 april jl. tot en met Moe-
derdag op 8 mei krijgt de klant bij 
besteding van elke 10 euro een DA 
munt met een kortingswaarde van 
maar liefst 2 euro!

Deze munt kan van 9 mei tot en 
met 25 mei weer bij de DA Nap in 

Mijdrecht ingeleverd worden. Het 
maakt dan niet uit wat men koopt* 
of hoeveel, voor elke ingeleverde 
munt krijgt de klant 2 euro klinken-
de korting. 

*Actievoorwaarden
Bij elke besteding van 10,- euro krijg 
je een DA actiemunt van 2,- euro.
Uitgave munt t/m zondag 8 mei.

Inname munt 9 mei t/m 25 mei a.s. 
Munt is niet inwisselbaar tegen geld
Korting is niet geldig op genees-
middelen, zuigelingenvoeding t/m 
6 maanden, cadeaubonnen en geen 
drogisterijdiensten. De munt kan al-
leen ingeleverd worden bij de win-
kel die de munt uitgegeven heeft.

Palmpaasstokken naar de 
bewoners van Maria-Oord
Vinkeveen - Op donderdagmiddag 
14 april werd er in groep 4 van de 
St Jozefschool druk geknutseld aan 
de palmpaasstokken. Eerst hadden 
de juffen er een uitleg over gegeven 
en wat de betekenis is van de palm-
paasstok. Vrijdagmorgen zijn de 
stokken naar Maria-Oord gebracht. 
De bewoners van Vinkenoord wer-

den verrast door de kinderen die 
met hun stokken zingend binnen-
kwamen. Ook de kliniek is bezocht 
en daar zijn ook stokken achterge-
laten. Na de Palmpaasviering van 
zondag hebben de eerste commu-
nicanten en andere kinderen hun 
stokken naar andere afdelingen van 
Maria-Oord gebracht.
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‘Nederland is mijn tweede vaderland’

Na 40 jaar alle vakantiekinderen 
weer bij elkaar
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
had Annie Mouris de dag van haar 
leven. Te midden van haar voorma-
lige vakantiekinderen straalde de 
nog immer kranige 87-jarige van ge-
luk. Pas zes weken geleden kwam 
ze met het idee voor een reünie. De-
ze zomer is het namelijk 40 jaar ge-
leden dat zij en haar inmiddels over-
leden echtgenoot begonnen met 
jaarlijks terugkerende logeerpartij-
tjes op de boerderij. En nu had ze 
iedereen voor het eerst in al die ja-
ren bij elkaar. Twee hadden er zelfs 
een flinke reis voor over om hun ou-

de speelkameraadjes weer te zien: 
Carola en Wolfgang Pieczarka uit 
Berlijn. Destijds twee bleke stads-
kinderen die helemaal opbloeiden 
op de boerderij van Tante Annie en 
Onkel Piet. “We dromen allebei nog 
regelmatig van de fantastische zo-
mers die we bij hen op de boerderij 
doorbrachten”, zegt Wolfgang met 
een brede glimlach. 

Verdwenen
De boerderij die aan het Molenland 
stond is al meer dan 20 jaar geleden 
verdwenen. Deze moest wijken voor 

een nieuwbouwwijk. Stapels oude 
foto’s in de woonkamer zorgen er 
echter voor dat vergeten gebeurte-
nissen weer naar boven komen. Fo-
to’s die veel blijde gezichten laten 
zien: oom Piet helpen op het land, 
geboortes van kalfjes, knutselen als 
het regende, slapen in een tent in de 
wei, naar het zwembad, het strand. 
Maar vooral heel veel buitenspelen 
met zijn allen. Er kon en mocht veel 
bij Annie en Piet, die zelf geen kin-
deren hadden, zo beamen alle aan-
wezigen. “En het was er altijd gezel-
lig, bijna nooit viel er een onverto-

gen woord”, zo vertelt neef Hans. 

Vreemde eend
Veel kinderen waren neefjes of 
nichtjes van het echtpaar, aange-
vuld met buurkinderen en een vier-
tal kinderen die net hun vader wa-
ren kwijtgeraakt. ‘Vreemde eend’ in 
de bijt was Carola uit Berlijn. Annie 
Mouris kwam in 1971 op het idee om 
een Duits kind via de stichting Euro-
pa Kinderhulp in huis te nemen. En 
niet alleen vanwege de taal die zij 
goed sprak. “Ik had vroeger als kind 
leuke ervaringen met Duitse vakan-
tiekinderen opgedaan. Die kwamen 
in de jaren 30 bij onze buren loge-
ren. Ook toen al werden er kinderen 
die het thuis niet best hadden door 
een Nederlandse organisatie vanuit 
Duitsland hier naartoe gehaald voor 
een vakantie. Veelal kinderen van 
Nederlandse mannen die in Duits-
land in de mijnen werkten en met 
een Duitse vrouw getrouwd waren. 
In 1945 net na de oorlog ben ik die 
vriendinnetjes gaan opzoeken. Ik 
werd daar zo gastvrij ontvangen dat 
ik wat terug wilde doen voor Duit-
se kinderen.” 

De eerste
Carola kwam als 9-jarige voor het 
eerst bij de familie Mouris. In het 
begin erg op haar hoede. Als 3-ja-
rige was ze namelijk drie maan-
den in Zweden geweest bij een ge-
zin. Haar ouders lagen in scheiding 
en haar vader dreigde haar te ont-
voeren. Ze moest tijdelijk onderdui-
ken. Maar in Zweden wilde de fami-
lie haar niet meer afstaan. De poli-
tie moest er aan te pas komen om 
haar weer naar Duitsland te krijgen. 
“Dat was een zeer traumatische er-

varing. Maar al heel snel voelde ik 
dat het met tante Annie wel goed 
zat. Ze zei ook dat ik altijd naar huis 
mocht als ik heimwee zou krijgen.”  
Tante Annie die een keer met haar 
man Piet op bezoek is geweest bij 
de familie Pieczarka kan zich voor-
stellen dat de Nederlandse vakan-
ties een geweldige ervaring voor de 
twee Duitse kinderen moet zijn ge-
weest. “Ze waren daar ontzettend 
klein behuisd, je zat met een bord 
op je schoot.” Voor Carola en Wolf-
gang was de reis een droomreis. 
Toen Carola 15 werd mocht ze nog 
een laatste keer naar Mijdrecht, dit 
keer met haar broer Wolfgang die 
toen 12 jaar was. “Ik had natuurlijk 
de verhalen van Carola al gehoord 
en wilde daar heel graag naartoe. 
Tractor rijden was voor mij een van 
de hoogtepunten. Daar kon ik echt 
op school over opscheppen. En we 
zijn een keer naar zee geweest. Die 
had ik nog nooit gezien, dat was zo 
geweldig!” 

Taalproblemen?
Ook de andere kinderen van des-
tijds kunnen zich het tweetal nog 
goed herinneren. 

Taalproblemen? Die waren er niet. 
Petra, destijds het overbuurmeis-
je: “Ik vond het eigenlijk heel nor-
maal dat ze er waren. Wist ook niets 
van hun achtergrond. Ik sprak ge-
woon Nederlands tegen ze en an-
ders met gebarentaal.” Waar nicht 
Andrea aan toevoegt: “Volgens mij 
praatten ze gewoon Duits, later ook 
wel Nederlands of een mengel-
moesje. Als we ze echt niet verston-
den dan trad tante An als tolk op.” 
Voor Carola zijn in vergelijking met 
latere reiservaringen die naar Ne-
derland nog steeds de mooiste. “Ik 
zie Nederland echt als mijn tweede 
vaderland, heb het land in mijn hart 
gesloten. Broer Wolfgang knikt, hij 
is het roerend met haar eens. “De 
ervaring met het buitenleven in Ne-
derland heeft er voor gezorgd dat 
ik de stad heb verlaten en nu bui-
ten Berlijn op het platteland woon. 
Ik vind het er heerlijk.” Europa Kin-
derhulp nodigt al 50 jaar vakantie-
kinderen uit. Niet alleen uit Duits-
land, maar ook uit Frankrijk en Ne-
derland. 
Geïnteresseerd geraakt om vakan-
tiegastouder te worden? Ga dan naar  
www.europakinderhulp.nl 

Een feestelijke afsluiting van de eerste brede 
schoolactiviteiten op de Antoniusschool

De Hoef - In de periode van febru-
ari tot en met april is de Antonius-
school gestart met een eerste clus-
ter Brede school activiteiten. In sa-
menwerking met de buitenschool-
se opvang van de Stichting de Klim-
boom, de Hoefstek, en Stichting de 
Baat zijn er een aantal uitdagende 
activiteiten gerealiseerd voor kin-
deren van 4 t/m 12 jaar. De kinde-
ren van groep 1,2 en 3 hebben ge-
werkt met zang en dans. De kin-
deren van 3,4,5,6 konden zich op-

geven voor Streetdance. De oude-
re leerlingen ven groep 7 en 8 heb-
ben een fotografieworkshop gehad. 
Getracht is om ons aanbod samen 
te stellen uit niet alledaagse activi-
teiten waardoor er wellicht nieuwe 
talenten ontwikkeld konden worden 
bij onze leerlingen. Deze doelstel-
ling is volledig behaald! Afgelopen 
woensdag 13 april was er een fees-
telijke afsluiting met voorstellingen 
en een prachtige tentoonstelling 
van alle activiteiten. Voor de peuter-

broertjes en zusjes was er ‘s mor-
gens een leuke voorstelling van een 
poppentheater waarbij de kleuters 
van groep 1 en hun ouders ook wel-
kom waren. De hele dag door waren 
er veel belangstellenden: ouders, 
opa’s en oma’s, tantes en ooms, 
broertjes en zusjes. De dames van 
de naschoolse opvang de Hoefstek 
verzorgden een kopje koffie of thee 
met wat lekkers in hun prachtige lo-
kaal. De school was die dag bijna te 
klein en gonsde van het enthousias-

me. Het was een mooi moment om 
te ervaren hoe betrokken alle men-
sen zijn bij de school en de kinde-
ren. Ons motto: De Antoniusschool 
een dijk van een school werd weer 
bevestigd. Wellicht hebt u in de me-
dia de naam brede school wel eens 
gehoord of gelezen. De ontwikke-
ling van de brede school in Neder-
land neemt enorm toe. In 2009 wa-
ren er al meer dan 1200 brede scho-
len. 

Wat is een brede school?
Een brede school is een samenwer-
kingsverband van diverse organisa-
ties, met een of meerdere scholen 
als middelpunt, waarbij de ontwik-
kelingskansen voor kinderen ver-
groot worden en ouders/verzorgers 

ondersteund worden in hun opvoe-
dingstaak. Verder kan een brede 
school een bijdrage leveren aan de 
veiligheid en sociale cohesie van de 
wijk en ouders/verzorgers de moge-
lijkheid bieden om zorg en arbeid te 
combineren.

Wat gebeurt er in een 
brede school?
In onze gemeente zijn er nu 5 
projecten brede school. Drie in 
Mijdrecht, een in Vinkeveen en een 
in Wilnis. Deze projecten bestaan 
uit het onder andere aanbieden van 
naschoolse activiteiten op het ge-
bied van sport, kunst- en cultuur 
en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn 
een kookcursus, een toneelcursus, 
een zang en danscursus, een foto-

grafiecursus en een elektriciteits-
cursus voor de kinderen. Daarnaast 
zijn er diverse ouderavonden geor-
ganiseerd en hebben er bijeenkom-
sten plaatsgevonden waarbij colle-
ga’s van de organisaties elkaar ont-
moeten. Het verschil met de bre-
de school activiteiten en de activi-
teiten die aangeboden worden door 
buitenschoolse opvangorganisaties 
is dat de brede school activiteiten 
geïnitieerd worden door de brede 
school en toegankelijk zijn voor alle 
kinderen en ouders/verzorgers van 
de samenwerkende partners. De 
samenwerkende partners kunnen 
onder andere zijn: de basisscholen, 
de peuterspeelzalen, de kinderdag-
verblijven en de buitenschoolse op-
vang.

De activiteiten sluiten zoveel moge-
lijk aan bij de behoefte van al deze 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
en worden uitgevoerd in samenwer-
king met nog heel veel andere loka-
le organisaties zoals de bibliotheek, 
het consultatiebureau, stichting De 
Baat en diverse sportorganisaties.

Excursie Jumbo groot succes!
Vinkeveen - Dinsdag 12 april was 
het dan eindelijk zover. Groep 4 van 
de Twistvliedschool uit Mijdrecht 
mocht een kijkje komen nemen bij 
de Jumbo in Vinkeveen. Jumbo me-
dewerkster Monique stond hen op 
te wachten. Zij vertelde vol passie 
over de winkel en de 7 zekerheden 
van de Jumbo, vooral over de zeker-
heid ‘Service met een glimlach’. De 
kinderen mochten bij verschillende 
afdelingen achter de schermen een 
kijkje nemen, bij de vleeswaren kre-
gen ze een heerlijk plakje worst. In 
het magazijn mochten ze kijken hoe 
de flessenband nou eigenlijk werkt. 

Na de rondleiding was het tijd voor 
iets te drinken met wat lekkers in de 
kantine. Zelfs de kantine is helemaal 
Jumbo-geel, wat veel kinderen bij-
zonder vonden. Ook was er tijd om 
vragen te stellen aan Monique en de 
ondernemer van de Jumbo, Vincent 
Schuijt. Hierna gingen de kinde-
ren in groepjes een fotospeurtocht 
door de winkel doen. Aan de hand 
van foto’s moesten er vragen wor-
den beantwoord en letters worden 
opgezocht.  
Tot slot kregen alle kinderen, de be-
geleidsters en de juf een mooi Jum-
bo-tasje met een aantal Jumbo arti-

kelen, boekjes en iets lekkers mee.  
Ze hebben een ontzettend leuke 
ochtend gehad. Het was leuk om te 
zien hoe het er aan toe gaat bij Jum-
bo Vinkeveen. De Ronde Venen is 
weer een aantal kleine enthousias-
te Jumboriaantjes rijker! Alle kinde-
ren van groep 4 van de Twistvlied-
school willen via de Nieuwe Meer-
bode Jumbo bedanken! 

Lijkt u het leuk om na het lezen van 
dit stukje ook met een groep een 
rondleiding te krijgen door Jumbo, 
neem dan gerust contact op. Bel 
0297-212485 en vraag naar Lianne. 



Wat een gezelligheid weer bij Albert Heijn Jos van den 
Berg in winkelcentrum Amstelplein. Jos en zijn team 
hadden bedacht dat het leuk zou zijn om voor kinderen 
tot 10 jaar deze zaterdag een vervroegd paasfeestje te 
organiseren. Alle kinderen tot 10 jaar konden – het liefst 
in pyjama en graag een beetje op zijn paasbest – vanaf 
8 uur komen ontbijten. Tijdens het ontbijt konden zij de 
placemat kleuren, de eieren kleuren of beplakken én je 
kon jezelf laten versieren! Kortom: het was feest. Om 
acht uur precies kwamen de eerste kids de trap af en 
tot elf uur bleven zij aanschuiven. Velen waren prachtig 
in pyjama, er was zelfs een stoere oma die in pyjama 
en ochtendjas aanschoof. Het was een geweldig feest. 
Ieder kind mocht zijn paasontbijtbordje mee naar huis 
nemen, evenals de mooi gemaakte eieren. Ze ontvingen 
ook nog een echt paasbroodje en de mooist verklede 
kreeg ook nog een prachtig paascadeau. Dit was Isabella 
Koedam geworden. De bijgaande foto’s zeggen meer dan 
woorden...

pagina 10 Nieuwe Meerbode - 20 april 2011



Nieuwe Meerbode - 20 april 2011 pagina 11



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 20 april 2011

Nieuw in De Ronde Venen: 
Afscheidshuis Omega
Mijdrecht - Wie in besloten fami-
lie- en vriendenkring op een rusti-
ge en waardige wijze afscheid van 
een dierbare wil nemen, kan hier-
voor sinds kort beschikken over 
een unieke locatie. Dat is bij Af-
scheidshuis Omega aan de Indu-
strieweg 46a in Mijdrecht, gelegen 
pal naast Toyota dealer Van Ekris. 
In samenwerking met verzekerings-
maatschappij Yarden heeft Jan van 
de Westeringh een bestaand pand 
hiervoor omgebouwd en ingericht 
tot een oase van rust met een ont-
vangstruimte en opbaarkamer, ook 
wel familiekamer genoemd. Een 
en ander compleet met keuken en 
koffiezetapparatuur. Verder is er 
een unieke koelcel om, als het no-
dig is, enkele overledenen korte tijd 
een koude ‘rustplaats’ te geven. Het 
aanzien blijft dan nog verantwoord 
om afscheid te kunnen nemen. De 
kamers zijn passend gestoffeerde 
en gemeubileerde ruimten, voorzien 
van airconditioning en de mogelijk-
heid om de overledene met kist op 
een sokkel te plaatsen in de familie-
kamer. Van die locatie kunnen na-
bestaanden van ’s morgens 08.00 
uur tot 22.00 uur ’s avonds gebruik 
maken op tijdstippen dat het hen 
uitkomt. Daartoe krijgt men de sleu-
tel van het pand en de kamer over-
handigd. Men kan ook uitsluitend 
op afspraak voor een ‘momentopna-
me’ kiezen om in de (besloten) ont-
vangstruimte kort afscheid te ne-
men. De genoemde mogelijkheden 
zijn nieuw voor de regio De Ronde 
Venen.
Het geheel maakt deel uit van Uit-
vaartzorg De Ronde Venen. Dat is in 
goede handen bij Jan van de Weste-
ringh, gecertificeerd uitvaartonder-
nemer voor Yarden in de positie van 
franchiser onder de noemer ‘Yarden 
& Van de Westeringh’. Het bedrijf is 
als een van de weinige ondernemin-
gen op dit gebied het Keurmerk Uit-
vaartzorg toegekend. Voor de goe-
de orde zij opgemerkt dat Omega 
geen uitvaartcentrum is en het ook 
niet zal worden! Na het afscheid 
zorgt Van de Westeringh ervoor dat 
de overledene naar de afgesproken 
kerk, begraafplaats of crematorium 
wordt gebracht. Daar vindt de uit-
vaart zelf plaats die ook door hem 
geheel verzorgd kan worden.

Ook voor 
niet-Yarden verzekerden
Van de Westeringh is geen onbe-
kende in de regio. Hij was jarenlang 
in een leidinggevende functie werk-
zaam bij Zorgcentra De Ronde Ve-
nen, onder andere als directeur van 
Nieuw Avondlicht. Hij kwam voor de 
keuze te staan op welke manier hij 
zich in zijn verdere leven wilde in-
zetten voor de zorg. In de gezond-
heidszorg heeft hij veel te maken 

gehad met sterven, rouw, omgang 
met familie en nabestaanden. Op 
dat vlak wilde hij zich meer inzetten 
en kwaliteit en intentie aan geven. 
Jan volgde opleidingen, ging stage 
lopen en behaalde de nodige pa-
pieren. Sinds 2009 heeft hij zich als 
zelfstandig uitvaartondernemer op 
dit gebied toegelegd waarbij hij de 
uitvaartzorg in de regio aanbiedt en 
uitvoert. Dat doet hij samen met zijn 
echtgenote Coby en zijn kinderen 
die daarin ‘meedraaien’. Jan: “Men 
hoeft niet bij Yarden verzekerd te 
zijn om ons de complete uitvaart te 
laten verzorgen. Iedereen kan van 
onze diensten gebruik maken als 
het tijdstip dáár is, ook al is men bij 
een andere instantie verzekerd. Wij 
zijn er juist ook voor de mensen in 
De Ronde Venen. Niet iedereen wil 
gebruik maken van het moment om 
de overledene nog een keer te zien. 
Dat hangt ook helemaal van de situ-
atie af hoe men iemand in herinne-
ring wil houden. Maar er zijn ook fa-
milieleden, vrienden en naaste be-
kenden die te kennen geven nog 
één keer hun dierbare te willen zien. 
Dat kan dan hier op een kleinscha-
lige manier in de ontvangstkamer. 
De overledene wordt dan naar ons 
pand gebracht en bewaard in de 
koelruimte. Zodra de familie het tijd-
stip bij mij aangeeft dat zij afscheid 
willen nemen, dan plaatsen wij de 
overledene in de kamer en krijgt de 
familie de gelegenheid afscheid te 
nemen. Dat gaat op afspraak en is 
dus een momentopname. Bij de fa-
miliekamer gaat het iets anders toe. 
Daar blijft de overledene langere tijd 
opgebaard en kan men op willekeu-
rige tijdstippen meer mensen de ge-
legenheid geven om afscheid te ne-
men. De reacties die wij inmiddels 
op beide mogelijkheden hebben ge-
had zijn erg positief. Men zegt een 
gevoel van vrijheid te hebben, om-
dat niemand op hen zit te wach-
ten die ‘door’ wil met de uitvaart. 
Het bezoek en afscheid nemen kan 
dus in alle rust en emotie plaatsvin-
den. Men beleeft het ook als zoda-
nig en tevens dat men alleen is met 
de overledene. Of dit nu een uur of 
anderhalf uur is, maakt niet uit. Er 
kan koffie of thee geschonken wor-
den, wat men wil. De familie ervaart 
het als een thuis waar men zon-
der vreemde blikken samen met de 
dierbare kan zijn. De afgelopen an-
derhalf jaar hebben wij de uitvaart-
zorg vanuit huis gedaan. Daar kon-
den wij niet de kwaliteit bieden die 
wij voor ogen hebben. Reden waar-
om wij dit hebben opgezet. Vanzelf-
sprekend hebben we eerst een on-
derzoek gedaan of er belangstelling 
voor een dergelijk aanbod is. Het is 
gebleken dat dit zo is. Ook collega 
uitvaartondernemers en nabestaan-
den die de uitvaart bij collega’s heb-

ben geregeld, kunnen ook van deze 
accommodatie gebruik maken. Ge-
durende de dagen dat de overlede-
ne in beeld is bij de familie en men 
voor onze uitvaartzorg heeft geko-
zen, ben ik het enige aanspreek-
punt en zorg ervoor dat alles ver-
loopt zoals dat moet verlopen. Op 
alle punten van de uitvoering kan 
men mij aanspreken. Indien daar-
toe reden is kan men ons later al-
tijd toetsen op het Keurmerk Uit-
vaartzorg waar wij voor staan. Sinds 
oktober 2010 zijn wij gecertificeerd 
en daar zijn wij bijzonder trots op. 
Het houdt voor de familie en na-
bestaanden zekerheden in die er 
mede voor zorgen dat zij een goe-
de herinnering overhouden aan de 
plechtigheid.” Wie meer wil weten 
wat dit specifieke keurmerk inhoudt 
kan hiervoor terecht op de websi-
tes die uitvoerige informatie bieden.  
(www.keurmerkuitvaartzorg.nl en 
www.consuwijzer.nl – onder Zorg 
en Welzijn)

Inloop- en thema-avonden
‘Yarden & Van de Westeringh’ biedt 
zijn diensten aan in het rayon van-
af het Wijdemeren gebied via De 
Ronde Venen tot aan Hoofddorp. In 
die regio wonen ongeveer tiendui-
zend mensen die bij Yarden verze-
kerd zijn voor hun uitvaart. Als daar 
iemand van overlijdt verzorgt Van de 
Westeringh met zijn team van men-
sen daarvoor de uitvaart. Maar ook 
als men anders verzekerd is kan 
men gebruik maken van die dienst-
verlening.
Van de vele duizenden uitvaarton-
dernemers zijn er slechts 120 gecer-
tificeerd, waarvan ‘Yarden en Van de 
Westeringh’ er in de regio een van 
is. De controle of men voldoet aan 
het Keurmerk is zeer streng en om-
vat alle facetten van de uitvaart! Yar-
den & Van de Westeringh onder-
scheidt zich hierin. Vanaf 3 mei is er 
elke eerste dinsdag van de maand 
van 19.00 tot 21.00 uur een vrijblij-
vende inloopavond.
Dan is er gelegenheid om informa-
tie op te vragen over onder andere 
het rouwproces, uitvaart, verzeke-
ringen, kosten, etcetera. “Wie daar 
behoefte aan heeft kan met een van 
ons een gesprek aangaan over deze 
onderwerpen. Het is daarbij niet de 
bedoeling om verzekeringen te ver-
kopen. Verder willen wij samen met 
Yarden eenmaal in de drie maanden 
een thema-avond organiseren voor 
nabestaanden waarin wij bijvoor-
beeld nazorg aanbieden voor rouw, 
verwerking enzovoort en – voor zo-
ver men dat wil – nabestaanden aan 
elkaar te koppelen.” Aldus Jan van 
de Westeringh, die in voorkomen-
de gevallen altijd aanspreekbaar is 
voor uitvaartzorg of nadere informa-
tie (06-53630447).

De Familiekamer is naar believen voor een langere tijd beschikbaar om afscheid te nemen

Het Afscheidshuis en Informatiecentrum Omega aan de Industrieweg

Groep 8 Twistvliedschool 
haalt EHBO-diploma!
Mijdrecht - Alle 23 leerlingen van 
groep 8 van de Twistvliedschool 
hebben op woensdag 13 april hun 
Jeugd EHBO-diploma A gehaald.  
Na maanden flink oefenen met het 
vingerverband, de stabiele zijligging, 
de Rauteckgreep en nog veel meer, 

konden ze dat afgelopen woensdag 
met een examen, onder leiding van 
de heer Gerard van Leeuwenkamp, 
afsluiten. 

De vakkundige lessen werden ge-
geven door Rianne de Bruin, zij 

vond de leerlingen enthousiast en 
leergierig en was heel blij dat ze al-
lemaal geslaagd waren. De kinde-
ren bedankten Rianne en Gerard 
met een mooie bos bloemen en gin-
gen daarna met hun diploma op de 
foto. Gefeliciteerd!

PCOB afdeling De Ronde 
Venen bestaat 20 jaar!
De Ronde Venen - De PCOB is de 
afkorting voor Protestants Christe-
lijke Ouderen Bond. De afdeling De 
Ronde Venen bestaat op 2 mei 2011 
precies 20 jaar. Dat gaan ze vieren 
met een feestelijk uitje op maandag 
2 mei naar “Het wapen van Amei-
de”, met een leuk middagprogram-
ma en als afsluiting een feestelijk 
diner. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum wordt een klein jubileumboek-
je uitgegeven, waarin wordt terug-
geblikt op de afgelopen 20 jaar. Tij-
dens de oprichting waren er 73 le-
den, van wie er nu nog 22 leden in 
afdeling De Ronde Venen aanwezig 
en actief zijn. De PCOB afdeling De 
Ronde Venen is één van de vele af-
delingen in ons land die samen de 
PCOB-organisatie vormen, die in-
middels al ruim 50 jaar bestaat. 

Nieuwe leden
De PCOB afd. De Ronde Venen telt 
bijna 370 leden, maar nieuwe leden 
zijn nog steeds hartelijk welkom. De 
PCOB staat voor belangenbeharti-
ging voor ouderen, maar ook voor 
gezelligheid met een eigen identi-
teit. Veel aandacht wordt geschon-
ken aan de zieken en alleenstaan-
den, die men regelmatig probeert te 
bezoeken. Er wordt een zestal keren 
per jaar ledenbijeenkomsten geor-
ganiseerd waar diverse en vaak in-
teressante onderwerpen aan de or-
de worden gesteld. In de maand de-
cember wordt een advent/kerstbij-
eenkomst gehouden. Dit is één van 
de hoogtepunten van het jaar.

Welkom
PCOB afdeling De Ronde Venen wil 

de mensen uit De Ronde Venen op-
roepen om zich bij haar bond aan 
te sluiten. U bent van harte welkom 
en zij hebben u hard nodig om hun 
activiteiten te kunnen blijven uitvoe-
ren. De jaarcontributie voor alleen-
staanden is 33 euro en voor echt-
paren 51 euro. Hiervoor krijgt u 10 
keer per jaar het blad ‘Perspec-
tief’ en de plaatselijke Nieuwsbrief. 
Verder wordt u vanuit de ouderen-
bond een aantal collectieve ziek-
tekostenverzekeringen aangebo-
den, waarbij met name voorwaar-
den voor de ouderen worden on-
derhandeld en vastgesteld. U kunt 
informatie krijgen of zich aanmel-
den als lid bij de secretaris: J.M. 
Steenbergen, Postulaat 4, 3641 NE 
Mijdrecht, tel. 0297-250282. E-mail:  
derondevenen@pcob50plus.nl.

Mary Poppins ontmoet de
talentjes van De Regenboog
Mijdrecht - Kinder en Musical 
koor ‘de Regenboog’ uit Mijdrecht 
beleefde afgelopen zondag een 
droomdag. 

Al 20 jaar is de Regenboog bezig 
om met kinderen hun musicaltalent 
naar boven te halen. En nu moch-
ten zij een kijkje nemen bij de ‘echte’ 
Musical sterren. Van Productie be-
drijf Stage Entertainment kreeg de 
Regenboog speciaal gereduceerde 
kaarten. De Regenboog mocht met 
de nieuwe musical talentjes, 35 kin-
deren, naar Mary Poppins komen 
kijken. Enorm mooi dat nieuw talent 

de kans krijgt om de echte wereld 
van dichtbij te bekijken. De kinde-
ren waren duidelijk onder de indruk 
van de musical. Maar daar bleef het 
niet bij, want na de voorstelling had-
den de kinderen zelfs een meet and 
greet met Mary (Noortje) en Bert 
(William) de hoofdrolspelers. De 
kids hadden van te voren vragen in-
geleverd waar spontaan antwoord 
op gegeven werd. ‘Hoe word je een 
ster’ en ‘gaat er wel eens wat fout 
tijdens een voorstelling’ waren o.a. 
vragen die aan bod kwamen. 
Mary en Bert namen alle tijd om te 
antwoorden en het werd erg leuk. 

Zo kwamen ze erachter dat Mary 
een keer een foutje in haar jurk had 
en dat de rok afviel tijdens een show 
en zij in haar onderbroek stond. En 
ook dat Bert zichzelf eigenlijk geen 
‘ster’ vindt. Maar de mensen maken 
het ervan. De ontmoeting duurt na-
tuurlijk veel te kort en er zijn altijd 
meer vragen. Maar Mary en Bert 
hadden nog een optreden, dus zij-
moesten weer verder.  
Blijft er voor de kinderen van de Re-
genboog niets over dan een hele 
mooie belevenis en herinnering aan 
Mary Poppins, met dank aan Stage 
Entertainment.
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En wéér is het diamant 
wat er blinkt!
Vinkeveen - Als we al het goud en 
diamanten van de huwelijken in De 
Ronde Venen zouden kunnen om-
zetten in baar geld, waren alle be-
zuinigingen ineens overbodig ge-
worden. Dit keer waren het Jan 
en Tiny Otten-Van Lonkhuijsen die 
zich maandag 18 april jl. tot de al-
lersterksten in de huwelijkse staat 
mogen rekenen. Zij vierden name-
lijk hun 60-jarig huwelijk, diamant 
dus. Wederom een juweel in de lo-
cale samenleving. Dat mocht van-
zelfsprekend gevierd worden, iets 
wat afgelopen zondag in het Dorps-
huis te Baambrugge plaatsvond 
waar Jan en Tiny samen opgroei-
den, hun jeugd doorbrachten, op 
dezelfde school gingen en er uit-
eindelijk ook in het huwelijk traden. 
Geen wonder dat zij elkaar daar ook 
in het uitgaansleven tegenkwamen. 
Al met al zijn ze zeventig jaar bij el-
kaar! “Vanaf de tijd dat we verke-
ring met elkaar kregen”, merkt Jan 
op. Hij werkte in de slagerij van zijn 
vader. Zijn grootvader had de slage-
rij met winkel in 1855 het levenslicht 
laten zien, zo’n zeventig jaar voordat 
Jan en Tiny geboren werden. Jan op 
29 maart 1925 in Utrecht, maar kort 
daarna verhuisd naar Baambrugge 
en Tiny op 3 april 1925 wél in deze 
plaats. Jan moest vlak na de oorlog 
zijn dienstplicht vervullen en vertrok 
naar het toenmalige Nederlands-In-
dië waar hij uiteindelijk bij de Ko-
ninklijke Marine terechtkwam in 

de functie van ‘bottelier’ (beheer en 
uitreiking van levensmiddelen van-
wege zijn warenkennis en ervaring 
in de slagerij) op Harer Majesteits 
schepen. Na zijn terugkeer pakte hij 
de draad weer op met zijn Tiny die 
geduldig op hem had gewacht en 
trouwde met haar op 18 april 1951 
in Baambrugge, zowel burgerlijk als 
voor de kerk.

Het beste varkensvlees
Jan ging verder in het slagersvak, 
iets wat hij veertig jaar zou doen. In-
middels beheert zijn zoon als vier-
de generatie de slagerij. Zoals dat er 
nu uitziet zal hij wel de laatste zijn. 
Naar zeggen slachtte Jan net zoals 
zijn vader en grootvader zelf de die-
ren voor het vlees. Hij leverde met 
zijn slagerij het beste varkensvlees 
uit de omgeving aan zijn klanten en 
dat is tot op de dag van vandaag 
kennelijk nog zo, maar nu door zijn 
zoon. Die is getrouwd en heeft in-
middels zelf drie zonen. Behalve de 
zoon van Jan en Tiny werd er uit het 
huwelijk ook nog een dochter gebo-
ren. Ook zij is gehuwd en heeft een 
dochter en twee zonen. Twee keer 
drie kleinkinderen dus, waar Jan en 
Tiny heel blij mee zijn. Beide echte-
lieden verkeren nog in redelijk goe-
de gezondheid op wat kleine onge-
makken na die de ouderdom vaak 
met zich meebrengt. Maar daar kan 
je honderd mee worden wordt wel 
beweerd. Tiny is sinds veertien da-

gen (tijdelijk?) woonachtig in Maria-
Oord waar in kleine besloten kring 
ook de officiële viering van de hu-
welijksdatum plaatsvond. Jan is nog 
vief genoeg om de eigen woning te 
onderhouden met vooral de tuin, die 
hij als hobbyist perfect bijhoudt. Jan 
kan honderduit vertellen over het 
slagersvak, maar ook in detail over 
zijn tijd bij de marine in Indië.
Burgemeester Marianne Burgman 
kwam persoonlijk het bruidspaar fe-
liciteren en nam traditiegetrouw het 
boek ‘De Plassen’ (over de Vinke-
veense plassen met de natuur) als 
cadeau mee. Zij onderhield zich 
op een aimabele manier met het 
bruidspaar dat blijk gaf dit zeer op 
prijs te stellen. Behalve het cadeau 
was er namens de gemeente tevens 
een bloemstuk bezorgd. Het bruids-
paar werd eveneens door de direc-
tie van Maria-Oord in de bloemen 
gezet. Dat werd overhandigd door 
twee personeelsleden van de afde-
ling waar Tiny verblijft. Vanzelfspre-
kend was er ook een brief met feli-
citaties van Koningin Beatrix en de 
Commissaris der Koningin, de heer 
Roel Robbertsen.
Bruidspaar, de redactie van de Nieu-
we Meerbode feliciteert u van harte 
met het bereiken van dit hoogtepunt 
in uw huwelijk. Maar er liggen wel-
licht nog wel meer jaren in het ver-
schiet dat u bij elkaar kunt zijn. En 
dan wordt het weer spannend: op 
naar briljant!

Leerlingen van Willespoort 
spelen ‘Jor, de musical’
Wilnis - Jor wil met de andere vo-
gels naar het zuiden, maar vliegen 
kan deze vreemde vogel niet.
Op dat moment begint een span-
nend avontuur…… een wonderlij-
ke zoektocht.
Het verhaal van Jor is bewerkt tot 
een musical voor de hele Wille-
poortschool. Alle kinderen en leer-

krachten van basisschool Willes-
poort hebben met veel enthousias-
me en grote inzet in vier weken tijd 
de musical ingestudeerd. Dinsdag-
avond vond in de uitverkochte thea-
terzaal van Partycentrum De Meijert 
de opvoering plaats. Kinderen en 
leerkrachten hebben een prachti-
ge voorstelling gespeeld waarin ve-

le talenten tot uiting kwamen. Daar-
bij was de aankleding van alle spe-
lers ook prima verzorgd.
De consulenten van Kunst Centraal 
zorgden op professionele wijze voor 
de verbindingen tussen verschillen-
de scènes. 
Iedereen kan terugkijken op een 
zéér geslaagde avond.

Samen paaskransen maken 
in Buurtkamer Vinkeveen
Vinkeveen - De Buurtkamer wordt 
steeds drukker - soms meer dan 20 
gasten - bezocht door 55-plussers 
uit alle hoeken van Vinkeveen. De 
gastvrouwen en -heren zorgen voor 
de koffie/thee en uiteraard wordt er 
veel en gezellig gepraat!
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten; 
zoals bijvoorbeeld afgelopen week 
het maken van een paaskrans. Ook 
zijn er spelletjes en een sjoelbak en 
hangt er een prikbord met diverse 
activiteiten die voor ouderen in Vin-
keveen georganiseerd worden (zo-
als de maandelijkse filmmiddag in 
Maria-Oord). Als het mooi weer is 
kan men lekker op het terras zit-
ten en genieten van het zicht op de 
Ringvaart. Dus van harte welkom in 
de bibliotheek achter De Boei: elke 
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur een gastvrije inloop!

Groep 5 Driehuisschool 
bezoekt Gerardus Majella
Mijdrecht - Op vrijdag 15 april zijn 
de kinderen uit groep 5 van de Drie-
huisschool wezen knutselen bij de 
bewoners van het Zorgcentrum Ge-
rardus Majella. Samen met de be-
woners hebben de kinderen ver-
schillende kippetjes gemaakt. Aan-
sluitend hebben de kinderen samen 
met de Riki stichting pakketjes uit-
gedeeld. De Riki stichting vragen 
op een positieve manier aandacht 
voor de ouderen. Zij willen jong en 
oud in contact met elkaar brengen. 
Daarom mochten de kinderen spe-

ciale pakketjes uitdelen. Hierin za-
ten allemaal lekkere dingen voor de 
paasdagen, zoals chocolade-eitjes 
en mini-tulbandjes.

Eenmaal op school aangekomen 
stond daar voor ieder kind ook een 
pakketje. Deze pakketjes mochten 
ze bij een ouder iemand brengen in 
hun eigen privé omgeving. Ze heb-
ben de pakketjes onder anderen 
gebracht naar hun opa en oma. De-
ze pakketjes werden met open ar-
men ontvangen.

Succesvolle actie van npV
Vinkeveen - Donderdagmiddag 14 
april was het een drukte van belang 
in Nieuw-Avondlicht. Alle bewoners 
hadden van tevoren een wens ken-
baar gemaakt en op deze middag 
werd dit gerealiseerd. 40 vrijwilligers 
waren naar Avondlicht gekomen om 

de bewoners een gezellige dag te 
bezorgen. Sommige bewoners gin-
gen met een vrijwilliger op pad. Zij 
gingen o.a. op familiebezoek, naar 
Schiphol, Avifauna, een tuincen-
trum of een museum in Utrecht. An-
deren bleven in Mijdrecht en geno-

ten van een bezoekje aan de markt 
en het drinken van een kopje kof-
fie in het dorp. Er waren ook bewo-
ners die het gezellig vonden als er 
iemand op hun kamer kwam voor 
een gesprekje of een spelletje scha-
ken of mens-erger-je-niet. Aan het 
eind van de middag werden bewo-

ners en vrijwilligers door Avond-
licht getrakteerd op een uitgebrei-
de broodmaaltijd. Voor zowel de be-
woners als de vrijwilligers was het 
een zeer geslaagde middag. Wilt u 
ook een keer iets doen als vrijwilli-
ger voor de NPV, neem dan contact 
op met 0297-582693.

Stoere damhekken De Venen 
vallen in goede aarde
De Ronde Venen - Hekken horen 
bij het landschap. Zo ook in De Ve-
nen. In de loop der jaren zijn hier 
verschillende soorten damhekken 
verschenen. Hierdoor is verromme-
ling van het landschap ontstaan. 
Landschap Erfgoed Utrecht en Cen-

trum voor Beeldende Kunst Utrecht 
(CBKU) hebben het initiatief geno-
men om nieuwe damhekken te la-
ten ontwerpen voor de streek De 
Venen. Het ontwerp moest goed in 
het landschap passen en een nieuw 
cultuurhistorisch, streekeigen ele-

ment vormen voor De Venen. Vorige 
week is op een bijeenkomst met on-
der meer de agrariërs van de Gagel-
weg in Wilnis, het ontwerp van kun-
stenaar René Knip gepresenteerd. 
Knip ontwierp een stoer, modulair 
hek uitgevoerd in hout, fraai afge-
werkt met stalen details. Het ont-
werp viel bij de agrariërs in goede 
aarde.
Knip’s ontwerp lijkt qua vormge-
ving op een simpel boerenhek, maar 
waaraan fraai hang- en sluitwerk is 

toegevoegd. Bovendien kan op het 
hek de naam van het perceel in 
krachtige, moderne typografie wor-
den aangebracht.

Robuust hout, fraai staal
Juist de eenvoud van het ontwerp 
overtuigde de werkgroep van de 
haalbaarheid van de toepassing er-
van in het landschap. Ella Derksen 
van CBKU: “Het hek ziet er zo lo-
gisch uit dat het in eerste instan-
tie nauwelijks opvalt. Over de de-
taillering is echter zorgvuldig na-
gedacht. Die combinatie maakt het 
ontwerp zeer krachtig.” René Knip 
ontwierp verschillende varianten 
van het hek en bedacht ook de op-
tie om het hek te laten leveren als 
bouwpakket. Die flexibiliteit speelde 
voor de werkgroep een belangrijke 
rol voor dit ontwerp te kiezen. Do-
rien Wijstma, projectleider bij Land-
schap Erfgoed Utrecht: “Een hek-
ontwerp moet praktisch zijn: toe-
pasbaar én betaalbaar, anders zal 
het niet worden geplaatst. Op deze 
manier kan de boer het hek precies 
op maat maken én blijft het hek be-

taalbaar.” Leuk detail is ook het bij-
behorende informatiebordje waarop 
de boer meer informatie kan geven 
over bijvoorbeeld de naam van zijn 
perceel. De werkgroep is van me-
ning dat met het ontwerp van Knip 
een hekontwerp is gekozen dat past 
bij De Venen. 

Prototype 
De komende periode werkt de kun-
stenaar het ontwerp uit tot prototy-
pe. Om te beginnen worden 50 hek-
ken geproduceerd. Als alles volgens 
plan verloopt, verfraaien de dam-

hekken aan het eind van dit jaar de 
Gagelweg. Later komen de hekken 
mogelijk ook elders in De Venen. 
Voor het project Damhekken in de 
Venen werken Landschap Erfgoed 
Utrecht en Centrum voor Beelden-
de Kunst Utrecht (CBKU) samen 
met Agrarische Natuurvereniging 
De Venen, Stichting Ontwikkeling 
De Venen en LTO Noord Projecten. 
Het ontwerp en de productie van de 
eerste 50 damhekken worden gefi-
nancierd door het Nationaal Land-
schap, de Nationale Postcode Lote-
rij en een bijdrage van de agrariërs.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Open middag op de 
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Dinsdag 12 april 
openden de basisscholen in Vinke-
veen hun deuren voor de ouders en 
toekomstige kleuters.
Zowel de Sint Jozefschool als De 
Pijlstaart en De Schakel zijn door 
meerdere gezinnen bezocht. De kin-
deren mochten samen met hun ou-
ders een kijkje nemen in de kleuter-
groepen. Daarna mochten de kids 
lekker kleuren of spelen bij de op-

vang, terwijl hun ouders door de di-
rectie werden rondgeleid. De open 
middag was voor de ouders een fij-
ne gelegenheid om eens bij de ver-
schillende scholen sfeer te komen 
proeven. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
geweest om deze middag te komen 
dan bent u natuurlijk van harte wel-
kom om voor een ander tijdstip een 
afspraak te maken op de scholen.

Vermist 
-  Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd. 

Haar naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje, 9 maanden oud, opvallend ron-

de ogen.
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een 

roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige, schuwe, grijs met witte, gecastreer-

de kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit punt-
je aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.

- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus 
in de vorm van een hartje.

Gevonden
- In Vrouwenakker gevonden een rood-witte niet-gecastreerde 

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

al heel lang.
- Ereprijs in Abcoude, zwarte magere kat van ongeveer 10 jaar oud. 

Witte poten en een witte bef.
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal ach-

terlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg ter hoogte van Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater. 

Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlek-
jes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij 
draagt een gekleurd bandje.

- Molenland in Mijdrecht, rood/witte poes. Staart rood met witte 
strepen. Wit neusje uitlopend over 1 wang. 

- Meerkoet in Vinkeveen, Cyperse kat, het knipje uit zijn oor. Deze 
heeft een witte bef, witte poten en -buik. 

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

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

Kids van De Eendracht
verdiept in aboriginals 
Mijdrecht - Een aantal weken lang 
heeft basisschool obs De Eendracht 
zich verdiept in de aboriginals van 
Australië. 
De kinderen luisterden naar ver-
halen van de Aboriginals en hun 
idee over het ontstaan van de aar-
de. De regenboogslang die uit een 
plas water kroop (Bilabong) en door 
zijn kronkelende gang bergen en 
heuvels deed ontstaan. De kinde-
ren leerden in een aantal lessen hoe 
de Aboriginals schilderden en op de 
ramen van de school maakten ze 
kleurige regenboogslangen. Bont-

gekleurde stokken, stenen en schil-
derijen werden op de slotavond ten-
toongesteld voor ouders en belang-
stellenden. Ingestudeerde dansen 
werden gedemonstreerd en je kon 
jezelf laten schminken door kinde-
ren van groep 8. Op de foto in een 
prachtig Australisch landschap was 
ook een optie en onder het genot 
van een hapje en een drankje lekker 
kijken en luisteren in één van de lo-
kalen waar filmpjes van Aboriginals 
werden vertoond. Een mooi project 
waar iedereen tevreden op terug 
kan kijken!

Nieuwe impulsen voor 
Ristorante Bella con Venezia
Wilnis - Sinds enige tijd heeft het 
Italiaanse restaurant Venezia in de 
Wilnisse Dorpsstraat 32 een nieu-
we eigenaar, tevens chefkok: Ismail. 
Een vriendelijke maar gedreven on-
dernemer en tevens een goed gast-
heer voor zijn gasten. Hij wil het in 
de omgeving goed bekende staan-
de restaurant nieuwe impulsen in-
blazen. Ismail wil zich onderschei-
den door een goed aanbod aan ge-
rechten en niet alleen Italiaanse, 
maar meerdere in de Mediterrane 
sfeer. Zeven dagen per week kun-
nen liefhebbers van 16.00 tot 22.00 
uur bij hem terecht. Dan is de keu-
ken open. 

‘s Zomers kan men al eerder een 
(schep)ijsje of drankje komen drin-
ken. Op zondagmiddag is Venezia 
namelijk ook geopend! Ideaal voor 
wandelaars en fietsers die dan het 
centrum van Wilnis recreatief aan-
doen. Daarnaast presenteert Ismail 
elke laatste vrijdag van de maand 
in zijn restaurant van 17.00 tot 22.00 
uur een programma van lekker eten 
met live music. Die avond wordt ver-
volgd met typisch Turkse live music, 
compleet met een optreden van een 
heuse buikdanseres. Waar Mijdrecht 
zijn Griekse avonden kent bij colle-
ga Corfu, heeft Wilnis dus zijn Turk-
se avonden bij Venezia. Het restau-

rant biedt een gezellige Mediterra-
ne uitstraling. De keuken is voor een 
deel open, waardoor de gasten kun-
nen zien wat er allemaal gebeurt. Bij 
mooi zomerweer hebben bezoekers 
de mogelijkheid om voor het restau-
rant op het terras te gaan zitten. Is-
mail heeft jarenlange ervaring op-
gedaan in de horecasector en is bo-
vendien zelf ook kok. Daar hoort 
ook bij dat hij op een spectaculai-
re manier een pizza kan maken door 
het deeg op zijn hand in de lucht te 
laten draaien teneinde het de juis-
te dikke (beter gezegd: dunne) bo-
dem te geven die vervolgens wordt 
voorzien van een rijke vulling. Wie 
de menukaart ziet zal er heel veel 
pizza’s op vinden, maar ook tal van 
voorgerechten, vele soorten pasta’s, 
diverse schotels en nagerechten. 
Degenen die wel eens op vakantie 
in Turkije zijn geweest kennen on-
getwijfeld het zoete gerecht ‘bakla-
va’. Bij Venezia kunt u het proeven 
en waarderen. Vanzelfsprekend kan 
men hier eveneens genieten van 
goede wijnen, aperitieven, digestie-
ven en natuurlijk koffie, thee en fris-
dranken. Bovendien zijn de prijzen 
voor de verschillende gerechten en 
dranken heel acceptabel.

Pizzawedstrijd
“Wij willen ons niet alleen onder-

scheiden door de kwaliteit van on-
ze producten, maar ook door het bij-
passende entertainment op zijn tijd. 
Zoals tijdens de Turkse avonden. 
Deze zomer willen we hier in het 
restaurant ook een wedstrijd hou-
den wie (gratis) de meeste stukken 
pizza Margherita kan eten. Voor de 
winnaar is een leuke prijs beschik-
baar. Iedereen kan daarvoor in-
schrijven. Uiteindelijk worden daar 

acht deelnemers uit gekozen. Die 
nemen het dan gedurende twee uur 
tegen elkaar op met telkens een half 
uur pauze. Tijdens de wedstrijd is er 
live music. Alle deelnemers verdie-
nen sowieso een gratis knipbeurt bij 
de kapsalon Haar van Boven. Die is 
hier aan de overkant gevestigd. En 
wie dat wil kan als gast bij ons ge-
woon bij de wedstrijd aanwezig zijn. 
Als het zover is zullen we dat in de 
krant uitgebreid bekendmaken en 
vertellen hoe we het gaan organise-
ren. Misschien willen andere winke-
liers uit de Dorpsstraat er ook wel 
aan mee doen, dan wordt het een 
echt evenement”, laat een goed-
lachse Ismail met dit idee voor ogen 
weten.

Afhankelijk van de bezetting heeft 
Ristorante Venezia drie tot zes me-
dewerkers van wie twee in de be-
diening. Doorgaans zijn dat Rowin 
van Mens en Michiel Verweij die als 
stagiaires bij het restaurant werken. 
Bij Venezia kan men eveneens piz-
za’s en andere gerechten bestellen 
en afhalen om die thuis te consu-
meren. Wie dat wil kan het ook aan 
huis laten bezorgen. Daarvoor zorgt 
een speciale medewerker.

Ristorante Venezia telt 45 zitplaat-
sen waar individuele bezoekers 
aan gedekte tafels lekker Italiaans 
kunnen eten. Maar ook kan er een 
feestje worden gevierd, zoals voor 
een verjaardag, een jubileum of ge-
zamenlijk eten met leden van een 
personeelsvereniging of sportver-
eniging. Bekend is dat veel leden 
van sportvereniging CSW uit Wilnis 
Ristorante Venezia regelmatig be-
zoeken voor een hapje en een bier-
tje. Maar ook andere belangstellen-
den zijn natuurlijk van harte wel-
kom voor een vrijblijvende kennis-
making. Hoe meer bezoekers, des te 
gezelliger de sfeer.

U kunt reserveren of eerst nadere 
informatie vragen door te bellen met 
0297-254080 of met 06-43739004. 
Een bezoek aan de website: 
www.ristorantevenezia.nl is even-
eens zinvol.

Jubileumexpositie tot en met 30 september 

Vijfentwintig jaar Galerie-
Atelier Ada Gons Goosen
Regio - Van 21 april t/m 30 sep-
tember is er een overzichtstentoon-
stelling in Galerie-Atelier Ada Gons 
Goosen in Bilderdam met o.a. een 
terugblik op: ‘Droomtegels’ uit 1988 
(Nederlands Tegelmuseum Otterlo), 
‘Nederlandse klederdrachten’ uit 
1992 (museum Het land van Axel), 
‘Het Nederlandsche Rundvee Stam-
boek’ uit 1994 (Nederlands Kaas-
museum Alkmaar), ‘Haagsche die-
rentuin’ uit 2003 (Provinciehuis Den 
Haag), ‘Het Dierenmuseum’ uit 2008 
(Gemeentemuseum Helmond). Ver-
der ziet u portretten van allerlei die-
ren geschilderd op houten panelen, 
oude deuren en luiken, en de tot de 
verbeelding sprekende kleurteke-
ningen van Afrikaanse dieren. Ada 
Gons Goosen is werkzaam als au-
tonoom kunstenaar en heeft zich 
gespecialiseerd in het schilderen 
met alkydverf op hout. Ze schildert 
op hout omdat het leeft, het voegt 

iets toe aan het schilderwerk. In een 
zeer eigen stijl portretteert zij die-
ren. Opvallend is dat zij de schilde-
ring vaak door laat lopen op de lijst 
of over de rand van het paneel.
Uit veel van haar schilderijen 
spreekt dan ook een groot gevoel 
voor humor. De fascinatie voor het 
rund komt in haar werk duidelijk tot 
uitdrukking en dit dier is dan ook 
prominent in het atelier aanwezig.
De tentoonstelling is te bezichtigen 
in het ruime atelier van Ada Gons 
Goosen, gevestigd in een uit 1630 
daterend pand (voormalige turfste-
kerswoningen) gelegen aan het ri-
viertje de Drecht, op de grens van 
Noord- en Zuid-Holland. Het ate-
lier is open van donderdag t/m zon-
dag van 10.00 tot 18.00 uur en op af-
spraak. Beide paasdagen open.
Galerie-Atelier Ada Gons Goosen, 
Bilderdam 28, 2451 CW Bilderdam.
De toegang is gratis.

Genieten op de boerderij 
op tweede paasdag!
Mijdrecht - Deze winter hebt u 
weer veel op de TV gezien over de 
boeren en hun boerderij. 
Bij de familie Bos aan de Wester-
landweg 10 in Mijdrecht kunt u 
op tweede paasdag een dagje ko-
men kijken op hun boerderij inclu-
sief de manege, pensionstalling 
voor paarden, allerlei soorten ko-
nijnen en kippen; natuurlijk zijn er 
ook schapen met lammetjes, kalfjes, 
enz. Voor de kinderen zijn er pony-
ritjes, trampolinespringen. Er is een 
knuffelpaard of -koe en een knuf-
felhoek met konijnen. Eveneens zal 

er voor iedereen wat te drinken zijn. 
Een paar oude ambachten zijn er te 
bezichtigen en de grote grabbelton 
van ABN-Amro ontbreekt ook niet.
Er zal iemand aanwezig zijn die u 
wat kan vertellen over de werk-
zaamheden op de boerderij. 
Ook is er een ideeënbus, dus hebt u 
ideeën doe ze er in.
Dit alles kost u 3,50 euro per per-
soon, kinderen tot 2 jaar gratis. Het 
komt allemaal ten goede aan de die-
ren. Dit alles is te beleven op twee-
de paasdag van 13.00 tot 17.00 uur.
U bent welkom!

Grote Groene Paasshow 
bij Van Kouwen

Mijdrecht - Aansluitend aan de 
Autorai organiseren de Van Kou-
wen bedrijven een grote paasshow 
van donderdag 21 april t/m twee-
de paasdag 25 april. Als primeur zal 
de nieuwe Kia Picanto in de show-
rooms in Amsterdam Zuidoost en 
Aalsmeer staan. De compleet nieu-
we Kia Picanto is één van de zui-
nigste auto’s in Europa en met een 
vanafprijs van 7995,- euro en 7 jaar 
garantie een zeer interessante au-
to in het A-segment. Verder geeft 
Van Kouwen 1000,- euro extra in-
ruil bovenop de taxatiewaarde bij 
aankoop van zowel een nieuwe als 
een gebruikte auto. Alle vestigin-
gen, met uitzondering van Amster-
dam West en Amstelveen, zijn twee-
de paasdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Ook Fiat Vermeij in Uit-

hoorn, onderdeel van de Van Kou-
wen Groep, heeft 5 ‘groene’ model-
len met extra voordeel en interes-
sante financieringsmogelijkheden.  
Bij Opel kan er in combinatie met de 
1000,- euro extra inruil ook nog ge-
bruik worden gemaakt van de 50/50 
deal, waarbij de helft van de auto 
pas over 2 jaar betaald hoeft te wor-
den. In de vestiging in Amsterdam 
Zuidoost zal op tweede paasdag 
een optreden worden verzorgd door 
Ray Klaassen, bekend van The Voi-
ce Of Holland. Iedere offerte die tij-
dens de Paasshow wordt gemaakt, 
wordt beloond met de nieuwe sin-
gle van Ray Klaassen.

Voor meer informatie en openings-
tijden kunt u terecht op www.van-
kouwen.nl.



2e katern

LeerLingen PijLstaartschooL 
voeren vredesmusicaL oP

Vinkeveen - Maandagmiddag 11 april 
was een spannend moment voor de 
leerlingen van de Pijlstaartschool in 
Vinkeveen. Deze middag was dé uit-
voering van de Vredesmusical ‘Vrede 
van Utrecht’. Vier weken lang hebben 
de kinderen de musical ingestudeerd. 

Het verhaal speelt zich af in een ge-
schiedenismuseum. Luk gaat hier met 
zijn klas naar toe. Een gids vertelt bij 
elk schilderij en elk standbeeld een ver-
haal. Luk vindt de standbeelden het in-

teressantst. Dan valt Luk op zijn hoofd 
en hij wordt weer wakker in het jaar 
1700. Er begint een spannend avontuur 
dat door alle leerlingen wordt gespeeld.

Vanwege ruimtegebrek in de school 
en een te groot aantal kinderen en ou-
ders, konden de ouders er helaas niet 
bij aanwezig zijn. Gelukkig hebben Ger 
Zieltjens en Jeroen Hessing er voor ge-
zorgd dat er een fantastische DVD ge-
maakt is en deze had niet tot stand 
kunnen komen zonder de fantastische 

hulp van Frank Tulp van Fresh Drive-in 
Show die de belichting, het geluid en 
het decor voor zijn rekening nam. De 
DVD van deze prachtige musical kan 
via school aangeschaft worden. De vre-
desmusical is in opdracht van Stich-
ting Vrede van Utrecht tot stand geko-
men. In samenwerking met de afdeling 
Musical van het Utrecht Centrum voor 
de Kunsten en Stichting Kunst Centraal 
en niet te vergeten alle leerkrachten, is 
deze musical een geweldig succes ge-
worden.
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Groep 8 basisschool De 
Eendracht wint BankBattle
Mijdrecht - Groep 8 van De Een-
dracht heeft maandag 11 april mee-
gedaan met de BankBattle van de 
Rabobank. Dit is een kennisquiz 
waarbij de leerlingen vragen moe-
ten beantwoorden in een zo hoog 
mogelijk tempo. Er mogen aller-
lei kennisbronnen gebruikt worden, 
waaronder het internet.
Behalve kennis en vaardigheid in 
het raadplegen van informatiebron-
nen zijn ook het samenwerken en 

een strategische aanpak belangrijk.
De kinderen moesten een code kra-
ken. De bedoeling was dat ze 11 
plaatsnamen uit 11 provincies zou-
den vinden. De provincie die over-
bleef was de oplossing.
De Eendracht heeft er 1 uur en 1 mi-
nuut over gedaan om de goede op-
lossing te vinden.
De kinderen mogen op woensdag 
20 april naar de bioscoop naar de 
film Rio.

De Proosdijlanden organiseert lezing

Oorlogsjaren in Vinkeveen
Vinkeveen - Aansluitend aan de al-
gemene ledenvergadering van de 
Historische Vereniging De Proos-
dijlanden op dinsdag 26 april aan-
staande, zal de heer Noud Bles een 
lezing verzorgen over: Van toen en 
nu, en weer terug: hoe de oorlogs-
jaren in Vinkeveen hoofdthema wer-
den in de roman Bevrijdingsvuur.
In de roman Bevrijdingsvuur van 
de in Vinkeveen geboren schrij-
ver Noud Bles gaat de hoofdper-
soon terug naar zijn geboortedorp. 
Hij hoopt in Vinkeveen iets te vinden 
over zijn overleden vader, met name 
zoekt hij antwoord op de vraag hoe 
zijn vader zich gedroeg in de oor-
logsjaren. Die vraag is voor de zoon 
van belang omdat er opnieuw een 
oorlog is uitgebroken: de eerste 
Golfoorlog, het is januari 1990 en de 
geallieerden staan op het punt om 
het bezette Koeweit te bevrijden.
De roman Bevrijdingsvuur vertelt 

het dubbelverhaal van de vader en 
de zoon. Beide verhalen spelen zich 
af in Vinkeveen, het eerste in 1945, 
het tweede in 1990.
Op uitnodiging van de Histori-
sche Vereniging De Proosdijlan-
den zal  Noud Bles een lezing ge-
ven over het ontstaan van zijn boek 
en over de rol van de oorlogsjaren 
in Vinkeveen daarin. Bevrijdings-
vuur verscheen in 1994 bij Uitgeverij 
Manteau in Antwerpen.
Noud Bles werd geboren op 19 
maart 1945 in Vinkeveen, hij woon-
de tot 1960 aan de Kerklaan. Bles 
schrijft romans, verhalen, gedichten, 
columns en feuilletons. Zijn laatste 
roman De gelukkige roofvogel ver-
scheen in 2009 bij Uitgeverij Free 
Musketeers. De ledenvergadering 
zal worden gehouden  in het Her-
vormd Verenigingsgebouw, Heren-
weg 207 te Vinkeveen op dinsdag 
26 april, aanvang 20.00 uur

De Ronde Venen - Op 27 april, dat 
is de woensdag na Pasen, organi-
seert het CDA in het Sociaal Cultu-
reel Centrum De Boei in Vinkeveen 
weer haar jaarlijkse ledenvergade-
ring. Het deel na de pauze daarin is 
zoals altijd openbaar.  Vanaf 21.00 
uur is iedereen welkom om te ho-
ren hoe de gemeente De Ronde Ve-
nen, met het CDA als grootste par-
tij, denkt invulling te geven aan 
het samengaan met Abcoude en 
Baambrugge. De voormalige CDA 
wethouders en fractievoorzitters 
kijken terug op de afgelopen peri-
ode in hun gemeente. Zij belichten 
de toen bereikte resultaten, gaan in 
op wat er tijdens de herindeling is 
overgedragen, beantwoorden vra-
gen en proberen vooral de vraag 
te beantwoorden: “Hoe nou verder 
met Abcoude en Baambrugge.” Met 
name het antwoord op de vraag aan 
de fractie hoe te werken in een ge-
meenteraad waar na de afgelopen 
verkiezingen tien van de 27 raads-
zetels worden ingenomen door Ab-
coudenaren en Baambruggers (sa-
men 8000 inwoners) en waar Vinke-
veners en Wilnissers (samen 13000 
inwoners) met maar zeven zetels 
hun minderen dreigen te worden. 
Tot dan.

Afscheidswandeling met 
hospitium-verpleegkundigen 
De Ronde Venen - Het begint haast 
een traditie te worden, de Hospitium 
wandeling! Ook dit jaar maakten vrij-
willigers en medewerkers weer een 
wandeling. Zij kozen voor de Waver-
polder, langs de dijk van de Vinke-
veense plassen, het Fort en via het 
natuurgebied het afgegraven stuk 
polder door. Tot 13.00 uur die mid-
dag bleef het bewolkt maar bij de 
start van de wandeling brak de zon 
door. Er liepen 60 vrijwilligers en me-
dewerkers mee, voor velen bekend 
terrein, maar voor anderen een on-
bekend stukje natuur! 
De wandeling had nog een gou-
den randje, twee van de verpleeg-
kundigen van het Johannes Hospiti-
um, Willy Steenbrink en Jeanne Lan-
gereis, namen afscheid. Jeanne was 
al een poosje gepensioneerd, maar 
Willy Steenbrink nam deze maand 
de stap naar haar pensioen. Natuur-
lijk was het voor haar een bijzonde-
re beslissing, want weggaan bij het 
Hospitium is veel meer dan stoppen 
met werken. Zoals Willy deze mid-
dag zei: ‘Je bent niet zo gauw weg bij 
het Hospitium’. Deze wandeling werd 
dus gebruikt om Willy en Jeanne offi-

cieel uit te zwaaien! Na de wandeling 
werd de middag afgesloten met een 
gezellig samenzijn bij één van de col-
lega’s in Waverveen, op de prachtige 
Stoeterij van de familie van der Eijk. 

Sponsoring
En ook deze middag bleek de be-
trokkenheid bij elkaar maar ook weer 
vanuit de gemeenschap. De firma 
Reurings Onroerend goed BV spon-
sorde namelijk het geheel, waarvoor 
medewerkers en vrijwilligers van het 
Johannes Hospitium hen erg dank-
baar zijn. 
Met de steun, hetzij in natura, het-
zij financieel, die Johannes Hospiti-
um De Ronde Venen iedere keer uit 
haar gemeenschap mag blijven ont-
vangen, blijft het Hospitium met al 
haar vrijwilligers en medewerkers 
overeind en voelen zij zich gedragen! 
Willy en Jeanne hebben veel voor 
‘ons Huis’ betekend, veel voor de be-
woners en de familie daaromheen, 
maar ook voor de grote vrijwilligers-
groep. Zij waren mede de pioniers 
binnen de palliatieve zorg in De Ron-
de Venen. Zij zullen niet snel verge-
ten worden!Nieuw in Mijdrecht:

Houtskoolgrill Restaurant 
FF Makkelijk
Mijdrecht - Met de officiële ope-
ning van Houtskoolgrill Restau-
rant ’FF Makkelijk’ afgelopen dins-
dag 19 april heeft De Ronde Venen 
er een bijzondere horecagelegen-
heid bij gekregen. Het betreft hier 
het voormalige Monfaucon van wij-
len Nol Vermeulen, dat door Caro-
lien en haar echtgenoot Jos van 
Wijk nieuw leven in is geblazen. Het 
restaurant is gesitueerd achter Ca-
fé de Paddestoel aan Hofland 33 in 
Mijdrecht. Het biedt een compleet 
aanbod aan koude en warme voor-
gerechten, soepen, hoofdgerechten 
en nagerechten, bijgerechten, kin-
dermenu’s, enzovoort tegen keuri-
ge prijzen, vanzelfsprekend omlijst 
door een mooie wijnkaart en een 
surplus aan andere dranken. Zoals 
een goed restaurant betaamt. ’FF 
Makkelijk’ is als naam gekozen om-
dat die goed in het gehoor ligt en 
eenvoudig kan worden onthouden. 
De naam is gerelateerd aan het idee 
dat veel mensen vandaag de dag - 
en zeker in het weekend - ‘ff mak-
kelijk’ wat te eten willen halen om-
dat men geen zin heeft in de keuken 
te gaan staan koken. FF Makkelijk 
is met name een houtskoolgrill res-
taurant omdat aan vlees- en visge-
rechten die hier worden opgediend 
overwegend een grill bereidings-
methode ten grondslag ligt. Daarin 

heeft de gast keuze uit vijf verschil-
lende manieren, van ‘rare’ tot ‘well 
done’. 

Ook afhalen
De inrichting van FF Makkelijk is 
verrassend en bergt door de muur-
schilderingen de sfeer van verschil-
lende vakantiebestemmingen in 
zich. Niettemin voert de Argentijnse 
uitstraling een beetje de boventoon, 
iets wat niet alleen in de aankle-
ding maar ook in het aanbod van de 
hoofdgerechten terug te vinden is. 
Dat moet men zelf een keer beleven 
door er naartoe te gaan. Wat Jos en 
Carolien er in eigen beheer van heb-
ben weten te maken is best uniek te 
noemen. Jong en oud zijn welkom, 
het interieur is kindvriendelijk en 
daarom kan het ‘hele gezin’ hier te-
recht voor een smakelijke hap. Maar 
ook leden van bedrijfsverenigingen 
en sportclubs zijn van harte welkom 
Het restaurant telt binnen 36 zit-
plaatsen, eventueel kan men desge-
wenst ook aan de gezellige bar zit-
ten. Buiten is aansluitend een ter-
ras waar zo’n 12 tot 16 personen 
met mooi weer heerlijk buiten kun-
nen zitten. “Het leuke is dat het ver-
se vlees in de vorm van koeien vaak 
naast het restaurant achter het hek 
in het land staan. Een bijzondere 
gewaarwording als je ziet wat er bij 

ons op het menu staat”, vertelt Caro-
lien. Dat liegt er inderdaad niet om 
want wie van een goed stuk vlees 
houdt komt hier volledig aan zijn/
haar trekken met keuze uit diverse 
lekkere variaties. Niet alleen hoog-
waardig van kwaliteit maar tevens in 
portie gemeten. Dat varieert van 200 
tot 500 gram. Ga er maar voor zit-
ten… Vlees van Argentijnse runde-
ren, maar eveneens van het Schot-
se rund staat op het menu. Geko-
zen kan ook worden voor een for-
se moot zalm, gamba’s, lamskotelet-
ten of kipsaté, allemaal van de grill 
en niet te vergeten spare ribs in een 
‘hot’ of ‘sweet’ versie. Let op liefheb-
bers, laatstgenoemde kunnen ook 
telefonisch worden besteld waarna 
u ze kan afhalen om thuis te consu-
meren. Het vlees is om te zuigen… 
Alle vlees- en visgerechten worden 
in het restaurant geserveerd met fri-
tes en salade. Er is tevens een kin-
dermenu, terwijl vegetariërs gezellig 
met de familie of vrienden mee kun-
nen komen omdat ook voor hen kan 
worden gezorgd. 

Aparte gelegenheden
Jos en Carolien zien hun nieuwe 
ambitie als een voortzetting van 
het bekende café dat 29 januari jl. 
10 jaar in hun bezit was. “De loca-
tie van het restaurant heeft ander-

half jaar leeg gestaan, nadat de vo-
rige eigenaar/gebruiker failliet was 
gegaan. Omdat Jos al lange tijd te 
kennen had gegeven zelf ook weer 
iets in de horeca te willen doen be-
halve meehelpen in café De Padde-
stoel, hebben we besloten er een 
restaurant met een bijzonder tint-
je in te beginnen. Jos heeft nu zijn 
‘eigen ding’, ik heb De Paddestoel 
als het mijne. Zo moet je het zien,” 
legt Carolien uit. Jos heeft in zijn le-
ven de nodige horeca ervaring op-
gedaan en zijn wens was altijd iets 
voor zichzelf te beginnen. Die kans 
heeft hij nu aangepakt. Er is een kok 
aangetrokken, maar de bedoeling is 
dat Jos zich eveneens met de be-
reiding zal gaan bezighouden. Op 
voorhand fungeert hij als gastheer. 
Hoewel De Paddestoel en FF Mak-
kelijk met elkaar verbonden lijken te 
zijn is dat toch niet het geval. Het 
zijn twee aparte horecagelegenhe-
den. Hetgeen niet wegneemt dat je 
bij de een (lekker) kan eten om ver-
volgens in het café een afzakkertje 
te gaan halen. Of eerst naar het ca-
fé om daarna te gaan eten, kan na-
tuurlijk ook. “Wij hebben begin dit 
jaar de sleutel gekregen en vervol-
gens zijn we wat gaan herinrichten 
en het restaurant weer bedrijfsklaar 
te maken. Alles was nog aanwezig, 
maar wij wilden er toch een eigen 
stempel op drukken. De opening 
was half maart gepland maar dat 
is toch een maand later geworden 
omdat we wat meer tijd nodig had-
den dan eerst was voorzien. De uit-
straling doet nu wat Argentijns aan, 
dat kunnen we echter naar belie-
ven veranderen als we voor een an-
dere sfeer zouden kiezen. Maar dit 
is er in De Ronde Venen nog niet. 
Vandaar deze keuze. Overigens zijn 
we al veertien dagen aan het proef-
draaien om te zien of er zaken zijn 
die we nog moeten aanpassen of 
kunnen verbeteren. Maar wat wij 
aan reacties van gasten horen zijn 
die overwegend positief.” Aldus Jos 
die zich verheugt in zijn rol als gast-
heer. Carolien haakt hierop in: “We 
kiezen ervoor om zeven dagen per 
week open te zijn van 17.00 tot 22.00 
uur. Wie lekker wil blijven natafelen 
om een drankje te drinken kan dat 
natuurlijk gewoon doen.
Die tijden handhaven we tot 21 au-
gustus. Wij geven onszelf een half 
jaar de tijd om te zien hoe het res-
taurant in de smaak valt bij mensen. 
Daarna gaan we hiermee door of we 
passen de openingstijden aan. Dat 
zien we wel. Wij zetten iets neer wat 
volgens ons heel leuk en anders is 
dan gebruikelijk.”

U bent van harte welkom bij FF 
Makkelijk. Vanwege de naam is re-
serveren niet nodig. Meer weten? 
Bel met 0297-752762 of kijk op de 
website: www.FFmakkelijk.nl.

Het leek net een kolkende rivier
Mijdrecht - Dinsdagavond leek 
het op de kruising Hofland /Rond-
weg/Dukaton in Mijdrecht wel of 

de straat een kolkende rivier was 
geworden. Het water stroomde en 
kolkte over de weg. Oorzaak... de 

waterleiding was gesprongen. De 
foto werd ons opgestuurd door Ni-
cole van Asten

Paastakken versieren in 
Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Op dinsdag 12 april 
kwamen de kinderen van de Een-
drachtschool naar Nieuw Avond-
licht. Allereerst werd een stukje op-
gevoerd, waar de bewoners erg van 
hebben genoten. Daarna gingen 
de kinderen met de bewoners van 
Nieuw Avondlicht paastakken ver-
sieren. Na nog een optreden door 

de kinderen, werden er ook dit jaar 
weer de paaspakketten uitgedeeld 
die door de Riki Stichting zijn aange-
boden. Al met al was het een gezelli-
ge morgen. De bewoners van Nieuw 
Avondlicht willen de Riki Stichting 
en de kinderen van de Eendracht-
school via deze krant bedanken voor 
de inzet van deze morgen!

CDA: Hoe 
verder met 
Abcoude
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Aanstaande zaterdag 23 april
Kom eieren schilderen en 
knutselen in W.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Aanstaande zondag 24 
en maandag 25 april is het alweer 
Pasen! En natuurlijk besteedt de 
winkeliersvereniging van winkel-
centrum Zijdelwaard daar ook aan-
dacht aan.
Pasen betekent eieren eten en eie-
ren beschilderen en dan kan op za-
terdag 23 april in het winkelcentrum 
Zijdelwaard.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kun-
nen alle kinderen onder leiding van 
twee gezellige Paashazen eieren 
schilderen en leuke Paaswerkjes 
knutselen. De beschilderde eieren 
kunnen natuurlijk mee naar huis ge-

nomen worden en, wie weet, tijdens 
het Paasontbijt opgegeten worden.
Kortom, samen met alle leuke en 
lekkere Paasaanbiedingen van de 
Zijdelwaard-winkeliers is winkelen 
in Zijdelwaard zaterdag 23 april ex-
tra de moeite waard!

Extra mededeling
In verband met Goede Vrijdag zijn 
de winkels in winkelcentrum Zijdel-
waard op vrijdag 22 april tot 18.00 
uur geopend. De supermarkten zijn 
tot 19.00 uur geopend.
Tweede paasdag, 25 april, is winkel-
centrum Zijdelwaard gesloten.

Driehuis geeft voorrang!
Mijdrecht - Op maandag 18 april 
hadden de kinderen van de groe-
pen 5 en 6 van de Driehuisschool 

een leuk uitje naar het Raadhuis-
plein. Daar was namelijk alleen op 
die dag een mobiel verkeersplein. 

Een initiatief van Veilig Verkeer Ne-
derland en Shell. Het verkeersplein 
heeft als doel dat kinderen veiliger 

in het verkeer kunnen deelnemen 
in het hectische verkeersproces van 
vandaag de dag én om verkeersvei-
ligheid in zijn algemeenheid te ver-
groten. Onder het toeziend oog van 
een verkeersagent werden de kin-
deren op een speelse manier bijge-
bracht hoe ze goed voorrang moes-
ten geven en nemen in het verkeer. 
De kinderen waren lopend naar het 
plein gekomen en mochten gebruik 
maken van verschillende fi etsjes en 
skelters.

Dat maakte het geheel natuurlijk 
nog leuker voor de kinderen! Ook 
waren ze in het bezit van een heus 
rijbewijs, waarin hun vorderingen 
werden bijgehouden. De kinderen 
oefenden op verschillende onder-
delen: behendigheid met de fi ets, 
voorrang bij een rotonde en voor-
rang bij kruisingen.

Aan een uur kwamen de kinde-
ren eigenlijk tekort en zij hadden 
nog wel veel langer van deze prak-
tische verkeersles willen genieten. 
Maar na een beker limonade en een 
presentje gingen de kinderen toch 
weer op weg terug naar school. Een 
leuke en ook leerzame ochtend!

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Kleine Vos

Al struinend in De Groene 
Jonker, het mooie natuurge-
bied aan de Hoge Dijk, zag 
ik eind maart ‘mijn’ 1e Kleine 
Vos vlinder van dit jaar. Een 
vlindersoort die je overigens 
al vanaf begin maart kunt 
zien, omdat ze als volwas-
sen vlinder overwinteren. Dit 
doen ze op een koele, donke-
re plaats zoals bijvoorbeeld 
holle bomen, maar ook wel 
in schuren. 
Zoals op de foto te zien is 
heeft deze vlinder een prach-
tige, felle kleur, met aan 
de vleugelranden blauwe 
maantjes, die weer worden 
omzoomd door zwart. Die 
felle lichaamskleur is niet 
alleen mooi, maar ook een 
soort afschrikkingsstrategie, 
in de hoop dat ze daardoor 
niet worden gezien als een 
lekker hapje.
Dieren met felle kleuren wor-
den vaak gezien als ‘giftig’, 
en al zijn deze vlinders dat 
niet, ze (mis)bruiken dit ge-
geven wel. Het verschil met 
de andere ‘Vos’ – de Gróte 
vos – is dat die een stukje gro-
ter is, en niet van die mooie 
blauwe maantjes heeft op de 
vleugels, en 4 zwarte stippen 
heeft in plaats van 3. 
Het is maar dat je het weet. 
Overigens komt de grote Vos 
bij ons minder vaak voor dan 
de Kleine.
Het was nu een mooie voor-
jaarsdag, met volop zon, en 

de vlinders waren serieus 
bezig met produceren van 
het nageslacht. Het is het 
mannetje kennelijk gelukt 
om de andere mannetjes 
door middel van een soms 
minutenlange spiraalvlucht 
te verjagen, en het vrouwtje 
te veroveren.
Straks zal zij de eitjes afzet-
ten, en dat doet ze het liefste 
op een jonge brandnetel die 
veel zon vangt, en dan ook 
nog eens het liefste op de 
Zuidoost kant van een plant 
die eerder is afgemaaid. 
Daar zitten namelijk de 
meeste voedingsstoffen in. 
Nog een hele klus dus om 
een geschikte plek te vinden !
Daarna overnacht ze bij die 
plant, en pas de volgende 
ochtend – als het warm ge-
noeg is – zal ze de eitjes afzet-
ten. Na een week verschijnen 
dan de rupsen ( zwart met 
geel – ook mooi om te zien) 
die het blad langzaam kaal 
zullen eten. Na een week of 
3 verpoppen de rupsen en 
worden het vlinders. Dit doen 
ze hangend in de planten, en 
ook dat duurt ca. 1 tot 2 we-
ken. Zo is de cirkel weer rond.
Hopelijk doet ‘April nu niet 
wat hij wil’ en krijgen we geen 
nachtvorst meer, want dat is 
funest voor de poppen. 

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & 

Uithoorn
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views 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 ken-
nis 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Waar is onze fi ets 
gebleven?

Wilnis - Woensdag 13 april is 
onze dochter vroeg in de och-
tend op weg naar de bushal-
te in Wilnis.
Aangekomen bij de halte Bur-
gemeester de Voogtlaan stalt 
zij haar witte Batavus Diva en 
zet deze op slot.
Als zij in de middag om iets 
over half drie weer terugkomt 
van school blijkt haar fi ets ge-
stolen te zijn!
Na een rondje in de buurt heb-
ben wij aangifte bij de politie 
gedaan, helaas hebben wij tot 
op heden niks gehoord.
Als iemand haar fi ets heeft ge-
zien of spijt heeft dat hij/zij de-

ze fi ets heeft meegenomen, 
wilt u dan contact opnemen 
met de redactie van de Nieu-
we Meerbode (0297-581698) 
of de politie.
Onze dochter is heel afhanke-
lijk van haar fi ets om de gang 
naar school te maken.
Voor de duidelijkheid: witte 
Batavus Diva met paars/grijs 
bloemendessin, wit zadel en 
handvatten, er zijn wat roest-
vlekken onder het stuur op het 
frame. 
Wij hopen dat haar fi ets weer 
snel thuis zal staan!
 

Familie van Dijk uit Wilnis

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Oude dokterswoning, Dorpsstraat, Wilnis

toen

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

NU

Na zeer succesvolle thema-
avonden nu ‘Plashoeve Rocks’
Vinkeveen - Na het succes van de 
thema-avonden zoals Jazz Sesssi-
ons en de Schotse- en Amsterdam-
se Avond is het nu tijd voor een roc-
kavond. Aanstaande zaterdag 23 
april zullen bekende en lokale bands 
vanaf 20.30 uur rockmuziek uit de 
boxen laten knallen tijdens Plashoe-
ve Rocks.
Vol trots kan de Plashoeve aankon-
digen dat zij Milkbar heeft weten te 
strikken. Niet alleen vanwege de lan-
delijke bekendheid van deze gewel-
dige band, maar ook omdat ze vorige 
week zijn benoemd tot 3fm Serious 
Talent met het nummer Accident. 
Verder zal de avond gevuld worden 
door twee, net zo serieus getalen-
teerde, lokale bands. De band Seeus 
komt van oorsprong uit De Ronde 
Venen en zal deze avond de jamses-
sions verzorgen in De Plashoeve. Of 
de band echt zo goed is als de re-
censies doen vermoeden in muziek-
magazines als LIVE-XS en FRET en 
het positieve commentaar van tv- en 
radiopersoonlijkheid Claudia de Bre-
ij, zul je zelf moeten zien en horen in 
de Plashoeve!
Verder zal de lokale band View Apart 
langskomen om te jammen. Zange-
res Joyce heeft al eerder hoge ogen 
gegooid toen zij meedeed met de ta-
lentenjacht van de Plashoeve, waar 
ze het tot de tweede plaats heeft we-
ten te schoppen. Samen met de ove-
rige bandleden vormt zij een rock-
cover band die niet onopgemerkt is 
gebleven in de rest van de gemeen-
te; ze staan dit jaar ook op het podi-
um van AJOC. 

Enthousiast
Niet alleen zullen deze (ervaren) 
bands het podium betreden, alle en-
thousiaste muzikanten en zanger(e)
s(sen) zijn welkom om het podium te 

betreden en zich te laten horen. Met 
de thema-avonden hoopt De Plas-
hoeve diverse muziekgenres aan 
bod te laten komen en zoveel mo-
gelijk mensen te plezieren. Zo kun-
nen ook Reggae en Ska-fanaten hun 
hart ophalen. Op 7 mei zal vanaf 
19.30 uur de buitenbar worden ge-
opend door JAH6 die het ‘levenslied 
met een reggae beat’ op geheel ei-
gen wijze ten gehore brengt. André 
Hazes, Ramses Shaffy, tante Leen en 
Manke Nelis met een reggae saus-
je zullen het zomerseizoen doen in-
luiden. JAH6 heeft al menig festivals 
en poppodia van Nederland op stel-
ten gezet en nu is De Plashoeve aan 
de beurt. In het ‘voorprogramma’ 
staat de Nederlandstalige ska-band 
Mens Erger Je Niet, zij zullen alvast 
de toon zetten voor een onvergetelij-
ke avond. Voor meer informatie over 
de thema avonden kunt u terecht op 
www.plashoeve.com.
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Ed van Heuven drie-
bandenkoning van 2011
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd in Café de Merel de strijd aan-
gegaan met 8 man: Theo Valentijn, 
Maarten Dulmus, Jan Eijsker, Bert 
Dijkshoorn, Joop Luthart, Jos Lug-
tigheid, Richar v.d.Kolck en Ed van 
Heuven wie er als winnaar van het 
Regionaal driebandentoernooi (64 
deelnemers!) van biljartclub D.I.O. 
van de tafel met het groene laken  
met de meeste punten en de hoofd-
prijs, een barbecue naar huis zal 
gaan.
Na de zaterdag  stonden 2 man aan 
de leiding, namelijk Ed van Heuven 
uit Vreeland met 8 punten en Ri-
chard v.d. Kolck uit Mijdrecht met 
6 punten uit 4 wedstrijden, gevolgd 
door Theo Valentijn, Maarten Dul-
mus, op vier punten. De kortste par-
tij op zaterdag was van Joop Luthart  
die zijn te maken 9 caramboles in 8 
beurten op papier kreeg genoteerd 
met een hoogste serie van 4 caram-
boles tegen favoriet Jos Lugtigheid  
die 5 van de 9 caramboles noteerde. 
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd  was 
de stand als volgt. De laatste plaats 
was voor Jan Eijsker met 3  punten. 
Alles mislukte deze dagen bij Jan, 
7de werd Bert Dijkshoorn die niet in 
goeie doen was dit weekend met 4 
punten, en ook met 4 punten keu-
rig 6e  Maarten Dulmus, vijfde met  
7 punten, vierde met 8 punten Joop 
Luthart, 3e Richard v.d. Kolck met 
8 punten, als tweede eindigde Jos 
Lugtigheid met 8 punten die een 

moyenne heeft gespeeld met maar 
liefst 16 procent boven zijn moyen-
ne van 0,360. Winnaar en dus eerste 
met 14 punten winnaar van het toer-
nooi Ed van Heuven die al zijn partij-
en in winst omzette en met 32  pro-
cent boven zijn moyenne van 0,520. 

Allerbeste
Al met al was  Eduard dus de al-
lerbeste van het toernooi van Bil-
jartclub D.I.O. van het jaar 2011, de 
kortste partij in het toernooi kwam 
op naam van Joop Luthart, name-
lijk in acht beurten zijn te maken 9 
caramboles, de hoogste serie is ge-
maakt door Ed en maar liefst een 
serie van 6 caramboles te laten no-
teren. De prijzen waren dit jaar weer 
grandioos, dankzij de sponsoring 
van Autobedrijf Fiat Kooyman te 
Vinkeveen. Na een woord van dank 
aan iedereen die een steentje aan 
dit toernooi heeft bijgedragen wer-
den de prijzen uitgereikt door de 
voorzitter van biljartclub D.I.O., Pe-
ter Driehuis. Zonder sponsors is het 
toch lastig een dergelijk groot toer-
nooi te organiseren. 

D.I.O. en Café de Merel kunnen te-
rugkijken op een prima georgani-
seerd toernooi. Herman Turkenburg 
en Bert Dijkshoorn en Peter Drie-
huis van D.I.O. waren de grote or-
ganisatoren achter dit gebeuren, 
dit is aan hen wel toevertrouwd. En  
een goede motivatie om in 2012 op-
nieuw het toernooi te organiseren.

CSW MD1 op de platte kar
Wilnis - CSW MD1 is na winst op 
BVV 31 D5 niet meer in te halen in 
de jongenscompetitie 4e klasse. Dit 
kampioenschap is gevierd met een 
rondrit door Wilnis, uiteraard op de 
platte kar.
Na een moeizame start van dit sei-
zoen hebben de dames van MD1 
met nog 1 wedstrijd te gaan, nog 
maar 1 wedstrijd verloren.
De kampioenswedstrijd begon wat 

zenuwachtig maar al snel werd het 
1-0. Het bleef rommelig en er werd 
matig gevoetbald, maar toch wer-
den er in de eerste helft nog 2 doel-
punten gemaakt. Ruststand 2–0. 
Het spandoek werd tevoorschijn ge-
haald en de bloemen werden vast 
opgehaald om de dames nog meer 
aan te moedigen.
Met in de tweede helft beter voetbal 
maken de dames nog 2 doelpunten. 

1 kans heeft BVV gehad en helaas 
werd dat een doelpunt. 
Eindstand CSW MD1–BVV 31 D5   4 
-1 en hiermee was het kampioen-
schap binnen!

Laura, Romy, Tanja, Valerie, Anouk 
H, Vera, Isa, Ilse, Isabelle, Jany, Fer-
nande, Iris, Anouk v T, Adlaine, Ry-
anne. Trainster; Ilona, Leider Patrick: 
gefeliciteerd met dit resultaat!

Dikverdiende overwinning Argon E8!
Mijdrecht - Na een moeilijk seizoen 
komt de E8 van Argon eindelijk op 
stoom. Tegen Wasmeer E5 werd er 
enkele weken geleden in Hilversum 
nog verloren, 9-8. Dit moest worden 
rechtgezet door de Mijdrechtse for-
matie. 
In de kleedkamer waren de man-
nen al een beetje in mineur door 
de afwezigheid van 3 spelers. Ge-
lukkig had coach René een invaller 
kunnen regelen. Na de bespreking 

over de opstelling, ging de E8 naar 
het veld. Direct na het eerste fluit-
signaal werd er door Argon druk ge-
legd op de aanval van Wasmeer. Na 
4 minuten kwamen de eerste kan-
sen en een afvallende bal werd door 
gelegenheidsverdediger Luc prach-
tig ingeschoten, 1–0.

Argon E8 voelde dat dit wel eens 
heel goed kan gaan komen. Ryan, 
die voor de verandering in de spits 

stond was op schot. De 2, 3, en 4-0 
werden nog voor rust door hem 
achter de keeper van Wasmeer ge-
knald. Een loepzuivere ‘hatrick’ op 
de vroege zaterdagochtend. Na de 
rust knalden Ilias, Seth, Alex, Patrick 
en Ryan vrolijk de ene na de ande-
re bal in het net van de tegenstan-
der. Helaas moest keeper Damon 2 
tegentreffers toestaan door snelle 
uitbraken van Wasmeer. Einduitslag 
14–2. Klasse mannen!

Achter: Alex, Seth, Ryan, Ilias en Luc. Liggend: Patrick en Damon

Schooloudervolleybaltoernooi
op basisschool De Fontein
Mijdrecht – Vorige week vond voor 
de 11de keer het jaarlijks volleybal-
toernooi plaats voor de ouders van 
wie hun kinderen op de school De 
Fontein zitten.

Het toernooi werd ’s middags ge-
houden in De Phoenix. Terwijl de 
kinderen les kregen in volleybal of 
zelf lekker een spel deden, waren 
er 4 teams met ouders en 1 leraren-

team die streden om de beker!

Alle teams waren goed aan elkaar 
gewaagd en er zaten hele spannen-
de wedstrijden tussen.

Het was wederom een gezellige 
middag voor zowel de ouders als 
de kinderen. Ze kijken nu allemaal 
weer uit naar het toernooi van vol-
gend jaar.

Ereplaatsen voor Karin, 
Paul en Sjoerd van AKU
De Ronde Venen - Karin Versteeg, 
Paul Hoogers en Sjoerd Heemskerk 
hielden de eer voor AKU hoog in de 
in totaal zeven wedstrijden van het 
Zorg en Zekerheid circuit.
De finale vond plaats in Noordwij-
kerhout waar de atleten geheel vol-
gens traditie geconfronteerd wer-
den met een hete lentezon, weinig 
verkoeling en de geur van bloeien-
de hyacinten.
Bovendien was de route van de 10 
km. aangepast, nu één hele ronde, 
en circa 500 meter langer wat niet 
iedereen door had. Soms is sjoege 
meer dan kracht en velen zakten in 
toen bij 10 km. bleek dat de finish 
psychologisch nog veel verder om 
de hoek lag!
Sjoerd Heemskerk liet zich bij de 
jongens tot 16 jaar echter niet impo-
neren en zijn vierde plaats in 18.36 
op de 5 km. was genoeg voor de 
derde prijs totaal.
Ook Karin Versteeg hield het hoofd 
zo koel mogelijk en haar tijd van 
1.34.05 op de halve marathon bete-
kende ook  de eindzege bij de da-
mes 45 plus over het gehele circuit.

Der dritte im Bunde, Paul Hoogers, 
is al jaren een klasse apart bij de ve-
teranen 55 plus.
Zijn zege op de 21,1 km. in 1.23.30 
verhief hem tot eenzame hoogte op 
de eerset plaats totaal.
Jaap Bouwmeester en Baukje Ver-
bruggen eindigden in het eind klas-
sement beiden op plaats vijf in hun 
klasse op de 10 km. De vierde plaats 
deze dag van Theo van Rossum in 
40,45 was genoeg voor plek zes in 
de eind rangschikking.
Een speciale vermelding tenslotte 
nog voor Maarten Moraal, die het 
als 69 jarige voor elkaar kreeg de 
10,5 km. in een fantastische 47,55 af 
te raffelen.
Dat het optreden als verkeersge-
leider toch wat moeilijker is als je 
denkt ondervond een loper op de 
halve marathon. Hij kreeg bij Half-
weg op 17 km. de aanwijzing “links 
af langs het kanaal” en eindigde bij 
de Keukenhof , zo’n 8 km van de fi-
nish! De geleider vergat even dat 
links voor hem, voor aankomende 
lopers rechts is en ..er was aan twee 
kanten een kanaal!

FC Utrecht/ Argon Talenten-
dagen 2011 een succes!
Mijdrecht - Voor de vierde keer op 
rij zijn de FC Utrecht/sv Argon Ta-
lentendagen gehouden op de vel-
den van Argon in Mijdrecht. Jeugd-
spelers van D-pupil tot en met A-
junioren hebben hun kunsten kun-
nen vertonen aan de scouts van FC 
Utrecht en Argon. Dit betrof zowel 
spelers als keepers.
Op twee avonden hebben in to-
taal ruim 200 spelers hun uiterste 
best gedaan om op te vallen bij de 
scouts. Een aantal is dat gelukt en 

zij zijn uitgenodigd voor vervolgses-
sies om te kijken tot hoe ver ze kun-
nen komen.
Het aantal aanmeldingen was over-
weldigend, voor beide avonden 
moest een keus gemaakt worden 
wie er konden deelnemen. Het is 
uiteraard jammer dat niet iedereen 
mee kon doen. 
Iedereen heel veel succes en ple-
zier met de voetbalcarrière, of dat 
nu bij de eigen club, sv Argon of FC 
Utrecht is!

G-schaatsers Nooitgedacht
sluiten seizoen succesvol af
De Ronde Venen - Dit jaar stond 
IJsclub Nooitgedacht voor het eer-
ste het hele seizoen met G-schaat-
sers op het ijs in Amsterdam. Het G-
schaatsen is voor mensen die net 
even meer aandacht nodig hebben 
om het schaatsen onder de knie te 
krijgen. Ze hebben dit jaar veel ac-
tiviteiten op het ijs gedaan met als 
hoogtepunten natuurlijk de Venen-
on-ice ijsbaan in Mijdrecht, de Elf-
stedentocht op de Jaap Edenbaan, 
de sinterklaasviering en het diploma 
schaatsen. De G-schaatsers kunnen 
terugkijken op een succesvol sei-
zoen met enthousiaste deelnemers 
en begeleiders. Elke zaterdagoch-
tend stonden 11 schaatsers met een 
beperking op het ijs. Gezelligheid 
en plezier staan altijd voorop. De 
schaatsers hebben veel vooruitgang 

geboekt, ieder op zijn of haar eigen 
manier.  Om het seizoen goed af te 
sluiten hebben alle deelnemers en 
begeleiders gebowld in Mijdrecht. 
Aan het einde van de avond ontving 
iedereen het welverdiende diploma 
en een medaille. 
IJsclub Nooitgedacht wil via de 
Meerbode nogmaals alle vrijwil-
ligers en de sponsoren Dukdalf 
en Bocxe bedanken dat ze het G-
schaatsen mede mogelijk hebben 
gemaakt.  Nu gaan alle sportieve-
lingen eerst genieten van de zo-
mer maar in oktober start Nooitge-
dacht met een nieuw seizoen. Heb 
je interesse om te komen schaatsen 
of heb je vragen over g-schaatsen, 
neem dan contact op met: Annike 
van Kouwen via  g-schaatsen@ijs-
clubnooitgedacht.nl

GoGo’s Veenland halen 
weer punten binnen!
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
den de Gogo’s van Volleybalvereni-
ging Veenland uit Wilnis drie wed-
strijden.
De eerste wedstrijd tegen Smashing 
Velsen wonnen Jelmer, Iris, Marie-
ke en Marijn de eerste set, helaas 
ging de tweede set toch naar de te-
genpartij. Er werd niet op elkaar ge-
mopperd, maar gewoon doorgaan 
naar de volgende wedstrijd!

De tweede wedstrijd tegen VCH uit 
Hoofddorp hadden wederom bei-
de teams 1 set gewonnen. Het sa-
menspelen in het Gogo-team gaat 
steeds beter. Helaas raakte Marie-
ke geblesseerd. Omdat David niet 

aanwezig was, ging Cynthia de Go-
go’s helpen. De laatste wedstrijd te-
gen Spaarnestad uit Haarlem moest 
het Gogo-team even weer aan el-
kaar wennen, eerste set op ‘t nip-
pertje met 15-16 verloren, maar de 
tweede set haalden de Gogo’s weer 
punten binnen.

Al met al een leuk resultaat van 
een ochtend met elkaar wedstrijden 
spelen. Komende donderdag gaan 
de Gogo’s weer flink trainen!
Mocht je ook zin hebben om te ko-
men volleyballen, en zit je op de ba-
sisschool, doe dan mee op donder-
dagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur in 
de Willisstee!

Hertha F5 team wint ook 
zijn laatste wedstrijd
Vinkeveen - Een prachtig seizoen 
van de Vinkeveense Cruyffies van 
morgen, is zaterdag afgesloten met 
een spectaculaire overwinning op 
FC Almere.

Wat resteert zijn toernooien en niet 
de minsten, want nu ligt er zelfs een 
uitnodiging voor het internationale 
jeugdtoernooi van  FC Barcelona in 
het postvakje van hoofdtrainer Sjon 
Bakker….

“Ik weet zelf ook niet meer waar ons 
succes zal gaan eindigen. Maar dat 
onze jongens inmiddels ook voet-
bal van een andere planeet spelen, 
hebben ze dus nu ook in Spanje in 
de gaten. Ik vermoed dat Cruyff het 
heeft doorgegeven want die staat 
ook  steeds vaker bij mijn trainingen 
(af) te kijken”.

Aldus een ondeugend kijkende 
Bakker na afloop voor de camera’s. 
Naast aanvallen heeft Hertha in-
middels ook leren verdedigen. Met 
dank aan oud-verdedigers V/t Hull, 
Stokhof, Van Wijk en Van Senten die 
inmiddels goed werk hebben afge-
leverd op trainingscomplex Hertha-
nello.
  
De wedstrijd
Alle ingrediënten waren aanwe-
zig om er weer een mooie voorstel-
ling van te maken. Volgepakt stadi-
on, luid legendarisch clublied  uit de 

speakers, gras kort geschoren, nat 
gesproeid en een heerlijk voorjaars-
zonnetje.
Hertha speelde vanaf de aftrap weer 
sprankelend Vinkeveens totaalvoet-
bal met al in de éérste minuut een 
mooi doelpunt van aanvoerder San-
der de Vries. 1-0. Oei, dat was wel 
heel snel. En ja hoor, vlak daarna 
haperden alle Vinkeveense stofzui-
gers en was het al weer gelijk: 1-1.
Hertha herstelde zich knap, er werd 
duidelijk beter gelet op de laffe 
counters van de polderboys uit Al-
mere en er werd heerlijk overge-
speeld.

Het was uit een mooie pass van 
Mats Klinkhamer dat Daan Plevier 
fraai 2-1 scoorde. Toch ook weer 
een tegendoelpunt: 2-2. Voor het 
overige was het één groot Vinke-
veens voetbalfeest met de ene aan-
val nog fraaier dan de andere. Doel-
punten konden gewoon niet uitblij-
ven.

Daan scoorde nog twee keer en 
de stand was inmiddels 4-2. Rens 
Kok begon zijn mooiste actie van-
af de middenlijn en schoot binnen-
kant paal binnen, 5-2. Niels Schoon-
derbeek en Sander de Vries sloten 
af met 6-2 en 7-2. Alle jongens na 
afloop op de schouders, samen 
met hun grote voorbeeld Jan Bak-
ker (68), club-icoon en tevens opa 
van Jim.
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Atalante D3 wint van VHZ D2
Vinkeveen - De laatste competi-
tiewedstrijd van het jong D3 volley-
balteam, gesponsord door Creavorm 
Meubel en Interieurmakers was al-
weer tegen een spannende tegen-
stander uit het top 4 rijtje. Na vori-
ge week flink verloren te hebben 
van de sterke koploper Martinus D2 
was de laatste kans om nog te kun-
nen promoveren door de tweede 
plek te handhaven en zich te plaat-
sen voor P/D wedstrijden. De num-
mer drie VHZ D2 uit Nieuw Vennep 
stond slechts 3 punten achter en mi-
nimaal 2 sets moesten gepakt wor-
den. In de eerste thuiswedstrijd werd 
nog met 3-2 verloren. 
Omdat Tanja van Eijk twee wedstrij-
den eerder uitgevallen was i.v.m. 
een blessure was Ingeborg Verwe-
ij wederom van de partij. In de eer-
ste set begon het geroutineerde trio 
Ingeborg Verweij, Inge en Annema-
rie Bakker aangevuld met een jonge 
garde met Mariska van der Spoel, Li-
sa Beijer en Nivja Bartman. Het was 
even aftasten wat VHZ te bieden 
had en er waren direct al leuke ral-
ly’s. Maar de Vinkeveense draai werd 
snel gevonden, nog niet alles keu-
rig netjes maar het team was alert 
en geconcentreerd en er werd goed 
samengespeeld: 16-25. In set twee 

kwamen talenten Xuee Lont, Jamie 
Theijsmeijer en Denise van der Laan 
in het veld en zonder in groot gevaar 
te komen balden de dames door. In-
geborg spoorde het team aan voor-
al alert en pittig te ballen en dat re-
sulteerde in een 20-25 overwinning 
waarmee de tweede plek was veilig-
gesteld. In het derde bedrijf kwam 
Mariska terug voor Ingeborg en de 
6 ‘young ones’ konden de klus net-
jes klaren: 18-25. De druk was van 
de ketel, de jongedames speelden 
steeds beter en zekerder en zo werd 
ook setje vier werd met de zelfde for-
matie uitgespeeld, 21-25. Op woens-
dag 27 april spelen de dames tegen 
de nummer 10 uit de tweede klas-
se, V.V.O. uit Ouderkerk. De wed-
strijd is op neutraal terrein om 19.15 
uur in de Beyneshal in Haarlem. Bei-
de teams gaan natuurlijk alles op al-
les zetten om de plek in de tweede 
klasse te pakken cq behouden. Ook 
de mannen van Atalante H3 hebben 
de tweede plek weten te bereiken en 
spelen eveneens op woensdag 27 
april. Zij spelen twee P/D wedstrij-
den, tegen een nummer 2 uit een an-
der rayon en tegen de nummer 10 uit 
de poule van H2. De eerste wedstrijd 
is om 20.30 uur en de tweede direct 
daarna om 21.45 uur. 

Topdag voor Atlantis D2
Mijdrecht - Het door Roebeson ge-
sponsorde Atlantis korfbalteam D2 
stond zaterdag 16 april een mooie 
dag te wachten.
‘s Morgens vroeg ging het team 
naar Maarssen om daar tegen de 
koploper in de competitie te spelen. 
Atlantis D 2 is net gepromoveerd en 
het is nog erg wennen om een ni-
vaeu hoger te spelen. De eerste 2 
wedstrijden werden dan ook he-
laas net verloren. De wedstrijd be-
gon lastig en met de rust stond er 
een 2-0 achterstand op de borden.
Maar het team vond de tegenstan-
der helemaal niet zoveel beter dan 
het Atlantisteam, dus met tempo-
wisselingen en goed overspelen wa-
ren er kansen.
Anouk die een hele goede heer te-
genover zich had, was aan de beurt 
om te wisselen en invaller Jamaico 
kwam in het veld.
Thijmen had het goed begrepen en 
maakte een mooie doorloopbal 2-1.
Nu was het vak niet meer te stoppen 
en Leonie maakte gelijk met een he-
le korte kans. Lieke zorgde voor de 
afleiding en Sander stond vrij voor 
een afstandsschot 2-3.

Moeilijk
OVVO had het moeilijk maar gaf niet 

op en het werd een hele spannen-
de wedstrijd. De vakken werden ge-
wisseld en dat gebeurde ook met 
de stand; OVVO scoort 2x en komt 
weer voor 4-3. Het aanvalsvak ging 
er goed tegenaan en met een door-
loopbal maakte Max de stand weer 
gelijk. Helaas raakte OVVO weer de 
korf en met nog een paar minuten 
op de klok moest er snel en goed 
gespeeld worden. Max probeerde in 
de laatste minuut nog een afstand-
schot en ja hoor RAAK. De eind-
stand van deze wedstrijd werd 5 - 5.
Het eerste punt in de tweede klas-
se is binnen.
Aangezien het team in de zaal kam-
pioen is geworden waren ze uit-
genodigd om nog een keer door 
het KNKV gehuldigd te worden in 
AHOY-Rotterdam. Daar mochten ze 
bij de league-finalewedstrijden aan-
wezig zijn. Na de eerste wedstrijd 
werden ze in de spotlights gezet en 
kregen nog een medaille omgehan-
gen. En een groot applaus van een 
groot AHOY.
Daarna nog twee topwedstrijden 
gekeken met het hele team.

De finale werd gewonnen door TOP. 
En het Roebeson-Atlantis D2 team 
had een topdag.

HVM Meisjes D3 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 16 april was 
het een zeer spannende dag voor 
de Meisjes D3 van HVM. Ze deel-
den de eerste plaats met de Reigers 
uit Hoofddorp, dus moesten ze win-
nen en flink scoren om het kampi-
oenschap binnen te slepen.
De meisjes moesten uitspelen in 
Hoorn en regelmatig werd er door 
ouders geprobeerd informatie te 
krijgen van de concurrent. De meis-
jes speelden als vanouds, goed 
overspelen, knokken voor elke bal 

en 4 keer scoren mede door een tip 
van de trainer die voor deze wed-
strijd helemaal naar Hoorn was af-
gereisd.

De spanning was hoog want wat 
hadden die anderen gedaan. Na 
de wedstrijd kwamen de verlossen-
de woorden ‘We zijn kampioen!’De 
meisjes speelden pas vanaf de win-
terstop 11-tallen en lieten alle erva-
ren speelster toch weer achter zich, 
wat een superprestatie.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Klaverjasclub On-
der Ons werd dinsdag 12 april weer 
een gezellige goedgeslaagde kop-
pelkaartavond gehouden. Er werd 
gemiddeld niet hoog gekaart, en 
maar twee koppels behaalden meer 
dan 5000 punten.
An van der Meer en Bep Schaken-
bos werden eerste met 5255 punten. 
Als tweede eindigden Willem Hof-

staette en Arend Alleman met 5063 
punten, derde werden Frans Bier-
stekers en Ria Matthiesen met 4942 
punten, vierde Theo Kranendonk en 
Cor de Haan met 4782 punten en als 
vijfde eindigden Corrie Langeveld 
en Bob Versteeg met 4715 punten. 
De troostprijs ging naar Rieky Kooi-
man en Neeltje Bosman met 3865 
punten.

Groep 7/8 van de Eendracht 
wint schoolvoetbaltoernooi!
Mijdrecht - Lars, Jeroen, Jeno, 
Boyan, Ben, Laurens en Stan uit 
groep 8 en Yanick, Floris, Glenn, Ili-
as en Mike uit groep 7a van de Een-
dracht hebben het schoolvoetbal-
toernooi voor jongens groep 7/8 ge-
wonnen! De halve finale was ont-
zettend spannend. Deze eindigde in 
een 0-0, dus moesten er penalty’s 
genomen worden. Keeper Jeroen 

stopte er 2 en er kwam er een op de 
lat. De uitslag was 3-1 voor de Een-
dracht. De finale tegen de Pijlstaart 
ging in eerste instantie niet goed. 
Ze kwamen op een 1-0 achterstand. 
Uiteindelijk hebben de jongens de 
achterstand weggewerkt door er 
een mooie 2-1 van te maken. Op 18 
mei worden regiofinales gespeeld in 
Huizen. Veel succes jongens!

Argon D6 ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Eigenlijk was het team 
D6 van Argon vorige week tijdens 
de uitwedstrijd bij SDO al kampioen 
geworden maar zaterdag 16 april 
was de thuiswedstrijd tegen Was-
meer D5 een mooie gelegenheid om 
een feestje te bouwen. De voorbe-
reidingen voor het ‘kampioensfeest’ 
waren getroffen, er was gezorgd 
voor bloemen - waarvoor dank aan 
Simon Zwarts van Gerbera kwekerij 
Zwarts uit Mijdrecht - kindercham-
pagne, tompouces met het logo van 
Argon, medailles, fotografen en zelf 
een stadiontoeter ontbrak niet. De 
ouders van D6 worden hiervoor als-
nog via de Meerbode bedankt !
Ook het weer liet het team niet in de 
steek en ze mochten op het kunst-
grasveld spelen, het enige wat ze 
nog moesten doen was ook de ne-
gende opeenvolgende wedstrijd 
winnen. Dit was makkelijker gezegd 
dan gedaan. De spelers waren zicht-
baar zenuwachtig, dit kwam waar-
schijnlijk ook door het grote aan-
tal toeschouwers (ouders, broer-
tjes, zusjes, opa’s en oma’s, het leek 

wel alsof heel Mijdrecht was uit-
gelopen voor deze kampioenswed-
strijd), de scheidsrechter moest tij-
dens de wedstrijd de toeschouwers 
zelfs vragen achter de afrastering te 
blijven! Doordat het team zo zenuw-
achtig begon liepen ze al snel tegen 
de 0-1 aan. Na de schroom van zich 
afgegooid te hebben bogen ze de 
achterstand om naar een 2-1 voor-
sprong. Na deze voorsprong dach-
ten de Argon-mannen dat de wed-
strijd wel gelopen was. Niets was 
minder waar, Wasmeer D5 was niet 
gekomen om zo maar even aan de 
kant gezet te worden, op karakter 
maakten zij dan ook de 2-2. Nadat 
in de rust de (succes)coaches John 
en Niels orde op zaken gesteld had-
den werd de wedstrijd uiteindelijk 
toch nog eenvoudig met 5-2 gewon-
nen. Na het laatste fluitsignaal kon 
dan ook eindelijk echt het kampi-
oensschap gevierd worden. Na ook 
de najaarscompetitie winnend afge-
sloten te hebben zijn ze dan ook de 
terechte kampioen met 9 gespeeld, 
27 punten, 63 doelpunten voor en 

maar 6 tegen. De uitdaging is nu om 
ook de 10e wedstrijd te winnen, zo-
dat ze op het magische aantal van 
30 punten eindigen. Verder speelt 
het Argon-team nog 3 toernooitjes 
en gaan ze het leuke seizoen afslui-
ten met een BBQ.

Door het juiste transferbeleid toe 
te passen hebben John en Niels er 
voor kunnen zorgen dat het team 
voor volgend seizoen compleet bij 
elkaar kan blijven, eens kijken of 
een klasse hoger wat voor ze is! Als 
slot wil D6 zijn sponsor Bouwbe-
drijf Midreth B.V. bedanken voor de 
sponsoring van de afgelopen 3 jaar 
en natuurlijk niet te vergeten de 22 
jaar dat zij hoofdsponsor van sv Ar-
gon geweest zijn. Argon wenst Joop 
Leliveld, zijn familie en alle Midreth 
medewerkers die nog geen nieuwe 
baan gevonden hebben heel veel 
sterkte. Argon is er trots op dat zij 
met de naam Midreth op de shirts 
hebben kunnen spelen en zullen dit 
dan ook tot het einde van het sei-
zoen blijven doen.

Argonauten winnen heel 
makkelijk van De Treffers
Mijdrecht - Met nog vier speelron-
den te gaan begonnen Argon en De 
Treffers aan een wedstrijd waar voor 
beide ploegen niets meer op het 
spel stond.
Argon begon goed aan de wed-
strijd en ging met een 1-0 voor-
sprong de rust in. Dit was te dan-
ken aan het goede spel van Argon 
en aan een aantal knappe reddin-
gen van Argon doelman Maxime 
Singels. De tweede helft breidde Ar-
gon de voorsprong uit naar 2-0 me-
de door een rode kaart aan De Tref-
fers zijde werd de wedstrijd makke-
lijk uitgespeeld. 
Argon begon de wedstrijd met Pa-
trick Lokken, Kevin van Essen en 
Anton den Haan in de basis. Deze 
keerden allen terug van een schor-
sing.
Argon begon goed aan de wed-
strijd dit resulteerde in een aan-
tal kansen. Patrick Lokken scoorde 
in de 22e minuut de openingstref-
fer na een voorzet van Joshua Pa-
trick. Argon speelde de openingsfa-
se goed voetbal, maar ook De Tref-
fers was een aantal keer gevaarlijk. 
Het was doelman Maxime Singels 
die Argon op de been hield. Vanuit 
een corner van Bjorn Suppers kop-
te Said Echargui bij de eerste paal 
richting het doel van Argon. Hierop 
reageerde doelman Maxime Singels 
alert door de bal met een klein tik-
je over de lat te werken. Derek de 
Bruijn miste na een half uur spe-

len een opgelegde kans. Vanuit zo’n 
tien meter van de doellijn was zijn 
inzet te zwak en kon Singels mak-
kelijk redding brengen.

Startblokken
De tweede helft kwam Argon goed 
uit de startblokken. Joshua Patrick 
bracht Patrick Lokken in stelling, 
maar hij miste deze kans. In de 57e 
minuut scoorde Kevin van Essen de 
verdiende 2-0. Dit deed hij na aan-
geven van Patrick Lokken.
In de 66e minuut kreeg De Bruijn 
zijn tweede gele kaart en moest De 
Treffers verder met tien man. Hier-
door kon Argon de wedstrijd mak-
kelijk uitspelen. Patrick Lokken was 
met een lob nog dichtbij een doel-
punt en Brayton Biekman kon één 
op één niet scoren tegen De Treffers 
doelman Makaay.
Argon sluitpost Singels redde in de 
slotfase nog twee keer knap en zo 
won Argon eenvoudig van De Tref-
fers. Hiermee staat Argon stevig op 
de derde plek. 

De laatste wedstrijden staan er weer 
heel andere belangen op het spel. 
Als bijvoorbeeld Achilles ’29 of FC 
Oss de tegenstander zijn. Zo zullen 
Argon en De Treffers nog van gro-
te invloed zijn op het eventueel bin-
nenhalen van de titel in de Topklas-
se en dat geeft de laatste wedstrij-
den in ieder geval de nodige span-
ning mee.

Argon ruim langs Waterwijk
Mijdrecht - Een ruime overwin-
ning op het matig spelende Water-
wijk voor Argon, na de nederlaag te-
gen FC Weesp vorige week was er 
nu duidelijk een herstel. Binnen ne-
gen minuten werd in de eerste helft 
de basis gelegd, er werd in die peri-
ode drie maal gescoord en uiteinde-
lijk werd het 1-5 voor Argon.
Na wat speldenprikjes richting doel 
van Waterwijk werd het na een 
kwartier 0-1 voor Argon, een voor-
zet van Kevin Blom kwam bij Patrick 
Berkelaar en de voormalig topsco-
rer had geen moeite om de bal in de 
draai binnen te schieten.
Vijf minuten later ging Albert Mens 
vanuit de middencirkel alleen op de 
doelman van Waterwijk af en scoor-
de beheerst de 0-2.
Protesten vanwege vermeend bui-
tenspel vonden geen gehoor bij de 
scheidsrechter. Nog was in aanval-
lend opzicht de koek niet op voor 
Argon, op aangeven van Christiaan 
Winkel verscheen ook Lesley Groe-
nen alleen voor de doelman uit Al-
mere en opnieuw was het vissen 
voor de sluitpost.

Waterwijk kon hier in aanvallend 
opzicht weinig tegenover stellen. 
Mogelijkheden had het bij enkele 
vrije trappen, maar de juiste richting 
ontbrak. We zagen voor rust nog 
één goede aanval van Argon maar 
Rudi Zaal zag de doelman ingrijpen.

Hoekschop
De tweede helft was er gelijk al 
een mogelijkheid na een combina-

tie tussen Mens en Berkelaar maar 
de keeper kon de bal tot hoekschop 
verwerken.
Daarna toch een treffer voor de 
thuisploeg. Een warrige situatie bij 
een hoekschop zorgde ervoor dat 
de vrijstaande Nick Hutte wel erg 
gemakkelijk de bal tegen het net 
kon schieten. 1-3. Waterwijk leefde 
hierna even op maar de door bles-
sures en geschorste spelers duide-
lijk verzwakte ploeg kon geen vuist 
meer maken.

Nekslag
Nadat Groenen de keeper op z’n 
weg vond was even later een leu-
ke combinatie de definitieve nek-
slag voor de thuisploeg. Albert 
Mens lanceerde Adil Kamil die op 
rechts de perfecte voorzet aflever-
de op Stefan Tichelaar en laatstge-
noemde scoorde de 1-4. Met Youri 
van Adrichem en René Legters voor 
Patrick Berkelaar en Lesley Groenen 
en even later Antonie van der Lin-
den voor Alan Doorson speelde Ar-
gon de wedstrijd gecontroleerd uit. 
Men zag nog wel een kopbal van 
Van Adrichem die de keeper on-
schadelijk kon maken.
In de laatste minuut pakte ook Kevin 
Blom z’n doelpunt mee. Een steek-
pass van Tichelaar bereikte Blom 
die vervolgens geen moeite had 
voor de 1-5 te tekenen.

Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Altius, de wedstrijd is van belang 
voor de derde periode en de derde/
vierde plaats in de eindstand. 
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UWTC BMX:
TopCompetitie 2011 van 
start in Valkenswaard
Regio - Na de twee goed verlopen 
wedstrijden in de BMX West Com-
petitie, barstte in het weekend van 
16/17 april het nationale geweld 
los in Valkenswaard. Met ruim bo-
ven de 600 deelnemers in bijna 100 
manches was de wedstrijd goed be-
zocht. De strijd om de felbegeerde 
wedstrijdpunten is dus weer losge-
barsten. Punten die niet alleen mee-
tellen voor de competitie over zes 
wedstrijden, maar ook meetellen 
voor de kwalificatie voor deelname 
aan het Nationaal Kampioenschap 
dat op 2/3 juli zal worden verreden 
in Baarn. De wedstrijddag begon in 
Valkenswaard aanvankelijk bewolkt 
en nog wat fris, maar zo tegen het 
middaguur brak de zon door en kon 
de korte broek weer aan. UWTC was 
met 28 rijders vertegenwoordigd in 
14 klassen. Van deze 28 rijders wis-
ten 10 rijders de manches te over-
leven. In de jongste leeftijdsklas-
se (boys t/m 7 jaar) heeft UWTC 2 
nieuwe rijdertjes die het erg leuk 
doen. In deze klasse rijdt Ferdi Ce-
vahir (zie foto). Hij bereikte al op zijn 
eerste TopCompetitie de finale. Een 
mooie prestatie, maar helaas ging 
hij in de finale onderuit en werd hij 
uiteindelijk 7e. Al met al een rijder-
tje om in de gaten te houden. Naast 
Ferdi reden ook Joey Nap (Boys 11 
jaar) en Sven Wiebes (Cruiser 15-16 
jaar) een finale. Joey reed een sta-
biele race en werd in de finale knap 
5e. Sven kwam vorig seizoen op de 
kleine fiets niet echt uit de voeten. 
Dit seizoen is hij overgestapt naar 
de cruiserklasse en haalde voor de 
1e keer een finaleplaats en werd 
7e. Grote afwezige was wel UWTC’s 
tweevoudig Nederlands Kampioen, 
Bart van Bemmelen. Hij was twee 
weken geleden in Schagen gevallen 
en heeft zijn pols gebroken. 

Uitslagen
De uitslagen van de andere rijders 
waren: Bij de Boys 7- : Alec van der 
Mast, manches: 5, 5, 4, Ferdi Ceva-
hir: manches: 3, 3, 2, ½ finale: 4, fi-
nale: 7. Boys 8: Jochem van der 
Wijngaard: manches: 3, 4, 2, ½ fina-
le: 6, Melvin van de Meer: manches: 
5, 5, 5, Daan de Bruin: manches: 8, 
7, 7, Max de Beij: manches: 6, 6, 7. 
Boys 9: Izar van Vliet: manches: 2, 
4, 6, ½ finale: 5, Boys 10: Maarten 
van de Mast: manches: 4, 5, 5, Boys 
11: Joey Nap: manches: 3, 1, 2, ½ 
finale: 2, finale 5, Boys 13: Thomas 
van der Wijngaard: manches: 5, 6, 4, 
Boys 14: Mats de Bruin: Manches: 
6, 6, 6, Roberto Blom: manches: 7, 
8, 7, Tom Brouwer: manches: 5, 4, 5,  
Nieuwelingen (15-16): Wiljan Brou-
wer: manches: 4, 6, 3, ¼ finale 5, 
Sportklasse (17-24): Michael Schek-
kerman: manches: 3, 3, 2, ¼ finale: 
6e na valpartij, Arno van Vliet: man-
ches: 5, 6, 5, Sportklasse 25+: Mike 
Pieterse: manches: 4, 5, 4, ½ fina-
le: 7, Erik Schoenmakers: manches: 
6, 6, 5, Eelco Schoenmakers: man-
ches: 7, 7, 7, Michiel Jansen: man-
ches: 5, 5, 5, Cruisers 15-16: Sven 
Wiebes: manches: 4, 5, 4, finale: 7, 
Danny de Jong: manches: 6, 4, 5, 
Cruisers 17-29: Wouter Plaisant van 
de Wal: Manches: 5, 6, 3, Kevin de 
Jong: manches: 5, 6, 6, Cruisers 30-
39: Erik Schoenmakers: manches: 3, 
3, 2, ½ finale: 6, Peter Szucs: man-
ches: 5, 5, 5, Cruisers 45+: Willem 
Kleinveld: manches: 4, 4, 4, ½ fina-
le: 5, Wim Pieterse: manches: 4, 5, 5, 
Evert de Jong: manches: 5, 5, 5. Al 
met al kunnen we weer terug kijken 
op een geslaagde wedstrijd. 

De volgende wedstrijd is de 2e wed-
strijd om de Noord-Holland Cup op 
24 april in Bussum. 

Owen Geleijn namens 
UWTC winnaar in Hoorn
Regio - Op zondag 10 april stonden 
de UWTC renners Leen Blom, Ni-
co Fokker en Guus Zantingh aan de 
start van een veteranen 60+ wed-
strijd op het mooie wielerparcours 
van het sportcentrum Papendal. Na 
8 ronden sprongen twee renners 
weg uit het peloton en namen een 
flinke voorsprong, mede doordat er 
in eerste instantie niet werd gerea-
geerd vanuit het peloton.
De beide renners wisten de voor-
sprong 10 ronden lang te handha-
ven, maar doordat er uiteindelijk 
tot reactie uit het peloton loskwam 
werden de koplopers ingelopen. 
Vanaf dat moment werd er volop 
gedemarreerd, waarbij diverse uit-
looppogingen waren met o.a. Guus 
Zantingh. Het was wachten tot twee 
ronden voor het einde toen drie ren-
ners uit het peloton wisten te ont-
snappen. Het peloton reageerde 
te laat, zodat deze drie renners om 
de ereplaatsen konden strijden. De 
wedstrijd werd gewonnen door Aad 
van Beusekom, Guus Zanting wist 
zich als 8e te klasseren. De overi-
ge UWTC renners eindigden netjes 
in het peloton. 
Op zaterdag 9 april was Guus Zan-
tingh als enige UWTC 60+ veteraan 
afgereisd naar Almelo. Na een 10 
daagse trainingsstage op Mallorca 
was het wel even wennen aan de 
interval snelheden op het wielerpar-
cours. Na een wedstrijd waarbij veel 
activiteit was, maar geen ontsnap-
ping tot stand kon komen, moest 
een massasprint de uitslag geven. In 
deze sprint wist Guus Zantingh zich 
als 3e te klasseren waardoor hij zijn 
eerste podiumplaats van het sei-
zoen behaalde. De wedstrijd werd 
gewonnen door Hans van Bavel.
Op zondag 3 april stond Theo Ouds-
hoorn als enige UWTC 60+ vete-
raan aan de start in Eibergen. Op de 
helft van de wedstrijd wisten 5 ren-
ners een voorsprong te nemen op 
het peloton en zij  werden niet meer 
achterhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Fred de Kinkelder. 
Theo Oudshoorn wist een 13e plaats 
te behalen.
 
Nieuwelingen 
Omloop van Lek en IJssel. 
Op zaterdag 8 april stond deze be-
kende nieuwelingen klassieker op 
het programma met namens UWTC 
de geselecteerde renners André 
Looy, Etienne Lenting en Rick van 
Wieringen. De start was om half 
tien, dus moesten deze mannen al 
vroeg uit de veren. Het was voor 
Rick, als eerste jaars nieuweling, zijn 
eerste echte klassieker.

Er stonden 160 nerveuze wielren-
ners aan de start. Na de neutralisa-
tie ging het peloton met hoge snel-
heid de polder in. Zoals bekend in 
op de Nederlandse wegen moes-
ten diverse obstakels worden over-
wonnen, waardoor er veel valpartij-
en waren.

Toch konden de UWTC’ers zich 
goed handhaven in het peloton. Met 
André in de voorhoede en Rick en 
Etienne in het midden van het pelo-
ton was er kans op succes. Er ont-
stond een kopgroep van 4 renners, 
maar die werd uiteindelijk weer te-
ruggepakt. In de finale ontstond een 
nieuwe kopgroep die wel vooruit 
kon blijven. André finishte in het pe-

loton op de 20 plaats. Rick finishte 
in het peloton op de 48e plaats. Eti-
enne finishte op de 81e plaats, om-
dat hij op een paar kilometer voor 
de finish bij een valpartij betrokken 
raakte die door een ander veroor-
zaakt was. Al met al een hele mooie 
wielerdag met perspectief voor de 
toekomst.
 
Jeugd
Op zondag 3 april heeft Bart de Veer 
in Hoorn gereden. Bij aankomst 
werd op het parcours werd de strijd 
beslist in categorie 3. Owen Geleijn 
werd hier derde in de sprint, met op 
plaats 1 en 2 twee sterke meiden. 
Meisjes en jongens kregen apar-
te prijzen, waardoor Owen (zie foto) 
de winst pakte bij de jongens. Owen 
was in eerste instantie niet opge-
roepen voor de prijsuitreiking, om-
dat zijn chip niet op zijn naam was 
geregistreerd. Later werd dit alsnog 
rechtgezet zodat Owen alsnog zijn 
beker in ontvangst mocht nemen. 
Ian werd in categorie twee fraai vijf-
de. In de categorie 1 werd Brit Buijs 
4e bij de meisjes. 

Na de pauze in categorie 5 reed Le-
on Buijs mee. Daniel Wiegmans was 
helaas net te laat om in zijn catego-
rie 5 mee te rijden, waardoor hij met 
Wesley samen hun wedstrijd in ca-
tegorie 6 reden.
Voor de start had Daniel zelfs nog 
een lekke band, maar met het re-
servewiel van Bart de Veer kon hij 
toch van start. Bart stond zelf met 
zijn broer Jeroen aan de start in ca-
tegorie 7, de oudste categorie t/m 
13 jaar. Hier werd erg hard gereden. 
Na 3 rondes kon Bart het niet meer 
volgen en moest lossen uit de kop-
groep. Jeroen heeft de hele wed-
strijd in de kopgroep van ongeveer 
20 renners gereden.
 
Overige uitslagen 
John Oudshoorn werd met “zware” 
benen na een feestavond knap 6e in 
de ronde van Soest. Een dag eerder 
behaalde Frans van der Does een-
zelfde klassering in de ronde van 
Lexmond. Jeroen van Pierre werd 
op zondag 17 april in de ronde van 
het Maaskantje 29e bij de nieuwe-
lingen.

Postduiven ‘Rond de Amstel’
Ginkel & Berg winnen 
de openingsvlucht
Regio - Na een trainingsvlucht vo-
rige week vanuit Zevenbergschen-
hoek was het afgelopen zaterdag 
een vlucht om de punten. Meteen 
zie je de kampioenen van voorgaan-
de jaren alweer in de top van de uit-
slag, maar er volgen nog 30 vluch-
ten. Maar het spreekwoord luidt: de 
eerste klap is een daalder waard. 
De trainingsvlucht van vorige week 
was voor veel duiven een zware trai-
ning, zodat er reikhalzend uitgeke-
ken werd hoe het deze week zou 
verlopen. Vrijdagavond werden er 
723 duiven ingekorfd door de le-
den, en dit had uiteraard ook te 
maken met het prachtige weer dat 
voorspeld was voor de zaterdag. De 
duiven werden ondanks het mooie 
weer pas om 10.50 uur in St. Job in 
’t Goor in België (een deelgemeen-
te in de provincie Antwerpen bij 
Brecht en Schoten) gelost, en dat 
kwam omdat er verspreid over het 
land mist was ontstaan, waardoor 
het aan de grond behoorlijk koud 
is, en de zon de bovenlucht snel-
ler verwarmt. Hierdoor ontstaan er 
een te groot verschil in tempera-
tuur en een inversie (twee verschil-
lende luchtlagen) die het oriënteren 
van de vogels nadelig kunnen be-
invloeden. De duiven werden met 
een noordoostenwind gelost, en 
om 12.10.36 uur was de eerste duif 
van de vereniging terug op het hok 
van de Combinatie Ginkel & Berg in 
De Kwakel. Deze duif behaalde een 
snelheid van 1283,913 meter per mi-
nuut, en dat is 77 km per uur. Henk 
Snoek uit De Kwakel werd 2e en 
Cor van Bemmelen uit De Hoef leg-
de beslag op de 3e plaats. Leo v.d. 
Sluis uit Uithoorn werd eerste in de 
B-Groep. Op plaats 51. De gemid-
delde afstand was 103 km. 

In Rayon F van de Afdeling Noord-
Holland werd Ginkel & Berg 15e, 
Henk 17e, Cor 22e, Ron den Boer 
23e, Hennie Pothuizen 28e en Wim 
Wijfje 88e, hier waren 4006 duiven 
in concours.

Uitslag:
St. Job in ’t Goor 
723 duiven 23 deelnemers: 
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
H. Half
W. Könst
Bosse & Zn
Hennie Pothuizen

Zaterdag de 16e april werden de 
duiven van Rond de Amstel in het 
Belgische Strombeek om 10.45 uur 
met mooi weer en een zwakke zuid 
zuidwesten wind gelost.
Na informatie bij liefhebbers van 
een andere afdeling bleek dat de 
snelheid boven de 90 km per uur 
zou uitkomen, dus men moest tij-
dig bij het hok aanwezig zijn. Om 
12.24.15 uur klokte Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen zijn eerste duif, en 
ook de plaatsen 2 en 4 waren voor 
hem. Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
werd 3e en Cor van Bemmelen uit 
De Hoef wist zelfs 5 duiven bij de 
eerste 10 te draaien. Ook in Ray-
on F van de Afdeling Noord-Hol-
land werd TOP gespeeld, Hennie 
werd daar 1e en 2e, Ton werd 8e, 
Cor 16e, Ron den Boer 23e, Bosse 
& Zn 39e en Wim Wijfje uit De Kwa-
kel 67e. Mooie resultaten voor Rond 
de Amstel.

De uitslag is als volgt:
Strombeek 755 duiven en 24 deel-
nemers.
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
R. den Boer
Bosse & Zn
W. Wijfje
Ginkel & Berg
H. Half
C. Stevens
Th. Kuijlenburg

De Paddestoel 2 prolongeert 
titel met overtuiging
Mijdrecht - De barrage van af-
gelopen zondag in De Kromme 
Mijdrecht is bijzonder spannend af-
gesloten. De biljartspelers stonden 
gespannen aan de tafel waardoor 
de partijen veel beurten nodig had-
den.  Alleen Michael de Kuiper hield 
het hoofd koel door in 19 beurten 
met ruime voorsprong tegen Wim 
Berkelaar winnend af te sluiten.
De hoogste serie was 18 carambo-
les van Kees de Zwart in de partij 
tegen Jan van der Meer. Caty Jan-
sen van De Merel/Heerenlux 3 gaf 
aan De Paddestoel het meeste te-
gengas. In de partij tegen Pim de Ja-
ger kwam ze in de nabeurt remise 
overeen.
De slotpartij waarop de wedstrijd-
leiding had gegokt zou tussen Jim 
van Zwieten en Kees de Zwart gaan.  
Jim kon de 33 beurten durende par-
tij net voor de finish van Kees die 
er nog 13 caramboles moest dicht-
gooien. Nico Koster kwam tegen De 
Paddestoelen 4 caramboles tekort, 
Hero Janzing 3 en Martien Heijman 
5. Jim, Cock, Pim en Robert behaal-

den tegen De Kuiper-van Wijk een 
volle 9-0 winst. De Merel-Heerenlux 
3 vond de finaleplaats al een gro-
te waardering, ze gingen tegen De 
Kuiper-van Wijk volledig ten onder 
maar konden tegen de kersverse 
kampioen één luttel puntje afsnoe-
pen.
Tegen 17.00 uur werden de prijzen 
door Cor van de Kraats uitgereikt 
met de volgende uitslag:
1 De Paddestoel 2 17 pnt.
2 De Kuiper-van Wijk 9 pnt.
3De Merel/Heerenlux 3  1 pnt.
Voorafgaand aan deze barrage had 
John van Dam in speelweek 34 de 
kortste partij in slechts 16 beur-
ten, zijn gemiddelde kwam op een 
mooie 7.500 uit.
Peter Marsen zette met 16 caram-
boles de hoogste serie van de week 
met 39.02%. De biljartfederatie sluit 
het seizoen en kan terugkijken op 
een zeer geslaagd biljartjaar. Door 
het sportieve gedrag van de meeste 
biljarters waren er weinig wanklan-
ken, dus een mooie promotie voor 
de biljartsport.

Meisjes D1 van HVM 
sluiten topklasse prima af

Mijdrecht - Zaterdag speelden de 
meisjes van de D1 de laatste hoc-
keywedstrijd van de competitie dit 
jaar in de topklasse. Thuis tegen 
Athena uit Amsterdam. Een extra 
spannende wedstrijd, omdat Athena 
kampioen kon worden. Beide teams 
waren dan ook zeer fanatiek en wil-
den winnen. De eerste helft hiel-
den de teams elkaar keurig in even-
wicht en kon geen van beide sco-
ren. Maar direct na de rust lukte het 
Athene twee keer achter elkaar en 
was de stand 2-0. HVM probeerde 
nog terug te komen maar dat lukte 
niet meer. En toen Athena nogmaals 
scoorde was de wedstrijd gespeeld. 
Uiteindelijk was de eindstand 5-0 
voor Athena. Hierdoor is het MD1 
team van HVM geëindigd op een 
zeer knappe vierde plaats in een 
sterke competitie. In deze klasse 
speelden de meiden tegen de bes-
te teams van grote verenigingen die 
vaak al langer in de topklasse spe-
len. HVM is dit jaar na pas de win-
terstop hierin gestart en moest dus 
zonder enige ervaring op dit niveau 
meedoen. Toch lukte het HVM om 
de eerste drie wedstrijden te win-
nen en een tijdje stonden ze tweede 
met één punt verschil met de koplo-
per. Helaas is het niet helemaal ge-
lukt om dit vol te houden. De laat-
ste drie wedstrijden speelde HVM 
tegen teams die meer ervaring had-
den en daardoor beter hockey kon-
den laten zien. Het is dan ook niet 
gelukt om alle wedstrijden te win-
nen, maar er zijn genoeg overwin-
ningen gehaald om bij de beste helft 
van de competitie te eindigen.

Op de foto van links naar rechts: Fleur Snijders, Merel Grobben, Floor Zegers, Julia van Wijngaarden, Sophie Has, 
Julia Govers, Sydney Wessels, Micheline Zwager, Celine de Schrijver, Sterre de Man, Claire Lijding, Nena Kraaij, 
Dagmar Ort. Niet op de foto staat Manon van Neck, zij was geblesseerd. Achteraan staan de coaches Frank Zwager 
en Arjan Blommaert.

Veenland volleybaldames 
winnen wedstrijd net niet
Mijdrecht - De laatste competitie-
wedstrijd van het seizoen werd af-
gelopen vrijdag thuis gespeeld in 
Willisstee. De tegenstander van de 
Veenland volleybalsters was Heem-
stede 2. Dit team staat 7e op de 
ranglijst, drie plaatsen boven Veen-
land. In de 1e set liep de stand na-
genoeg gelijk op, maar tegen het 
eind liep Veenland iets uit. Heemste-
de nam een time out bij 17-20, maar 
de Wilnisse dames lagen op stoom 
en het werd uiteindelijk 25–17 voor 
Veenland. Coach Ruimerman had 
een ruime selectie en wisselde Co-
rine Nagel en Anniek de Jong voor 
Juliette Pol en Iris Schwegler. Het 
was duidelijk even wennen aan de 
nieuwe opstelling, maar in de time 
out bij 1-6, wist Ruimerman zijn da-
mes weer op het goede spoor te zet-
ten. Toch bleek Heemstede dit keer 
de langste adem te hebben. Veen-
land wist het nog bij te benen tot 
18-20, maar had daarna geen ant-
woord meer op de service van de nr. 
13 van Heemstede. Het werd 18 -25.  
Babs Kouwenberg en Simone van 
Boluis gingen naar de bank en Na-
gel en De Jong kwamen terug in het 
team. Dit keer startte Veenland van 
meet af aan goed. Spelverdeelster 
Ans Vianen scoorde een lange reeks 
punten uit haar servicebeurt. Time-
outs aan Heemstede-zijde veran-
derde niets aan de voorsprong van 

Veenland en de set ging met 25-17 
naar Wilnis. Veenland had de eind-
overwinning na de 2-1 voorsprong 
naar zich toe kunnen halen, maar in 
de 4e set had men moeite met de 
serviceopvang. Wat onderlinge mis-
verstanden zorgden er mede voor 
dat Heemstede de set pakte met 19-
25. De vijfde set moest daarom de 
beslissing brengen. Het werd nog 
een spannende pot, en bij 8-7 voor 
Veenland werd er van veld gewis-
seld. Maar Heemstede kwam na de 
wissel voorbij Veenland. In een laat-
ste poging bracht coach Ruimerman 
met Corine Nagel meer lengte in de 
ploeg. Deze aanvalster kwam op de 
plek van spelverdeelster Nel Com-
pier. De wissel mocht echter niet 
baten, want Heemstede won de 5e 
set met 11-15. Eindstand 2–3 dus. 
Maar dat de teams aan elkaar ge-
waagd waren blijkt wel uit de to-
taalscore van 98 punten voor Veen-
land en 99 voor Heemstede. Veen-
land traint nog een aantal weken 
door, tot aan de zomervakantie. In 
het nieuwe seizoen zal het team een 
tweetal speelsters missen.

Aanvulling van buitenaf zal wellicht 
nodig zijn. Het vertrouwen is er dat 
het team volgend seizoen een beter 
resultaat zal hebben, doordat men 
meer aan elkaar en het systeem ge-
wend zal zijn.
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Laatste wedstrijd dames 1 
Atalante
Vinkeveen - Zaterdag 16 april 
speelde Atalante dames 1 de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Het team, 
gesponsord door Haaxmann Licht-
reclame en Krijn Verbruggen, be-
gon om 15.00 uur in de Amsterdam-
se Blauw/withal met de wedstrijd 
tegen de nummer 2 van de compe-
titie. Zonder de mogelijkheid voor 
beide teams van degradatie of pro-
motie werd de wedstrijd gestart met 
een vrij gevoel. Jana Chatrnuchova 
kon deze laatste wedstrijd niet aan-
wezig zijn in verband met een bles-
sure en trainer/coach Sjaak Immer-
zeel moest het helaas ook af laten 
weten. Nancy Lijten nam deze wed-
strijd tegen Vanetie Casting Amster-
dam de coaching op zich.
De eerste set werd gestart met Ir-
ma Schouten als spelverdeelster, 
Marleen Sondermeijer en Carin van 
Kouwen op midden, Loes Kuijper 
en Mirjam van der Straatte op bui-
ten en Suzan Heijne op de diago-
naal. De eerste paar ballen vlogen in 
no-time om de oren van de Atalant-
se dames, de sterke service van de 
Amsterdammers en scorende mid-
denaanval zorgde al snel voor een 
achterstand van 8-3. Na een korte 
time-out herpakte Atalante zich en 
kwam Loes Kuijper weer menigmaal 
tot scoren. Helaas kon de opgelo-
pen achterstand niet meer worden 
ingehaald en ging de eerste set ver-
loren met 25-20. 
Na warmgedraaid te zijn in de eer-

ste set, begonnen de Vinkeveense 
dames sterk aan de tweede. Daniel-
le van der Horst had de plek inge-
nomen van Marleen op het midden. 
Irma Schouten begon met een ser-
vicebeurt die een aantal punten op-
leverde. Ook kreeg Mirjam van der 
Straatte deze set de kans om langs 
het lange blok van de tegenstander 
tot scoren te komen. Vanaf de zijlij-
nen was het ook duidelijk te zien; 
deze set was in de pocket, 20-25.
Met dezelfde opstelling werd be-
gonnen aan de derde set. Amster-
dam herpakte zich deze set en het 
ging lange tijd gelijk op. Een kleine 
achterstand werd snel weer recht-
gezet door de sterke service van 
Carin van Kouwen, een kleine voor-
sprong werd weggegeven door slor-
dige fouten in de pass. Uiteindelijk 
trok Atalante aan het kortste eind 
en verloor deze set nipt met 25-23.
Met een 2-1 achterstand in sets, 
moest het team deze set winnen om 
nog kans te maken op een overwin-
ning. Hoewel de dames een goed en 
mooi spel lieten zien om naar te kij-
ken, gingen er meer punten verlo-
ren dan gewonnen. De lange ral-
ly’s van de vorige sets begonnen 
zijn tol te eisen waardoor de aanval-
len te makkelijk te verdedigen wa-
ren. Uiteindelijk ging de set verlo-
ren met 25-20 en verliet dames 1 na 
een mooie wedstrijd met opgeheven 
hoofd voor de laatste keer dit sei-
zoen het veld. 

Atlantis D3 verliest nipt 
van ESDO2
Mijdrecht - Zaterdag 16 april 
speelde het door HCM (Handling 
Company Mijdrecht) gesponsorde 
D3-team van Atlantis de derde wed-
strijd van het voorjaars buitensei-
zoen. De wedstrijd werd gespeeld 
op het terrein van Atlantis aan de
Hoofdweg tegen de D2 van streek-
genoot ESDO uit Kockengen.
In de eerste helft kreeg het team 
een aantal mooie kansen. Deze wer-
den echter jammer genoeg gemist. 
ESDO kon wat terug doen, maar 
miste een strafworp.
Na de vakwissel ging het echter ver-
dedigend mis en liep ESDO snel uit 
naar een 0-3 voorsprong.
Na een aantal goede aanwijzingen 
in de rust van de coaches ging At-
lantis D3 in de tweede helft voortva-
rend van start. Na een goede aan-
geef van Nina scoorde Jamaico dan 
ook snel de 1-3. Het spel golfde 
daarna heen en weer.
Nadat ESDO er 1-4 van gemaakt 
had, werd het alweer snel 2-4 door 
een score van Amber na weer goed 
aangeven van Nina. Vlak voordat de 

vakwissel zou plaatsvinden, maak-
te ESDO er jammer genoeg alweer 
2-5 van.
Na de vakwissel werd erop geha-
merd om het geleerde op de trai-
ning van de afgelopen weken in de 
praktijk te gaan brengen. Het team 
pakte dat goed op en zette aan voor 
een eindspurt. Ineens lukte het in-
gestudeerde van de training en via 
twee dezelfde mooie aanvallen werd 
er gescoord. Beide waren op aan-
geven van Dennis waaruit Latifa en 
Demi scoorden. Hierdoor werd de 
stand 4-5. Atlantis ging nu vol voor 
in ieder geval een gelijkspel. Helaas 
was daar de tijd te kort voor en werd 
de eindstand 4-5.
Op 23 april zal het team de volgende 
streekderby aangaan tegen De Vin-
ken D2.
Dit zal plaats vinden op het terrein 
van De Vinken in Vinkeveen. Atlan-
tis D3 is erop gebrand om het ver-
lies uit de thuiswedstrijd ongedaan 
te maken. De coaches gaan er van-
uit dat de goede lijn uit de wedstrijd 
tegen ESDO wordt doorgezet.

TTC De Merel fietst naar 
de bloesem
De Ronde Venen - Wil je de Betu-
we in volle bloei zien? Fietsen langs 
schilderachtige riviertjes en door 
mooie dorpjes? Ga op tweede paas-
dag dan mee met fietsvereniging 
TTC De Merel.
Maandag 25 april, tweede paasdag, 
houdt TTC De Merel haar traditio-
nele Bloesemtocht. Deze lentetocht 
gaat voornamelijk langs mooie bin-
nenweggetjes en rustige dorpjes, 
met fruitbomen in volle bloei.
Vanuit Vinkeveen gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen en IJs-
selstein. We steken de Lek over naar 
Vianen en gaan verder naar Hei- 
en Boeicop en Asperen. We komen 
bij de Linge, het mooie riviertje dat 
richting Geldermalsen kronkelt. Hier 
genieten we volop van de vele soor-
ten fruitbomen die in de bloesem 
staan. Bij Geldermalsen buigen we 
af naar het prachtige plaatsje Buren. 
Daar houden we een koffiestop. Via 
Zoelmond en Beusichem fietsen we 
naar Culemborg waar we de pont 

nemen en via Tull en ’t Waal weer 
richting Vinkeveen gaan.
De rit wordt in twee groepen gere-
den. De snelle groep rijdt maximaal 
30 km/uur, de minder snelle groep 
rijdt een paar kilometer langzamer. 
De wind heeft natuurlijk invloed op 
de snelheid, maar er zijn vaste voor-
rijders. U rijdt dus uit de wind mee in 
een van de groepen. 
Iedereen met een racefiets en een 
redelijke fietsconditie kan mee, u 
bent van harte welkom! 
Een valhelm is bij ons verplicht.
De lengte van de Bloesemtocht is 
150 kilometer.
Start en finish zijn bij café De 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: 3,- voor NTFU-le-
den en 4,- voor niet-leden (dit is in-
clusief 0,80 euro voor de pont). In-
schrijven vanaf 7.45 uur, we vertrek-
ken om 8.00 uur.
Kijk voor informatie op www.ttcde-
merel.nl. Of bel Margot Kompier (tel. 
0297-267741).

CSW E1 kampioen eerste 
klasse!!
Wilnis - Afgelopen zaterdag was 
het dan zover, de jongens van 
CSW E1 konden na een spannende 
maar vooral leuke competitie kam-
pioen worden van de 1e klasse. Er 
moesten dan nog wel wat puntjes 
worden meegenomen uit Hilver-
sum, waar Olympia E1 op het me-
nu stond. Laat ik het kort houden 
over die wedstrijd, die verliep niet 
zoals we gehoopt hadden en ze-
ker niet zoals we gewend waren van 
CSW E1. Het gehele seizoen heeft er 
een degelijk team op het veld ge-
staan wat meestal door goed spel 
en vooral ook wilskracht zijn punt-
jes had weten binnen te slepen. Nu 
liep dat even wat anders maar ge-
lukkig hebben de spelers van nota 
bene Argon E2 ervoor gezorgd dat 
de concurrent voor de titel, BFC, met 
een gelijkspel naar Bussum werd 
teruggestuurd, dank daarvoor Ar-
gon. BFC had daardoor namelijk zo-
veel punten achterstand op CSW E1 
opgelopen dat onze jongens voor 
hun niet meer te achterhalen vielen 
en dus met de titel op zak aan de 
champoepel en het vuurwerk kon-
den beginnen!

Sponsoren
Onze sponsoren “Motion giet-

vloeren” en “A-ware” hadden voor 
prachtig glimmende bekers ge-
zorgd. De polonaise werd ingezet 
en bij thuiskomst op het CSW ter-
rein klonk het “We are the cham-
pions” door de luidsprekers, zeker 
toen bleek dat het andere deel van 
de CSW E-selectie, de E2 ook kam-
pioen was geworden, een ongeken-
de luxe. Na een uitgebreide lunch 
op de club, bestaande uit een heer-
lijk patatje mayo en een flessie AA  
(om 11.30 ’s ochtends….) was er 
verder nog een huldiging bij aan-
vang van de wedstrijd van het 1e 
elftal van CSW en daarna bleef het 
nog heel lang onrustig in en om de 
kantine. Op bijgaande foto het zooi-
tje ongeregeld wat ervoor gezorgd 
heeft dat CSW E1 de zo begeerde 
titel mee naar Wilnis kon nemen, 
van links naar rechts geef ik u: Axel 
Limbeek, Mats Rammers, Luca van 
der Werff, Max Oliemans, Tom Vis, 
Max Bras, Mick van der Loo, Max 
de Haan en Bob Bode, stuk voor 
stuk toppers en een waarborg voor, 
ook een in de toekomst, sterk CSW! 
Trainer/coach Bas van der Spek en 
coach Frank Zaal waren te beschei-
den om op de foto te verschijnen 
maar hebben zeker hun steentje bij-
gedragen dit seizoen.

Darttoernooi tot laatste 
pijl spannend
Mijdrecht - Het was weer een 
spannende avond bij Soos ‘De Cir-
kel” (soos voor verstandelijk gehan-
dicapten) afgelopen dinsdag. De fi-
nale van alweer het vijfde darttoer-
nooi.  
De laatste pijl van Jeffrey Leygraaff 
moest de beslissing brengen. Wie 
ging met de wisselbeker naar huis. 
Jeffrey of Rob van Goor. De span-
ning was erg groot.
Het werd Rob van Goor. Een hele 
grote verassing. 
Weken waren de deelnemers van 
Soos “De Cirkel” onder leiding van 
Jos de Graaf met assistentie van 
Hannah aan het darten geweest. De 
wisselbeker stond elk week op ta-
fel. Alle deelnemers wilden hem na-
tuurlijk graag winnen. Het was zo 
spannend dat op de laatste avond 

de beslissing pas ging vallen. Chris 
van cafe Cense, sponsor van dit eve-
nement, reikte de bekers uit. Daar-
naast kreeg ook elke deelnemer een 
medaille. Soos “De Cirkel” bedankt 
Chris hier dan ook hartelijk voor. 
Soos “De Cirkel” heeft een zeer suc-
cesvol seizoen achter de rug. In dec. 
een geweldig Kerstdiner geheel ver-
zorgd en gesponsord door de Rota-
ry. In maart de grote playbackshow. 
Daarna een bezoek aan de Brand-
weer in Wilnis. Dit was ook een fan-
tastische avond. Brandweerman-
nen nogmaals bedankt. En nu dan 
deze geweldige finale van het dart-
toernooi. Wilt u meer informatie over 
Soos “De Cirkel”dan kunt u altijd 
contact opnemen met de coördina-
tor Angela van Adrichem tel. 0297-
593545 -0623937815.

Tweede wedstrijd voor 
GVM’79 acrogym
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was de tweede plaatsingswedstrijd 
voor de acrogymmers van GVM’79 
op het hoogste niveau. De vier 
teams hadden zich wederom goed 
voorbereid en verschenen dan ook 
vol goede moed aan de start. Voor 
de teams op het B-niveau was er 
helaas wat tegenslag. In het team 
van Joëlla, Priscilla en Annemaaike 
had Priscilla een elleboogblessure, 
waardoor ze beide oefeningen niet 
op volle sterkte konden draaien. In 
de balansoefening miste de hand-
stand, maar de dames hadden dit 
mooi opgelost door de rest van de 
oefening erg netjes uit te voeren. Ze 
kregen een 7,450pnt voor de uitvoe-
ring en 7,7pnt voor de artisticiteit, 
zeer goed. De tempo-oefening was 
helaas wat slordiger in de techni-
sche uitvoering, in totaal hadden de 
dames 46,450pnt en werden hier-
mee 9e. Het team van Swetta, Ma-
riska en Laura begon zeer sterk in 
hun tempo-oefening, maar bij de 
individuele salto’s ging het mis. De 
dames maakten de oefening nog 
erg goed af, maar de punten wa-
ren door 2 vallen erg laag. In de ba-
lans oefening kwamen deze dames 
nog erg sterk terug met een mooie 
handstand en nog twee prima ande-
re torens. In totaal scoorde dit team 
47,450pnt en werden hiermee 8e.
Lorena en Frederike die vorige wed-
strijd veel pech hadden, kwamen 
deze wedstrijd erg goed terug. Zij 
voerden 3 prima oefeningen uit, 

waarbij vooral de landingen van de 
tempo-elementen erg strak waren. 
De jury was echter weer erg streng 
en vond het nodig om in elke oefe-
ning elementen af te keuren. Helaas 
voor de dames deze keer nog geen 
NK-limiet, maar met een verbete-
ring van 16pnt ten opzichte van de 
vorige wedstrijd en erg goed resul-
taat. Het puntentotaal van 59,950pnt 
was goed voor de 4e plek.
In de Ajeugd waren Demy en Ima-
ra er deze keer op gebrand om de 
EK-limiet te halen. In de balans oe-
fening waren de elementen lekker 
strak, maar liep de oefening niet zo 
lekker op de muziek. De tempo-oe-
fening was, zoals we van hen ver-
wacht hadden erg strak en mooi uit-
gevoerd. De jury gaf Demy en Ima-
ra voldoende punten voor de eerste 
plek, maar 53,750 is 0,6pnt te wei-
nig voor de EK-limiet. De komende 
tijd gaan de teams weer hard aan de 
slag om de volgende wedstrijd weer 
van de vloer te knallen. Kom eens 
kijken in de gymzaal op dinsdag 
van 18:00 – 20:00 of doe lekker mee 
met een proefles op donderdag van 
16:00 – 17:00. De lessen worden ge-
geven door Esther de Vries in gym-
zaal de Brug, van wassenaarstraat in 
Mijdrecht.
De volgende wedstrijd zal op 15 mei 
onze onderlinge wedstrijd zijn. Hier 
zullen alle teams van GVM’79 het 
tegen elkaar opnemen. Ook dit be-
looft een leuke en spannende wed-
strijd te worden.

Inschrijving “Jumbo 
Avond4daagse Vinkeveen”
Vinkeveen - Van 24 tot en met 27 
mei zal de “Jumbo Avond4daagse 
Vinkeveen” plaatsvinden. Je kunt 
je nu al inschrijven via www.avond-
4daagsevinkeveen.nl voor de 5 of 10 
km. Inschrijven kost 5,-. Alle infor-
matie is te vinden op de website of 
op de flyer die op de Vinkeveense 
scholen is uitgedeeld. Met vereende 
krachten is het IJsclub VIOS gelukt 
om de avond4daagse weer plaats te 
laten vinden. We zijn daarbij meer 
dan normaal dank verschuldigd 
aan onze vrijwilligers en sponsoren 
Tweed BNO, Rabobank en de Jum-
bo. Na het grote succes van vorig 
jaar ook dit jaar de sportiviteitprijs. 
Die is voor de klas met (procentu-

eel) de meeste inschrijvingen. Het is 
natuurlijk je eer te na deze prijs mis 
te lopen. Wij hanteren voor de kin-
deren van 4 tot 12 jaar de volgende 
stelregel. Zit je in groep 1 of 2 mini-
maal 1 avond, groep 3 minimaal 2 
avonden en vanaf groep 4 alle avon-
den mee wandelen. Zit je in groep 
7/8, vinden wij het heel knap als je 
de 10 km loopt. Heb je niet via inter-
net in kunnen schrijven, dan kan dat 
ook nog op dinsdag 24 mei vanaf 
17.30 uur in de Boei. De organisatie 
stelt inschrijven via de website wel 
heel erg op prijs. De vrijwilligers en 
de organisatie hebben er zin in en 
zien je graag op 24 mei om er een 
groot wandelfeest van te maken.
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Groep 8 OBS De Trekvogel 
werden kampioen
Vinkeveen - Op woensdag 13 april 
speelden de jongens hun school-
voetbaltoernooi bij Hertha in Vin-
keveen. De jongens van OBS De 
Trekvogel speelden mee bij de ze-
ventallen. Het werd een zeer suc-
cesvolle middag. In de voorronde 
moesten maar liefst 5 wedstrijden 
worden gespeeld. Alle vijf de wed-
strijden werden gewonnen. Tegen 
de Beatrixschool en de Twistvlied-
school was het wel zeer spannend. 
De zeventallen waren goed tegen 
elkaar opgewassen, maar uiteinde-
lijk trokken de jongens van OBS De 
Trekvogel aan het langste eind. Het 
werd twee keer 1-0.
In de halve finale was weer de 
Beatrixschool de tegenstander, 
maar nu het tweede team van de-
ze school. Na 15 minuten was het 
nog steeds 0-0. Er werd twee keer 5 
minuten verlengd. In de laatste mi-
nuut was het Freddy die zijn zeven-
tal naar de finale schoot. In de finale 
troffen zij de Fontein. Een goed team 

met fysiek sterke jongens. OBS De 
Trekvogel speelde met een sterk 
middenveld en daarachter een con-
trolerende laatste man. In de spits 
liep Esref Balci en hij wachtte op zijn 
moment. En dat kwam. Met twee 
prachtige uitvallen scoorde hij op 
magistrale wijze de 1-0 en de 2-0. 
De dolblije spelers vergaten toen 
even dat er nog enkele minuten te 
spelen waren en de Fontein kwam 
gevaarlijk terug. Maar in de slotfase 
scoorde de Fontein slechts eenmaal. 
Het laatste fluitsignaal klonk en de 
jongens van OBS De Trekvogel kon-
den hun geluk niet op. Zij doken 
over elkaar heen van blijdschap. ZIJ 
WAREN KAMIOEN! De beker werd 
opgehaald en de meester trakteer-
de de jongens van groep 8 van OBS 
De Trekvogel op “een patatje met”  
en dat smaakte uiteraard verrukke-
lijk. Van harte gefeliciteerd Martijn, 
Koen, Esref, Dylan, Freddy, Maurice, 
Luc, Verity, Jeroen en Malik met de-
ze geweldige sportieve prestatie.

Hertha E3 superieur tegen 
de Vecht E3
Vinkeveen - Laatste wedstrijd van 
de competitie waarin we nog 2e 
kunnen worden. In Loenen speelt de 
E3 tegen de Vecht. Als de wedstrijd 
begint lijkt het er even op dat bei-
de teams redelijk in evenwicht zijn. 
Maar dan komt de druk toch al snel 
op het doel van de Vecht en wan-
neer dan het eerste doelpunt ge-
maakt wordt door Hertha (Eric) be-
gint het spel.

Met goal 2 -een werkelijk subliem 
schot van Dani- komt de vaart er 
echt in. Er wordt goed over en weer 
gespeeld. Dit onder leiding van de 
coach (Johan) die er vandaag al-
leen voor stond. Jeffrey krijgt een 
kans en pakt ‘m 3-0. Dit potje wordt 
nu nog maar op een helft gespeeld. 
Wanneer Jason de bal eerst op de 
paal schiet en het hele doel doet 
sidderen weten de tegenstanders 

dat het serieus is. Het 2e schot van 
Jason gaat er dan ook knetterhard 
in (4-0). Calvin dribbelt langs de 
lijn en scoort 5-0 en zo gaan we de 
rust in. In de 2e helft is er af en toe 
een counter, die perfect in de de-
fensie door Max en Nand gestopt 
worden. En deze mannen werken 
de bal vervolgens vakkundig weer 
naar voren. Calvin scoort 6-0. De 7e 
goal (Jeffrey) via een pracht voor-
zet van Wouter. Dan 8-0 (Eric) en 
9-0 (Eric). Dan besluit de coach dat 
Wesley even mee mag voetballen en 
ruilt met Wouter van plaats. De te-
genstander ziet z’n kans schoon en 
maakt er nog 9-1 van.

Hertha laat dit niet op zich zitten en 
de keeper van de E3 (Wesley) scoort 
het laatste doelpunt in de competi-
tie 10-1. Hertha E3 wordt 2e in de 
voorjaarscompetitie van 2011.

Hertha MC1 overtuigend 
tegen VVZ’49 MC1
Vinkeveen - Vandaag moesten 
we al heel vroeg vertrekken naar 
Soest. De planning van 8 uur werd 
niet gehaald, doordat sommige 
meiden het wel erg vroeg vonden. 
Maar niettemin, iedereen was er, 
behalve Claire , Jessica en Rosan-
ne die al van tevoren afgezegd had-
den. Hier door waren er wat omzet-
tingen in het team. Imke ging kee-
pen, en Amber van de Vliert samen 
met Nanou in het hart van de ver-
dediging. Er moest vandaag gewon-
nen worden wilden we het de kop-
loper VOP nog moeilijk maken. Dus 
vol goede moed en overtuiging het 
veld op. Dit moesten de meiden ge-
woon doen. Nou, dat bleek ook wel. 
Vanaf het eerste fluitsignaal ging 
het richting het doel van VVZ’49. 
Hier door gingen Amber Riechelm-
an en Rowan meer pressie voetbal-
len, zodat er voorin altijd iemand vrij 
stond. Dit resulteerde dan wel weer 
in een paar counters, maar de ver-
dediging had hier weinig moeite 
mee. Wij langs de kant veel meer, 
want het was soms wel hachelijk 
om te zien dat alles op het laatste 
moment klopte. Na verschillende 
kansen gehad te hebben via Dani-
tsja, Kiana en Isabelle kwam de bal 
van Kiana van links via Amber Rie-

chelman ineens doorgespeeld naar 
rechts waar Nancy ineens volkomen 
vrij door kon lopen en de bal heel 
beheerst in schoot. 0-1. Dit was te-
vens de ruststand en in de rust al-
leen verteld dat er bij de counters 
van VVZ’49 bij ons de hartslag een 
beetje van streek raakte, maar de 
meiden waren er niet erg van onder 
de indruk. In de tweede helft het-
zelfde verhaal. Kansen genoeg. Isra 
die op de lat schoot, een prima voor-
zet van Danitsja op Isra, die net niet 
de bal kon koppen, Danitsja die een 
paar verdedigers uitspeelde maar 
vergat te schieten, en dan de bekro-
ning, een prachtige slalom van Am-
ber Riechelman door de verdedi-
ging waarbij ze 4 verdedigers dol-
de en de bal gewoon over de doel-
lijn liep.0-2. Toen was de wedstrijd 
gespeeld en was het rustig uitspe-
len. Na het laatste fluitsignaal was 
er dus weer een record verbroken. 
6 wedstrijden gewonnen in de voor-
jaarscompetitie, en ook nog eens 
met goed en attractief voetbal!!!

Helaas heeft VOP ook gewonnen 
van Hoogland zodat de meiden nog 
steeds 4 punten achterstaan. Maar 
met nog twee wedstrijden te gaan is 
alles nog mogelijk.

Michael Woerden tweede 
in Zorg&Zekerheidcircuit
Mijdrecht - Met een tweede 
plaats in de Omloop van Noordwij-
kerhout heeft Veenloper Michael 
Woerden afgelopen zondag z’n 2e 
plaats in eindklassement van het 
Zorg&Zekerheidcircuit veilig ge-
steld. Michael finishte in deze hard-
loopcyclus - met in totaal 7 wedstrij-
den - achter Nederlands Kampioen 
bij de Masters Oscar de Kuijer.
Het Zorg&Zekerheidcircuit is de 
laatste jaren uitgegroeid tot een be-
grip bij hardlopers in de regio Lei-
den en omgeving. Bij de 7 wedstrij-
den, waaronder de 10 Engelse Mijl 
in Uithoorn, komen per wedstrijd 
gemiddeld 1200 lopers. Het lijkt er 
nu zelfs op dat de organisatie het 
aantal wedstrijden wil uitbreiden tot 
8 met een loop aan de andere kant 
van de Amstel…
Michael en Frans Woerden weten 
deze lopen al jaren te vinden, maar 
ook andere Veenlopers lijken nu 
de weg naar deze gezellige hard-
loopcyclus te hebben gevonden. In 
Noordwijkerhout stonden in totaal 8 
lopers van de Mijdrechtse atletiek-
vereniging aan de start.
De lopers van de halve marathon 
kregen een prachtige – enigszins 
geaccidenteerde -  ronde voorge-
schoteld door de duinen en langs 

de in bloei staande bollenvelden. 
Michael Woerden liep deze halve 
met de ‘handrem’ in verband met de 
marathon van Utrecht van komende 
week. Z’n 1.15.34 was desondanks 
ruimschoots voldoende voor een 
2e plaats in de daguitslag en een 
zelfde klassering in het totaalklas-
sement. Z’n broer Frans nam ook 
aan alle 7 wedstrijden van het cir-
cuit deel. Hij finishte in het bij tijd en 
wijle warme Noordwijkerhout in een 
tijd van 1.26.17; dezelfde tijd als een 
dag ervoor tijdens de Geinloop in 
Driemond (maar tegenwoordig gro-
tendeels over het grondgebied van 
De Ronde Venen). Martien Lek en 
Jos Bunschoten liepen gezamenlijk 
naar een tijd van 1.36.15.
Op de 10 kilometer stonden ook vier 
Veenlopers aan de start. Het geheel 
vernieuwde parkoers was 450 meter 
langer dan de aankondiging deed 
vermoeden. Mark Baas liep naar 
een tijd van 44.01. Henny Kooijman 
zat precies 2 minuten achter hem 
46.01. Henny Buijing finishte in een 
tijd van 46.25. Henny kon vooral zeer 
tevreden terugkijken op z’n doorde-
weekse 5000 meter op de baan van 
AV Aalsmeer. Hij liep hier een prima 
20.45. Yvonne Buijing volbracht haar 
10,45 km in 1.19.15.

Jongens D2 HV Mijdrecht 
(weer) kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag zijn 
de mannen van de D2 weer kam- 
pioen geworden. “Weer”, want het 
begint bijna gewoonte te worden 
dat dit al tijden prima hockeyen-
de team met enige regelmaat prij-
zen pakt. Nadat als Jongens 8D1 
het eerste zaalhockeyseizoen suc-
cesvol werd afgerond, moest een 

nieuwe uitdaging worden gezocht.  
Het idee werd geboren om dit 8-tal 
vervroegd door te schuiven naar de 
echte elftallen competitie. Vanaf 5 
maart mochten de jongens daarom 
voortaan hun kunsten vertonen op 
het grote, hele veld. Met “slechts”  
9 jongens in het eigen team moest 
overigens elke week een beroep 

Luc Verwijs derde bij 
kwartfinale NK
Wilnis - Luc Verwijs (11) uit Wilnis 
eindigde zaterdag 16 april in Wad-
dinxveen op een mooie en verdien-
de derde plaats bij een plaatsings-
wedstrijd voor het NK turnen. Zijn 
trainingsmaatje Niels van der Sluis 
werd vierde. Hiermee stromen zij 
ruimschoots door naar de halve fi-
nale van het Nederlands Kampioen-
schap eind mei.
Luc turnt bij turnvereniging TOOS 
in Waddinxveen en komt dus uit in 
het district Zuid-Holland. Dit jaar 
doet hij voor het eerst mee bij de 
pupillen, en wel in de tweede divi-
sie. Twintig jongens gingen zaterdag 
de strijd aan met elkaar. De eerste 
twaalf zouden doorstromen naar de 
halve finale van het bondskampi-
oenschap. Bij een eerdere kwartfi-
nale in maart eindigde Luc net naast 
het podium; dit weekend was hij er-
op gebrand om die medaille wel 
mee te pikken.
Daarvoor had hij vooral heel hard 
geoefend op een salto uit de brug, 

een moeilijk element dat lang nog 
niet alle jongens beheersen. Be-
hoorlijk zenuwachtig maar vooral 
ook heel gemotiveerd begon hij aan 
dat toestel. Niet alleen de salto luk-
te, maar ook de rest van de oefening 
zag er superstrak uit. Goed voor een 
score van 16.65, de hoogste van al-
lemaal. 

Hoogste scores
Het was ook een mooie opste-
ker voor de rest van de wedstrijd. 
Want ook op vloer (18.00) en sprong 
(19.20) noteerde Luc daarna de 
hoogste scores van het veld. Zijn 
maatje Niels was vooral goed op 
voltige (18.70), waar Luc helaas een 
kleine misser maakte. Ook op rin-
gen maakten de jongens in hun en-
thousiasme een fout. Na een aan-
tal mooie (spreid)hoeksteunen kre-
gen ze zoveel vaart in hun zwaaien 
dat ze allebei vielen bij de afsprong, 
de een voorover en de ander op zijn 
gat. 

Bij de prijsuitreiking was het nog 
even spannend. Maar met een pun-
tentotaal van 106.15 stond Luc ste-
vig op de derde plek en mocht hij 
de bronzen medaille mee naar huis 
nemen. Het verschil met de winnaar, 
die aan het begin van het seizoen 
nog ver voor hem eindigde, was de-
ze keer maar twee punten. Zowel 
Luc als Niels gaan zich nu opmaken 

voor de halve finale op 21 mei in 
Zwijndrecht. Daar komen 48 turners 
uit het hele land onderling uitmaken 
welke 14 er mee mogen doen aan 
de finale.

Spannend en uitdagend maar ge-
zien de vooruitgang die ze boeken 
en de mooie wedstrijd van afgelo-
pen zaterdag zeker niet onmogelijk!

worden gedaan op een aantal inval-
lers vanuit J8D2, wat echter door de 
soepele medewerking van coaches 
Yvette Gorter en Jan Prins geen en-
kel probleem vormde: vanuit een 
pooltje met Bart Vroegop, Floris 
Whitton, Maarten Woudstra, Tho-
mas van der Vuurst en Arthur Prins, 
konden wekelijks drie mannen wor-
den meegenomen.
De eerste 5 wedstrijden werden 
keurig gewonnen. Rivaal Qui Vi-
ve deed niet onder, maar speel-
de bij Saxenburg gelijk en morste 
daar dus twee punten. En juist de-
ze Qui Vive mannen zouden we ont-
moeten tijdens de laatste wedstrijd. 
Een echte kampioenswedstrijd dus 
waaraan we begonnen met 2 pun-
ten voorsprong en waarin dus mi-
nimaal 1 punt gehaald zou moeten 
worden. En dat dit niet vanzelf zou 

gaan werd snel duidelijk: Mijdrecht 
had in de eerste helft de betere kan-
sen, maar als die dan niet worden 
benut blijft de tegenstander in de 
wedstrijd en kijk je na een coun-
terdoelpunt tegen een onverwach-
te 0-1 achterstand aan. In de rust 
moesten daarom een aantal afspra-
ken nog maar eens worden her-
haald en werd het team opnieuw 
op scherp gezet. Gewoon gaan hoc-
keyen, d.w.z. de bal het werk la-
ten doen, overtal situaties uitspelen 
door te blijven passen en de achter-
hoede van Qui Vive geen tijd meer 
geven om uit te verdedigen, waren 
de belangrijkste aandachtspunten.
Na een nog wat aarzelend begin 
van de tweede helft kantelde de 
wedstrijd dan toch: in een kwartier 
tijd werd de 0-1 achterstand omge-
bogen in een 3-1 voorsprong. Eerst 
zorgde de 1-1 uit een solo van Hu-
go Moorthaemer voor bevrijding en 
daarna kreeg het hele team vleu-
gels. Opeens werden alle duels ge-
wonnen, heersten Luke Mulder, 
Ivo Adema en Max van der Meu-
len weer achterin, waardoor Tobi-
as Smit en Jochem van den Barg op 
het middenveld beter gingen spe-
len en konden Thijs Gasse en Flo-
ris Berkelder hun doelpuntjes mee-
pikken.
Keeper Rick Velle moest nog een 
paar keer optreden, maar hield het 
doel tijdens een spaarzame Qui Vive 
aanval  verder keurig schoon. 
Omdat “een wedstrijd gewoon uit-
spelen” niet echt bij deze man-
nen past, kon nog een tweetal 
Mijdrechtse doelpunten worden 
genoteerd. Met de uiteindelijk 5-1 
werd het krachtsverschil goed in 
beeld gebracht en bestond er geen 
enkele twijfel meer over wie zich de 
terechte kampioen mocht nomen. 

Taart voor hockeymeisjes E1
Mijdrecht - Zaterdag 16 april 2011 
speelden de meiden van HVM E1 
hun laatste competitie wedstrijd.
Tot nu toe hadden ze geen wed-
strijd verloren, dus de medailles en 
de taart stonden al klaar.

Maar eerst een partijtje hockeyen! 
Tegenstander is Hoorn.
Het wordt een spannende wedstrijd, 
het gaat gelijk op. Op een gegeven 
moment is de stand 3 -3.
Maar na goed samenspel kunnen 
de meiden uit Mijdrecht de wed-
strijd winnend af sluiten, 5-3  en zijn 

ze ongeslagen kampioen . Erg knap, 
want ze spelen in de hoogste klas-
se AA !! 

Daarna met de medaille om taart 
eten in het clubhuis! De coaches 
Claudia en Christiaan worden be-
dankt , evenals Marjan voor het flui-
ten en trainen.

Ook werd een leuke teamfoto uitge-
deeld als herinnering.
Amber, Judith, Julia, Lisa, Mara, 
Susan en Valerie jullie zijn een TOP 
team !!!




