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Zie advertenties
elders in de krant

Alles gaat fout: ‘operatie kaalslag’, nieuw fi etspad en 
papiercontainers

Wethouder Schouten ligt 
fl ink onder vuur

De Ronde Venen - Inwoners van 
de gemeente De Ronde Venen kun-
nen voortaan zelf delen van open-
baar groen onderhouden. Om dit 
mogelijk te maken, heeft het colle-
ge van B en W een aantal uitgangs-
punten vastgesteld. Met het zoge-
noemde adoptiebeleid wordt invul-
ling gegeven aan zowel de wens van 
de gemeente als van inwoners om 
openbaar groen door inwoners te 
laten onderhouden. Jammer alleen 
dat de laatste maanden door het 
zelfde college  een enorme kaalslag 
is goedgekeurd en er heel wat mooi 
openbaar groen is verdwenen. Er is 
niet echt veel meer te ‘onderhou-
den’. Er zal eerst weer groen moeten 
worden aangeplant. In het persbe-
richt van het college staat te lezen: 
“Met de uitgangspunten of spelre-
gels kunnen inwoners zelf voor een 
stukje groen in hun directe omge-
ving zorgen, dat wel voor iedereen 

toegankelijk blijft. De gemeente on-
dersteunt hierbij. Om beter zicht te 
krijgen op hoe de gemeente hierbij 
het beste kan helpen, welke wen-
sen en behoeften er zijn en aan wel-
ke vormen van groenonderhoud in-
woners willen meewerken, wordt 
met een pilotperiode van een jaar 
gestart”, aldus het college. 

Contact
“Geïnteresseerden (groepen van) 
inwoners die openbaar groen wil-
len onderhouden, kunnen contact 
opnemen met de afdeling Groen-
beheer en hun ideeën kenbaar ma-
ken. Bewoners die eerder al hun 
ideeën voor het zelf onderhouden 
van openbaar groen hebben aan-
gegeven, worden door de gemeen-
te benaderd. Aan de hand van de 
uitgangspunten bekijkt de gemeen-
te de aanvragen en worden nadere 
afspraken met elkaar gemaakt. Zo 

is bijvoorbeeld niet al het openbaar 
groen geschikt voor adoptie, bomen 
zijn uitgesloten, chemische midde-
len mogen niet gebruikt worden en 
minimaal twee adressen moeten 
meedoen om de voortzetting van 
het onderhoud te garanderen. Het 
college van B en W vindt het be-
langrijk dat inwoners actief kunnen 
bijdragen aan hun eigen leefomge-
ving en wil zoveel mogelijk meewer-
ken aan de wensen en ideeën voor 
het groenonderhoud. Het adoptie-
beleid door inwoners is onderdeel 
van het Groenbeleid waarin onder 
andere ook het beheer door bedrij-
ven en afspraken met vrijwilligers-
groepen worden verwerkt. Inwo-
ners die een deel van het openbaar 
groen willen adopteren kunnen 
contact opnemen met de afdeling 
Groenbeheer via groen@deron-
devenen.nl of via telefoonnummer 
0297-291616”, aldus het college.

Na eerst openbaar groen te hebben verwijderd

Nieuw idee college: Onderhoud 
openbaar groen door inwoners

Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
hebben beleidsmedewerkers van 
de provincie Utrecht en van de ge-
meente De Ronde Venen, onder lei-
ding van Loek Welther-secretaris/
directeur van het recreatieschap 
Vinkeveense Plassen met als schip-
per Henk Boonstra, eveneens werk-
zaam bij genoemd recreatieschap, 
een vaartocht gehouden op de Vin-
keveense Plassen met als doel de 
diverse in de plassen liggende le-

gakkers te bekijken. De Belangen 
Vereniging Vinkeveense Legakkers 
werd vertegenwoordigd door be-
stuurslid Ton Richter. Gaande de 
discussie over het al of niet, en zo ja, 
hoe de legakkers behouden moe-
ten blijven werd duidelijk dat ieder-
een vond dat de akkers niet verlo-
ren mochten gaan. Het probleem is 
de fi nanciering die daarvoor nodig 
is. Dat het Recreatieschap dit niet 
meer kan behappen werd even-

eens duidelijk. De meeste akkers 
zijn particulier eigendom hetgeen 
perspectief biedt. Indien de recrea-
tiemogelijkheden voor de betreffen-
de eigenaren gewaarborgd worden, 
zullen deze ook willen investeren in 
het behoud van hun eigendom. De 
E.H.S en de ganzenproblematiek 
kwamen eveneens aan de orde. 
Al met al een geslaagde middag 
waarbij eenieder een duidelijk beeld 
van de Vinkeveense Plassen kreeg.

Recreatieschap nodigt provincie en Belangen 
Vereniging Vinkeveense Legakkers uit

Schipper Henk Boonstra vergezeld door Pieter Scholten en Loek Welther.

De Ronde Venen -  Het gaat niet 
echt goed met het functioneren van 
wethouder Schouten in de Ronde-
veense gemeenteraad. Sinds hij als 
parttime wethouder is aangetreden 
is er niets, maar dan ook niets echt 
goed gegaan. Elke vergadering, of 
het nu een commissievergadering is 
of een raadsvergadering, steeds op-
nieuw komt hij in het nauw. Steeds 
opnieuw komt hij niet uit zijn woor-
den en krijgt hij weinig steun van 
zijn collega-wethouders en zeker 
ook niet van zijn coalitiepartners 
CDA, VVD en PvdA/GroenLinks. De 
enige die hem nu en dan steunt en 
zelfs soms redt is de burgemeester 
die als voorzitter van de raad een 
paar keer ingreep. Het is precies zo-
als Ferry Mulder, politiek analist in 
Ferry’s visie dit afgelopen weekend 
in zijn blog schreef: “Een ernstig be-
schadigde wethouder Schouten is 
de oogst van de commissie Publieke 
Werken van afgelopen woensdag. 
Dat is de enige conclusie die ge-
trokken kan worden. Kees Schou-
ten is aangeschoten wild. Schou-
ten opereert onhandig, communi-
ceert slecht en mist een soort poli-
tieke radar. Hij heeft een natuurlijke 
neiging om zichzelf voortdurend in 
de politieke problemen te brengen.”

Fietspad
Het klopt precies. Wethouder 
Schouten heeft de afgelopen maan-
den alleen maar excuses moeten 
aanbieden, niet alleen aan de raad, 
maar ook naar burgers toe. Hij heeft 
regelmatig moeten toegeven dat za-
ken niet zijn gegaan zoals zij had-

den moeten gaan en hij moest daar 
werkelijk nu en dan diep voor door 
het stof. Het begon met ‘opera-
tie kaalslag’. Zonder de raad erin te 
kennen werd veel openbaar groen 
verwijderd. Burgers en raad op 
tilt. De wethouder moest gedwon-
gen worden de rest van zijn plan-
nen terug te nemen en te stoppen 
met waar hij mee bezig was. Duide-
lijk werd in deze zaak wel dat deze 
wethouder amper wist wat de amb-
tenaren gepland hadden. Volgende 
plan van wethouder Schouten: de 
aanleg van een fi etspad op de oude 
spoorbaan in Vinkeveen. In de com-
missievergadering bleek al, dat ook 
dit voorstel van de wethouder niet 
met gejuich werd binnengehaald 
en tijdens de behandeling in de ge-
meenteraad staakten de stemmen 
en moet het in de eerstvolgende 
raad weer op de agenda. Gevolg: hij 
zal nog meer beschadigen.

Papiercontainers
Vorige week woensdag werd zijn 
nieuwe plan Groenbeleid behan-
deld in de commissie. Na heel 
veel en lang gepraat bleek dat ook 
dit voorstel het niet zou redden in 
de gemeenteraad. Ook hier weer 
de oorzaak: het was weer niet zo-
als het met de raad was bespro-
ken. Dezelfde avond, nog een voor-
stel van zijn hand: de invoering van 
papiercontainers. In een tijd waar-
in op alles bezuinigd moet worden 
wil wethouder Schouten voor maar 
liefst 450.000 euro papiercontai-
ners gaan aanschaffen. Ook hier-
op kwam zware kritiek van vereni-

gingen, kerken en scholen die een 
groot deel van hun inkomsten za-
gen verdwijnen. Maar ook de frac-
ties hadden er geen goed woord 
voor over. Even leek het erop dat 
ook dit voorstel zou worden terug-
gegeven aan de wethouder, maar 
dat vonden de fracties blijkbaar te-
veel voor deze toch al zo beschadig-
de wethouder. Het presidium moest 
maar uitmaken of het in raad komt. 
Dit is voor deze wethouder eigenlijk 
nog erger dan in één keer terugge-
ven. De fracties laten de wethouder 
gewoon bengelen.

Wolven
Ook hierover weet Ferry het heel 

goed te verwoorden in zijn visie: 
“Het is treurig dit te moeten consta-
teren, want Kees Schouten is een 
uitermate vriendelijke man, die met  
groot enthousiasme en persoonlij-
ke inzet zijn functie uitoefent. Maar 
daar redt hij het niet mee. De raad 
is een roedel wolven en die hebben 
bloed geroken en zijn nu op jacht 
naar een prooi.” En dat is onze re-
dactie met Ferry eens. Bijna zou je 
denken dat het een soort opgezet 
plan is. Hadden we niet twee full-
time en twee parttime wethouders? 
Schouten is een parttime wethou-
der. Is er niet een maand geleden 
‘geregeld’ dat een van de twee part-
time wethouders fulltime werd en 
dat was niet Schouten. De raad was 
daar niet zo heel blij mee, want drie 
wethouders vinden ze eigenlijk wel 
genoeg. Wel, ze zijn aardig op weg 
om tot drie wethouders terug te 
gaan. Als wethouder Schouten wijs 
is houdt hij de eer aan zichzelf. 



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 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 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

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

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om om-
gevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Koppeldijk 8 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0200 11-4-2012
 op het voorgeveldakvlak 
Papehof 35 Wijzigen van huidige vergunning  Bouwen W-2012-0197 7-4-2012
 d.m.v. wijzigen kozijnen en 
 realiseren van een kelder 
Voetangelweg 2a Slopen van een bijgebouw Slopen W-2012-0189 5-4-2012
Voetangelweg 2a Bouwen van een bedrijfswoning Bouwen W-2012-0190 5-4-2012
Voetangelweg 9 Wijzigen van de huidige functie  Bouwen W-2012-0196 7-4-2012
 en indeling van de stallingruimte 
Zorgvrij 11 Realiseren van een opbouw  Bouwen W-2012-0199 10-4-2012
 op bestaande garage 

mijdrecht
Barnsteen 23 Realiseren van een erker Bouwen W-2012-0193 9-3-2012
Cornelis Uitbreiden van een woning met  Bouwen W-2012-0192 6-4-2012
Beerninckstraat 59 een aanbouw aan de achtergevel 
 en carport aan de zijgevel 
Bozenhoven 16 Realiseren van een winkel  Bouwen W-2012-0198 6-4-2012
 met appartement 
Buitenkruier 14 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0188 5-4-2012
 op het voorgeveldakvlak 
Houtzaagmolen 87 Vervangen van een blokhut Bouwen W-2012-0201 11-4-2012

vinkeveen
Breeveld 6 Plaatsen van een tuinhuis en hek Bouwen W-2012-0202 12-4-2012
Conincksmeer 57 Verwijderen van een beschoeiing  Slopen W-2012-0191 5-4-2012
 van asbest golfplaten 
Uitweg 35 Ophogen van grasland Melding water  W-2012-0195 5-4-2012
  oppervlakte-
  waterlichaam 
  brengen of eraan 
  onttrekken
  Werk uitvoeren 
Waverveensepad 23 Vestigen van een kapsalon RO Afwijken  W-2012-0194 2-4-2012
 bij de woning bestemming 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet 
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 GeweiGerde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omge-
vingsvergunning zijn geweigerd:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

de hoef
De Hoef Westzijde 33  Weigering na heroverweging Bouwen W-2011-0310 30-3-2012
(naast) aanvraag inzake bouwen van  Afwijken
 een onderheide betonvloer bestemming 

vinkeveen
Winkeldijk 19a R34 Weigeren verzoek inzake het  Bouwen W-2011-0261 2-4-2012
 bouwen van een schuur met 
 afdak en prieel 

 vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 20 april 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de 
ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

straatnaam aard van het project/inrichting activiteiten  aanvraagnr.

baambrugge
Indijkweg 7 Plaatsen van een tijdelijke woonunit  Bouwen  W-2011-0662
 voor een periode van 5 jaar Afwijken bestemming 

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

 verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.
    vergunning

abcoude
Gein-Zuid 60 Realiseren van bijgebouwen Bouwen W-2012-0120 5-4-2012
  RO afwijken 
  bestemming 
Oldenhoff 30 Wijzigen van een gevel Bouwen W-2012-0089 3-5-2012
De Weert 1 Vervangen van een overkapping Bouwen W-2012-0059 5-4-2012
Winkeldijk 3-4 Kappen van bomen en struiken Kap W-2012-0097 5-4-2012

mijdrecht
Tienboerenweg 20b Realiseren van een brug Bouwen W-2012-0126 3-4-2012

vinkeveen
Vinkenkade 1a Onderheien van de vloer voortuin  Bouwen W-2012-0112 29-3-2012
 en garage 

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

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

datum evenement locatie activiteit

za. 2 juni 2012 Spinning4Life Raadhuisplein,  Versterkt geluid
10.00–17.00 uur  3641 EE Mijdrecht 

ma. 8 oktober 2012 Streetwise, verkeers- Wagenmaker t.h.v. Vlinderbosschool,  Gedeeltelijke afsluiting
09.00–12.00 uur educatiefevenement 3648 HB Wilnis  Wagenmaker

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeen-

tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 
08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze 
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenemen-
tenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen met telefoonnummer 0297 29 16 
71 en/of 0297-291835.

 drank- en hOrecawet
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang 
van 19 april tot en met 31 mei 2012 bij de balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en 
vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor rijvereniging en ponyclub de slotruiters, gevestigd Oude dijk 8, 

1391 kp abcoude. 
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging schrif-
telijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge beden-
kingen bij afdeling Omgevingszaken.

 tijdelijke plaatsinG cOntainer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 april 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 
en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan dhr. J. Meijer vergun ning hebben 
verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Bonkelaar in Mijdrecht. Dit in verband met het afvoeren van 
sloopafval etc. aan de Bonkelaar 41 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 26 april 2012 tot en met 10 
mei 2012. Het werkadres en het adres van de tijdelijke plaatsing container is bonkelaar 41, 3642 cn mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als 
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieube-
heer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  Mw. Beemster voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1200 liter, op het adres Gein-Zuid 13, 

1391 GT Abcoude;
-  M. van der Wilt voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Oude dijk 1a, 1391 kp 

abcoude;
-  L. Bogaard voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-noord 88b, 1391 hz 

abcoude;
-  M. Gijzen voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-noord 54, 1391 hw ab-

coude;
-  L. Verweij voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1000 liter, op het adres botshol 25, 1391 

hp abcoude;
-  J.P. van Schaick voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 2500 liter, op het adres voetangel-

weg 3, 1391 hj abcoude;
-  Waternet, Poldergemaal Pondskoekersluis voor het reinigen van de maaltocht door middel van een krooshekrei-

niger, op het adres kromme mijdrecht naast nr. 26, 1426 ab de hoef;
-  Shell station ‘Mijdrecht’ voor het vervangen van de LPG afleverzuil en uitbreiden vloeistofdichte voorziening, op 

het adres mijdrechtse zuwe 2, 3641 pG mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen 
naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breu-
kelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken op 
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de 
milieudienst, bereikbaar op telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 26 april 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 april 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmel-

den tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@de-
rondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Eigendom, zeggenschap en beheer Duurzame energievoorziening Westerheul IV, raadsvoorstel 0018/12.
 In de nieuwbouwwijk Westerheul IV wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd in de vorm van een warm-

te/koude opslag. De gemeente De Ronde Venen heeft als eigenaar de realisatie en technische instandhouding van 
deze duurzame energievoorziening aan Kropman aanbesteed. Onderzoek heeft plaatsgevonden naar het eigendom, 
de exploitatie en het beheer van de energievoorziening. Hiertoe zijn drie varianten onderzocht te weten verkoop, re-
gie op afstand en strategisch partnerschap, met een voorkeur voor verkoop. Via dit voorstel worden de uitkomsten 
van het onderzoek toegelicht en wordt de raad geadviseerd er mee in te stemmen, dat de gemeente tijdens de aan-
legfase eigenaar blijft van de duurzame energievoorziening Westerheul IV, maar dat verkoop onmiddellijk na reali-
satie en aansluiting van de woningen mogelijk is. De duurzame energievoorziening wordt daarom zo ingericht dat 
deze zo goed mogelijk is te verkopen met een maximale opbrengst. Tevens wordt de raad via dit voorstel gevraagd 
te besluiten over het beschikbaar stellen van de noodzakelijke budgetten. 

5. Papiercontainers, raadsvoorstel 0015/12.
 Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van papiercon-

tainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De Ronde Venen 
nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het hergebruik van oud 
papier geoptimaliseerd. 

6. Nota kernenbeleid, raadsvoorstel 0012/12.
 De Beleidsnota Kernenbeleid geeft de visie weer van het college op het kernenbeleid en legt een basis voor de in-

vulling daarvan voor de rest van de collegeperiode en de periode daarna. In deze nota wordt uitgewerkt hoe de ge-
meente het kernenbeleid in de diverse kernen wil vormgeven. Wat zijn de rollen van de dorps- en wijkcomités, de 
bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waaronder de contactfunctionarissen. Hoe vindt de communicatie plaats met 
de kernen en wijken, welke resultaten worden verwacht etc.

7. Sluiting

 aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 26 april 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 april 2012.

agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 29 maart 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening Basisregistratie Personen (BRP), raadsvoorstel 0010/12)
 Deze verordening Basisregistratie Personen omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuis-

houding met ingang van 1 januari 2010. Dit was de start van verplicht gebruik van de BRP voor binnengemeentelijk 
gebruik, Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens 
betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen.

4b. Vaststelling bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV, raadsvoorstel 0016/12.
 Geadviseerd wordt het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd vast te stellen en daarmee de re-

alisatie van een centraal technische ruimte ten behoeve van de duurzame energievoorziening voor Westerheul IV 
mogelijk te maken op de groenstrook naast het gasontvangststation op de hoek Mijdrechtsedwarsweg/Voorbanc-
ken in Vinkeveen. 

4c.  Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12.
 De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentie-

voorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college 
van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschap-
pelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd.

4d. Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12.
 In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaan-

vragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst. De raad wordt 
voorgesteld dit beleidskader vast te stellen.

5. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
 Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik en 

Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een ge-
combineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad 
en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn begroot op e 258.000 
en een subsidie van e 100.000 is bij de provincie aangevraagd. Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk 
uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recreanten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en 
uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. (Dit onderwerp is rechtstreeks op de besluitnemen-
de vergadering geplaatst aangezien in de besluitnemende raad van 29 maart jl. de stemmen staakten.)

6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agen-

da van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting
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125e jaargang

oplAgE: 16.300

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. 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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 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.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met lange 

haren en pluimstaart met ringen; hij heeft een gekleurd bandje om.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor 

en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is 
lang en slank.

- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-
den dieren als u uw huisdier vermist.

Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte 

bef.
- Vinkeveen, Demmerik: beige konijn. 
- De Kwakel, Drechtdijk: Twee zwart-witte katten. Eén poes heeft wit 

om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte voetjes; zij 
draagt een bandje van de Dierenbescherming. Het katertje heeft 4 
witte voetjes een wit befje en een wit vlekje onder zijn kin.

- Vinkeveen, Demmerik: bruin konijn.
- Waverveen, Botsholsedijk: rode kat.
- Waverveen, recreatiegebied: konijn.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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!

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!

Zaterdag 2 juni
CHAZZ!!!

Mooie muziek, een keur aan ge-

weldige musici, een heerlijke am-

biance in de tuin van Boerde-

rij Stroomzicht aan de Kromme 

Mijdrecht, Westzijde 50 in De 

Hoef. Heerlijke hapjes, eten en 

drankjes dragen bij aan de ge-

weldige sfeer. De presentatie van 

het muziekfestival is in handen 

van niet minder dan Jan Dou-

we Kroeske, bekende presenta-

tor van tv programma’s zoals o.a. 

Jules Unlimited, maar ook te ho-

ren op de radio. Hij werd vooral bekend door zijn muziekprogramma’s 

zoals de 2 Meter sessies. De tv versie was te zien bij de VARA, NPS, 

RTL 5, Veronica en Cultura. Chazz heeft met Jan Douwe Kroeske een 

kanjer in huis gehaald. Veel musici zullen ’s middags voor u optreden. 

De liefhebbers krijgen ook zelf de kans om te drummen! ’s Avonds is 

o.a. de AMC Big Band weer van de partij met een spetterend optre-

den. Het wordt een prachtige dag. Schrijf het festijn in uw agenda! In 

de voorverkoop kosten de entreekaarten 15 euro. Bestel ze nu vast 

via onze website www.chazz.nl. Een leuk cadeautje voor Moederdag! 

De opbrengst van de dag wordt besteed aan de goede doelen van de 

Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen in Guatema-

la, Kenia, Nepal, Tanzania. De vrijwilligers die een jaar lang hard werk-

ten om dit topmuziekfestival mogelijk te maken zullen u van harte wel-

kom heten.

Nel Bouwhuijzen

Namens het bestuur van SOS De Ronde Venen

Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking De Ronde Venen

Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl

sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994

Krachten gebundeld door 
Rondeveense fysiotherapeuten
De Ronde Venen -In De Ronde Ve-
nen zijn, verdeeld over drie praktij-
ken, collega fysiotherapeuten werk-
zaam volgens de methode Mobili-
zing Awareness®. Regelmatig over-
leg en intervisie heeft hen doen be-
sluiten om deze methode meer be-
kendheid te geven.

Wat is Mobilizing Awareness®?
Letterlijk vertaald betekent Mobili-
zing Awareness® het in beweging 
brengen van je bewustzijn. Mobili-
zing Awareness® is een eenvoudige, 
doordachte, pijnvrije behandelwijze 
die zich kenmerkt door rustige oefe-
ningen, die gebaseerd zijn op de na-
tuurlijke manier van bewegen. Na-
tuurlijk bewegen leerden wij in on-
ze eerste levensjaren, maar door on-
ze manier van leven, werken, pijn of 
doorgemaakte blessures/ziektes 
pasten wij onze manier van bewe-
gen aan en gingen deze aanpassin-
gen/compensaties als ‘normaal’ er-
varen. Om deze natuurlijke patronen 
weer te herstellen en terug te krijgen 
in ons bewustzijn worden er oefe-
ningen en beweegpatronen aange-
reikt. In ‘the Daily Cat Stretch’ leert 
u deze beweegpatronen. Het uitvoe-
ren hiervan neemt ongeveer 10-15 
minuten in beslag. Tijdens de oefen-
momenten ontstaat zo een merkba-
re verandering in lichaamshouding, 
bewegingspatronen, ademhaling en 
emoties. Deze algehele verbetering 
van het lichamelijk functioneren 
zorgt vaak voor goede resultaten. 
De methode is toepasbaar op het 
volledige spectrum van het mense-
lijk bewegen en kan door jong en 
oud uitgevoerd worden. In deze me-
thode wordt gekeken naar het ‘hele 
systeem’. In deze benadering staat 
niet de beïnvloeding van een aan-
doening, maar van iemands indivi-
duele gezondheid centraal. Mobi-
lizing Awareness® leert de deelne-
mer vooral opnieuw bewust te wor-

den van zijn/haar lichaamsbewegin-
gen en wat de effecten van veran-
deringen hierin zijn.
In de drie praktijken zal de cur-
sus Mobilizing Awareness ®aan-
geboden worden door Puck Bek-
kers (praktijk Muusse en van Deu-
dekom), Brigit van Beek (praktijk 
voor fysiotherapie van Beek & Val-
kenberg) en Joke Besançon (prak-
tijk voor fysiotherapie Hoofdweg). 
De cursussen lopen zoveel mogelijk 
parallel. Voordeel: als iemand een 
avond of middag niet aanwezig kan 
zijn, is er de mogelijkheid de les in 
dezelfde week op een andere loca-
tie alsnog te volgen. 

Voor wie is deze cursus bedoeld? 
In principe kan iedereen deelnemen 
aan de cursus. Jong, oud, mensen 
met en zonder gezondheidsproble-
men, maar ook iedereen die bewust 
met zijn/haar lichaam bezig wil zijn.
 De cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van een uur waarin met name 
‘the Daily Cat Stretch’ aangeleerd 
gaat worden. Eenmaal aangeleerd 
zal het dagelijks 10-15 minuten tijd 
nemen om deze oefeningen te doen. 

Start cursus
Puck Bekkers: maandag 14 mei en 3 
september 19.30-20.30 uur, Croon-
stadtlaan 3a, Mijdrecht. Birgit van 
Beek: woensdag 23 mei en 5 sep-
tember 19.30-20.30 uur, Baambrug-
se Zuwe 8, Vinkeveen. Joke Besan-
çon: donderdag 5 juli (in verband 
met vakantie een ‘tussengroep’)en 6 
september 13.30-14.30 uur, Hoofd-
weg 48a, Mijdrecht. 

Inlichtingen en aanmelden
Puck Bekkers: 06-53378138, 
bekkerspuck@gmail.com. 
Brigit van Beek: 0297-263428. 
brigitvanbeek@dezuwe8.nl. 
Joke Besançon: 0297-285199, 
praktijk@fysiotherapiehoofdweg.nl 

Nieuwe zanggroep zoekt leden voor:

Gezellige Weense 
concerten voor ouderen
Regio - Steeds meer ouderen voe-
len zich eenzaam tegenwoordig en 
daar wil de nieuwe zanggroep ver-
andering in brengen. De concerten 
zullen vooral in zorgcentra en buurt-
huizen gegeven worden. Het pro-
gramma zal bestaan uit: operette-
melodieën, musical en Nederlandse 
meezingnummers. 
Twee solisten, met ervaring, hebben 
zich al aangemeld maar de groep 
streeft naar een aantal van twaalf 
tot veertien zangers, van wie mini-

maal vijf heren. Enige zangervaring 
met operette en musical wordt wél 
op prijs gesteld. Zeer waarschijnlijk 
zijn de repetities in Uithoorn. Zingen 
is een fijne ontspanning, vooral als 
je de ouderen daar een plezier mee 
doet. Tevens zoekt de groep een 
pianist(e) voor de begeleiding. 
Vanaf september zijn de eerste re-
petities voor het gevarieerde pro-
gramma. Heb je interesse, zingen of 
begeleiden, bel: 0629283733 of mail: 
c.oskam33@kpnmail.nl

matrassen

boxsprings

lattenbodems 
slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

Hilversum • Vaartweg 4 • 035 - 6247194

Utrecht • Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven • Julianalaan 43 • 030 - 2287451

Mijdrecht • Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Vrijdag koopavond

Wakker Worden!

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



Nieuwe Meerbode - 18 april 2012 pagina 5

Mijdrecht - Het openingsfeest van speeltuin ‘De Meijert’ trok afgelopen 
zaterdag naar schatting meer dan tachtig kinderen en vele volwassenen. De 
jeugd speelde de hoofdrol die middag. Een paar buurtkinderen gingen wet-
houder Kees Schouten voor op het nieuwe ‘avonturenpad’ en de rest van 
de kinderen volgde. Daarna stelde zich een lange rij kinderen op om met de 
wethouder aan een touw te trekken en het naambord te onthullen.
Daarop staat speeltuin ‘De Meijert’ in vrolijk gekleurde en speels dansen-
de letters met kinderen eraan en eromheen tegen een zonnige achtergrond. 
Het bord eronder maakt nog eens dubbel duidelijk dat het om een speel-
veld gaat en geen uitrenplek voor honden. De nieuwe toestellen zijn zater-
dag grondig uitgetest. Vooral op toestellen waar je evenwichtsgevoel voor 
nodig is, waren veel kinderen steeds in beweging.

Ideeën realiseren
Dat voorbeeld heeft wethouder Kees Schouten goed opgevolgd. Op de fiets 
kwam hij naar het park in informele outfit en hij was zo sportief om het com-
plete circuit af te leggen zonder hulp. Na die inspanning hielp een flinke rij 
kinderen met een lang touw hem het laken van het bord te trekken. De ou-
ders uit de buurt kregen zijn complimenten voor hun initiatief. “Als gemeen-
te willen we inwoners graag een rol laten spelen bij veranderingen. Gewel-
dig dat we met elkaar nu deze ideeën van buurtbewoners zelf hebben kun-
nen realiseren. Dit zijn echt uitdagende toestellen die wel wat souplesse 
van je vragen om ze de baas te worden. We hopen dat iedereen uit de om-
geving blij is met het ontwerp. Nu wil ik direct een oproep doen aan ieder-
een om een oogje in het zeil te houden en het park samen mooi te houden 
zonder zwerfvuil of poep.”

Avonturenpad
De wethouder bedankte woningcorporatie GroenWest voor de financiële 
bijdrage. Ook heeft de corporatie meebetaald aan de vernieuwde speelplek 
aan de Prinses Marijkelaan, waar wel huurwoningen staan. “Voor het be-
lang van een wijk willen wij ook over de straten met ons bezit heen kijken. 
Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is als zoiets wordt gerealiseerd 
samen met allerlei mensen uit de buurt”, verklaart Ger Buijs, vestigingsma-
nager locatie Mijdrecht.
“Als andere bewoners elders net als deze ouders zo betrokken zijn en zo 
goed voorbereid hun wensen aangeven, wil de gemeente waar mogelijk 
graag faciliteren”, vult Marcel Wolswijk aan als projectleider wijkgericht 
werken. Het college wil deze wijkgerichte aanpak uitbreiden door meer 
overleg met bewoners, ook in andere delen van De Ronde Venen.
Het terrein is flink veranderd: het veld is vrij vlak en goed gedraineerd. Als 
het gras hoger is, komt er een doeltje bij. De nieuwe houten toestellen staan 
in een vrij zonnig deel en zijn goed zichtbaar vanaf de Heemraadsingel en 
Ridderschapsstraat. Volgens de wensen van ouders voor een ‘avonturen-
pad’, schommel en speeltorentje met glijbaantje voor de kleinsten ontwierp 
ambtenaar Ronald Schoots als beheerder speelplekken de huidige inrich-
ting. 

Spijkerpoepen
De organiserende vrijwilligers van de Heemraadsingel en Ridderschaps-
straat waren zaterdag blij verrast met de enorm gezellige drukte. “Zoveel 
mensen had ik nooit verwacht. Alle kinderen zijn zo leuk aan het spelen, 
het gaat allemaal gewoon vanzelf goed”, constateerde een van hen tevre-
den. De vrijwilligers hadden het terrein extra feestelijk ingericht met grote 
trossen ballonnen en felgekleurde vlaggetjeslijnen als vrolijke versiering en 
allerlei extra spelletjes verspreid over het gras. Overal waren kinderen ac-
tief: op de toestellen, met zaklopen, Twister, voetballen, blikgooien, of spij-
kerpoepen tot koekhappen en spekkie happen. Al ging dat laatste het snel-
ste vanuit de schaal…
Een flinke groep kinderen had zaterdag overduidelijk veel plezier in en van 
het park, precies zoals bedoeld voor het openingsfeest en de toekomst.

Grote drukte bij feestelijke opening speeltuin ‘De Meijert’

Actief op avonturenpad in het park
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Historisch boek over 
Vinkeveen verschenen
Mijdrecht - Onder grote belang-
stelling van talrijke leden van de 
Historische Vereniging De Proosdij-
landen werd in de hal van Rabobank 
Rijn en Veenstromen aan Bozenho-
ven dinsdag 10 april jl. het langver-
wachte boek ‘Vinkeveen, van Dem-
merik tot Waverveen’ gepresen-
teerd. Het gaat hier om een uitga-
ve van de stichting Proosdijer Publi-
caties van de Historische Vereniging 
De Proosdijlanden. Het boek vertelt 
in woord en beeld over de vorming 
van het landschap, aangebrachte 
veranderingen door Moeder Natuur 
en niet in de laatste plaats vanwege 
het ploeteren door ontginners, da-
terend vanaf bijna duizend jaar ge-
leden. Ook beschrijft het de bewo-
ners in hun wijze van werken, het 
belijden van hun geloof en overige 
zaken die speelden in het dagelijks 
leven in vroeger eeuwen. Het dorp 
moderniseerde in de vorige eeuw, 
al ging dit langzaam. Uit de twintig-
ste eeuw worden onder meer de cri-
sistijd en de periode van de Twee-
de Wereldoorlog beschreven. Van 
na 1945 dateren de nieuwe woon-
wijken, sportvelden, scholen en ker-
ken. Er is in al die tijd zoveel ge-
beurd dat het bijna niet in één boek-
werk kon worden samengebracht. 
Toch is dat gelukt, maar het heeft 
wel de nodige zweetdruppels van 
de medewerkers gekost. De schrij-
vers, illustratoren, correctoren en de 
drukker, onder redactie en bezielen-
de leiding van Dick van Wees, heb-
ben waarlijk een schitterend boek 
het licht doen zien. Zij verdienen 
een groot compliment! In zijn wel-

komstwoord bedankte de voorzitter 
van de vereniging, Jaap Meulstee, 
terecht Van Wees en al degenen die 
hebben bijgedragen bij de totstand-
koming van dit boek. Niet in de laat-
ste plaats schonk hij aandacht aan 
de sponsors die de verschijning van 
het boek mogelijk hebben gemaakt, 
waaronder de Rabobank, het Ronde 
Venen Fonds, de firma J. van Walra-
ven, SC Johnson Europlant e.a.
Het boek is een juweel voor de boe-
kenkast, maar vooral ook een ge-
not om er inhoudelijk kennis van te 
nemen. Bijna 400 pagina’s (!) histo-
risch materiaal over het veendorp 
met de zo herkenbare lintbebou-
wing. Een prachtige uitgave (for-
maat 30 x 22 cm), rijk geïllustreerd 
in kleur en zwart-wit, met een ste-
vige linnen band en fraaie stofom-
slag. Waard om het zelf zo snel mo-
gelijk te kopen of aan iemand ca-
deau te geven die geïnteresseerd is 
in de (oude) geschiedenis van Vin-
keveen en omstreken.

Passie
Het eerste exemplaar werd dinsdag-
avond door voorzitter Jaap Meul-
stee overhandigd aan burgemees-
ter Maarten Divendal. Die was zeer 
vereerd met deze geste en dat hij 
als aangetreden burgemeester op-
nieuw kennis mocht maken met een 
vereniging, nu een die passie voor 
geschiedenis van De Ronde Venen 
aan de dag legt. Eerder was hij bij 
diverse andere verenigingen op be-
zoek geweest in de regio waarbij het 
hem was opgevallen dat die allemaal 
een sterke betrokkenheid aan de 

dag legden. Hij vond het belangrijk 
dat geschiedenis wordt opgetekend 
om door te geven aan komende ge-
neraties. Deze geven op hun beurt 
invulling aan hun eigen geschie-
denis om die weer aan de volgen-
de generaties kenbaar te maken. Zo 
blijven herinneringen levend en kan 
de ontwikkeling van het menselijk 
bestaan worden gevolgd. Hij zei toe 
het boek graag te zullen lezen waar-
toe de zomervakantie zich bij uit-
stek zou lenen. Al doende zal hij als 
nieuwkomer in deze gemeente op 
die manier steeds meer aan de weet 
komen over de regio die zo rijk is 
aan cultuur en historie. Het tweede 
boek werd overhandigd aan de di-
recteur van Rabobank Rijn en Veen-
stromen, Ruud van der Vliet, evenals 
tot slot een exemplaar aan Dick van 
Wees die het boek naar zijn zeggen 
al kende… Na de officiële presenta-
tie kreeg het verloop van de avond 
het karakter van een reünie waar le-
den ter plaatse het boek konden ko-
pen. Onder het genot van een hap-
je en een drankje werd in een ge-
zellige sfeer nog nagepraat over het 
boek en de totstandkoming ervan, 
maar ook als een ideaal moment be-
nut om elkaar weer eens te zien en 
te spreken. Met dank aan de Rabo-
bank voor deze bijzonder geslaag-
de avond.

Het fraai uitgevoerde boek ‘Vinke-
veen, van Demmerik tot Waverveen’ 
kost 32,50 euro en is verkrijgbaar bij 
de locale boekhandels, maar het is 
ook rechtstreeks te bestellen via de 
website www.proosdijlanden.nl.

Woning kopen? Er is meer mogelijk dan je denkt:

Ga eens praten met Financiële 
Diensten Mijdrecht!
Mijdrecht - Monique en Bart zitten 
samen op de bank naar het nieuws 
te kijken. Het is kommer en kwel, fi-
nanciële crisis hier, instortende hui-
zenmarkt daar. Als het nieuws is af-
gelopen slaat Monique (26) een 
harde zucht: “Nou, dat samenwo-
nen kunnen we wel vergeten.” Ze 
hebben elkaar leren kennen toen ze 
buren werden in een gebouw met 
kleine huurappartementen. Bart 
(27) ziet het plan om samen te gaan 
wonen ook somber in en heeft het 
er een dag later over met een vriend 
in de kroeg. Hij zegt: ”Je weet toch 
nooit wat er allemaal mogelijk is? 

Ga eens praten bij Financiële Dien-
sten Mijdrecht, daar ben ik ook ge-
weest.”

Het lijkt onhaalbaar
Bart denkt er nog eens over na en 
neemt voorzichtig een kijkje op een 
huizensite. Er zijn best wat leuke 
huizen te vinden in De Ronde Ve-
nen, maar die zijn allemaal rond de 
220.000 euro. Dat lijkt hem met de 
huidige rentes en kosten onhaal-

baar, maar wie niet waagt, die niet 
wint.

Toch een afspraak
Bart maakt een afspraak en neemt 
een sceptische Monique mee naar 
een afspraak bij FDM. Monique wil 
dolgraag samenwonen maar durft 
niet eens naar huizen te kijken, 
bang dat ze een veel te leuk huis 
ziet dat ze niet kunnen betalen.
Monique en Bart nemen hun sa-
larisstrookjes mee naar FDM. Mo-
nique werkt als office-manager bij 
een accountant en Bart werkt al een 
aantal jaren in de bouw. Beiden ver-
dienen 2100 euro bruto per maand.

Er kan meer dan je denkt
Theo Vergeer van FDM doet het in-
takegesprek. Hij luistert naar de 
wensen en twijfels van Monique en 
Bart. Hij inventariseert hun situatie
grondig en maakt dan een reken-
voorbeeld waaruit blijkt dat een huis 
kopen van 220.000 euro best tot de 
mogelijkheden behoort!
Met de huidige rente is een huis 
çmet kosten koper 230.000 euro en

dat is voor Monique en Bart maan-
delijks prima te betalen. Dat bete-
kent dat Monique en Bart onge-
veer 700 euro per maand netto zul-
len gaan betalen. In de berekening 
is zelfs rekening gehouden met een
eventuele toekomstige gezinsuit-
breiding, waarbij één van de twee 
minder kan gaan werken.

Alles is rond
Als Monique en Bart weer buiten 
staan, weten ze niet hoe snel ze 
naar huis moeten fietsen. Zoeken 
op de huizensites! Na een aantal 
bezichtigingen hebben ze hun keu-
ze laten vallen op een leuke eenge-
zinswoning, midden in Mijdrecht. 
Na een tweede gesprek bij Theo 
Vergeer is alles rond en kunnen ze 
hun handtekening zetten onder het 
koopcontract! 
Wilt u meer weten? U vindt FDM 
aan het Burgemeester Haits-
maplein 29 in Mijdrecht. U kunt 
ook bellen voor een afspraak en/
of gratis advies: 0297-273037, mai-
len naar: info@fidice.nl of hun site:  
www.fdmijdrecht.nl bezoeken.

Verenigingen, kerken, scholen en raad voelen er weinig voor:

Gemeente wil papiercontainers
invoeren op vrijwillige basis
De Ronde Venen - Zoals u reeds 
in onze krant heeft kunnen lezen, 
heeft wethouder Schouten een plan 
op tafel gelegd om in de gemeen-
te De Ronde Venen papiercontai-
ners in te voeren. In een tijd waarin 
de gemeente miljoenen tekort komt, 
ze hun begroting amper rond krij-
gen en er werkelijk op alles bezui-
nigd moet worden, wil deze wethou-
der maar liefst 450.000 uit gaan ge-
ven voor alleen al de aanschaf van 
de papiercontainers. En werd er-
om gevraagd? Nee, door niemand. 
Eens per maand haalt de gemeente 
het papier op en voor de rest wordt 
er veel papier ingezameld door 
clubs, verenigingen, sportverenigin-
gen, kerken en scholen. Zij kunnen 
van deze opbrengst wat extra din-
gen doen voor hun club of kerk of 
vereniging. Iedereen is daar geluk-
kig mee. Maar dan als donderslag 
bij heldere hemel komt wethouder 
Kees Schouten met een plan: ‘We 
gaan papiercontainers invoeren’. 
Vorige week woensdag werd dit 
voorstel behandeld in de commis-
sie en werd in ieder geval duidelijk 
dat sportclubs enz. er op zijn zachtst 
gezegd ‘ niet blij van worden.

‘Roomser dan de paus?’
De voorzitter van voetbalvereniging 
Hertha vertolkte duidelijk hoe clubs 
en verenigingen er over dachten: 
“Waarom moeten wij altijd room-
ser zijn dan de paus. Terwijl in Na-
pels, een stad van ruim 4 miljoen 
inwoners dus ¼ van de totale Ne-
derlandse bevolking, zijn afval on-
gesorteerd al maanden op straat 
dumpt, uiteindelijk een Nederlands 
bedrijf vindt die het wel naar Neder-
land brengt zodat het daar onge-
sorteerd verbrand kan worden, ma-
ken wij ons zo’n 50 kilometer ver-
derop druk over wat papier dat over 
straat waait voordat het 2 wekelijks 
wordt opgehaald en over wat papier 
wat verdwijnt in de containers van 
het restafval. Dat laatste zal ook blij-
ven gebeuren als er papiercontai-

ners komen. De mensen pakken nu 
eenmaal hun etensresten in papier 
mede omdat het anders , omdat het 
maar 1x in de 14 dagen opgehaald 
wordt vreselijk gaat stinken. 

Kul verhaal
Betreffende het economisch belang 
voor de gemeente dat is natuurlijk 
een kul verhaal. Men verwacht, vol-
gens de diverse streekkranten en 
waarom zou ik die niet geloven, een 
meeropbrengst voor de gemeen-
te van 13000 euro per jaar en dat 
bij een investering van 465.620 eu-
ro. Nu ben ik al weer een tijdje van 
school af, maar gelukkig heb ik le-
ren rekenen zonder een machientje 
dus kom ik tot de conclusie dat men 
35 jaar nodig heeft om de investe-
ring eruit te krijgen en dan maar 
aannemen dat die containers ook 
35 jaar meegaan wat ik sterk be-
twijfel, dus dan duurt het nog lan-
ger: ergo van economisch belang is 
totaal geen sprake. Nee erger nog, 
heeft u enig idee wat een vervui-
ling je krijgt bij het maken van al die 
containers. Daarnaast moet u ook 
rekening gaan houden dat er toch 
steeds minder papier in omloop zal 
komen. Post NL ontslaat niet voor 
niets mensen. Er wordt steeds min-
der post aangeleverd mede door het 
digitale gebeuren, kranten worden 
dunner of verdwijnen omdat er min-
der advertenties aangeleverd wor-
den.

Compenseren
Waar ik ook niet optimistisch over 
ben is wat er gaat gebeuren met de 
verenigingen en kerken. U schrijft 
wel dat de gemeente drie jaar lang 
de verenigingen wil compenseren, 
maar dan. Moeten wij dan zomaar 
de contributie met ruim 25 euro ver-
hogen en dat buiten de normale 
contributieverhogingen i.v.m. de ho-
gere kosten elk jaar van veldhuur, 
elektra, gas,water, afdracht aan de 
KNVB enz enz. om. Dat zal beteke-
nen dat voor vele ouders de contri-

butie niet meer is op te brengen en 
dus hun kinderen van de verenigin-
gen af zullen halen en dat betekent 
dat die kinderen dan maar op straat 
moeten gaan spelen met alle gevol-
gen van dien. Ik doe daarom een 
dringend beroep op u om het voor-
stel nog eens goed tegen het licht 
te houden. Als u toch besluit over 
te gaan tot aanschaf van de contai-
ners zal er slechts één winnaar zijn 
en dat is niet de gemeente maar SI-
TA, maar de verenigingen, en ik mag 
aannemen dat die toch iets belang-
rijker zijn voor u, de grote verliezers”, 
aldus Harry van Genderen van Hert-
ha.

Ik hoef niet
Al snel bleek dat ook de diverse 
fracties er weinig inzagen. Toen de 
wethouder duidelijk maakte dat het 
niet verplicht was, maar op vrijwil-
lige basis, lieten diverse aanwezige 
raads- en commissieleden bij voor-
baat al weten zo’n container niet te 
willen. Alle fracties, niet één uitge-
zonderd, vonden het niets: “Te duur, 
waarom nu? Waar haalt de wethou-
der dat geld vandaan?” Het werd 
weer een langdurig heen en weer 
gepraat. Fracties die het niets vin-
den. Een wethouder die niet goed 
uit zijn woorden komt en die geen 
enkele echte steun ondervindt van 
de aanwezige ambtenaren. Even zag 
het er naar uit dat het hele plan naar 
de prullenbak zou verdwijnen, maar 
uiteindelijk durfden de VVD en 
PvdA het niet aan en zeiden: “Nou, 
als de wethouder voor de behande-
ling nu eens antwoorden kan geven 
en meer informatie dan misschien...” 
De stemmen staakten. Vier partij-
en wilden het voorstel terugverwij-
zen (CDA, Lijst 8, RVB en SVAB) en 
vier twijfelden (PvdA/D66, CU en de 
VVD). Besloten werd dat de fractie-
voorzitters in het zogeheten presidi-
um nu gaan beslissen of het wel of 
niet in de raad behandeld gaat wor-
den deze maand. 
Wordt vervolgd dus...

Sing-In in The MIX
Uithoorn - Da Capo’s Popkoor or-
ganiseert op zaterdag 12 mei in Jon-
gerencentrum The MIX haar jaar-
lijkse Sing-In. Da Capo’s Popkoor 
zingt met veel plezier oude en nieu-
we popnummers.
Onder leiding van dirigent Floor van 
Erp kunnen belangstellenden deel-
nemen aan een repetitie plus op-
treden samen met het popkoor. De 
muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door pianist Colijn Buis, mo-
gelijk uitgebreid met een gitarist.
Voor mensen die graag zingen en 

dat eens in koorverband willen uit-
proberen is dit dé kans om hun ta-
lent samen met anderen te ervaren. 
Het enige dat je nodig hebt is plezier 
in zingen. En… je moet je kunnen 
laten leiden door de dirigent en de 
andere zangers en zangeressen. Als 
je graag zingt is dat meestal geen 
probleem! Er worden drie popnum-
mers ingestudeerd en later op de 
dag uitgevoerd: Rolling in the deep 
van Adèle, If you leave me now van 
Chicago en Don’t stop believin’ van 
Steve Perry.

Het programma in vogelvlucht: van-
af 9.30 uur ontvangst, om 10.00 uur 
beginnen de repetities onderbroken 
voor een lunch. Om 15.00 uur wordt 
het concert voorbereid dat om 16.00 
uur gegeven wordt. Bij het concert 
staat u met het koor op het podi-
um en zitten in de zaal mensen die 
u zelf kunt uitnodigen.
De kosten bedragen 35 euro per 
deelnemer.

Verdere informatie en inschrijving 
op de website: www.popkoor.nl.
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WELKOM IN HET HART VAN DE RONDE VENEN Gastvrij & Gezellig

HANS WINTER BRILLEN

DE LOODS CASUAL FASHIONLA FAROLA VLAAIERIE EN LUNCHROOM

“Laat de zomerzon maar komen,” aldus Jan 
van der Neut (foto) die zijn schoenenwin-
kel samen met zijn vriendin Lin al in die 
sfeer heeft gebracht. De complete zomer-
collectie aan schoenen en toebehoren is 
binnen en beschikbaar voor liefhebbers.

Walk Inn in de Mijdrechtse Passage is een 
(inloop)winkel met trendy schoenen voor 
dames, heren en kinderen. Voor de dames 
onder andere enkellaarzen, dichte pumps, 
maar ook pumps met open teen, pumps met 
plateauzool en niet al te hoge sleehak, open 
sandalen en een assortiment hippe kleurige 
badslippers voor de zomer. Waar de mode dit 
jaar heel kleurrijk is doen bepaalde collecties 
schoenen daar niet voor onder. Voor de he-
ren zijn er sportieve schoenen, vanaf ‘vans’ tot 
‘sneakers’, maar ook schoenen die passen on-
der sportieve kleding. Helemaal in is de boot-
schoen onder een stoere spijkerbroek. Walk 
Inn heeft ze. Terug van weggeweest zijn de 
schoenen (booties) van het merk Palladium. 
Het schoenenmerk wordt gezien en ervaren 
als ‘een beleving’. Met Palladiums dames- en 

herenschoenen wordt meteen gedacht aan 
de klassieker: de canvas halfhoge bootie die 
de robuustheid combineert met een lichtge-
wicht schoen. Deze werd ook gebruikt door 
het Franse Vreemdelingenlegioen. Ze zijn in 
de winkel verkrijgbaar. De laatste jaren zijn 
er andere modellen dames- en herenschoe-
nen ontwikkeld, gebaseerd op het klassieke 
model van Palladium, maar kennen leuke va-
riaties. Nog steeds wordt deze klassieker ge-
dragen door avonturiers en ontdekkingsreizi-
gers. Er zijn ook kinderschoenen van dit merk.
Walk Inn, zoals de naam al aangeeft, nodigt u 
uit eens (vrijblijvend) binnen te lopen.

Al 43 jaar specialist in brillen, waarvan 36 
jaar in winkelcentrum De Lindeboom. Waar 
oprichter Hans Winter destijds de aanzet 
gaf wat is uitgegroeid tot een gerenom-
meerde brillenzaak, geven Rolf Koot, Henk 
Straver en Chris Remigius u vandaag de 
dag het beste advies en zorgen voor een 
bril op maat.

Oogmeting wordt ter plaatse uitgevoerd.
U vindt er een aparte collectie brilmonturen 
die vaak uniek zijn en met passie zijn vervaar-
digd. Soms zelfs enkele stuks met de hand! 
Werkelijk iets aparts. Maar ook brillen van een 
hoogwaardige kwaliteit met oog voor mode. 
Rolf Koot (foto): “Wij willen trendsetter zijn, 
geen trendvolger. Om die reden gaat bij ons 
de vergelijking met bijvoorbeeld collega’s uit 
een ‘keten’ dan ook niet op. Wij onderschei-
den ons in bijzonder mooie brillen, waaronder 
heel exclusieve. Tevens is er een zeer ruime 

keuze uit een collectie prachtige kinderbril-
len. Wij leveren ook duikbrillen op sterkte, 
beeldschermbrillen en veiligheidsbrillen.” Van-
zelfsprekend gaat het ook om de optiek in de 
bril, de glazen, van bijvoorbeeld Varilux Physio 
2.0. Die bieden een gegarandeerd scherp ge-
zichtsveld voor het meest optimale zicht over 
het hele vlak op alle afstanden, voor elke leef-
tijd en iedere sterkte afwijking. Hierbij geniet 
je ook echt van het ‘fi jne vrije kijken’. De erva-
ring heeft dat aangetoond. Beslist de moeite 
waard er in de winkel meer informatie over te 
vragen.

Hans Winter Brillen heeft sinds enige tijd een 
samenwerkingsverband met oogziekenhuis 
Zonnestraal. Wie wordt doorverwezen naar 
Zonnestraal kan tweewekelijks op afspraak 
daarvoor bij Hans Winter terecht voor oog-
onderzoek. Als u een (mooie) bril nodig heeft 
weet u nu waar u moet zijn.

WALK INN TRENDY FOOTWEAR

Nu nog in de Molenhof gevestigd, straks in 
de Dorpsstraat, gaat De Loods Casual Fa-
shion door met het aanbieden van trendy 
collecties vrijetijdskleding voor dames en 
heren. De Loods off reert een breed scala 
aan betaalbare vrijetijdskleding voor jon-
geren en jonge volwassenen van (hoofdza-
kelijk) de merken PME Legend, Only, Vero 
Moda en Pieces.

De talrijke klanten worden in hun keuze bij-
gestaan door de charmante medewerksters 
Daniëlle en Tony (foto). Inmiddels is er ook 
van het merk Outfi tters Nation een kleding-
hoek voor tieners in de winkel opgezet. Voor 
jongens en meisjes in de maten 140 tot 176. 
Dat wordt naar verwachting net zo’n succes-
volle collectie als die van PME Legend (Pall 
Mall) waar veel vraag naar is. Daarvan heeft 
eigenaar Ron Wijburg als een van de eerste 
winkels in ons land een shop-in-shop gemaakt 
en meteen maar voorzien van een nieuw en 
bijpassend interieur. Verder is er voor de man-
nen een nieuw kledingmerk bijgekomen van 
het Deense merk Jack & Jones. Het gaat hierbij 
om spijkerbroeken, shirts, (bedrukte) T-shirts, 
sweaters, jacks, long shorts en zelfs speciale 
schoenen. Kortom, een hele mooie en brede 
collectie. Cool, relaxed en zelfverzekerd zijn 

de eigenschappen die horen bij dit jeanslabel. 
De Jack & Jones man zoekt graag de grenzen 
op en haalt iedere dag het maximale uit zijn 
leven. Samen met de beste jeansproducen-
ten uit Italië creëert Jack & Jones jeanswear 
in perfecte fi ttings. De inspiratie voor iedere 
collectie wordt geput uit onder andere rock-
muziek, authenticiteit en het stadsleven.
Dus heren Rondeveners!!... Voor de komen-
de vrijdagavond biedt De Loods Pall Mall
T-shirts aan uit de nieuwe collectie voor € 25.-.
(normaal €39,95).

Twee gelegenheden onder één dak op het 
Haitsmaplein in koopcentrum Mijdrecht. 
Ideaal om na het boodschappen doen jezelf 
een moment rust te gunnen, heerlijke koffi  e 
met iets lekkers te bestellen, te lunchen of
’s avonds een hapje te eten.

De Vlaaierie biedt een keuze uit écht ambach-
telijk en vers bereide Limburgse vlaaien, groot 
van formaat en in een enorme verscheiden-
heid. Met harde Wener bodems, krokant of 
vlaaibodem. Het grootst gevarieerde aanbod 

in de regio! Om meteen op te eten of mee te 
nemen. Bestellen kan ook. Net zo gevarieerd 
zijn de verschillende soorten heerlijke kof-
fi e met garnituur. U kunt binnen zitten, maar 
bij mooi weer ook op het terras. Deze zomer 
presenteert de Vlaaierie eveneens heerlijk Itali-
aans schepijs! In de aangrenzende lunchroom 
kunt u een prettig geprijsde lunch gebruiken. 
Tot de specialiteiten behoren de Panini tosti’s 
van de grill volgens eigen recept en saté. Er zijn 
warme en koude lunches in een grote variëteit. 
Iets te drinken erbij? De drankenkaart helpt u 
bij uw keuze. Voor een keur aan vers belegde 
broodjes om op te eten of mee te nemen bent 
u hier ook aan het goede adres. Prijzen nodi-
gen uit om binnen te stappen, een of meer 
broodjes te kopen en uw knorrende maag te-
vreden te stellen.

Liefhebber van tapas? Ook daarvoor kunt u bij 
Farola terecht. Bekijk de uitgebreide tapas- en 
hapjeskaart voor warme en koude tapas. Van-
zelfsprekend kunt u hier ’s avonds dineren. Er 
is keuze uit voorgerechten, hoofdgerechten en 
desserts, plus een kindermenu. Tot slot presen-
teert La Farola een kleine kaart, inclusief bor-
relhapjes. ’s Avonds open tot 22.00 uur. Danny 
en Yvonne (foto), Mahmoud, Natasje, Kim en 
Natalie heten u van harte welkom!
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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

Een vogel met veel
noten op zijn zang 

Die eerste overrompelend 
mooie lentedag zat ik natuur-
lijk in het zonnetje in de tuin. 
Het was zo vroeg in maart 
dat nog maar een paar vo-
gels goed op zang was. In de 
verte hoorde ik een zanglijster 
uit volle borst te keer gaan. 
Wat dichterbij probeerde een 
vink zich te herinneren hoe 
hij ook al weer het best de 
dames het hoofd op hol kon 
brengen, maar de goede slag 
had hij nog niet te pakken. Een 
van de eerste vogels die de 
lente aankondigt is de heg-
genmus. En jawel, genietend 
van het zonnetje hoorde ik er 
twee hun mooie lied zingen, 
heel anders dan het schelle 
gepiep van huismussen en 
ringmussen. De heggenmus is 
dan ook geen familie, al doet 
zijn naam anders vermoeden. 
Dit is een echte zangvogel die 
zoveel mogelijk verschillende 
hoge nootjes in een seconde 
of vier probeert te proppen, 
dan weer even lang zijn sna-
vel stijf dicht houdt om vervol-
gens een nieuwe recordpo-
ging te doen. Dan kun je hem 
ook goed zien, want het liefst 
doet hij dit ergens hoog aan 
het uiteinde van een tak. Het 
verendek op zijn rug lijkt ver-
raderlijk veel op dat van een 
huismus. Het grote verschil zit 
hem in het koppie. Bij het man-
netje huismus zijn duidelijke 
zwarte vlakken te zien terwijl 
het vrouwtje het voornamelijk 
bij bruintinten houdt. Bij de 
heggenmus overheersen juist 

gedistingeerde grijze vlakken. 
Als de heggenmus niet aan 
het zingen is, is hij veel moei-
lijker te spotten. Hij zit het liefst 
wat verscholen in heggen of 
struiken. Daar vlak bij in de 
buurt kunt u hem vaak ook stil-
letjes over de grond zien strui-
nen, op zoek naar insecten in 
de zomer, maar in de winter 
ook naar zaden.

Want dat is heel bijzonder aan 
dit beestje. In de zomer pro-
fi teert hij van de rijkdom aan 
insecten, reden waarom al die 
trekvogels onze contreien uit-
zoeken om te komen broeden. 
In de winter schakelt hij over op 
een dieet met zaden. Daarvoor 
past hij zelfs zijn ingewanden 
aan. Wat je al niet doet om niet 
twee keer per jaar dat hele stuk 
te hoeven vliegen! Op deze 
prachtige ochtend kon ik ook 
een stille heggenmus goed 
bewonderen. Met een bek vol 
nestmateriaal zat hij mij met 
zijn lichtbruine kraaloogjes 
onrustig aan te kijken. In het 
weelderige klimop achter mij 
had hij zijn nestje gepland en 
ik zat wat hinderlijk in de weg. 
We gaan elkaar de komende 
tijd dus nog veel zien!

Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids

(Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er weer een na-
tuurgidsenopleiding! Zie de 
website voor meer informatie.)

Smit Schoenen
Meest comfortabele wandel-
schoen van de wereld
Mijdrecht - Lekker lopen, waar u 
maar wilt, zo lang u maar wilt… Dat 
wil toch iedereen! StretchWalker 
maakt het mogelijk: een vederlichte 
schoen met een revolutionaire zool. 

De zool zorgt voor een perfecte af-
wikkeling van uw voet, waardoor het 
lopen vanzelf lijkt te gaan.
Kom de StretchWalker nu vrijblij-
vend proberen op de StretchWal-

Autopuzzelrit brengt 2.000 euro op voor Maatje voor Twee

Veel belangstelling voor Lenterit 2012

Mijdrecht - De negende Lente-
rit, die afgelopen zondag 15 april 
plaatsvond, is opnieuw een suc-
cesvol evenement geworden. Cir-
ca 125 deelnemers, verdeeld over 

42 equipes, verschenen ondanks 
de frisse en wat grijze wolken, aan 
de start van deze recreatieve auto-
puzzeltocht voor het hele gezin. Na 
afl oop van de rit konden er niet al-

leen mooie prijzen voor de winnaars 
worden uitgereikt, maar ook de ac-
tie ‘Maatje voor Twee’ van Stichting 
De Baat was een winnaar.
De deelnemers kregen hun aanwij-
zingen in de vorm van een ‘strip-
verhaal’ met bolletjes en pijltjes. 
Wie dat goed volbracht kreeg een 
prachtige route van ca. 100 km 
via o.a. Nederhorst, Weesp, La-
ren, Eemnes en Loosdrecht voorge-
schoteld met de fi nish op het Bur-
gemeester Haitsmaplein. De teams 
met de minste strafpunten (de puz-
zelrit volledig juist verreden, goe-
de tijdrit en een perfect uitgevoerde 
behendigheidstest) mochten zich 
winnaar noemen en voor hen wa-
ren door sponsors fraaie prijzen be-
schikbaar gesteld. 
De eerste prijs ging naar het team 
Eric Edinhoven met 4,20 strafpun-
ten. De eerste prijs is een weekend 
elektrisch rijden in een spectacu-
laire TESLA sportauto. Bovendien 
werd de wisseltrofee toegekend. 
De tweede prijs was voor het team 
Michel Rooting met 5,08 strafpun-
ten. Team Winters (6.06 strafpunten) 

won de derde prijs. De tweede en 
derde prijs is een Tyrenet ‘winter tri-
al’ op het circuit in Lelystad. Boven-
dien werd er dit jaar een Rode Lan-
taarn prijs toegekend aan het team 
Yvonne de Bruin. Zij ontvingen een 
speciale Wagner spuit. 

Concours d’Elegance
De deelnemers met een klassieke 
auto dongen mee in een ‘Concours 
d’Elegance’ waar de prijs werd toe-
gekend aan de meest bijzondere 
deelnemende klassieker. De des-
kundige jury selecteerde een Por-
sche 356 uit 1965 van het team 
Arnold Hoogenhout. Deze prijswin-
naars ontvingen een Rendez-Vous 
diner cheque. 

Cheque
Na afl oop van de Lenterit maakte 
Henny van Nieuwkerk van de orga-
niserende Lionsclub Mijdrecht-Wil-
nis bekend dat de Stichting De Baat 
voor het project Maatje Voor Twee 
de positieve opbrengst van 2.000 
euro in ontvangst mag nemen.
Symbolisch werd een cheque over-
handigd aan Carolien Harbers die 
een uitleg had gegeven over het 
doel van Maatje voor Twee. Maatjes 
helpen zelfstandig wonende inwo-
ners van De Ronde Venen die be-
hoefte hebben aan ondersteuning.

Lionsclub Vinkeveen en Waverveen organiseert:

Vrijdag en zaterdag plantenmarkt 
bij het winkelcentrum
Vinkeveen - Wegens het enorme 
succes van voorgaande jaren or-
ganiseert Lionsclub Vinkeveen en 
Waverveen weer haar plantenmarkt 
komende vrijdag 20 en zaterdag 21 
april. Net als vorig jaar zal de ver-
koop plaatsvinden bij het winkel-
centrum in Vinkeveen op het plein-
tje bij de postbussen. Een grote ver-
scheidenheid aan planten zal weer 
worden aangeboden, zowel eenjari-
ge als vaste planten. Van begonia’s 
en geraniums tot lavendel, hanging 
baskets en perkgoed, voor ieder wat 
wils om uw tuin of balkon mee op 
te fl euren.

Wat zijn de ingrediënten? 
Dankzij de samenwerking met tuin-
centrum Rijdes in Vinkeveen kun-
nen de kwaliteitsplanten tegen ver-
gelijkbare prijzen als in de tuincen-
tra worden aangeboden. Maar nu 

steunt u met uw aankoop een goed 
doel! Dit jaar zal namelijk een aan-
tal jongeren uit de Woongroep Vin-
keveen op de plantenmarkt mee-
helpen. Deze woongroep bestaat uit 
12 jongeren met een verstandelijke 
beperking die in november 2011 op 
de Prins Bernhardlaan 2 zijn komen 
wonen. De opbrengst van de plan-
tenverkoop zal dan ook besteed 
worden aan de inrichting van hun 
gemeenschappelijke tuin, zodat ze 
samen een gezellige eerste zomer 
in Vinkeveen kunnen beleven! Be-
gin het voorjaar dus goed, fl eur uw 
tuin op met het goede gevoel dat u 
tevens deze Lions activiteiten on-
dersteunt!
Lionsclub Vinkeveen en Waverveen 
ziet u dus graag op de plantenmarkt 
en wil tuincentrum Rijdes nogmaals 
hartelijk danken voor hun mede-
werking!

16 juni 
14.00 tot 21.00 uur

Oude Dorp Uithoorn

Nieuw: evenement op zaterdag 16 juni:

‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ 
op Marktplein/Wilhelminakade
Uithoorn - Op initiatief van de Li-
ons Club Uithoorn vindt op zaterdag 
16 juni a.s. voor het eerst ‘Culinair 
Uithoorn aan de Amstel’ plaats op 
het Marktplein/de Wilhelminakade.  
Maar liefst twaalf gerenommeer-
de restaurants en cateraars uit Uit-
hoorn en omgeving zullen acte de 
présence geven. Het Marktplein zal 
sfeervol worden omgetoverd in een 
groot culinair terras met daar om-
heen luxe pagodetenten, alwaar de 
restauranthouders door middel van 
kleine hapjes en drankjes hun me-
nu’s zullen presenteren.

Doel 
Het doel van dit evenement is een 
breed publiek uit Uithoorn en om-
geving kennis te laten maken met 
wat restaurants en cateraars op cu-
linair gebied te bieden hebben. Met 
muntjes, die speciaal voor deze ge-
legenheid zijn gemaakt en ter plaat-
se zijn te verkrijgen, kunnen bezoe-
kers gerechtjes en drankjes kopen. 
Een deel van de opbrengst van de 
muntjes gaat naar het goede doel. 
In dit geval voor de Stichting Aktivi-
teitenFonds Lions Club die opkomt 
voor de belangen van de Uithoorn-

se jeugd. Daarnaast wordt de op-
brengst voor dit goede doel vergroot 
door sponsoring van diverse onder-
delen van het evenement. Donaties 
zijn uiteraard ook meer dan welkom. 

Muzikale omlijsting
Op de rivier de Amstel zal vóór het 
culinaire terras een groot ponton in 
het water worden geplaatst voor ar-
tiesten en koren die deze culinaire 
happening muzikaal zullen opluiste-
ren. Verschillende artiesten en ko-
ren hebben zich al aangemeld voor 
een belangeloos optreden. 

Hier zijn nog enkele plekken be-
schikbaar, dus als u of uw koor 
zich wil aanmelden kan dat via Fred 
Ohm. 
Naast de gemeente Uithoorn, de 
politie en de brandweer, die ook be-
langeloos hun medewerking heb-
ben toegezegd, hebben verschillen-
de bedrijven uit Uithoorn en omge-
ving d.m.v. sponsoring onderdelen 
als de ponton en de inrichting van 
het culinair terras ondersteund.

Deelnemende restaurants 
en cateraars
In totaal presenteren maar liefst 12 
restaurants zich op hoog niveau aan 
het publiek. De inschrijvingen zijn in 
volle gang en met de laatste kandi-
daten wordt druk gesproken. De fi r-
ma Lek Bloemenservice uit De Kwa-
kel zal zorgdragen voor de decora-
tieve inrichting van het culinaire ter-
ras. 
Mocht u ook uw steentje willen bij-
dragen door middel van sponsoring 
of het kopen van muntjes, neem 
dan contact op met Fred Ohm, te-
lefoon: 06 23362618 van Lions Club 
Uithoorn, onder e-mailadres infor-
matie@culinairuithoornaandeam-
stel.nl. Via de Nieuwe Meerbode 
en de speciaal ontworpen website 
www.culinairuithoornaandeamstel.
nl wordt u in de komende weken op 
de hoogte gebracht met meer infor-
matie over de deelnemende restau-
rants, de muzikale invulling en ver-
dere ontwikkelingen rondom het 
evenement ‘Culinair Uithoorn aan 
de Amstel’.  
Lions Club Uithoorn rekent op een 
groot aantal bezoekers waardoor 
de opbrengst voor de Stichting Ak-
tiviteitenFonds Lions Club met als 
bestemming Uithoornse/Kwakels 
jeugd fl ink hoog zal worden.

ker promotiedag, vrijdag 27 april 
van 11.00 tot 16.00 bij Smit Schoe-
nen in Mijdrecht. Op deze specia-
le dag komt het StretchWalker-team 
uitleggen wat StretchWalker pre-
cies is en kunt u proefl open op de-
ze schoen. Hiermee verdient u zelfs 
een heerlijke traktatie. StretchWal-
kers combineren het beste van twee 
werelden: Japanse zoolinnovatie en 
Xsensible Inside stretchtechnologie 
is samengesmolten in een revolu-
tionaire wandelschoen. Dankzij de 

rocker bottom bestaande uit twee 
zachte EVA delen en één verstevigd 
balanspunt zorgt voor u een auto-
matische afwikkeling van de voet. 
Lopen wordt gemakkelijker, aange-
namer en gezonder zonder dat er 
speciale training vereist is. Stretch-
Walker is vastbesloten om mensen 
over de hele wereld op een lekke-
re, gemakkelijke en gezonde manier 
te laten lopen. Dus kom vrijdag 27 
april bij Smit Schoenen te Mijdrecht 
proefl open en laat u overtuigen.
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Kleurrijk spektakel op een bijna professioneel niveau

Het VLC brengt ‘High School Musical’
Het VeenLanden College kent de 
traditie om elk jaar groots uit te 
pakken met het opvoeren van 
een musical. Dit jaar is de keuze 
gevallen op ‘High School Musical’.

De plot van de musical kan wor-
den gekarakteriseerd als een mo-
derne versie van Romeo en Ju-
lia. Het verhaal draait om twee 
highschool leerlingen, die beho-
ren tot elkaar rivaliserende clans. 
Troy Bolton (gespeeld door Stijn 
Hoogendoorn) is captain van het 
basketbalteam van de school. Ga-
briëlla Montez (Femke Kammin-
ga) is een mooie, maar beschei-
den leerlinge die uitblinkt in wis- 
en natuurkunde. Troy en Gabri-
ella doen allebei auditie voor 
een hoofdrol in de schoolmusical 
met als gevolg dat ze verdeeld-
heid binnen de school veroorza-
ken. Ondanks pogingen van an-
dere leerlingen om hun droom 
te dwarsbomen weerstaan ze 
echter de druk van hun achter-
ban. Sharpay (Tineke Splinter), 
een diva binnen de school, doet 
alles om de vriendschap tussen 
Troy en Gabriëlla te saboteren 

en zelf een hoofdrol in de musi-
cal te bemachtigen. Hierbij wordt 
ze geholpen door haar broer Ryan 
(Quincy Sedney). 

Een dans-, zang- en spelgroep be-
staande uit leerlingen van klas 
1 t/m 6 bracht het verhaal op 
prachtige wijze voor het voet-
licht. De live band en het licht- 
en geluidsteam (allemaal leerlin-
gen van de school) maakten het 
schouwspel compleet.

Beide voorstellingen van afgelo-
pen donderdag en vrijdagavond 
waren een doorslaand succes. 
Een daverend applaus, waar geen 
eind aan leek te komen, was de 
waardering voor talent, enthou-
siasme, maar ook samenwerking 
en doorzettingsvermogen. Drij-
vende krachten achter de musi-
cal, docenten Tamara Scheers en 
Jeroen Franssen, hebben het ook 
dit jaar weer klaargespeeld. Niet 
voor niets werden zij vrijdag-
avond, bij de huldiging van alle 
deelnemers, door conrector Car-
la Verwoerd extra in het zonne-
tje gezet. 



2e katern

Regio - Hoewel je het weer niet op 
bestelling kunt krijgen kan met ze-
kerheid worden gezegd dat de lente 
in de Franse Corrèze in deze perio-
de gelijk al bijna zomers is.
Lente in de Corrèze, de streek waar 
de mooie rivier de Dordogne door-

heen stroomt, is zeer aangenaam. 
Op 1000 km van Amsterdam ligt in 
deze gemoedelijke streek het pit-
toreske dorpje Saint Cirgues La 
Loutre. Wie van de nog niet zo heel 
erg toeristische Corrèze wil genie-
ten is van harte welkom bij het eni-

ge pension van het dorp: Auberge 
des Ruines de Merle. Hier vindt u 
nog de echte Franse gemoedelijk-
heid. Auberge des Ruines de Merle 
wordt gerund door oud-Aalsmeer-
der Jan Kinkel en is een pension dat 
de sfeer van de jaren vijftig ademt 
maar wel van de gemakken van de 
moderne tijd is voorzien.
Zo overnacht u in een van de zes 
kamers met luxe badkamer, geniet 
u van heerlijke streekproducten en 
wijn uit de buurt en kunt u tal van 
kanten op in de omgeving. Houdt u 
van wandelen, fi etsen (eigenaar Jan 
Kinkel is zelf fervent fi etsliefhebber), 
paardrijden of vissen? Dan is deze 
authentieke ‘stek’ zeker iets voor u. 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht.  Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Beetje vroeg misschien?
De Kwakel - Verbaasd zag 
ik nu al de kleine Grauwe 
gansjes bij de Boterdijk. Mis-
schien een beetje vroeg voor 
de tijd van het jaar. Maar als 
je dit ziet kun je het niet la-
ten om dit kleine spul even 
op de foto te zetten. 

Petra Hogendoorn, 
Uithoorn

Nieuw leven op de
zorgboerderij

De Kwakel - Vorige week donderdag 12 april is er een alpaca op de zorg-
boerderij geboren! Het is een merrie en haar naam is Saddle. Op dit mo-
ment zijn er elf alpaca’s aanwezig. Er zijn meerdere alpaca’s drachtig, dus 
Zorgboerderij Inner-Art hoopt binnenkort nog meer veulens te kunnen ver-
welkomen! De alpaca is familie van de lama en afkomstig uit Peru. Ze staan 
bekend om hun erg zachte en fi jne wol. Wanneer u zin heeft om Saddle of de 
andere dieren te bewonderen, bent u van harte welkom op elke woensdag 
en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur op Zorgboerderij Inner-Art aan de 
Vuurlijn 36. 

Annemijn Hoogendoorn

Bewoners Geradus Majella 
genieten van de bloesem
De Ronde Venen – Bloesem aan de 
bomen en bloesemtakken in Zorg-
centrum Gerardus Majella. De be-
woners bekeken de takken samen 
met een IVN-vrijwilliger en praatten 
met elkaar over het voorjaar. 
De foto’s die in de natuurkoffer van 
het IVN zaten werden eveneens be-
wonderd. De ene bewoner had op 
de foto’s een meerkoet met jonkies 
gezien, de  andere een eend met 
pulletjes. Ook bekeken de bewo-
ners foto’s van lammetjes in de wei 

en Pinksterbloemen die nu op tafel 
staan maar eigenlijk pinkenbloemen 
heten: ze bloeien als de pinken. Op 
de foto’s waren ook koeien te zien 
die voor het eerst na een lange win-
ter weer naar buiten gaan. 
Vervolgens werden met de IVN-
vrijwilliger de tijdschriften doorge-
bladerd om bloemen uit te scheu-
ren. De plaatjes werden opgeplakt 
en het resultaat was een prachtige 
collage! Komt u deze collage maar 
een keer bekijken!

Spetterend optreden stoere 
kids met coole dansen!
Mijdrecht - Donderdag 12 april 
heeft een aantal stoere kids van ver-
schillende scholen uit Mijdrecht de 
naschoolse activiteit streetdance af-
gesloten met een spetterend optre-
den. 
Zes weken lang kwamen de kin-
deren bijeen in de speelzaal van 
de Driehuisschool voor de cursus 
streetdance onder leiding van Edith 

Blok. Tijdens deze lessen werd er 
gewerkt aan een aantal stoere dan-
sen. Na zes weken hard werken 
werd de cursus afgesloten met een 
optreden voor alle ouders, broer-
tjes, zussen, opa’s en oma’s. Stoer 
gekleed met spijkerbroek, wit shirt 
en hun meest coole pet hebben ze 
staan knallen op verschillende num-
mers.

Auberge des Ruines de Merle
Lente in de Franse Corrèze:
sportief en bourgondisch

Wie liever toert door de omgeving 
met prachtige weggetjes komt ook 
aan zijn trekken. Stuwdammen, lief-
lijke dorpjes en ook interessante 
steden liggen op u te wachten. Ver-
geet ook zeker de Ruines des Mer-
les niet. Een indrukwekkend oud 
slot dat al honderden jaren het dé-
cor vormt in dit groene gebied. 
Auberge des Ruines de Mer-
le heet zijn gasten van harte wel-
kom en uiteraard vertelt Jan u des-
gewenst alles over dit mooie stuk-
je onvervalst Frankrijk. Op het ter-
ras of in de heerlijke tuin, onder 
het genot van een koel glas wijn 
of bier. Meer informatie? Kijk op: 
www.aubergedemerle.com.

Multimate legt de rode loper uit
Uithoorn - Met het buitenseizoen 
voor de deur, organiseert Multimate 
bouwmarkt een speciale avond voor 
de houders van de Multipas. Ko-
mende vrijdagavond 20 april wordt 
letterlijk de rode loper uitgerold om 
de pashouders welkom te heten. Tij-
dens deze ‘VIP-avond’ presenteert 
Multimate alle klusmaterialen voor 
het buitenseizoen, er vinden diverse 
activiteiten plaats zoals een specta-
culaire verloting van mooie artikelen 
en het complete Weber assortiment 
wordt gepresenteerd. 

Klussen in de tuin
Het voorjaar is bij uitstek geschikt 
om de handen uit de mouwen te 
steken. Multimate presenteert een 
compleet tuinassortiment, zoals tu-
inhout, tuingereedschap, hoge druk-
reinigers, buitenzonwering en deco-
ratieve tuinartikelen. Met het oog op 
het voorjaar is het aanbod hordeuren 
en –ramen vernieuwd, zodat u ook in 
huis kunt genieten van het voorjaar 
zonder last te hebben van insecten.

Demonstratie 
Tuinhout bewerking
Deze bewerking van tuinhout laat 
zien hoe gemakkelijk het is om tuin-
hout weer een frisse look te geven. 
Er worden verschillende manieren 
van tuinhout bewerking getoond 
met onder andere olie en beits.

Demonstratie 
Knauf producten
Dit is niet alleen een demonstra-
tie maar tevens een minicursus. Er 
wordt in een kort tijdsbestek ge-
toond hoe binnenwanden te bou-
wen, te bewerken en af te werken.

Demonstratie 
Laminaat leggen
Niet alleen buiten, maar ook bin-
nen wordt er in het voorjaar fl ink 
geklust. Wat is de beste manier om 
een mooie laminaat vloer te leggen.
Wat zijn de meest gemaakte fou-
ten. Alle do’s en don’t komen hier 
aan bod. De medewerkers van Mul-
timate geven bij deze demonstraties 

deskundige informatie en advies. 
De demonstraties worden gehou-
den van 19.00 tot 21.30 uur.

Extra voordeel
Tijdens de VIP-avond beloont Mul-
timate haar ‘VIP-klanten’ met een 
korting van vijf euro. In de uitnodi-
gingskaart is bovendien een kor-
tingsbon van twintig procent op-
genomen, die vrijdagavond inge-
wisseld kan worden. Deze uitno-
digingskaart is huis aan huis ver-
spreid. Bovendien ontvangen de 
Multipashouders een handig kniel-
kussen cadeau om in de tuin te ge-
bruiken bij het tuinieren. Klanten die 
nog geen Multipas hebben zijn ook 
welkom: tijdens de VIP-avond kun-
nen zij deze pas aanvragen en di-
rect als VIP profi teren. De VIP-gas-
ten worden vanzelfsprekend ver-
wend met hapjes en drankjes. Ook 
wordt deze avond muzikaal begeleid 
met live muziek. De avond vindt dus 
komende vrijdag 20 april plaats van 
19.00 tot 22.00 uur.

Multimate organiseert 
vrijdag 20 april een VIP-avond

Kwakelaar schrijft boek over 20 jaar 
Annie M.G. Schmidt-prijs
De Kwakel - Kleinkunstkenner en 
theater/muziekjournalist Daan Bar-
tels heeft een toegevoegde waar-
de bedacht en gerealiseerd bij de 
uitreiking van de jaarlijkse Annie 
M.G. Schmidtprijs die dit jaar voor 
de twintigste keer wordt uitgereikt. 
Hij heeft namelijk een boek gepro-
duceerd en uitgebracht waarin niet 
alleen twintig interviews met prijs-
winnaars van de afgelopen twintig 
jaar zijn opgenomen, maar waar te-
vens een CD met liedjes wordt bij-
gevoegd. Het gaat hier om de bes-
te Nederlandstalige theaterliedjes in 
verhalen en op CD. Dat mogen geen 
vertalingen zijn, maar oorspronke-
lijk Nederlands. Het boek met als ti-
tel ‘Annie M.G. Schmidt-prijs 1991-
2011’ en de CD zijn op 16 april ge-
presenteerd in het Nieuwe De la 
Mar Theater in Amsterdam tijdens 
het jubileum van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival in samenwer-
king met BUMA Cultuur. Diezelfde 
avond is tevens de twintigste Annie 
M.G. Schmidt-prijs aan de winnaar 
uitgereikt. Dat is dit keer gewor-
den zanger/tekstschrijver Gerard 
van Maasakkers met het liedje ‘Zo-
maar Onverwacht’. De muziek is ge-
componeerd door Egbert Derix. Het 
boek met de CD, dat wordt uitgege-
ven door New Art, is inmiddels ver-
krijgbaar bij de betere boekhandel.
Daan Bartels (36), die geboren en 
getogen is in De Kwakel, maar mo-
menteel in Amsterdam woont, heeft 
voor de productie van het boek met 
alle prijswinnaars gesproken over 
hun bekroonde werk. Deze ge-
sprekken heeft hij vastgelegd in 
twintig verhalen die vaak een ver-
rassende kijk geven op de totstand-
koming van de liedjes en op de be-
tekenis ervan voor de makers en de 
mensen die de muziek erbij maken. 
Want behalve de zanger(es) krij-
gen ook de tekstschrijver en com-
ponist van de muziek in het boek 
de nodige aandacht. Bij elkaar zijn 
dat drie mensen die een prijs ver-
dienen. Daarom is het beter te spre-
ken over het ‘winnende liedje’ dat 
wordt bekroond, of te wel ‘het prijs-
winnende lied’. De liedjes zelf heb-

Daan Bartels met zanger Gerard van Maasakkers en zijn boek over 20 jaar An-
nie M.G. Schmidt-prijs . Foto: Jaap Reedijk

aan, ook al omdat het Nederlands-
talig was. Toen ik 10 jaar was na-
men mijn ouders mij mee naar het 
Cultureel Centrum in Amstelveen, 
nu de Schouwburg, waar Jasperi-
na de Jong speelde. Zij zong aller-
lei liedjes. Wij zaten op rij één en ik 
kan mij herinneren dat ik het alle-
maal heel spannend vond. Ik vond 
het theater een vele grotere vorm 
van kunst dan dat je een opvoering 
op TV ziet. Dat sprak mij aan. Bij het 
theater wordt veel meer aan de ei-
gen verbeelding overgelaten. Op 
mijn vijftiende had ik een Cultureel 
Jongeren Paspoort waarmee je vaak 
goedkoper naar theater kon. Dat 
heb ik heel veel gedaan en heb op-
voeringen van talloze Nederlandse 
artiesten in het theater mogen bele-
ven. Van lieverlee is mijn belangstel-
ling voor het theater en het Neder-
landstalige lied zodanig uitgegroeid 
dat ik mij er beroepsmatig mee ver-
bonden heb. Bijvoorbeeld door het 
schrijven recensies, interviews en 
andere journalistieke producties op 
het gebied van theater en muziek. 
Dat doe ik bijvoorbeeld in opdracht 
van verschillende bladen, waaron-
der het theaterblad ‘Oscar’ van de 
Schouwburg in Den Haag, Het Pa-
rool en nu ook ter gelegenheid van 
het Amsterdams Kleinkunstfestival 
het jubileumboek over 20 jaar An-
nie M.G. Schmidt-prijs. Elke twee 
weken ben ik te gast in het radio-
programma van Tineke De Nooij 
bij Omroep Max om te praten over 
theatervoorstellingen. Intussen ben 
ik ook bezig met de oprichting van 
een stichting ‘Het Lied’ genaamd. 
Om daarmee het Nederlandstali-
ge lied meer aandacht te geven via 
een website, maar ook om vandaar 
uit in de nabije toekomst activiteiten 
en concerten te organiseren. Voor-
al ook om jong talent te stimuleren.”
Stichting Het Lied heeft ook een 
website, www.hetlied.nl, waar-
in aandacht wordt besteed aan 
het Nederlandstalige (theater)lied. 
Hier treft de liefhebber besprekin-
gen van albums aan en lees je over 
concerten, theatervoorstellingen en 
boeken waarin het lied een belang-
rijke plaats inneemt. Het Lied richt 
zich vooral op kleinkunst en neder-
pop, maar ook liedjes uit musicals 
blijven niet onbesproken. Naast de 
website van Het Lied heeft Daan 
Bartels zelf ook een website: www.
daanbartels.nl.

ben overigens niets te maken met 
Annie M.G. Schmidt. Zij verbond al-
leen haar naam eraan.

Beste theaterlied
De Annie M.G. Schmidt-prijs is de 
onderscheiding voor het beste the-
aterlied van het jaar. Deze wordt 
niet alleen toegekend aan de uit-
voerende artiest van het lied, maar 
ook aan de componist en tekst-
schrijver daarvan. Winnaars door de 
jaren heen zijn onder anderen Karin 
Bloemen, Maarten van Roozendaal, 
Daniël Lohues, Wende Snijders en 
Brigitte Kaandorp. Ook de winnaar 
van de prijs in 2011 is in het boek 
geportretteerd. “Het was vooral voor 
mij een feest om met al deze grote 
theaterartiesten en creatieve men-
sen daarachter te kunnen spreken”, 
laat Daan opgewekt weten. “Zij ver-
telden vol trots over hun bekroon-
de liedjes en hoe ze ontstaan zijn. 
Mij viel vooral hun gedrevenheid 
op waardoor zij zulke mooie liedjes 
kunnen maken en uitvoeren. Veelal 
zijn het liedjes uit cabaretvoorstel-
lingen en kleinkunst. Zelf geven zij 

aan heel blij te zijn met de nomina-
tie en de prijs als ‘hun liedje’ heeft 
gewonnen. De interviews in het 
boek nodigen uit tot het opnieuw 
beluisteren van de winnende liedjes 
die stuk voor stuk gezien kunnen 
worden als de klassiekers onder 
de theaterliedjes. Daarom krijgt de 
geïnteresseerde koper behalve het 
boek er ook een CD bij met daarop 
alle beschreven nummers. Echt een 
boek dus waar muziek in zit.”

Het Lied
Daan Bartels heeft het grootste deel 
van zijn jeugd doorgebracht in De 
Kwakel, op de Boterdijk, samen met 
zijn zuster en ouders Annie en Dick 
Bartels. Laatstgenoemden wonen er 
nog steeds. Hoe kwam hij in dit me-
tier terecht? Daan: “Dat komt door 
mijn ouders. Toen ik nog een jonge-
tje was luisterde ik vaak naar pla-
ten van bijvoorbeeld Boudewijn de 
Groot, Rob de Nijs en mijn zuster 
had ze van de Frank Boeijen groep. 
Mijn ouders hadden die platen thuis 
en draaiden ze op de pick-up. De 
teksten en de muziek spraken mij 



Amstelhoek/Mijdrecht - Het 
speelt al een hele tijd, het geschil 
tussen de bewoners op de Amstel-
kade en de fi rma Kool Grondverzet/
Amstelkring op perceel 118. De ver-
schillende artikelen in deze krant 
maken daar regelmatig melding 
van. Dat het zo niet langer gaat was 
inmiddels ook in bestuurlijke gele-
dingen op het gemeentehuis door-
gedrongen. Daar werd het initia-
tief genomen om alle partijen eens 
rond de tafel te krijgen om de hui-
dige stand van zaken te bespre-
ken, de vergunningen eens te be-
kijken, de werksituatie van het be-
drijf, de mening van de bewoners 
eens aan te horen en indien moge-
lijk een opening te creëren voor een 
oplossingsgericht traject. Dat laat-
ste is weliswaar nog niet in gang ge-
zet, toch werd het als een pluspunt 
gezien dat nagenoeg alle partijen 
aan de oproep gehoor hadden ge-
geven, op Waternet na die zich liet 
verontschuldigen. Daaronder bewo-
ners, de directie van de fi rma Kool, 
leden van de stichting Leefbaarheid 
Industrieterrein Amstelhoek, wijk-
comité Amstelhoek, de directie van 
Oldenkamp BV die in opdracht van 
Waternet via de vestiging van Kool 
Grondverzet BV de levering en het 
transport van klei en grond verzorgt, 
bestuurders en ambtenaren van de 
gemeente en provincie (Milieube-
heer) en verdere belanghebben-
den. De bijeenkomst vond donder-
dag 12 april jl. op het gemeentehuis 
in Mijdrecht plaats en stond onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Maarten Divendal. Hij had daarvoor 
ook uitgenodigd wethouder Kees 
Schouten (Kernenbeleid, Milieu, 
Verkeer & Vervoer en waarnemend 
RO tijdens de kleiopslag), Nico Rö-
ling (afdeling Omgevingsvergun-
ningen) en Marjolein de Graaff (ju-
ridisch medewerker Handhaving). 
Jammer dat Waternet ontbrak, ei-
genlijk de belangrijkste partij, want 
die is opdrachtgever voor de over-
slag van klei- en grond inclusief het 
transport voor dijkversteviging in 
De Hoef en van de Waverdijk. Ook 
David Moolenburgh liet als huidige 
wethouder RO verstek gaan. Juist 
die had van een toegevoegde waar-
de kunnen zijn bij de besprekingen.

Wat mag nu wel of niet?
Uit de gesprekken met handhavers 
en vergunningverleners van de pro-
vincie blijkt dat het om verschillende 
trajecten inzake de vergunningver-
lening gaat. Door diverse aanpas-
singen in de wet- en regelgeving is 
het een zodanig complex geheel ge-
worden waardoor niet duidelijk kan 
worden uitgesproken wat de fi r-
ma Kool Grondverzet BV nu wel en 
niet mag en dat daar moeilijk op te 
handhaven is. Anders gezegd: de 
wet- en regelgever heeft het dusda-
nig ingewikkeld gemaakt dat maar 
weinig mensen het nog kunnen be-
grijpen en het voor de ondernemer 
extra moeilijk is om zich daaraan te 
houden en ermee te kunnen wer-
ken. Het is niet goed te praten, maar 
dan is het ook niet zo verbazing-
wekkend dat het bedrijf af en toe 
op de rand van het toelaatbare ope-
reert. Het zit aan alle kanten immers 
vastgesnoerd door regelgeving. Is 
het dan niet zinvol ook de regelge-
ving eens tegen het licht te houden? 
Zoals dat bijvoorbeeld met de om-
gevingsvergunning is gedaan?
Feit is dat de fi rma Kool een nieu-
we milieuvergunning heeft aange-
vraagd, (die inmiddels is verleend 
maar waarvan nog geen gebruik 
mag worden gemaakt) en tevens 
het verzoek heeft ingediend om de 
loods te mogen verbouwen aange-

zien men daarbinnen een afvalver-
werkingsbedrijf wil opstarten. Vol-
gens Kool is men daar al 12 jaar 
mee bezig dit trachten te realiseren, 
want men wilde dit altijd al. Daar-
voor dient ook het bestemmings-
plan te worden aangepast. Pas als 
de bouwvergunning is verleend mag 
ook van de milieuvergunning ge-
bruik worden gemaakt. Overigens is 
het zo dat voor alle activiteiten die 
de fi rma Kool wil verrichten de pro-
vincie de aangewezen instantie is. 
Dat geldt zowel voor vergunningen 
als handhaving. Dit vertelde de be-

treffende ambtenaar. De gemeen-
te levert uitsluitend input betreffen-
de wijziging van het bestemmings-
plan. Het rare van de zaak is dat er 
een milieuvergunning is afgegeven, 
maar dat dit ‘planologisch’ wordt 
gedwarsboomd en het bedrijf dus 
geen activiteiten mag ondernemen. 
Formeel dus ook geen klei toevoer 
en overslag. Handhaven blijft ech-
ter een moeilijke zaak. Dit blijkt uit 
de onderlinge discussie. Aan de an-
dere kan mag volgens het (overtref-
fende) Activiteitenbesluit en de al-
gemene regels er maximaal 10.000 
kuub kleigrond op het terrein liggen 
en worden verwerkt. Maar de aan- 
en afvoer en de geluidsproductie 
die dat met zich meebrengt vallen 
weer niet onder de algemene regels. 
Wie het snapt mag het zeggen. Zelfs 
de betrokken ambtenaren hadden 
er moeite mee bij hun uitleg.
Volgens de afdeling vergunningver-
lening van de provincie – bij mon-
de van Huub Slabbekoorn - viel de 
opslag en verwerking van de dij-

kenklei onder het Activiteitenbesluit 
en mocht het bedrijf daarmee acti-
viteiten ontplooien. Diezelfde afde-
ling heeft vervolgens toestemming 
verleend om de partij klei per schip 
(via de Amstelkade) af te voeren 
naar de plaats van bestemming. Dit 
om overlast voor de omgeving via 
zwaar vervoer over de weg te voor-
komen. Overigens was dit uitslui-
tend toegestaan voor die specifi e-
ke partij grond. Eénmalig dus. Niet 
voor nieuwe aanvoer en dat gebeurt 
vandaag de dag volgens ooggetui-
gen nog steeds. Op de milieulocatie 
– het terrein van Kool Grondverzet 
- zit bovendien ook nog een land-
schapsverordening (het terrein niet 
anders inrichten).

Tijdelijke zaak
Waar de betrokken partijen uit Am-
stelhoek, maar ook de gemeen-
te, nieuwsgierig naar zijn, is wat 
de toekomstige plannen van de fi r-
ma Kool in de bedrijfsvoering in-
houden. Dat werd al gememoreerd, 
namelijk het opstarten in de loods 
van een (bouw)afvalverwerkingsbe-
drijf. De stroom verwerkt afval wordt 
van achter op het terrein per vracht-
wagen afgevoerd, niet per schip, zo 
laat Margot Kool weten. Dat past 
binnen de geluidsnormen en alle 
andere regels die gesteld zijn. Kool 
zegt voornemens te zijn netjes bin-

nen de vergunningen en regels te 
willen werken met de nieuwe op-
zet. Wat nu gebeurt met de klei is 
een tijdelijke zaak ten behoeve van 
de dijkverstevigingen. Volgens Kees 
Roovers van het bedrijf Oldenkamp 
heeft Waternet vergunning afgege-
ven voor gebruik van de kade voor 
overslag van klei tot september dit 
jaar. Dan hoopt men het werk aan 
de dijken te hebben afgerond en 
dan is het bij Kool ook klaar. Water-
net noemde dit de meest gunstige 
locatie binnen de gemeente om dit 
werk uit te voeren. Volgens de pro-
vincie mocht dit slechts gelden voor 
de oorspronkelijke partij klei (10.000 
kuub, eigenlijk 13.383 kuub, maar 
het overige deel is kennelijk in de 
lucht opgelost want vreemd genoeg 
praat niemand er meer over). Hans 
Versteeg van de provinciale afdeling 
Handhaving is recent op bezoek ge-
weest bij de fi rma Kool en heeft ge-
constateerd dat er steeds nieuwe 
klei ligt en wordt aangevoerd. Daar-
naast is het terrein verzakt. Er is een 
kuil ontstaan waardoor men niet 
meer kan inschatten hoeveel grond 
er wordt opgeslagen. In elk geval 
zal dat boven de toegestane hoe-
veelheid zijn. Versteeg zegt te heb-
ben aangegeven dat er geen nieuwe 
klei meer mag worden aangevoerd 

totdat het terrein is geëgaliseerd en 
hersteld. Op het moment dat je kan 
zien wat er ligt moet worden beke-
ken of het valt binnen de vergun-
ning en het Activiteitenbesluit. Dat 
is de huidige insteek.

Nuttige bijeenkomst
Volgens Huub Slabbekoorn blijft het 
een heel lastige regelgeving waar 
het aanvoer, opslag en afvoer van 
grond betreft. Wat mag nu wel en 
wat niet? De afwezigheid van Wa-
ternet deed zich voelen in onbeant-
woorde vragen over de dijk, de toe-
stand ervan, de verkeerssituatie en 
al dan niet noodzakelijke vergun-
ningen. Er zijn wel sensoren in be-
paalde delen van de dijk geplaatst 
zodat deze gemonitord kan worden 
op eventuele verschuivingen.
Voor de vergunningverlenende af-
deling van de provincie is de stel-
selmatige toevoer van nieuwe klei 
een nieuw gegeven wat niet is toe-
gestaan. Slabbekoorn zei daar wel 
iets mee te gaan doen, waarschijn-
lijk het opleggen van een last on-
der dwangsom om het terrein te 
egaliseren. Dat geldt ook voor de 
aanvoer en afvoer in relatie tot het 
transport per schip. Kortom, zowel 
aan- en afvoer moet worden stilge-
legd totdat aan de voorwaarden is 
voldaan. Een aantal bewoners heeft 
in het verleden gezegd geen be-
zwaar te zullen hebben tegen de ac-
tiviteiten van Kool, mits deze binnen 
de regelgeving vallen en geen over-
last veroorzaken. Dan mag elk be-
drijf immers zijn nering uitoefenen. 
Voorts blijkt het gevoelen terrein te 
winnen dat er toch een nat bedrij-
venterrein moet komen waardoor de 
industriële bedrijvigheid een eigen 
plaats kan krijgen. Zo kan de Am-
stelkade weer gewoon ‘kade’ zijn als 
een mooie begaanbare oever langs 
de Amstel.
De bewoners hebben de indruk dat 
er wel wordt gekeken naar de eco-
nomische bedrijvigheid langs de 
Amstelkade, met al zijn vergunnin-
gen en wat wel en niet mag, maar 
dat een beetje vergeten wordt dat 
er ook nog mensen aan de Amstel-
kade wonen die er alle dagen leven, 
eten en slapen en dat er kleine kin-
deren opgroeien. Die verhouding 
moet verbeteren, net zoals de on-
derlinge communicatie tussen par-
tijen.

Burgemeester Divendal sprak van 
een nuttige bijeenkomst, maar zei 
ook dat het nog veel overleg zal ver-
gen voordat alle partijen met elkaar 
tot een akkoord komen en een leef-
bare situatie ontstaat. Alle aanwezi-
gen deelden die mening en vonden 
het een constructief gebeuren dat 
in een informele sfeer plaatsvond. 
Dat krijgt een vervolg zodra daartoe 
aanleiding is wanneer een aantal 
volgende stappen in het proces is 
gezet. Een eerste begin is gemaakt, 
maar het zal nog wel even duren al-
vorens het vertrouwen in elkaar zal 
zijn hersteld.

Regio - Wereldwijd hebben onlangs 
ongeveer 7.500 kandidaten deelge-
nomen aan de Anglia examens en 
Anglia speaking tests. Nooit eerder 
hebben op één dag zoveel deelne-
mers een Anglia examen gemaakt. 

Pilot op VLC
74 brugklasleerlingen van het Veen-
Landen College hebben meegedaan 
aan de pilot voor dit examen op drie 
niveaus! 
De leerlingen moeten nu wachten 
tot het is nagekeken in Engeland 
en de certifi caten naar school wor-

den gestuurd. In juni is dan de of-
fi ciële uitreiking van de certifi caten. 
Het examen bestond uit een luis-
terdeel en een taaltoets. Veel ver-
volgopleidingen eisen tegenwoor-
dig een goede beheersing van de 
Engelse taal. Op het VeenLanden 
College krijgen de deelnemers ie-
dere week één uur extra Engels van 
klas één tot en met zes. In de Anglia 
masterclass wordt alleen Engels ge-
sproken. Door middel van het afl eg-
gen van een examen ieder school-
jaar kom je op een hoger niveau en 
in klas 6 kan de VWO leerling het 

‘masters certifi cate’ behalen waar-
mee de leerling naar Engelstalige 
hogescholen en universiteiten kan 
gaan.

Anglia
Anglia is een Engelse organisatie 
die examens op 14 niveaus biedt 
waarmee je naar een steeds hoger 
niveau toe werkt. Uitdagend om je 
grenzen steeds meer te verleggen 
en te verhogen. Bij het volgen van 
de lessen hoort ook een reis naar 
Engeland waar uiteraard veel En-
gels zal worden gesproken.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

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

Waarom geen Action op 
Industrieterrein?

Mijdrecht - Met zeer grote verbazing heb ik de-
ze week een artikel gelezen omtrent het mogelijk 
verhuren van bedrijfsruimte door de heer Koele-
man aan Action.
Dit werd door de gemeenteraad, zoals het artikel 
vermeldt, niet toegestaan vanwege het feit dat een 
aantal partijen zinloze opmerkingen maakte, zoals:
is de locatie niet ver van het dorp?
bij Koeleman verkoopt men grote huishoudelijke 
apparaten, terwijl Action een winkel is in de trant 
van Blokker of Hema.

Als ik dit soort zaken lees vraag ik mij af, gezien 
deze crisistijd, waar de gemeenteraad zich mee 
bezighoudt?
Als ondernemer kijk je naar de mogelijkheden en 
probeer je het hoofd boven water te houden.
Juist nu is dit een mooie gelegenheid om een be-
drijf zoals Action zich hier te laten vestigen.

Winkels zoals Action brengen behoorlijk veel 
werkgelegenheid met zich mee. Anderzijds is Ac-
tion een behoorlijke publiekstrekker wat de omlig-
gende bedrijven ook ten goede komt. Als gezien 
het onderzoek dit bedrijf extra 35.000 bezoekers 
oplevert, is het alleen maar mogelijk om dit bedrijf 
op het industrieterrein te vestigen en niet in het 
centrum. Daar is namelijk geen geschikt pand en 
zeker geen parkeergelegenheid.
Tevens voorkomt men zo leegloop op het industrie-
terrein, dat toch al behoorlijk aan het verpauperen 
is. Bij deze wil ik overigens wel vermelden dat ik de 
heer Koeleman en Action niet ken. Zelf ben ik wel 
ondernemer. Ik ben van mening dat je als onder-
nemer en als gemeente naar mogelijkheden moet 
kijken en niet alleen maar zeggen wat niet kan!

M. van Dijk
Mijdrecht

Faillissement Wijnkoperij
Henri Bloem te Wilnis

Wilnis - Op 20 maart jongstleden is bij vonnis van 
de rechtbank Utrecht Wijnkoperij Henri Bloem te 
Wilnis in staat van Faillissement verklaard.

Wij, Martien en Hans de Zwart, vinden het spij-
tig te horen dat de bedrijfsvoering, onder leiding 
van de heer Bruijgom aan de Herenweg 35 te Wil-
nis, wordt gestaakt. Ons is ter ore gekomen dat de 

aangestelde curator met diverse partijen in over-
leg is om een doorstart te realiseren. Op last van 
de curator is de zaak dan ook op woensdag 5 april 
jongstleden tot nadere aankondiging gesloten. Wij 
zullen u op de hoogte houden van verdere ontwik-
kelingen.

Martin en Hans de Zwart uit Wilnis

Een museum of toch een container?
Wat hebben we het getroffen met ons huidige ge-
meentebestuur. Dat mag ook wel eens gezegd 
worden in deze voor vele inwoners fi nanciële don-
kere dagen. Hoelang is het nog maar geleden dat 
we ons geen raad meer wisten door allerlei onheil-
spellende berichten uit het verre Mijdrecht. Mil-
joenen kwamen we tekort, waar waren ze geble-
ven. Gelukkig werden al gauw de schuldigen, die 
een jaar eerder nog de hemel in geprezen werden 
maar dit terzijde, gevonden en direct met een uit-
kering weggestuurd. Niets dan lof. En binnen een 
jaar, met enkele pennenstreken, geef mij ook zo 
een pen, door al jaren onhaalbare projecten is het 
tekort omgezet in een positief saldo. Waar hebben 
we dat aan te danken. En de koek is nog niet op. 
Er is nog geld over om leuke dingen te doen. Er zijn 
natuurlijk ook nog wat lastige zaken. Dat museum 
in Vinkeveen dat niet in de bibliotheek maar wel 
graag op het kermisterrein zou willen komen. Een 
soort museum met kermisklanten nog niet ver-
toond. Jammer, te duur. Even de (bagger)boot af-
houden zal er gedacht zijn. 

Maar een fi etspad van 160.00 euro, dat moet wel 
kunnen en daar zijn de inwoners zeker blij mee op 

misschien een enkeling na. Het zou jammer zijn als 
dat geld op de plank bleef liggen.
En het volgende Paascadeau. De Papiercontainer 
komt er aan. Iedereen was blij verrast door dit be-
richt. Veel mensen zijn het duidelijk zat om iedere 
keer het papier in dozen te proppen en aan de weg 
te zetten of nog erger: het weg te brengen naar je 
favoriete vereniging of kerk.
Ook ik zie uit naar de komst van de container. Niet 
om papier in te doen. Integendeel. Je kunt er een 
prachtige compostbak van maken na eerst rondom 
100 gaten van 15 mm. te boren, zie internet. Of als 
plantenbak te gebruiken, eerst wel het deksel en 
wielen verwijderen, zie ook op internet. 
Als het plan van de papiercontainers toch niet door 
zou gaan dan zou dat geld, 500.000 euro, ruim vol-
doende zijn voor de verhuizing van het Museum. 
Toevallig? 
Het zou nog beter zijn als de gemeente een adres-
senlijst van verenigingen en instanties uit De Ron-
de Venen die oud papier inzamelen, huis aan huis 
bezorgen zodat iedere inwoner weet waar zijn oud 
papier, na inlevering, echt nieuwe energie oplevert. 

Jan van der Maat, Vinkeveen

VLC leerlingen in spanning 
om uitslag Anglia examen

Complexe regelgeving knelpunt 
in Amstelkade problematiek



De Ronde Venen - Vorige week 
was de laatste les taekwondo/zelf-
verdediging die taekwondoschool 
Horangi voor Soos De Cirkel in Wil-
nis verzorgde. Na het succes van de 
cursus eind vorig jaar werd beslo-
ten snel een vervolg te geven aan 
de lessenreeks. Ook deze 2e cursus 
was bijzonder en erg succesvol. Tij-
dens de cursus werd de weerbaar-
heid van de deelnemers verhoogd 
en gewerkt aan de lichaamsbeheer-
sing, balans en motoriek.
De G-soos bestaat volgend jaar 25 
jaar! Doel vanaf het begin is ge-
weest om wekelijks een gezellig 
‘avondje uit’ te organiseren voor ver-
standelijk beperkte jongeren en vol-
wassenen van alle niveaus uit regio 
De Ronde Venen. 

De Soosavonden worden elke dins-
dagavond, met uitzondering van de 
maanden juni, juli en augustus, van 
19.30 tot 21.30 uur gehouden en is 
onder begeleiding van een acht-
tal enthousiaste vrijwilligers. Tijdens 
deze avonden worden er tal van ac-
tiviteiten georganiseerd, zoals knut-
selen, schilderen, darten en sport.

Cursus
Horangi taekwondo mocht voor de 
tweede keer een cursus taekwon-
do/zelfverdediging aanbieden. Ook 
deze keer was de cursus een groot 
succes. Trainers Bas Bokkes en Lot-
te Besseling hebben in 6 lessen met 
deelnemers van de Soos enkele ba-
siselementen van het taekwondo en 
zelfverdediging doorgenomen. Tae-
kwondo is een Koreaanse vecht-
sport die zich voornamelijk richt op 
het gebruik van benen. Toch kan de 
sport op elk niveau beoefend wor-
den. De sport is geschikt voor een 
pittige conditietraining of een rus-
tige les waarin details over zelfver-

dedigingtechnieken onder de loep 
worden genomen. Tijdens de les-
sen van de Soos is er aandacht be-
steed aan enkele basistrappen, die 
werden geoefend op een trapkus-
sen. Daarnaast hebben de deelne-
mers een reeks stap- en stoottech-
nieken geleerd en er werd veel aan-
dacht besteed aan zelfverdediging. 
Dat wil zeggen dat men op een slim-
me manier afrekent met een moge-
lijke aanvaller die een klem of greep 
inzet. Deze cursus werd er voor het 
eerst met pantsers gewerkt, dat is 
lichaamsbescherming waardoor er 
met (licht) contact geoefend kan 
worden. Een leuk onderdeel waar-
bij je traint snel te bewegen en slim 
te handelen. De belangrijkste bood-
schap was dat de geleerde vaardig-
heden niet zomaar mogen worden 
gebruikt, maar slechts in uiterste 
nood. Zelfverdediging kan handig 
zijn, maar we hopen dat het nooit 
gebruikt hoeft te worden. Er wordt 
in de eerste instantie getraind voor 

het plezier en om meer beheersing 
te krijgen over lichaam en geest.

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of na-
dere informatie wensen over “Soos 
De Cirkel”, neemt u dan gerust con-
tact op met de coördinator van de 
Soos: Angela van Adrichem via 06-
23937815.
Voor meer informatie over G-sport 
in de regio kunt u mailen met Sport-
consulent Judith Meeuwissen via 
judith.meeuwissen@sportservice-
middennederland.nl. De deelne-
mers en Horangi trainers Bas Bok-
kes en Lotte Besseling kijken weer 
met veel plezier terug op deze twee-
de lessenreeks.
Horangi geeft workshops voor groe-
pen, bedrijven, scholen en maat-
schappelijke instellingen. Voor 
meer informatie kunt u surfen naar  
www.horangi.nl of facebook.nl/ho-
rangitaekwondo. Voor contact kunt 
u mailen naar info@horangi.nl.
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Rondeveense vrijwilligers Rode 
Kruis in zonnetje gezet
De Ronde Venen – Vorige week woensdag zijn er drie jubilarissen van het Rode Kruis, kerngroep De Ronde Ve-
nen, in het zonnetje gezet. Mevrouw Meintje Hoogendoorn en mevrouw Vera Stein die beiden 40 (!) jaar vrijwillig-
ster zijn geweest tot heden in talrijke vrijwilligers- en bestuursfuncties en de heer Arjen Pouw, 10 jaar vrijwilliger als 
EHBO’er bij Rode Kruis taakveld 3: Noodhulp Nationaal/opvang en verzorging.

Van links naar rechts: Meintje Hoogendoorn,  Arjen Pouw,  Ad Röling , voorzitter Rode Kruis district Stichts Weidege-
bied die de oorkondes met toebehoren uitreikte, Vera Stein en Pieter Koopmans, kerngroepcoördinator Rode Kruis in 
De Ronde Venen.

Feestje Anouk Hoogendijk bij 
Grieks restaurant Corfu

Tienjarig bestaan Restaurant Het Paviljoen:

Oud in een nieuw jasje!

Mijdrecht - De in Mijdrecht gebo-
ren en getogen Anouk Hoogendijk 
is tegenwoordig een vaste waarde 
bij de selectie van FC Utrecht en het 
Nederlands elftal. Momenteel is zij 
met haar team hard bezig om zich 
te kwalificeren voor het EK 2013 in 
Zweden. Nederland ligt op koers, 
want met nog 2 wedstrijden te spe-
len staan zij op een eerste plaats in 
de poule. In maart heeft Anouk haar 
75e interland gespeeld voor het Ne-
derlands vrouwenteam. Dat is een 
hele prestatie. Naast haar jubileum 
wordt zij op 6 mei 27 jaar. Dubbel 
reden voor een feestje dus. Aange-
zien zij al jaren een zeer goede band 
met Jannis van het Griekse restau-
arant Corfu Mijdrecht heeft, was 
de keuze snel gemaakt. Het feestje 
wordt gevierd bij en samen met het 
Griekse restaurant Corfu Mijdrecht 
op zondagavond 6 mei. Er zal live 
muziek zijn en met borden gegooid 
worden. Naast de traditionele Griek-
se muziek zullen er ook allerlei an-
dere muzieksoorten voorbijkomen.
Verder zullen er leuke verrassin-
gen worden weggegeven namens 
het Nederlands voetbalteam en het 
restaurant zelf. Kortom: een Neder-
lands feestje in een Grieks jasje!
Wilt u ook aanwezig zijn op de-
ze feestelijke avond? Dat kan! Re-
serveer snel en wees erbij, want het 
gaat zeker een onvergetelijke avond 
worden. Bel of mail om te reser-
veren naar Corfu Mijdrecht: 0297-
288440/info@restaurantcorfu.nl

Aalsmeer - Restaurant Het Strand-
paviljoen, gevestigd in de in-
door strandlocatie The Beach in 
Aalsmeer, bestaat deze maand 10 
jaar! In het kader van het tienja-
rig bestaan is het restaurant in een 
nieuw jasje gestoken.
Naast een geheel vernieuwde me-
nukaart, is de inrichting grondig 
aangepakt. Eigenaar Ruud Vismans 
vertelt dat het een lang gekoes-
terde droom is de ruimte van Het 
Strandpaviljoen in haar oorspron-
kelijke staat te herstellen. Door het 
verplaatsen van de bar en het creë-

ren van een open keuken komen de 
unieke kenmerken als de spanten 
en de ramen van het oude veiling-
pand goed naar voren. Oude foto’s 
van ‘Bloemenlust’ maken het plaat-
je compleet.

Gastheer René Linthorst vertelt dat 
met de nieuwe inrichting, de aan-
dacht voor de gast en het contact 
met keuken nu optimaal is. Na-
tuurlijk kunnen de kinderen zich 
nog steeds vermaken op de indoor 
beachvelden. In de weekenden zijn 
kidwatches aanwezig die een oog-

je in het zeil houden, zodat ouders 
rustig kunnen genieten in het res-
taurant. Vanaf 1 mei kun je bij mooi 
weer ook genieten op hun zonnige 
buitenterras met uitzicht op de out-
door beachvelden.

Bij het opstellen van de nieuwe me-
nukaart heeft chef Edwin Hooge-
veen samen met zijn keukencrew 
een aantal topgerechten uit het ver-
leden weer op de kaart gezet. Na-
tuurlijk ontbreken de huisgema-
rineerde Beach Spare-ribs en de 
Boerenschnitzel niet. 
 
Ook wordt er ingespeeld op de fes-
tiviteiten rond 100 jaar bloemenvei-
ling Aalsmeer. Naast de oude foto’s 
in Het Strandpaviljoen, kan tijdens 
een bezoek aan het restaurant de 
gerestaureerde Rozentribune be-
zichtigd worden. Hier vindt u een 
leuke expositie over Bloemenveiling 
Bloemenlust met veel oude foto’s. 

Speciale actie
In het kader van het tienjarig be-
staan van restaurant Het Strandpa-
viljoen, krijgt u 10% korting op de 
unieke proeverij van nieuwe ge-
rechten op de ‘meter eten’ planken. 
Deze actie loopt tot 20 mei. 

Restaurant Het Strandpaviljoen is 
van woensdag tot zondag geopend 
voor lunch en diner.
Op maandag en dinsdag is het res-
taurant op aanvraag open. Reserve-
ren is gewenst: (0297)347444. Surf 
voor meer informatie naar www.
beach.nl. 

Tweede cursus Soos De Cirkel van 
Taekwondoschool Horangi succesvol

Volleybal: Uni0tas H1 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
voor het eerste volleybalteam van 
Unitas niet bepaald een ongeluks-
dag. Het team is met afstand in de 
tweede klasse kampioen geworden. 
Met nog een wedstrijd te gaan zijn 
ze door de directe concurrentie niet 
meer in te lopen.
En hoewel het kampioensfeestje al 
is gevierd, zal dat aanstaande dins-
dag na afloop van de wedstrijd te-
gen Van Nispen nog even dunnetjes 
worden overgedaan.
De kampioenswedstrijd tegen 
Phoenix was vooraf eigenlijk al een 
gewonnen wedstrijd. Tegen het als 
laatstgeplaatste team uit Bever-
wijk kon het eigenlijk niet fout gaan. 
Maar de wedstrijd moest natuurlijk 
nog wel gespeeld worden en tegen 
dat soort tegenstanders weet je het 
maar nooit.
Maar na een voorbespreking in de 
kleedkamer en nog de nodige ge-
maakte afspraken aan het begin 
van de eerste set, begon het team 
dat bestaat uit Rick, Johan, Jaap, 
Robert, Ricardo, Ruud, Hans en 
John, heel ontspannen aan de set. 
De voorsprong stond al snel op de 
borden en werd door een zeer ma-
tig spelend Phoenix ook niet meer 
weggepoetst.

Titel
In de tweede set, de set die het team 
bij winst officieel de titel gaf, was het 
in het begin toch wat nerveus. De 
aanval stokte even en de alertheid 
en communicatie lieten te wen-
sen over. Maar na een time out van 
trainer/coach Andre van der Gug-
ten werd de draad van de eerste set 
weer opgepakt en al zou Phoenix 
nog een sprankje hoop hebben ge-
had om een set te pakken, dan was 
die kort na die time out snel vervlo-
gen. De door een schouderblessu-
re geteisterde Ruud speelde in de-
ze set ook nog even een paar pun-
ten mee, zodat ook hij even de kam-
pioenssfeer in het veld kon proeven.
Na een ronde dans na de tweede set 
werd het team qua opstelling gewij-
zigd. Maar ook dat gaf totaal geen 
problemen met nu John als spelver-
deler in plaats van Jaap. Ook deze 
set werd snel gewonnen, al lukte het 
net niet om de tegenstander onder 
de 10 punten te houden.

Aangepast
In de vierde set werd het team nog 
een keer aangepast, waardoor spe-
lers nu op andere plaatsen speelden 
dan gewend. Dat zorgde even voor 
onrust, omdat er moest worden ge-

zocht wie waar nu stond en dat leid-
de al snel tot een 7-1 achterstand. 
Maar ook hier gaf een time-out het 
gewenste resultaat en de kopjes 
van het ‘jubelende’ Phoenix gingen 
al weer snel hangen en de euforie 
sloeg om in een ‘het had zo mooi 
kunnen zijn’-stemming.

Met de volle winst werd ook deze 
wedstrijd gewonnen. 
Setstanden: 25-13, 25-12, 25-10 en 
25-17.

In het nieuwe seizoen wacht de eer-
ste klasse. Een uitdaging voor dat 
team dat in het verleden nog veel 
hoger heeft gespeeld. Maar de jaar-
tjes tellen mee.

Toch zal dit team zich willen laten 
zien als een niet makkelijk verslaan-
bare tegenstander .
Maar het team wilt zich ook ver-
sterken en zoekt daarom nog nieu-
we spelers die de eerste klasse aan 
kunnen.

Heb je belangstelling kom dan eens 
gerust kijken en meetrainen op de 
maandagen van 20.00 tot 21.30 uur 
in de Phoenix hal in Mijdrecht.



Wilnis - De Prinses Beatrixschool 
heeft met 13 teams deelgenomen 
aan het schoolvoetbal in De Ron-
de Venen. Op 28 maart begonnen 
de jongens van groep 5 en 6 bij Ar-
gon en de meisjes van groep 7 en 8 
bij CSW. Eén van de jongensteams 
deed het erg goed, maar redde het 
niet in de finale, zij behaalden de 2e 
plek. De meisjes hadden meer suc-
ces en gingen met de eerste plaats 
naar huis. Een week later was het 
de beurt aan de jongens en meis-
jes van groep 3 en 4 en de meisjes 
van groep 5 en 6. De leerlingen van 
groep 3 en 4 hebben erg hun best 
gedaan, maar bereikten niet de fina-
les. Dit lukte wel één van de meisjes-
teams van groep 5 en 6. In de fina-
le versloegen zij onder veel aanmoe-
diging van klasgenoten de Proosdij-
school. Als laatste gingen de jon-
gens van groep 7 en 8 naar Hertha 
voor hun toernooi. Eén van de teams 
bereikte de finale en behaalde de 2e 
plek. De winnende teams mochten 
onder luid applaus met hun beker 
de klassen rond. De meisjesteams 
die de eerste plaats behaalden gaan 
door naar de regionale finales.
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Argon C5 mannen in het nieuw
Mijdrecht - De C5 van Argon voetbalt sinds kort in het nieuw. Zij worden gesponsord door Jachtwerf van Vliet 
uit Vinkeveen. Helaas mocht het afgelopen zaterdag niet baten tegen ’s-Graveland. De jongens verloren met 2-1.

Heerlijk lang weekend voor B & C 
voetbalmeiden Hertha in Londen
Vinkeveen - De junioren B & C 
meiden van Hertha hebben een 
lang weekend in Londen doorge-
bracht. Op vrijdag om 06.30 uur ver-
trok de bus richting Calais om daar 
de overtocht te maken naar Dover 
in de UK. Het was een hele zit, want 
omstreeks 17.00 uur arriveerden zij 
in het Hotel. Gelukkig was het ge-
zellig in de bus en op de boot, al-
le meiden en hun begeleiders wa-
ren natuurlijk uitgelaten over het 
feit dat het dan nu echt ging gebeu-
ren, voetballen op een als heilig be-
kend staand Engels voetbalveld, of 
het winkelen in de mooiste winkel-
stad van Europa; Londen. Vrijdag-
avond met z’n allen een pizza ge-
geten in één van de vele voorste-
den van Londen: Mill Hill. Zaterdag-
ochtend de bus weer in naar King-
ston, de thuishaven van de Kingsto-
nians Youth, die hun locatie de-
len met de wereldberoemde Wim-
bledon Footbal Club die in de eer-
ste divisie speelt. Omdat de jeugd 
van de Kingstonians een eigen lo-
catie hebben, dat klinkt luxe, gin-
gen ze daar twee wedstrijden spe-
len. Tevens zou er een meet & greet 
zijn met de meiden van beide voet-
balclubs en de Kingstonians zouden 
een buffet regelen met eten en drin-
ken. Goede vooruitzichten dus. Bij 
aankomst was het iets anders dan 
voorgesteld. 

Pubs
Het eigen complex van de Youth 
was tevens een peuterspeelzaal, 
het grasveld was een knollenveld 
met een afmeting die de Vinkeve-
ners niet echt thuis konden bren-
gen. De lijnen waren getrokken 
door iemand die waarschijnlijk eerst 
in één van de talloze pubs van King-
ston had gezeten. Ze werden har-
telijk ontvangen door de coaches 
van de Kingstonians en om 13.00 
uur werd de eerste wedstrijd ge-
speeld, de MB1 van Hertha tegen 
een team van de Kingstonians. Een 
leuke wedstrijd om te zien, de mei-
den van Hertha moesten wat wen-
nen aan het veld, veel gaten en kui-
len, heel hard en gras had er ooit 
wel eens gestaan. Het was een zeer 

sportieve wedstrijd met doelkan-
sen aan beide zijden met een fan-
tastisch keepende Rosanne en met 
als laatste vrouw Nivja werd de nul 
gehouden. Claire en Amber kwa-
men ook een aantal keren gevaar-
lijk voor de goal van de Kingstoni-
ans maar ook daar ging de bal niet 
in. Dus de eindstand was 0–0. Hier-
na de wedstrijd van de MC1 tegen 
de Kingstonians. Deze meiden leken 
een stuk groter dan waar de MB1 
tegen had gespeeld? De Herthanen 
startten voorvarend en er werd veel 
druk gezet richting het goal van de 
Kingstonians, maar die waren een 
stuk sterker uit dode spelmomen-
ten. Een corner werd gemakkelijk 
ingekopt en zelfs in één keer in het 
doel geschopt. Toen Nancy met de 
hand de bal uit het doel sloeg kre-
gen ze nog een penalty tegen, Nan-
cy was namelijk niet de keeper. 

Ontketend
Hierna waren de Kingstonians ont-
ketend. In de eerste helft stonden 
de Vinkeveense snel met 8-0 achter. 
De meisjes van Hertha begonnen de 
hoop en de lol snel te verliezen. Na 
een peptalk, in de korte pauze, kwa-
men de meiden van Hertha weer 
wat op dreef en werd er weer ge-
voetbald. Helaas viel zowel Quin-
ty, de keepster van MC1, en spits 
Emily uit door blessures. Het kee-
pen werd in de tweede helft overge-
nomen door Romy, die dit geweldig 
deed. Na een prachtige opzet over 
de flank, via Isabelle en Amber kon 
hun benjamin Roxy Beer zelfs sco-
ren. Het werd gevierd of ze had-
den gewonnen, zelfs de grote scha-
re fans van de Kingstonians juich-
ten mee. Het was dus ook een zeer 
sportieve wedstrijd. Let wel, Roxy is 
het eerste Hertha meisje, in de ge-
schiedenis van Hertha, dat een goal 
heeft gemaakt op Engelse bodem. 
Al verloren ze met 10–1, de tweede 
helft kon worden ingelijst. De mei-
den van MC1 hebben laten zien dat 
ze een team zijn. Achteraf bleek ook 
nog dat de Kingstonians de teams 
verkeerd om hadden ingedeeld, 
eerst speelden de jonge meisjes en 
daarna de oudere meisjes, oké… 

daarom waren ze zo groot. Ach, wat 
maakt het uit, het ging om het ple-
zier en dat hebben ze gehad. De 
meet & greet was een succes en 
ze hadden echt werk van het buffet 
gemaakt, alle ouders hadden wat te 
eten gemaakt en meegenomen. Het 
was een fantastisch voetbalevent en 
de meiden van de Kingstonians ko-
men in augustus naar Nederland 
om bij Hertha te voetballen. 

Winkelen
Hierna werd de binnenstad van 
Kingston door de meiden van Hert-
ha onveilig gemaakt want er moest 
natuurlijk gewinkeld worden. De 
zondag werd gebruikt om het cen-
trum van Londen te bekijken en na-
tuurlijk weer te winkelen, dat weet 
je met meiden(voetbal). Helaas wa-
ren de grote winkelketens gesloten 
in verband met de viering van eer-
ste paasdag. Maar vele kleine win-
keltjes waren wel open. In kleine 
groepjes met begeleiding werd het 
centrum van Londen doorkruist. Het 
was heel erg druk en dat kwam niet 
alleen door de meiden van Hertha. 
Op zondagavond hebben ze met z’n 
allen gegeten bij TGIF wat hen werd 
aangeboden door de sponsor van 
de MC1, De Plashoeve in Vinkeveen. 
Op maandag werd de terugreis aan-
vaard, weer een lange dag in de bus, 
maar iedereen was het er over eens. 
Dit was een geweldige ervaring. Wat 
je ook van de meiden hoorden: “Wat 
zijn wij blij met onze locatie in Vin-
keveen”. Nou dat mag ook wel eens 
gezegd worden. 

Iedereen bedankt voor het realise-
ren van deze geweldige trip! In 2014 
doen ze het graag nog eens dunne-
tjes over, Berlijn, Rome, Parijs, Praag 
of Barcelona allemaal prachtige 
winkelsteden, o nee, ze gaan voor 
het voetballen!

Denk je nu, daar had ik wel bij wil-
len zijn en wil je voetballen bij de 
gezelligste club van De Ronde Ve-
nen, meld je dan nu aan voor mei-
denvoetbal bij Hertha.
Alle informatie vind je op de web-
site.

Hertha MC1 & KY onder 18

Prinses Beatrixschool succesvol 
tijdens schoolvoetbaltoernooi

Unitas 2 volleybalteam recreanten 
kampioen na zinderende finale
Mijdrecht - Het tweede team re-
creanten van volleybalvereniging 
Unitas heeft afgelopen vrijdagavond 
in een zenuwslopende finale de fel-
begeerde ‘wisselkabouter’ veroverd. 
Er werd afgerekend met titelhou-
der Unitas 1 in een weerzinwekken-
de finale met de setstanden 26-24 
en 25-23.
Afgelopen vrijdag 6 april is de laat-
ste competitieronde gespeeld van 
de Nevobo Recreantencompeti-
tie Amstelveen. De 7e speelavond 
moest de beslissing gaan brengen 
tussen de nummers één en twee 
van de ranglijst. In het afsluiten-
de duel van de avond zouden deze 
twee teams, Unitas 1 en Unitas 2 el-
kaar treffen.
Alvorens het zover was, moesten 
deze teams nog wel eerst hun an-
dere wedstrijden van de avond win-
nen. En daar hadden de Unitassers 
nog hun handen vol aan. Vooral het 
Hoofddorpse VCH, dat tegen Uni-
tas 1 én Unitas 2 moest aantreden, 
maakten het de Mijdrechtenaren 
erg moeilijk, maar uiteindelijk kon 
zowel Unitas 1 als Unitas 2 de wed-
strijden winnend afsluiten.
Het droomscenario kwam uit en in 
de onderlinge wedstrijd moesten 
de laatste twee sets de beslissing 
gaan brengen. Titelhouder Unitas 1 
begon met een set voorsprong zo-
dat zij aan gelijkspel genoeg zouden 
hebben. Unitas 2 kende maar één 
optie: beide sets winnen. In een eer-
dere ontmoeting was dat mogelijk 
gebleken, maar ook waren zij door 
Unitas 1 al een keer met 2-0 versla-
gen; de ploegen waren dus duidelijk 
aan elkaar gewaagd.
De druk van het moeten winnen, 

was merkbaar bij Unitas 2 en het 
was Unitas 1 dat het beste aan de 
eerste set begon. De mooie aan-
vallen volgden elkaar in rap tempo 
op en het aanschouwend publiek 
smulde van deze wedstrijd. Sma-
shes, steekballen, 3-mansblok: ál-
les wat volleybal te bieden heeft zat 
in deze match. Gaandeweg de eer-
ste set kreeg Unitas 2 meer greep 
op het spel van de tegenstander en 
sloop het dichterbij via uitstekend 
verdedigend werk van Jan Paul Be-
belman en mooie smashes van José 
den Bruinen. Unitas 1 had een beet-
je moeite met deze druk en moest 
Unitas 2 bij 17-17 langzij dulden. 
Ongelukkig door een aantal afge-
blokte smashes die echter via het 
blok van Mario van der Schaft net 
buiten de lijnen vielen, kwam Uni-
tas 1 zelfs op een achterstand van 
17-19. Een prachtig geplaatste bal 
op de lijn van Maria van der Meer 
en een snoeiharde poeier van Pleun 
Groen bracht de stand weer in 
evenwicht. Dat deed Unitas 1 goed 
want een service kort over het net 
van Gemma Straver bracht de voor-
sprong op 21-20. Na een paar pun-
ten over en weer wist Unitas 2 via 
twee aanvallen van de buitenkant 
die diagonaal in het midden beland-
den, weer een gelijke stand op het 
scorebord te krijgen: 24-24. Unitas 
2 had de smaak te pakken en druk-
te door naar de setwinst van 26-24!

Titel
Nu stonden de teams dus echt he-
lemaal gelijk en stond de titel op het 
spel in de laatste set. In de twee-
de set begon Unitas 2 scherper en 
nam via slim serveren van Noortje 

Kamp en veel blokpunten het ini-
tiatief. Unitas 1 gaf echter niet op, 
klampte aan en dwong Unitas 2 tot 
het nemen van steeds meer risico in 
de aanval. Hoewel de harde en ge-
plaatste service van Ton Kamp tot 4 
maal toe een plaaggeest was voor 
Unitas 1, weigerde het team, met 
Richard de Groot als aanjager, zich 
gewonnen te geven. Na een twee-
de timeout op een 18-18 stand, wer-
den de aanvallen van Unitas 2 nog 
krachtiger. De set-ups van Wille-
mijn Stolk kwamen steeds beter aan 
en stelden Ben Roeleveld en inval-
ler Harold Taal in staat de verdedi-
ging van Unitas 2 te ontrafelen. Het 
Unitas 1 blok haperde en met 25-
23 haalde Unitas 2 ook de tweede 
set en daarmee het kampioenschap 
binnen.
Uit handen van volleybalvereniging 
Roda ’23, werd een beker overhan-
digd en de felbegeerde wisselka-
bouter. Deze is het hele zomersei-
zoen te bewonderen op de Merel-
slag waar hij in een voortuin ‘pronkt’ 
(tenzij hij net een uitstapje maakt 
naar een tuin van de andere team-
leden).

Volgend seizoen zal volleybalvereni-
ging Unitas weer van de partij zijn 
in de recreantencompetitie en zal 
u hiervan regelmatig op de hoog-
te houden. Wilt u ook recreatief vol-
leyballen, al dan niet in competitie-
verband, kom dan eens vrijblijvend 
een paar keer meedoen op maan-
davond in sporthal de Phoenix aan 
de Hoofdweg. Van acht uur tot half 
tien wordt er getraind op volleybal-
techniek, maar vooral veel onderlin-
ge wedstrijdjes gespeeld.
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Argon laat de punten in 
Amstelveen
Mijdrecht - Argon heeft in de wed-
strijd tegen NFC geen enkele mi-
nuut de status van koploper kun-
nen waarmaken. In een slordige 
wedstrijd met veel balverlies speel-
de Argon te gehaast en onnauw-
keurig om de nummer drie van de 
ranglijst maar enigszins in verlegen-
heid te brengen. Na een vrije trap 
van ver, halverwege de eerste helft 
kwam NFC op voorsprong. In de al-
lerlaatste minuut stelde NFC de ver-
diende overwinning veilig door met 
een messcherpe counter de 2-0 op 
het bord te zetten.

Zelfverzekerd
NFC begon zelfverzekerd aan de 
wedstrijd en was in het begin dicht-
bij het Argondoel, maar Tolman mik-
te te hoog en Lippens naast. Bij Ar-
gon twee kleine mogelijkheden, een 
wanhoopsschot van Groenen ging 
hoog over en even later bereikte een 
vrije trap van Kevin Blom het hoofd 
van Albert Mens maar de bal ver-
dween in de ballenvanger. Na twin-
tig minuten hielp Argon NFC aan de 
voorsprong. Een overtreding, zo’n 
tien meter buiten het strafschop-
gebied, werd door de scheidsrech-
ter beloond met een vrije trap. Wen-
nekes trapte de bal over de Argon-
muur maar ook over doelman Van 
Moort 1-0.

Argon probeerde nog wel het tij te 
keren maar de passing was slecht 
en veel ballen kwamen in ‘nie-
mandsland’ terecht.

Spelbeeld
De tweede helft eenzelfde spel-
beeld, NFC ging op dezelfde voet 
verder en Argon kwam telkens met 
schrik vrij. Een vrije trap werd door 
Van Moort knap gepakt en bij an-
dere mogelijkheden maakte NFC 
het net niet af. Pas in de laatste mi-
nuten kwam er wat meer overtui-
ging in het spel van Argon en werd 
het zelfs even gevaarlijk. Zo be-
reikte een pass van Groenen spits 
Van Hellemondt maar ook nu mik-
te hij te hoog. Stefan Tichelaar rond-
de zijn actie net niet af door rake-
lings voorlangs te schieten en bij de 
laatste hoekschop van Kevin Blom 
mikte Albert Mens ook te hoog. In 
de laatste seconden maakte NFC 
aan alle onzekerheid een eind, na 
een scherpe aanval werd de score 
naar 2-0 getild en was de verdiende 
overwinning en feit en liet het Argon 
met een flinke kater achter.

Zaterdag komt de concurrent Haar-
lem Kennemerland naar Mijdrecht 
dat met slechts twee punten achter-
stand z’n kansen op de titel met de 
week ziet toenemen.

Uitstekend spelend Hertha 
D1-team wint overtuigend
Vinkeveen - Zaterdag jl wederom 
een uitwedstrijd. Hertha begon uit-
stekend aan de wedstrijd, Neder-
horst kwam er eigenlijk niet aan te 
pas, met mooie aanvallen en combi-
naties was het eenrichtingsverkeer, 
het was wachten op de 0-1 maar die 
kwam er helaas niet, het werd 1-0 
door knullig verdedigen aan Hert-
ha kant. De mannen lieten zich niet 
van de wijs brengen en bleven uit-
stekend voetballen, Gino maakt dan 
ook de verdiende 1-1. Hertha ging 

door en Maikel scoorde de 1-2 na 
prima werk van Joost. Ruststand 
1-2. Na rust gingen ze gewoon door 
waarmee ze de eerste helft waren 
geëindigd met prima voetbal. El-
ke duels werden gewonnen, de 2de 
bal ook en het was mooi om te zien 
hoe Nederhorst vast werd gezet. 
Joost maakt de 1-3, daarna was het 
de beurt aan Maikel 1-4, en na een 
mooie corner van Jay was het Bjorn 
die de 1-5 op fraaie manier inkop-
te.... Klasse!

Enerverende hockeyderby
De Ronde Venen - Zondag was 
weer de Rondeveense hockeyder-
by tussen Mijdrecht en Abcoude. 
Mijdrecht won de wedstrijd met 4-1. 
HVM begon aanvallend. Na negen 
minuten kreeg een van de Abcoud-
se spelers een gele kaart voor hen-
gelen (met de stick naar een hoge 
bal slaan) en stick weggoien. In de 
overtalsituatie zette HVM een ex-
tra spits in, ten koste van een verde-
diger. Kort daarna kreeg HVM een 
strafcorner te nemen. Tom Günther 
pushte de bal op de paal, waar-
na Mats Kaas kon scoren. Een mi-
nuut later speelde Günther in de cir-
kel Arjan Blommaert scherp aan, die 
hard de 2-0 binnensloeg. In de 16e 
minuut werd het zelfs 3-0, toen Hi-
dde Vesseur een Mijdrechtse aan-
val fraai afrondde. Daarna bleef 
Mijdrecht drukken, maar liet daarbij 
af en toe te veel ruimte in de verde-
diging. De grieperige keeper Red-
mar Stienstra moest een paar keer 
spectaculair redden, terwijl de Ab-
coudse aanvallers na counters ook 
enkele goede kansen voor open 
doel niet wisten te benutten. 3-0 
was de ruststand.

Styrafcorner
Na de pauze bracht Tom Günther 

HVM in de 39e minuut uit een straf-
corner op 4-0. Kort daarna miste 
Abcoude twee strafcorners op rij. 
Ook aan de overkant van het veld 
kwamen kansen, maar de score ver-
anderde niet. Tim Mantel en Jurri-
an Hartwigsen voorkwamen op de 
lijn twee keer een Abcouds doel-
punt. Een klein kwartier voor het 
einde kreeg Tom Günther een ge-
le kaart voor het wegschoppen van 
de bal. Nu scoorde Abcoude vanuit 
de overtalsituatie de verdiende te-
gentreffer, uit een strafcorner.
Zeven minuten voor het einde raak-
ten coach en spelers van Abcoude 
in conflict met de scheidsrechter, 
waarna een aantal spelers het veld 
verliet. Na overleg tussen coaches, 
scheidsrechters en aanvoerders kon 
de wedstrijd toch worden uitge-
speeld. In de laatste minuut vielen 
er nog twee gele kaarten voor Tim 
Mantel en zijn tegenstander, na een 
confrontatie.

Door de 4-1 uitslag vergrootte 
HVM het verschil met Abcoude op 
de ranglijst tot zestien punten. De 
Mijdrechters bezetten nu de vijf-
de plaats. Volgende week volgt de 
zware uitwedstrijd tegen het sterke 
Purmerend.

Klaverj asclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag gezellig gekaart en hoge 
scores behaald. 
1. Rob van Achterberg 5496 pt.
2. Neel Bosman 5381 pt. 
3. Ria Matthiesen 5254 pt. 
4. Frans Bierstekers 4963 pt. 
5. Martien de Kuijer 4743 pt. 
De troostprijs was voor Frans Bier-

stekers met 3550 punten.

Uitslag paaskoppelkaarten: 
1. An van der Meer-
 Ferry Verbraak 5324 pt. 
2. Bep Schakenbo-
 Gerda Vaneman 4829 pt. 
3. Greet Koot-
 Frans Bierstekers 4702 pt.

Spannender bestaat niet!
Vinkeveen - Badmintonvereniging 
de Kwinkslag heeft voor haar jeugd 
de afgelopen 5 weken een intern 
clubkampioenschap gehouden. Alle 
16 jeugdleden deden hier zeer fana-
tiek aan mee.

Dat iedereen dit toernooi graag wil-
de winnen bleek wel uit de einduit-
slag. Met het kleinst mogelijke ver-
schil van maar liefst één tegenpunt-
je heeft Juriaan van de Spoel ge-
wonnen.
Zo zag de einduitslag er uit van de 
beste 6 spelers.
1  Juriaan van de Spoel: 5 gewon-

nen wedstrijden, 59 tegenpunten   
2  Geert Dubbeldam: 5 gewonnen 

wedstrijden, 60 tegenpunten
3  Bram Lek: 4 gewonnen wedstrij-

den, 50 tegenpunten
4  Sumire’ Iwasaki: 4 gewonnen 

wedstrijden, 61 tegenpunten
5  Marianne Mulckhuyse: 4 gewon-

nen wedstrijden, 63 tegenpunten
6  Mika Brokhoff: 3 gewonnen 

wedstrijden, 22 tegenpunten
Gelukkig was er voor iedereen een 
prijs, zodat ze allemaal met een 
goed gevoel naar huis gingen! 

Wil je ook eens kennismaken met 
het badmintonspel, kom dan eens 
kijken op de donderdagavond van 
19.00-20.00 uur in De Boei aan de 
Kerklaan. 

Open training voor 
meisj es F-pupillen CSW
Wilnis - Op woensdag 25 april 
houdt CSW een open training tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor meisjes 
geboren in 2004, 2005 en 2006. 

Het afgelopen seizoen is er in alle 4 
F-teams veel vooruitgang geboekt. 
Met name de F1-selectie, spelend 
in een sterke jongens competi-
tie, boekt mooie successen en lijkt 
zelfs rechtstreeks op het kampioen-
schap af te stevenen. Ook de andere 
teams, spelend in de interne of re-
gionale competitie doen het goed. 
Voetbal voor vrouwen(3 teams) en 
meisjes(14 teams) is na 30 jaar bij 
CSW een vanzelfsprekendheid ge-

worden, het niveau is hoog en we 
willen de opleiding graag zo vroeg 
mogelijk beginnen. Voor het nieu-
we seizoen is er nog volop plaats 
om de teams weer aan te vullen. Het 
voordeel van een grote vereniging 
voor het meisjesvoetbal is, dat al-
le meisjes na enige tijd in een team 
van hun eigen niveau terechtkomen 
en zich zo optimaal kunnen ontwik-
kelen. Plezier staat voorop, maar 
goed leren voetballen is zeker ook 
een belangrijk uitgangspunt voor de 
enthousiaste groep trainsters van 
hoofdtrainster Nelleke Vrielink.
Info: nellekevrielink@hotmail.com 
of tel. 0297242503

Gelij kspel voor De Vinken
Vinkeveen - In de veldcompetitie 
staat De Vinken vrij stevig in de de-
gradatiezone. Slechts in theorie lijkt 
een stap terug naar de derde klasse 
nog te voorkomen, maar dan moe-
ten vanaf nu alle wedstrijden door 
Vinkeveen gewonnen worden en 
concurrent Luno moet alles verlie-
zen. Theorie…In de praktijk stonden 
zaterdag beide concurrenten tegen-
over elkaar op het kunstgras van De 
Vinken. Het werd een gelijk opgaan-
de strijd, die uiteindelijk ook geen 
winnaar opleverde: 11-11.

Basisacht
Fred Straatman kon de hele wed-
strijd gebruik maken van zijn ba-
sisachttal. In de verdediging Kelvin 
Hoogeboom en Ruud Oussoren sa-
men met Joyce Kroon en Silvia Ous-
soren. Het Vinkenoffensief was voor 
Peter Koeleman en Peter Kooijman 
met de dames Melanie Kroon en 
Mariska Meulstee.
Gedurende de eerste speelperiode 
had de ABN-AMRO-ploeg een licht 
veldoverwicht. Drie strafworpen 
(Mariska 2x en Kelvin Hoogeboom 
1x) en een snode wegtrekbal van 
Peter Koeleman leverden binnen 
tien minuten een 4-2 voorsprong 
op voor Vinkeveen. Pas een kleine 
tien minuten later werd er weer ge-
scoord. Eerst door Luno, later door 
Rudy Oussoren. Een vanuit Vinke-
veens standpunt bezien prima ver-
dedigde uitwijkscore van Luno werd 
door een fraaie afstandstreffer van 
Melanie Kroon beantwoord: 6-4. 
Twee minuten later had de ploeg uit 
Linschoten de achterstand alweer 
weggewerkt. Vlak voor rust kon Ma-

riska Meulstee vanuit een vrije bal 
7-6 maken.

Topscore
Na de theepauze was het initiatief 
even voor de bezoekers. Van afstand 
tekende Luno 7-7 aan, gevolgd door 
een benutte vrije bal: 7-8. Rudy Ous-
soren was van afstand ook weer 
succesvol, maar opnieuw kon Luno 
uitlopen: 8-9. De rest van de twee-
de helft bleven beide teams om en 
om scoren. De gelijkmaker (Maris-
ka van afstand) werd gevolgd door 
een benutte strafworp van Luno. 
Een afstandstreffer van Silvia Ous-
soren bracht de thuisploeg naast 
Luno. Vier minuten voor tijd liet Ma-
riska Meulstee het thuispubliek nog 
één keer juichen: 11-10. Haar vijfde 
treffer was overigens een hele bij-
zondere. Zij komt met deze score di-
rect naast Vinken’s topscoorster al-
ler tijden, Helene Kroon. Beide da-
mes hebben in hun korfbalcarrière 
569 maal voor het vlaggenschip van 
De Vinken gescoord. Helaas scoor-
de ook Luno nog een keer, zodat 
een voor de competitiestand weinig 
gevolgrijke remise werd bereikt.

Stand:
De Vinken schuift met dit puntje wel 
een plaats omhoog naar de zevende 
plek. Net als het IJsselsteinse Fortis-
simo hebben zij twee wedstrijdpun-
ten. Een ruime middenmoot volgt 
beide koplopers DES en Velocitas 
op respectabele afstand. Op 28 april 
is de volgende wedstrijd, dan speelt 
De Vinken uit in Noordwijk tegen 
Fluks. Pas op 12 mei is de volgen-
de thuiswedstrijd tegen Fortissimo.

Aanstaande zondag 22 april:
Bloesemfietstocht De Merel
De Ronde Venen - Aanstaande 
zondag 22 april houdt TTC de Me-
rel haar traditionele Bloesemtocht. 
Deze lentetocht gaat voornamelijk 
langs mooie binnenweggetjes en 
rustige dorpjes, met fruitbomen in 
volle bloei.

Vanuit Vinkeveen gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen en IJs-
selstein. De deelnemers steken de 
Lek over naar Vianen en gaan ver-
der naar Hei en Boeicop en As-
peren. Ze komen bij de Linge, het 
mooie riviertje dat richting Gelder-
malsen kronkelt. Hier geniet men 
volop van de vele soorten fruitbo-
men die in de bloesem staan. Bij 
Geldermalsen buigen de fietsers af 
naar het prachtige plaatsje Buren 
waar een koffiestop wordt gehou-
den. Via Zoelmond en Beusichem 
fietsen ze naar Culemborg waar ze 

de pont nemen en via Tull en ’t Waal 
weer richting Vinkeveen gaan.
De rit wordt in twee groepen ge-
reden, de snelle groep rijdt maxi-
maal 30 km/uur en de minder snelle 
groep rijdt een paar km 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 TTC De Merel ver-
plicht.
De tocht is 150 km lang, begin en 
eindpunt bij Eetcafé de Schans aan 
de Uitweg in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: 2,00 voor niet-leden. 
Dit is exclusief geld voor de pont.
Inschrijven vanaf 08.00 uur, vertrek 
om 08.30 uur.

Vinken C1 laat punten liggen
Vinkeveen - Het door Jumbo ge-
sponsorde C1 team van De Vinken 
moest afgelopen zaterdag de strijd 
aan binden met het door en door 
bekende Fiducia C2 uit Vleuten. Een 
tegenstander waar al verschillen-
de keren van was gewonnen. Deze 
keer ging het voor Vinkeveen min-
der voorspoedig.
In de eerste aanval mochten David 
Leeflang, Joris Klokkers, Lisa van 
Diemen en Lilian Prins proberen om 
de eerste doelpunten te noteren. Op 
het Vleutense gras lukte het echter 
niet zo goed als de bedoeling was. 
Toch kon de 1-0 achterstand onge-
daan gemaakt worden door Lisa van 

Diemen.
Voor de rust kon het Jumbo acht-
tal geen vuist maken. Twee af-
standschoten van een Fiducia heer 

zorgde er voor dat de C1 ging rus-
ten met een 3-1 achterstand. In de 
rust moesten de puntjes op de be-
faamde i worden gezet; er waren 
voldoende mogelijkheden maar de 
aanvallen werden niet goed uitge-
speeld, te onzuiver en te onrustig.
Na de rust was het opnieuw Li-
sa van Diemen, die middels een af-
standsschot voor de aansluitings-
treffer zorgde.
Het tweede aanvalsvak bestaan-
de uit William Leeflang, Timo Pronk, 
Dieuwertje Mulckhuyse en Lotte 
Bouwman kon helaas weinig aan de 
achterstand veranderen. Na een af-
standsschot en een benutte straf-
worp voor Fiducia werd de einduit-
slag 5-2 voor het team uit Vleuten 
en dus gingen de Vinkenaspiranten 
zonder wedstrijdpunten weer terug 
naar Vinkeveen.

Vechten bij  Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op 12 april was de ze-
vende, en tevens de voorlaatste ron-
de, van de derde competitie van 
het seizoen 2011/2012. De volgen-
de week is het dus er op of eronder, 
want dan worden de prijzen ver-
deeld. Dit was deze bridgeochtend 
al goed te merken.

In de A lijn is er zeker nog geen dui-
delijkheid. Aan de kop van de rang-
lijst is het stuivertje wisselen, er 
wordt voor elk procentje gevoch-
ten. Op dit moment zijn er zeker nog 
vier kanshebbers om deze competi-
tie als koploper te beëindigen. Pa-
ren die er in de rangschikking met 
nog twee slechte resultaten te gaan 
nog in de gevarenzone verkeer-
den sloegen hun slag en nestel-
den zich deze ochtend hoog in de 
uitslag. Addie de Zwart en Jean-
net Vermey kwamen met een score 
van 66,67% op de eerste plaats. Op 
de tweede plaats eindigde, met een 
voor hun doen uitstekende presta-
tie, het koppel Henny en Lucas van 
der Meer met 62,50 % en derde 
werden Miep v.d. Hoek en Nel v.d. 
Neut. Uw verslaggever had vorige 
week een vooruitziende blik toen hij 
schreef, zonder namen te noemen, 
dat de zeer slecht presterenden van 
die week het alleen maar beter kon-
den doen en dat is deze week ge-
lukt. Onderin is het ook nog span-
nend: wie degraderen of wie zal de 
dans net ontspringen.

B lijn
In de B lijn ligt het wat duidelijker. 
De huidige koploper moet al een 
complete off day hebben de laatste 
speeldag willen zij het kampioen-
schap mislopen. Maar ja, je weet 
het nooit. Dus koplopers: let op je 
zaak. Voor de vier promotieplaatsen 
zijn nog zeven paren die hiervoor in 
aanmerking komen. Corry Snel en 
Lenie Veninga legden in de B lijn 
beslag op de eerste plaats met een 
scoren van 59,58%. Tweede en der-
de werden Corry Olijhoek en Nel-
ly de Ruiter en Corry Boomsma en 
Bibet Koch . Deze paren behaalden 
beiden 55,83. 
Wilt u eens kennismaken met 
bridgeclub ABC is dat natuurlijk 
mogelijk. Wij bridgen op donder-
dagmorgen van 9.00 uur tot on-
geveer 12.15 uur en dan is de uit-
slag natuurlijk ook al bekend. Het 
lijkt wat vreemd overdag zo vroeg 
bridgen, maar je begint lekker fris 
en je hebt de donderdag vanaf ± 
13.00 uur nog geheel naar eigen in-
zicht te besteden. ABC bridget in ‘t 
Buurtnest. Wilt u het eens probe-
ren, meldt u aan. Dit kan via het e-
mailadres: lam.vandermeer@telfort.
nl Als koppel opgeven heeft natuur-
lijk de voorkeur, maar voor iedereen 
die zich individueel opgeeft pro-
beert Bridgeclub ABC voor die och-
tend een partner te vinden. Laat u 
zich vooral niet afschrikken door de 
kop van dit verslag.



Vinkeveen - Zaterdag 14 april, 
kwamen alle zeven Vinken Vastgoed 
miniteams van Atalante in actie. Dit-
maal in Mijdrecht, de “thuishal” voor 
Atalante en Unitas in de minicom-
petitie. Ze zijn niet allemaal eerste 
geworden, maar er is wel hard en 
mooi gestreden!

Mega mini`s
In de vroege uurtjes beten Anouk, 
Lisanne, Lucia & Mark het spits af. 
Omdat Judith en Maaike zich had-
den afgemeld was Lucia invalster 
bij dit team. Het was wel inkomen 
op de vroege morgen voor het eerst 
op niveau 6. Ze redden veel bal-
len, in drieën spelen wel wat moei-
lijker, maar de punten werden ge-
maakt! De resultaten mogen er dan 
ook zijn: de eerste wedstrijd heb-
ben ze gewonnen. De tweede te-
genstander uit Heemstede was iets 
beter. Door hard werken hebben ze 
er een gelijkspel uitgehaald. De der-
de en vierde wedstrijd gingen prima 
(dit keer gelukkig geen dip op het 
end), die hebben ze ook gewonnen! 
En hetzelfde resultaat als het vorige 
toernooi! Weer eerste, betekent een 
poule omhoog!

Volleyknallers
Ook zij moesten aan de slag in de 
vroege uurtjes. Ivar, Mark, Juriaan 
& Stefan mochten laten zien wat ze 
konden, en het vroeg tijdstip deer-
de hen niet. Met veel bovenhand-

se services konden ze aardig wat 
punten maken! Ook blokken luk-
te, daar hadden de tegenstanders 
niet van terug. Wat de tegenstan-
ders wel goed kon was in het mid-
den spelen waar niemand stond, de 
jongens misten eigenlijk de vijfde 
speler in het midden van het veld... 
Wel waren ze actief, met veel ren-
nen en duiken hebben ze veel bal-
len van de grond kunnen houden. 
De eerste wedstrijd hebben ze gelijk 
gespeeld en dat hebben ze het he-
le toernooi vol gehouden. Alles ge-
lijk gespeeld. Ze zijn 3e geworden. 

Long Ladies
Eva, Annefloor, Rosalie, Noa en Jade 
kwamen uit in de allerhoogste poule 
van niveau 4. Als eerste tegen Am-
stelveen. Er werd hard gewerkt door 
de meiden en met wat advies van de 
kant gingen ook wat slimmer spelen 
in de gaatjes.

De partij ging erg gelijk op en de 
punten werden ook verdeeld. Daar-
na moest er aangetreden worden 
tegen de Hoofddorpse formatie. Het 
was tot het end toe spannend, met 
een paar mooie smashes. Helaas 
de eerste set verloren en de laat-
ste gelijk! Om in de A-poule te blij-
ven (zou mooie uitgang zijn voor de 
finale dag volgende keer) moest er 
wel gewonnen worden… Wellicht 
was het wel de druk die roet in het 
eten gooide. Ze hebben jammer ge-

noeg de laatste wedstrijd verloren. 
Dus volgende keer toch weer de B-
poule. 

Heroes
In het middengedeelte was het ook 
de beurt aan de Heroes om te spe-
len. Alyssa, Sander de Vries, Sander 
van Senten, Daan & Kevin mochten 
het gaan opnemen in de A-poule 
op niveau 2. Jikke was dit keer ver-
hinderd. Er werd fanatiek gevangen 
en het doordraaien lukt ook goed. 
Ze spelen al steeds slimmer, gooi-
en de bal in de gaatjes. Ze moeten 
ook weer snel op hun plek staan om 
de volgende bal te pakken. Af en 
toe een schijnbeweging tussendoor 
om de tegenstander op het verkeer-
de been te zetten. Het jongste team 
van Atalante sprokkelde aardig wat 
punten binnen. De eerste wedstrijd 
tegen Spaarnestad eindigde in een 
gelijk spel. Daarna tegen SAS,was 
het iets moeilijker deze werd verlo-
ren. Als laatste weer een gelijk spel 
tegen VHZ. Ze zijn 4e geworden.

Ministars
Eveneens in het midden program-
ma werkten de Ministars hun wed-
strijden af. Valerie, Nikki, Isabel & 
Fay moesten het zonder zieke Ta-
litha doen. Ze vlogen naar iedere 
bal. Niet alles lukte, maar ze heb-
ben goed gespeeld! De eerste partij 
tegen VCH ging lange tijd gelijk op, 
maar helaas moesten ze op het end 
beide set afstaan aan hun opponent. 
Daarna volgde het andere team van 
VCH. Deze wedstrijd was nog span-
nender. Er volgden zelfs een paar 
mooie smashes. Met een minimaal 
punten verschil werd er verloren. Als 
laatste de VHZ. Het begin ging heel 
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Veenland start met Showdown 
voor blinden en slechtzienden
De Ronde Venen - Sportvereniging 
Veenland start op 11 mei met Show-
down in De Ronde Venen. Show-
down is een snelle en dynamische 
sport, speciaal voor mensen met 
een visuele beperking uniek en als 
enige in uw regio.
De sport lijkt op tafeltennis en is 
te vergelijken met air hockey en 
wordt individueel en geheel op ge-
hoor gespeeld. Wilt u kennismaken 
met Showdown of heeft u vragen? 

Neem dan contact op via e-mail:  
showdown@veenland.nl of 
tel. 06-52636220.
Op vrijdag 11 mei is de eerste trai-
ning in de Willisstee aan de  Pieter 
Joostenlaan 24 in Wilnis van 19.30 
tot 22.00 uur. Onder deskundige be-
geleiding kunnen mensen kennis-
maken met deze fascinerende sport. 
Mensen die lid worden van de ver-
eniging krijgen een skibril, hand-
schoen en bat gratis.

Podium voor UWTC-er 
Guus Zanting
Regio - De UWTC renners Leen 
Blom, Nico Fokker, Theo Oudshoorn 
en Guus Zantingh stonden aan de 
start van de veteranen 60+wed-
strijd van Veenendaal op zaterdag 
14 april. Direct na het startschot de-
marreerde er twee renners uit het 
peloton en twee ronde later sloot 
een derde renner erbij aan. De drie 
renners namen een voorsprong van 
25 seconden, deze voorsprong wis-
ten zij 5 rondes te handhaven. Maar 
toen raakte het peloton goed op drift 
en werden de drie ingerekend. Na-
dien volgde nog enkele korte vlucht 
pogingen maar deze konden allen 
geen standhouden. Met nog twee 
rondes te gaan sprong Joop Ribbers 
uit Groenlo weg uit het peloton en 
deze werd niet meer achterhaald en 
won de wedstrijd. De sprint van het 
peloton werd gewonnen door Guus 
Zantingh en behaalde hiermee een 
mooie tweede plaats en tevens zijn 
tweede podiumplaats van dit sei-
zoen. Leen Blom, Nico Fokker en 
Theo Oudshoorn eindigde in het pe-
loton.

Nieuwelingen
Zaterdag 14 april stond de eerste 
klassieker voor de nieuwelingen op 
het programma. Met 150 renners 
aan start en een dubbele afstand 
(80 km) van een gewone wedstrijd 
is het altijd weer een hele ervaring 
voor deze jongens. Oud UWTC ren-
ner Jouke Schelling reed naar een 
mooie 3e plek. Rick van Wieringen 
wist zich knap te handhaven en ein-
digde op de 49e plaats. Koen de 
Best behoorde bij een grote groep 
die uit de wedstrijd werden gehaald. 
Volgende week zullen Jeroen van 
Goor en Bart de Veer hun debuut 
maken bij een klassieker in Emmen.

Zondag 15 april de wielerronde van 
het Maaskantje in den Dungen. Aan 
de start 60 deelnemers waarbij de 
UWTC nieuwelingen Niels Ruijter en 
Jeroen van Goor.

Jeroen had een mooie startpositie, 
en was de eerste rondes met vier 
renners los van het peloton. Hier 
ging het peloton niet mee akkoord, 
en zetten een tandje bij. Niels en Je-
roen hadden beiden een mooie po-
sitie in het peloton ondanks dat het 
tempo hoog lag 40 km per uur. He-
laas brak Jeroen zijn ketting, en zat 
de wedstrijd er voor hem op. Niels 
kon zich blijven handhaven in het 
peloton, met als resultaat een 18e 
plaats, en kon zijn eerste prijzen-
geld in ontvangst nemen.

Team Legmeervogels F13 
wederom onverslagen
Uithoorn - Het competitiedebuut 
van de F13 was op 28 januari jl. te-
gen SCW F3 met een mooie 4-2 
overwinning. Deze wedstrijd was de 
return en SCW F3 wilde revanche 
voor de eerdere nederlaag, want na 
de nederlaag tegen de F13 hadden 
ze immers niet meer verloren! 
Na het fluitsignaal belegerde SCW 
F3 gelijk het doel van de F13, maar 
goed verdedigen door de gehele 
F13, met name door hun rotsen Is-
acq en Dillon in de “verdedigings-
branding”, en een paar puike red-
dingen van Nils leverden de eer-
ste 10 minuten geen doelpunt voor 
SCW F3 op. Tussendoor had de F13 
al wat prikjes uitgedeeld met een 
paar counters en SCW F3 had ge-
waarschuwd moeten zijn, maar 
na wederom een razendsnelle uit-
braak van de F13 werd de 0-1 ge-
scoord door Daan, die alleen op 
de keeper afstormde en de bal be-
heerst in de hoek schoof. SCW F3 
gaf de moed echter niet op en bleef 
aanvallen en dat leverde uiteinde-
lijk de voor SCW F3 verdiende 1-1 
op. Hierna nam SCW F3 wat gas te-
rug en de F13 rook zijn kansen. Na 
de 1-1 werd nu het doel van SCW 
F3 belegerd. Een serie hoekschop-
pen leverde dan uiteindelijk de 1-2 
op. Wederom Daan, die slim bij de 
tweede paal stond opgesteld en 
de door Erik prima genomen hoek-
schop binnenschoot.

Floot
De jongens van de F13 hadden 
geen kans om deze treffer te vieren, 
want de scheidsrechter floot gelijk 
voor de rust. Tijdens het traditione-
le rondje limonade werd de F13 op 
het hart gedrukt om vooral zo door 
te gaan. Na het fluitsignaal voor het 
begin van de tweede helft werd de-
ze wijze raad ten harte genomen en 
SCW F3 kwam de eerste 15 minuten 
niet meer in het spel voor. Na wat 
balgoochelen van Sofian in de klei-

ne ruimte, gevolgd door een mooi 
pasje van Sofian, knalde Daan de 
1-3 binnen (die hiermee zijn eer-
ste officiële hattrick heeft gemaakt). 
Vervolgens kreeg Pieter het op zijn 
heupen door constant over links 
met de bal aan de voet richting vij-
andelijk doel op te rukken. SCW F13 
had hier dan ook geen antwoord op 
en via een van zijn goede voorzet-
ten kwam de bal bij de immer dra-
vende Tim terecht. Tim bedacht zich 
geen moment en poeierde de 1-4 
binnen (links in de verre hoek van 
de keeper, die kansloos was). Ver-
volgens was het de beurt aan Ra-
fael om te scoren. Hij liep de ge-
hele wedstrijd al te loeren op een 
doelpuntje, maar was wat ongeluk-
kig in de afronding. Deze 1-5 was 
toch wel een van de mooiste aan-
vallen van de F13 die ochtend: kee-
per Nils schoot de bal naar Pieter, 
die tikte de bal weer door naar Daan 
en hij gaf een splijtende pass over 
een meter of 10 waarmee Rafael vrij 
voor de goal werd gezet. 

Snoeihard
Rafael bedacht zich geen moment 
en knalde de bal op identieke wijze 
als Tim snoeihard in de verre linker-
hoek (het schoot was zo hard dat ie 
dwars door het doelnet ging!). Deze 
actie van de F13 kon dan ook reke-
nen op algehele goedkeuring en ap-
plaus van het publiek! Erik, die ook 
over een hard schot beschikt, vond 
dat het tijd werd om de keeper van 
SCW F3 met een afstandsschoot te 
testen. Dit resulteerde vervolgens 
in een komisch “bowlingmoment” 
waarbij 3 spelers van SCW F3, die 
hun keeper te hulp schoten, letter-
lijk door Erik omver werden gescho-
ten. Uiteindelijk kregen Isacq en 
Dillon, hun topverdedigers, de op-
dracht om ook maar eens naar vo-
ren te gaan om te kijken of zij ook 
een doelpunt konden maken. Hier-
bij werd de rest van de F13 er wel 

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Peter Bosse wint Duffel
Regio -Zaterdag 14 april vlogen de 
duiven van Rond de Amstel vanuit 
het Belgische Duffel. Gemiddelde 
afstand 130 km.

Voor deze vlucht werden 650 duiven 
ingekorfd door de deelnemers.
De duiven werden zaterdagochtend 
gelost om 10.28 uur nadat de mist 
in Noord-België en Zuid-Neder-
land was opgelost. Het was prachtig 
duivenweer; Hollandse luchten, fel-
blauw en witte wolken. Ideaal voor 
de oriëntatie van een postduif. On-
danks de tegenwind zijn dit soort 
afstanden echt een makkie voor de 
wedstrijdduiven. Vaak maken ze dan 
ook bij thuiskomst nog vele ereron-
des, dit tot ergernis van de wach-
tende duivenhouder.

Peter Bosse uit Uithoorn werd eer-
ste en klokte de eerste duif om 
12:09 uur. Dit was goed voor een 
snelheid van bijna 80 km per uur.
Tweede werd net als vorige week 
Ton Duivenvoorde uit De Hoef en 
derde werd Wim Wijfje uit De Kwa-
kel.
Peter werd in Rayon F 19e van 3588 
duiven. Over heel Noord-Holland 
werd hij 86e van 20170 duiven. Een 
nette prestatie van Peter’s duif.
Good-old Piet van Schaik uit Uit-
hoorn werd eerste in de B poule.

Uitslagen
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Ton Duivenvoorde, De Hoef
3. Wim Wijfje, De Kwakel
4. Cor van Bemmelen, De Hoef

Biljartvereniging Apollo 
sluit clubkampioenschap af
Regio - Apollo bestaat uit een club 
van zesentwintig 55 + heren die el-
ke week op woensdag in het Fort in 
de Kwakel bijeenkomen voor een 
gezellige middag biljarten. Er wor-
den per jaar twee competities ge-
speeld. 1. Om het clubkampioen-
schap en 2. Om de Hein Pieterse bo-
kaal. De competitie voor het kampi-
oenschap is afgesloten met de vol-
gende winnaars: 
1.  Henk Helmig met 588 pnt uit 64 

partijen en een gem. van 1,86.
2.  Herman Keijzers met 561 pnt uit 

64 partijen en een gem. van 1,80
3.  Lody van Ginkel met 559 pnt uit 

62 partijen en een gem. van 2,82
Tot voor twee weken voor het einde 
was er nog geen winnaar bekend. 
Henk wist zij goede vorm te behou-
den terwijl Herman jammerlijk pun-
ten liet liggen. Lody kwam ook nog 
dicht tegen de tweede plaats aan. 
Zeker gezien het feit dat hij 2 partij-
en minder heeft gespeeld. De kort-

ste partijen van het seizoen werden 
door 2 leden behaald. Herman de 
Keijzer en Frayo Fritschy ieder in 13 
beurten. De procentueel behaalde 
hoogste serie werd gemaakt door 
Bram Post 9 caramboles met een 
percentage van 40,91 % De Runne-
rup-Cup werd gewonnen door Dirk 
Klinkhamer. Hij kwam procentu-
eel het beste uit op zijn te behalen 
gemiddelde. Op dit moment is de 
“strijd” om de Hein Pieterse bokaal 
bezig. Om deze prijs wordt gespeeld 
ter ere van de overleden naamgever 
die jaren lang voorzitter van de club 
is geweest. Op 25 juli is hiervan de 
ontknoping bekend en sluiten hier-
mee het seizoen af. 

Oproep nieuwe leden. 
Hebt u wel eens gebiljart en wilt 
u een kijkje bij ons komen nemen 
bent u van harte welkom. Wij kun-
nen nog maximaal 4 leden plaatsen. 
We spelen 12.30 tot 17.00 uur.

Alle minivolleybalteams van 
Atalante vol aan de bak

goed, maar in de tweede set was de 
concentratie een beetje weggezakt. 
Ze zetten een stapje terug volgend 
toernooi. De finale dag waarbij ze 
zeker voor een eerste plaats gaan 
in poule C!

Kanjers
Zoë, Sander, Cayden, Isa & Nathalie 
spelen onder de naam Kanjers en 
komen uit in de A-poule van niveau 
3. Het is altijd pittig op dit niveau. 
Passen, vangen, doordraaien en ook 
nog in de gaten houden wanneer er 
weer iemand in mag. Maar het spel 
ging super. Ook roepen ze goed wie 
de bal neemt. Soms stonden ze ook 
in hun eentje in het veld en dat is 
het best wel moeilijk. Dan moet je 
soms duiken… maar ook dat was 
in het spel terug te zien! Ze hadden 
een moeilijke start tegen Velsen, de-
ze werd verloren. Maar daarna zat 
de stijgende lijn er duidelijk in. Na 
een gelijk spel tegen Spaarnestad 
sloten ze de dag met een winst te-
gen VCH af. Ze zijn op een derde 
plek geëindigd.

Toppers
De toppers speelden hun tweede 
toernooi op niveau 6. Als eerste te-
gen Amstelveen. Na een moeiza-
me start kwamen ze steeds beter in 
hun spel. Er werd netjes gespeeld, 
wat resulteerde in een ruime over-
winning. De tweede set was het spel 
even zoek en werd er met dezelfde 
cijfers verloren. Gelukkig werd dit 
de tweede wedstrijd recht gezet. Ze 
speelden deze wedstrijd heel sterk 
met enkele smashen en een boven-
handse serve en wonnen de wed-
strijd overtuigend! De laatste par-
tij ging het erom wie er eerste zou 
worden.
Dit was de sterkste tegenstander, 
maar ze bleven koelbloedig en won-
nen de eerste set toch wel gemak-
kelijk. De tweede set was heel span-
nend. Na was dubieuze “blokballen” 
van de tegenstander kwamen ze 1 
punt te kort om 1e te worden.. maar 
erg goed gespeeld. 

opgewezen dat de verdedigende ta-
ken van Isacq en Dillon dienden te 
worden overgenomen! Geen vuiltje 
aan de lucht, zou je zeggen… Maar 
het ging bijna toch nog mis. Opeens 

waren er helemaal geen verdedi-
gers van de F13 meer: iedereen was 
bezig met aanvallen en Nils stond er 
ineens helemaal alleen voor! Binnen 
no time scoorde SCW F3 in de res-
terende 5 minuten drie keer achter 
elkaar, daarbij Nils kansloos latend. 
Het zou toch niet…, nee, gelukkig, 
Dillon en Isacq keerden weer terug 
in de verdediging en de rust en ba-
lans in het team waren weer her-
steld en de wedstrijd werd vervol-
gens zonder problemen uitgespeeld 
met als eindstand 4-5. 
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Gijs Rijneveld en Henk Doornekamp
behalen finale driebanden
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in café biljart de 
Merel te Vinkeveen de halve fina-
les gespeeld van het driebanden 
toernooi van biljartclub D.I.O. be-
tekend (Door Inspanning Ontspan-
ning)en Café de Merel van het jaar-
gang 2012
Van de zestien spelers in de halve fi-
nale zijn er toch verrassende spelers 
van het groene laken gekomen om 
op zaterdag 21 en zondag 22 april te 
spelen wie uiteindelijk het toernooi 
op zijn naam mag schrijven. Een van 
de spelers was Gijs Rijneveld die za-
terdag verrassend doorging door fa-
voriet Theo Valentijn uit te schakelen 
ook onze Mijdrechtse vrienden Pim 
de Jager en Cock Verver konden het 
niet redden, Bert Fokker kon in de 
laatste wedstrijd geen vuist maken 
en werd ook uitgeschakeld Verder 
plaatste zich voor de finale Harry 
Koperberg, Henk Doornekamp, Bert 
van Walraven op zaterdag en zon-

dag Paul Schuurman die teammaat 
Bert Dijkshoorn geen schijn van 
kans gaf en de kampioen van vorig 
jaar Eduard van Heuven die ternou-
wernood doorging door Hans van 
Rijn te verslaan ook Jos Lugtigheid 
moest het afleggen tegen een goed 
spelende Rob Gels en Hans van 
Ekris gaf Jan Eijsker geen schijn van 
kans Deze 8 spelers staan dus aan-
koment weekend in de finale aan de 
biljart-tafel in cafe de Merel ,Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen aan-
vang beide dagen 14.00 uur waar-
na de voorzitter van b.j.c. D.I.O. de 
prijzen op zondag uit zal reiken.Ook 
kunnen wij nog enkele biljarters 
plaatsen voor de nieuwe competitie 
of de ronde venen competitie opge-
ven in ons clubhuis, zowel voor de 
dinsdag avond club ,B.J.C. de Merel 
als de donderdag avond club b.j.c. 
D.I.O. ook dames uiteraard van har-
te welkom dit alles in Café de Merel 
tel. 0297-263562

Korbis B1 maatje te groot 
voor De Vinken B1
Vinkeveen - Met onbekende te-
genstanders Albatros (Zwijndrecht), 
KIOS (Nieuw Vennep) en Korbis 
(Waddinxveen) zit De Vinken B1, 
dat al jaren gesponsord wordt door 
Sport Medisch Centrum De Bron, in 
het nieuwe veldseizoen in een bij-
zonder zware poule. In de eerste 
twee wedstrijden dolf het al het on-
derspit tegen Albatros en KIOS. Af-
gelopen zaterdag kwam Korbis op 
bezoek. Het beloofde een moeilijke 
middag te worden. Deze verwach-
ting kwam inderdaad uit. Ondanks 
het feit dat de ploeg uit Vinkeveen 
de hele wedstrijd bleef strijden, kon 
het niet voorkomen dat de bezoe-
kers aan het langste eind trokken.

Voortvarend
Met Dorien Verbruggen, Nele Pij-
nenburg, Gideon Leeflang en Mar-
tijn Burggraaff in de aanval en Mi-
la Kroon, Robin van der Vliet, Jorn 
Claassen en Kevin van Vliet in de 
verdediging begon de ploeg voort-
varend. Een mooie omdraaibal van 
Dorien Verbruggen bracht de Vin-
ken op 1-0. Na de snelle gelijkmaker 
was het Robin van der Vliet die di-
rect antwoordde via een doorloop-
bal. Maar ondanks deze voorsprong 
zag het publiek al snel dat het moei-
lijk zou worden. De bezoekers had-
den de beschikking over een vier-
tal prima heren. De dames waren 
weliswaar iets minder, maar konden 
door hun lengte veel compenseren 
en speelden duidelijk in dienst van 
die beweeglijke heren. Kortom een 
zeer sterke, technische en complete 
ploeg. De gehele wedstrijd werd De 

Vinken onder druk gezet en daar-
door maakte de ploeg veel onnodi-
ge plaatsfouten. Korbis speelde de 
bal in hun aanval goed rond, combi-
neerde er lustig op los en de schut-
ters (lees de heren) werden veelvul-
dig in stelling gebracht. Loepzuiver 
schietend liepen de bezoekers ver-
diend uit naar een 4-8 ruststand.

Weg hoop
Na rust vervloog al snel de hoop op 
een goed resultaat. Binnen enke-
le minuten werd het 4-10. Het ant-
woord kwam wederom van de Vin-
kendames. Via Robin van der Vliet 
en Mila Kroon werd het 6-10. Het 
was een bijzondere wedstrijd, want 
tot dan toe waren alle doelpunten 
bij de bezoekers gemaakt door de 
heren en de doelpunten bij De Vin-
ken door de dames. Halverwege de 
tweede helft bracht Gideon Leeflang 
daar eindelijk verandering in. Maar 
de heren van Korbis bleven ongrijp-
baar, maar niet alleen dat, ze bleven 
ook scoren. Zodoende liep Korbis 
verder uit naar 9-13. Toen, met nog 
vijf minuten te gaan, ook de dames 
van Korbis begonnen te scoren, was 
de strijd echt gestreden. Via 9-15, 
werd het uiteindelijk werd het 9-17 
in het voordeel van de bezoekers. 
Over twee weken wacht de revan-
che. Dan zullen de heren van Kor-
bis niet alleen uitgeschakeld moe-
ten worden, maar moet het spel van 
De Vinken nog meer gespitst zijn 
op de zwakte van Korbis: de dames. 
Die zullen uitgespeeld moeten wor-
den, wil De Vinken echt kans ma-
ken. We zullen zien.

Twintig sportieve keuzes
voor VLC-ers
Regio - Enkele weken geleden kon-
den alle ruim vierhonderd leerlingen 
van de derde klassen van het Veen-
landen college inschrijven voor hun 
jaarlijkse sportdag.
Drie verschillende onderdelen 
moesten er worden gekozen. Voor 
de docenten een behoorlijke klus 
om vervolgens de indeling zo te ma-
ken dat iedereen zijn of haar lieve-
lingsonderdelen kon doen, hetgeen 
helaas niet altijd kon.

Voor iedereen
Toch vermaakten de leerlingen zich 
opperbest tijdens de drie blokken 
van anderhalf uur dat de gekozen 
sport werd beoefend. Of het nu een 
voetbal- hockeytoernooi of BMX 
clinic was, een toernooitje floorball 
(uni hockey) of een heerlijk fitness 
programma onder leiding van een 
instructeur, er was keus voor ieder-
een.
Popping and locking
Is een nieuwe dansvorm en deze 
kon worden beoefend in de dans-
school van Jan Verburg, net zoals in 
een volgend blok de populaire hip-
hop dans. Zumba werd ook beoe-
fend. Bij de UWTC in Uithoorn kon-
den in drie blokken 45 liefhebbers 
het BMX-en onder de knie krijgen. 

Onder leiding van oud leerling Mi-
chael Schekkerman scheurden de 
deelnekmers over de bulten, schit-
terend om te zien. Basketbal werd in 
toernooivorm beoefend in de sport-
zaal van de locatie Vinkeveen, in de 
drie zalen in Mijdrecht werd teak-
wondo gedaan maar ook Capoeira, 
volleybal, uni hockey en tafeltennis.
Jazzdance als vanouds bij de gast-
vrije dansschool Nicole, paardrijden 
bij Lucky stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.

Fitness, rugby en tennis
Tennis vereniging “De Ronde Ve-
ner” en de Vinkeveense lawn tennis 
vereniging boden een groep leerlin-
gen de gelegenheid de tennissport 
onder de knie te krijgen, leerlingen 
die wat meer van fitness hielden 
konden terecht bij PK sport, Beu-
ving sport en Optisport waar ook 
het zeer vermoeiende maar heerlij-
ke onderdeel spinning werd gehou-
den. Bij PK sport konden de leerlin-
gen ook squashen in toernooivorm.
Op het veld van Argon werd ook een 
rugbyclinic gegeven. 

Hopelijk volgend jaar een uitbrei-
ding van sportieve onderdelen voor 
de sportieve VLC-ers.

Spanning stijgt ten top in
de biljartcompetitie
De Ronde Venen - Met nog 2 
speelweken te gaan is de spanning 
te snijden in de biljartcompetitie De 
Ronde Venen. Deze aankomende 
week is de topper in Poule A tussen 
De Paddestoel 2 en DIO. De uitslag 
van deze wedstrijd is bepalend voor 
de eindstand in de 2e periode in de-
ze poule. In poule B zijn Bob’s Bar, 
APK Mijdrecht 3 en de Schans nog 
in de race voor de periodetitel.
John Vrielink had met 13 beurten 
de kortste partij van de week. Het 
moyenne van John was 11,54. Kees 
de Bruijn was goed voor de hoog-
ste serie van de week met 60 ca-
ramboles = 33,33% van zijn te ma-
ken punten.

Poule A:
De Kuiper/van Wijk won met 5-4 van 
De Springbok 2. Hero Janzing was 
veel te sterk voor Cees Hemmer. Mi-
chael de Kuiper bond Bart van Gin-
kel aan zijn zegekar. Jan van Veen 
en Piet Slingerland pakten de pun-
ten voor De Springbok 2. De Krom-
me Mijdrecht 1 verloor kansloos met 
2-7 van De Merel/Heerenlux 1. John 
Vrielink imponeerde met winst in 13 
beurten tegen John Oldersma. Ger-
rit Schuurman had geen kind aan 
Bert Fokker. In 20 beurten had hij 
Bert over de knie gelegd. De Vrij-
heid/Biljartmakers kon het met 4-5 
niet redden tegen De Paddestoel 2. 
Jim van Zwieten was in 24 beurten 
de meerdere van Bert Loogman. Pim 
de Jager won in een marathonpar-
tij van Nico van Soeren. Nick van de 
Veerdonk had maar 18 beurten no-
dig tegen Robert Daalhuizen. Bart 
Dirks won in een spannende partij 
van Arjan Bosman. De Merel/Hee-
renlux 2 won nipt met 5-4 van APK 
Mijdrecht 4. Willem van der Graaf 
won in 24 beurten tegen een teleur-
stellende Dorus van der Meer. Jan 
Lindhout en Gijs Rijneveld kwamen 
een gelijkspel overeen. Frank Wit-
zand en Evert Oudhof hielden de 
punten in Vinkeveen. De verassing 
van de week was de 7-2 overwin-
ning van APK Mijdrecht 1 op DIO. 

Hennie Versluis, Dirk Roeleveld en 
Jan Peters wonnen van Herman Tur-
kenburg, Bert Dijkshoorn en Eric 
Brandsteder. Paul Schuurman zorg-
de voor de enige punten van zijn 
team door Cor Ultee te verslaan.
Stand :
DIO 
47 punten (8 wedstrijden)
De Paddestoel 
2 47 punten (8 wedstrijden)
APK Mijdrecht 4
44 punten (9 wedstrijden)

Poule B:
Cens 1 won nipt met 5-4 van De 
Paddestoel 3. Vincent Roeleveld 
was de grote man voor zijn team. In 
21 beurten was hij veel te sterk voor 
Jos van Wijk en zorgde hij ook voor 
het extra punt van Cens 1. Vader 
Teus en zoon Ralph Dam zorgden 
voor de winstpunten van De Padde-
stoel 3. De Springbok 1 was met 9-0 
veel te sterk voor Stieva Aalsmeer. 
Kees de Bruijn gaf een biljartde-
monstratie waarvan Ton Bocxe het 
lijdend voorwerp was. In 16 beur-
ten met verzorgd spel had Kees zijn 
partij op de groene tafel gelegd. Pe-
ter Maijenburg, Wim Holla en Henk 
Spring in ’t Veld volgden het goe-
de voorbeeld van Kees de Bruijn 
en wonnen hun partijen. De Krom-
me Mijdrecht 2 zag De Merel/Hee-
renlux 4 met 2-7 vertrekken. Piet 
Best had maar 17 beurten nodig te-
gen Ab Augustin. Wim van der Lin-
den en Hans Levy namen de ove-
rige punten mee naar Vinkeveen. 
APK Mijdrecht 3 had met 5-4 veel 
moeite met De Merel/Heerenlux 3. 
Roy Leemreize en Ron Schoonho-
ven hadden geen moeite met hun 
tegenstanders. Caty Jansen en Cor 
van Wijk waren goed voor de winst-
punten van De Merel/Heerenlux 3.
Stand:
Bob’s Bar 
51 punten (8 wedstrijden) 
APK Mijdrecht 3
48 punten (8 wedstrijden)
De Schans
45 punten (8 wedstrijden) 

Belangrijke zege voor de 
Vinken A1
Vinkeveen - Zaterdag 14 april 
speelde de talentvolle A-lichting 
van De Vinken tegen Huizen A1. 
Twee weken geleden won Huizen 
nog van de koploper, dus de Vinke-
veners waren gewaarschuwd.
Eerder die dag moest bijna de ge-
hele Vinken A1 invallen in het der-
de, vierde en zesde. De jeugd mocht 
dus flink aan de bak om ook nog de 
eigen wedstrijd winnend af te slui-
ten. De Vinken moest het doen zon-
der Johan Huizinga, die vorige week 
een nog onduidelijke voetblessu-
re opliep. Melvin Pauw is zijn ver-
vanger en Jesper Rijnders, Robin vd 
Vliet en Annick Stokhof zijn de re-
serves.

Kampioenschap
De Vinkenjeugd is in een felle strijd 
verwikkeld om het kampioenschap, 
samen met Fortissimo A1 en Viking 
A1. Deze teams speelden zaterdag 
tegen elkaar en deelden de punten 
netjes. De Vinken begon goed aan 
de wedstrijd, de eerste kans werd 
meteen een doelpunt door een be-
nut kansje onder de korf van Pas-
cal Hoogeboom: 1-0. De equipe van 
Makelaardij Witte had de opdracht 
vol op de aanval te spelen. Nelly 
Huizinga scoorde snel hierna een 
doorloopbal: 2-0. Huizen A1 kon te-
genscoren, maar De Vinken ging 
geduldig op zoek naar een ruime-
re voorsprong. Die werd bereikt via 
een doorloopbal van Jelle Mul: 3-1. 
Het spel was af en toe rommelig te 
noemen. Maar desniettemin liep de 
thuisploeg uit naar 5-1, via een be-
nutte strafworp van Mark de Haan 
4-1 en een afstandsschot van de za-
terdag zeer sterk spelende Eva He-
melaar. Ook Melvin Pauw pakte zijn 
doelpuntje mee in deze voor hem 
verdienstelijke wedstrijd: 6-2. Een 

slim kansje van Pascal Hoogeboom, 
die de bal over het hoofd van de te-
genstander haalde en vervolgens 
leep scoorde, betekende 7-3. 
Huizen A1 veranderde verdedigend 
van tactiek en gaf meer druk aan de 
zijkant van het vak. Het antwoord 
van De Vinken was snel onder de 
korf jezelf aanbieden en daaruit 
kwamen weer volop kansen. Het re-
sulteerde in een doelpunt van Jel-
le Mul, een kans onder de korf werd 
feilloos benut: 8-4. Dit was ook de 
ruststand.

Kleedskamer
De Vinken kwam sterk uit de kleed-
kamer en liep uit naar een 11-4 
voorsprong. Dit door doelpunten 
van Eva Hemelaar (kansje), Pas-
cal Hoogeboom (afstand) en Eme-
se Kroon (strafworp). Helaas moest 
Melvin Pauw het veld verlaten met 
een blessure, Jesper Rijnders was 
zijn vervanger. Ook Annick Stokhof 
kwam het veld in voor Emese Kroon. 
Het spel werd wat rommeliger. An-
nick Stokhof schoot wel een af-
standsschot raak (13-7) en na een 
moeizame fase kon de Witte A1 
weer wat verder uitlopen van de te-
genstanders uit Huizen. Dat ook 
Nelly Huizinga goed op schot was, 
liet ze zien met een tweede af-
standstreffer (14-7), waarna Eva He-
melaar een vrije bal benutte: 15-7. 
Na lang aanvallen scoorde Jelle 
Mul: 16-8. Het slotakkoord was van 
Nelly Huizinga die een wegtrekbal 
noteerde: 17-9.
Door dit resultaat staat De Vinken 
op de tweede plaats met een punt 
achterstand op koploper Viking uit 
Wijk bij Duurstede. Nummer drie 
Fortissimo volgt op twee punten. Op 
12 mei is de volgende wedstrijd van 
de A1 thuis tegen Fortissimo.

BMX ers deden het goed
Regio - Afgelopen zondag werd al-
weer de derde BMX West Compe-
titie gehouden. Voor deze wedstrij-
den werden alle rijders verwacht op 
de baan in Velsen-Noord.

Voor de meeste was het alweer 
vroeg opstaan, de inschrijving en 
de training begonnen immers al 
om negen uur. De dag begon met 
regen, gelukkig was het bij aan-
komst inmiddels droog geworden. 
Echter bleef er wel de hele dag een 
stevige koude wind hangen, waar-
door het voor de toeschouwers niet 
echt aangenaam warm was. Af en 
toe liet de zon zich zien, maar de-
ze kreeg niet echt de overhand. 
Voor de rijders was het prima weer. 
Na een uurtje te hebben ingefietst 
kwamen rond half elf de eerste lijs-
ten en konden de manches begin-
nen. We gingen van start met in to-
taal 53 manches welke elk drie keer 
verreden moeten worden. De eerste 
vier manches waren voor de crui-
sers, verdeeld in de leeftijd 16t/m 
39 en de 40+. Daarna beginnen we 
met de allerkleinste, boys7/girls8. 
Dit is altijd erg ontroerend om die 
kleintjes over de baan te zien fiet-
sen. In deze leeftijdscategorie de-
den er voor de UWTC maar liefst 6 
rijders mee. 

Ouder
Naar mate de manches volgende 
worden de rijders ook steeds ou-
der. Voor Sem Knook verliep de eer-
ste manche niet zoals gehoopt, hij 

kwam ten val met twee andere rij-
ders. Gelukkig viel alles mee er 
stonden de boys zelf weer op en 
konden ze de race uitrijden. Voor 
Tom Brouwer verliep eveneens de 
eerste manche niet zoals gepland. 
Hij reed een hele mooie rit en lag 
op een goede tweede positie. In 
de laatste bocht ging het mis, hij 
zat naast de nummer 1 en wil een 
mooie inhaalactie maken. De num-
mer 1 wilde dit niet laten gebeuren, 
met als gevolg dat beide mannen 
onderuit gingen. Aan het eind van 
de dag stonden er maar liefst 29 rij-
ders van de UWTC in de finale. En 
13 rijders mochten een B-finale rij-
den. Bij de cruisers leeftijd 16 t/m 39 
stonden maar liefst 7 UWTC-ers aan 
het starthek. Tijdens een BMXWest 
Competitie wordt er ook altijd nog 
een extra wedstrijd verreden op dag 
leeftijd, de zogeheten open-klasse. 
Hierin zijn voor de eerste drie rijders 
bekers te verdienen in verschillende 
leeftijdscategorieën. Hier mochten 
zich 12 UTWC-er tijdens de finale 
ritten aan het starthek melden. Izar 
van Vliet Garcia behaalde de twee-
de beker in de leeftijd boy’s 8-9. Bart 
van Bemmelen en Joey Nap behaal-
de de eerste en tweede beker in de 
leeftijd boy’s 10-11 en Arjan van Bo-
degraven en Scott Zethof behaalde 
de eerste en derde beker in de leef-
tijd boy’s 12-13.
Al met al weer een geslaagde dag 
voor de meeste UWTC-er. Volgen-
de week wordt de 2e Top Competitie 
verreden in Heiloo.

Michiel de Ruyter organiseert 
vernieuwde Kanobasiscursus
Regio - Met veel succes organi-
seert Roei- en Kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter jaarlijks een aan-
tal basis- en gevorderden cursus-
sen. De kanobasiscursus is dit jaar 
geheel anders van opzet en begint 
28 april aansluitend op de open dag 
a.s. zaterdag.

Tijdens de kanobasiscursus zal zo-
wel veiligheid als een goede tech-
niek aan bod komen. Cursisten le-
ren een efficiënte peddelslag, diver-
se steunen en er zal in verschillen-
de boottypen gevaren worden. De-
ze cursus is zeer geschikt voor be-
ginners in de leeftijd van 11 tot 111 
jaar. De vernieuwde opzet is een 
programma dat beter aansluit op 
de vervolgcursussen die tot officië-
le Watersportverbond kanovaardig-
heidsdiploma’s leiden. De cursus-
sen worden gegeven door ervaren 

instructeurs van Michiel de Ruyter.  
Dit najaar zal MdR opnieuw een ou-
der/kind wildwatercursus organi-
seren. Dit is een cursus waar zowel 
ouders als kinderen vanaf 12 jaar op 
spectaculaire wijze kennis kunnen 
maken met de kanosport.
Tijdens deze cursus zullen de begin-
nende kanoërs de basistechniek op 
de Amstel leren en na een paar les-
sen gaan gebruiken op wild water in 
Duitsland en België.

Welkom
A.s zaterdag bent u vanaf 10 uur ‘s 
ochtends tot 4 uur ‘s middags wel-
kom op de open dag van MdR. U 
kunt daar informatie krijgen over de 
kanobasiscursus als ook over het 
roeien bij Michiel de Ruyter. Ook zijn 
er demonstraties en kunt U proefva-
ren. U vindt ons aan de Amsteldijk-
Zuid 253.
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Mijdrecht - Op zondag 8 april wer-
den in de Tennishal De Ronde Ve-
nen de finales gespeeld van de Ra-
bobank Open indoor tennis kam-
pioenschappen 2012. Ondanks dat 
het de 13e editie van het toernooi 
was, liep alles op rolletjes. Na 11 da-
gen gezelligheid in combinatie met 
mooie wedstrijden werden op zon-
dag 8 april de winnaars bekend.
Voor de 13e keer ging op donder-
dag 29 maart de Rabobank Open 
Indoor Tennis Kampioenschappen 
van start. Net als vorig jaar is Rabo-
bank Rijn en Veenstromen de trot-
se hoofdsponsor en als belangrijke 
subsponsors waren accountants-
kantoor Meeuwsen Ten Hoopen en 
Intersport Duo weer van de partij.
Met dit jaar meer dan 300 inschrij-
vingen, waren de 5 banen in de ten-
nishal de hele week continue bezet. 
Het toernooi kent een grote groep 
trouwe deelnemers die niet al-
leen uit de regio komt, maar ook uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Nieuwveen, 
Maarssen, Baambrugge, Amster-
dam, Alphen a/d Rijn en Uithoorn. 
Deze mensen komen niet alleen om 
te tennissen maar komen ook naar 
dit toernooi omdat het bekend staat 

om zijn gezelligheid. Op zaterdag 31 
maart was er een spetterende Hol-
landse Avond georganiseerd met 
een grote loterij. Tijdens deze lote-
rij was een rit in een Ferrari te win-
nen. Er waren tevens prijzen te win-
nen die mogelijk gemaakt werden 
door: El Fuego, IJssalon Opera, Bon-
ne Nuit, Bloemenatelier Kristel, Kar-
wei en Tennishal de Ronde Venen. 
Op vrijdagavond werden al ve-
le halve finales gespeeld en zater-
dag de andere. Op zaterdagochtend 
werd o.a. hard gestreden om een fi-
naleplek door Laura van Zuilen en 
Mascha Dekker. Waarbij Mascha 
Dekker na twee uur in de derde set 
aan het langste eind trok. De finale-
dag was druk bezet. Van de nog 24 
onderdelen moesten er nog 21 fina-
les worden gespeeld. Daardoor be-
gonnen de eerste finales om 9.30 
uur. De prijsuitreiking ging pre-
cies op schema om 17.00 uur van 
start. Na de prijsuitreiking werd er 
nog onder de aanwezige deelne-
mers een week naar Zuid Frankrijk 
voor 6 personen verloot. Youri May-
er winnaar Heren enkel 3. In de fi-
nale van de hoogste categorie bij de 
Heren Enkel stonden Youri Mayer 

en Tim Kenter tegenover elkaar. Na 
een snelle eerste set in het voordeel 
van Mayer (6-2) brak de strijd echt 
los in de 2e set waarin het tot het 
einde van de set gelijk op ging. Een 
voorsprong van Mayer werd knap 
door Kenter weggewerkt. Toch was 
het niet genoeg om Mayer van de 
overwinning af te houden. Hij won 
de 2e set en daarmee de wedstrijd 
met 6-2 6-4. De finale bij de Dames 
Enkel 3 ging tussen Demi vd Beek 
en Suzanne Rehorst. Na een aan-
tal spannende poule wedstrijden 
was dit de belangrijkste wedstrijd in 
de poule geworden waarbij de nr.1 
en nr.2 bekend zouden worden. De 
eerste set ging na ruim 45 min spe-
len naar vd Beek met 6-4. De 2e set 
was het Rehorst dat de druk flink 
opvoerde waardoor er een echte 
strijd ontstond. Spannende rally’s en 
mooie punten wisselde elkaar af. De 
set moest worden beslist in een tie-
break. In deze tiebreak kon vd Beek 
het beste met de spanning omgaan 
en won uiteindelijk de wedstrijd met 
6-4 7-6. 

Alle uitslagen 
Dames enkel 3
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Rabobank Open 2012 in Tennishal 
de Ronde Venen groot succes!

1e Demi v/d Beek 6-4 7-6
2e Susanne Rehorst 

Dames enkel 4
1e Susanne Rehorst
2e Claudia van den Brink

Dames enkel 5
1e Ellen Althuizen
2e Femke Schapink

Dames enkel 7 17+
1e Nannine van der Werff 6-1 6-1 
2e  Sandra de Koning-Kooijman

Dames enkel 8 17+
1e Jolanda van den Brink 6-3 6-1 
2e Mascha Dekker 

Heren enkel 3
1e Youri Mayer 6-2 6-4 
2e Tim Kenter

Heren enkel 4
1eRobin Ekholm 6-4 1-6 6-2  
2e Jon Mouter

Heren enkel 5 
1e Wessel Mayer 6-2 6-7 6-3 
2e Luit Elbers

Heren enkel 5 35+
1eErik Jansen
2eMark de Hertog

Heren enkel 6 17+ 
1e Peter van Bentum 6-4 6-2 
2e Barry Vredevoort

Heren enkel 7 17+
1e Tim Bogards 6-3 6-1 
2e Wim Hoogendoorn 

Heren enkel 8 17+
1e Jan Anne Tolsma 4-6 7-5 6-1 
2e Joey Feller

Dames dubbel 5
1e Demi Coenraads
Eva Vedder
2e Femke Schapink 
Claudia van den Brink

Dames dubbel 6 17+ 
1e Sacha Defourny w.o. 
Carolina Sandrin
2e Manon Bosman
Sigrid Vermolen

Dames dubbel 7 25 +
1e Csomai 4-6 6-3 7-6  
Edit Hancsok

2e Margot Bary
Jolanda Hageman
 
Dames dubbel 8 17
1e Jos Noorman 3-6 6-2 7-5 
M Warmerdam 
2e Bianca van Rossum
Laura van Zuilen
 
Heren dubbel 3
1e Steven Ammerlaan
Thom Schappert
2eJeroen Wichers
Michael Hengeveld

Heren dubbel 4
1e Xander van den Broek
Tim ten Ham
2e Daley Contelaar
Roy Hoovenstat

Heren dubbel 5
1e Jan Reurings 6-4 6-3 
Paul Reurings
2e Daley Contelaar
Roy Hoovenstat

Heren dubbel 6 17+ 
1e Michel van Dijkman 7-6 6-3 
Dick Stoeltie
2e Cees van Emmerik
Jeroen van Emmerik

Heren dubbel 6 Vet. 50+
1e Stef Gyurakovics
Ron Sabbé
2e Co Snijder

Dick Stoeltie 

Heren dubbel 7 17
1eDennis Dasselaar 6-0 6-4 
Maarten van Haagen
2e J Beulenkamp
Jan Blanken

Heren dubbel 7Vet. 50+
1e Martin Ronnenbergh
André Räkers 
2e Wim van Barneveld
Frits Brouwer

Gemengd dubbel 5 
1e Marianne Negerman
Remon Yaqob
2eAnnette Bos-Bosma
Jeroen van Emmerik

Gemengd dubbel 6 17+
1eAnnelies Berkleef
Dick Houtsma
2eMyriam ten Bosch
Edwin van Loon 

Gemengd dubbel 7 17+
1e Yvonne van Angeren 6-1 6-4 
Bert van Angeren
2e Sabine van Senten 
Wilbert van Senten

Gemengd dubbel 8 17+
1e Maureen Kavanagh
Lambertus van Seben
2e Sonja D. Jansma
Ernst van der Vlist



Mijdrecht - Afgelopen zondag ver-
trokken weer 3 teams van GVM’79 
Acrogym naar de plaatsingswed-
strijd. Ditmaal werd deze wedstrijd 
in Landgraaf gehouden. Na 2,5 uur 
rijden kwamen de teams op A en B-
niveau aan in de sporthal. Als eerste 
waren Swetta, Sabine en Laura aan 
de beurt. De tempo oefening begon 
erg goed met een mooie dubbe-
le salto. Ook de overige elementen 
werden mooi en hoog uitgevoerd. 
Helaas werd er een klein foutje 
als gevolg van een enkelverzwik-
king gemaakt, waardoor de dames 
1,0pnt lager scoorden. Na de tem-
po-oefening lieten de dames ook 
nog hun balansoefening zien. Hierin 
zat een grote fout in de handstand, 
waardoor ook de waarde van deze 
oefening een stuk omlaag ging.
De andere torens zagen er wel 
goed en stabiel uit. Met mooie 
punten voor de artistieke uitvoe-
ring kwamen de dames uiteindelijk 
met 45,9pnt op de 9e plek. In het-
zelfde niveau doen ook Ulijn, Flori-
ne en Fleur mee. Zij lieten een erg 
mooie tempo-oefening zien zonder 
grote fouten. De jury kon het ech-
ter niet waarderen en de dames 
scoorden erg lage punten. Ook bij 
dit team een fout in de handstand-
toren, maar andere torens werden 
wel lang genoeg aangehouden. Uit-
eindelijk kwam dit team om een 8ste 
plek (46,450pnt). In het middagpro-
gramma waren Demy en Imara aan 
de beurt. 

Gemist
Zij hadden de vorige wedstrijd de 
NK-limiet op een haar na gemist en 
waren erop gebrand om het deze 
keer wel te halen. Helaas ging het 
in de balansoefening direct mis en 
was de jury vreselijk streng. Door 
het afkeuren van een element, hiel-
den de dames nog maar 21,550pnt 
over. Deze flinke domper klonk door 
in de tempo-oefening waardoor hier 
teveel foutjes gemaakt werden. De 
moeilijke dubbele salto én de he-
le schroef gingen echter wel super 
hoog en werden prima geland. In de 
combinatie-oefeningen wilden de 
dames nog 1 keer laten zien wat ze 
waard zijn. En dat deden ze dan ook. 
Het moeilijkste element, dat de da-
mes dit jaar nieuw hebben aange-

leerd, ging perfect!! En een luid ap-
plaus kwam van de tribune af. Dit 
gaf de dames zo’n energie dat de 
rest van de oefening ook erg goed 
verliep. De oefening werd door de 
jury wel op waarde geschat en be-
loond met 24,750pnt. In totaal kwam 
het puntentotaal op 69,700pnt wat 
goed was voor een mooie tweede 
plek. Helaas hebben de teams van 
GVM’79 zich met deze prestaties 
nog niet weten te plaatsen voor het 
NK-acrogym. Zij hebben hiervoor 
nog 1 kans in mei. De komende we-
ken zullen zij nog hard gaan trainen 
om dit doel te bereiken. Wil je we-
ten wat acrogym (op hoog niveau) 
inhoudt? Kom dan kijken in de les 
op dinsdag van 18:00 tot 21:00 uur 
in gymzaal de Brug. Meedoen kan 
altijd op donderdag van 16:00 tot 
17:00 uur. 
Volgende week hebben de lagere 
niveaus hun halve finale en GVM’79 
wenst al haar teams alvast veel suc-
ces op deze wedstrijd.
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Een spannende laatste 
thuisavond teams Atalante
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 13 
april was het weer eens feest in De 
Boei! Hoewel de resultaten van dit 
seizoen niet echt meevallen, was het 
toch een ouderwets avondje volley-
bal. De avond begon met een over-
winning van Dames 2, nog steeds 
in de race om in de eerste klasse 
te blijven. Publiek was er genoeg 
om de dames verbaal te ondersteu-
nen, helaas ging de eerste set verlo-
ren maar daarna gaven de Haaxman 
dames het niet meer weg en konden 
4 punten bijgeschreven worden. Ko-
mende zaterdag 21 april spelen de 
dames de laatste wedstrijd in Am-
sterdam en moeten 3 punten goed 
maken om van de degradatieplek 
(nacompetitie) af te komen. De 
stand is als volgt: 10. Atalante D2 
21-39, 9. Xenon D1 21-42, 8. Sma-
shing ’72 D1 21-42.

Heren
Gelijktijdig speelden de Rabobank 
mannen van Heren 2, ze verloren 
helaas, maar zijn zeker van het be-
houd van een plaats in de tweede 
klasse. Naast veel plezier hebben 
deze mannen daarmee dit seizoen 
een mooie prestatie geleverd. De 
aspirantenmix JB2 wist helaas niet 
te winnen. Omstreeks 21.00 uur be-
gon Dames 3 aan hun wedstrijd. Het 
door Creavorm Bocxe gesponsor-
de team is inmiddels zeker van het 
behoud van een plaats in de twee-
de klasse, voorwaar ook een pres-
tatie. Dames 1 steeg deze avond 
boven zichzelf uit en won in een 
mooie vijfsetter van Armixtos, Heren 

1 deed goede zaken tegen VV Am-
sterdam en won met 4-0! Hoewel de 
beide boegbeelden van Atalante dit 
jaar degraderen beloofde het spel 
deze avond toch veel voor het vol-
gende seizoen.

Dames 5 
Na volgende week speelt Dames 5 
nacompetitie op donderdag 26 april 
om een plek in de tweede klasse. En 
dat is net op tijd voordat de perio-
de met verschillende Atalante toer-
nooien start. Op vrijdagavond 27 
april is het jaarlijkse Veensteker be-
drijventoernooi, inschrijven is nog 
mogelijk tot uiterlijk 22 april. Tot 5 
mei kun je inschrijven voor het be-
faamde Assuline Turfstekerstoer-
nooi op zondag 3 juni. Ongeveer 
28 recreatieve teams doen jaarlijks 
mee, dit jaar speelt editie 24 alweer! 
Dan is er op vrijdag 25 mei het ou-
der-kind 2-2 toernooi voor de jong-
ste clubgenootjes met hun ouders 
in het veld in plaats van langs de 
lijn. En ook alweer voor het 6e jaar 
wordt het seizoen afgesloten met de 
gezellige 2-2 toernooien op de trai-
ningsdinsdagavonden in De Boei. 
Vanaf dinsdag 15 mei wordt tot eind 
juni op 6 ‘halve’ volleybalveldjes met 
zelf gevormde duo’s gestreden.
Er zijn twee niveaus ‘sportief’ en 
‘fanatiek’ van circa 19.30 tot circa 
22.00 uur.

Interesse in een van deze toernooi-
en? Stuur een mail naar Annemarie 
Bakker via pr@vv-atalante.nl of kijk 
op de site www.vv-atalante.nl.

Atlantis 2 pakt weer punten
Mijdrecht - Het door de Rabobank 
gesponsorde tweede team van At-
lantis was deze week afgereisd naar 
Noordwijk, om het daar op te ne-
men tegen Fluks 3. Door blessu-
res van Jimmy de Koning en Kris-
tian Geerdinck, en de afwezigheid 
van Martijn de Horde, werden Robin 
van ’t Schip en Sjors Warmer bereid 
gevonden om met het team mee te 
gaan. Atlantis begon de wedstrijd 
goed en scoorde gelijk 2 doelpun-
ten, maar helaas werd deze voor-
sprong na de vakwisseling teniet 
gedaan en kwam Fluks op 2-2.

Daarna ging de wedstrijd rede-
lijk gelijk op, maar voor de rust kon 
Fluks toch uitlopen naar een stand 
van 7-4. In de rust werden de kop-
pen even bij elkaar gestoken om 
het belang van winst tegen deze te-

genstander te benadrukken. Daar-
na ging Atlantis vol goede moed de 
tweede helft in.
Het werd erg spannend omdat At-
lantis wist in te lopen naar een 
stand van 7-7. Na een wissel kwam 
het einde steeds dichterbij en heeft 
de stand gestaan op 9-9, daar-
na werd er door beide teams nog-
maals gescoord. In de laatste minu-
ten werd duidelijk welk team er met 
de winst vandoor ging. Het gespon-
sorde team door Rabobank wist 
nog te scoren zodat de eindstand 
op 10-11 uitkwam en de punten 
meegenomen konden worden naar 
Mijdrecht. Na een week rust vanwe-
ge de landelijke finale in de Korfbal 
League speelt Atlantis 2 zaterdag 28 
april om 13.55 uur op eigen terrein 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht te-
gen Fiks 3.

Wederom kostbare zege CSW
Wilnis - Na een prima paasweek-
einde voor CSW waarin het 6 pun-
ten behaalde werd afgelopen za-
terdag opnieuw gewonnen. Op ei-
gen veld werd Eemdijk met een nip-
te 2-1 verslagen.

CSW was de gehele wedstrijd de 
bovenliggende partij en wilde een 
snelle voorsprong forceren. Het zet-
te snel druk op de tegenstander 
maar bij balbezit was het tempo te 
laag om de tegenstander echt in de 
problemen te brengen. Toch kreeg 
CSW wel degelijk mogelijkheden 
om de score te openen. Jay Klaas 
Wijngaarden ontving de bal in kans-
rijke positie maar zijn schot werd 
door de keeper van Eemdijk gepa-
reerd. Daarna een mogelijkheid voor 
Mitchell de Zwart die eveneens op 
de keeper stuitte en in de rebound 
ook niet tot scoren kwam. Bij een 
voorzet werd Sven van Vuuren in 
de zestien naar beneden getrokken 
maar de prima leidende scheids-
rechter zag hier geen strafschop 
in. De dreiging van Eemdijk kwam 
voornamelijk voort uit dode spelmo-
menten maar CSW loste dat achter-
in prima op.
Na rust een beter voetballend Eem-
dijk en CSW dat meer moeite had 
om de spitsen in stelling te brengen. 
CSW kreeg wel weer de betere kan-

sen maar Mitchell de Zwart zag we-
derom de keeper in de weg liggen. 
In de 65e minuut kreeg CSW ein-
delijk loon naar werken. Een prima 
lage voorzet van Mitchell de Zwart 
kon bij de tweede paal door Jay 
Klaas Wijngaarden vrij worden in-
getikt. CSW was niet bij machte om 
de genadeklap uit te delen en zag 
Eemdijk steeds beter in de wedstrijd 
komen. De gelijkmaker liet dan ook 
niet lang op zich wachten. Een vrije 
trap kon worden doorgekopt en vrij 
voor doelman Liesveld was de 1-1 
een feit. Een enorme domper voor 
CSW dat verbeten op jacht ging 
naar de winst maar deze middag 
toch niet echt kon overtuigen. Het 
moest zelfs oppassen om een ach-
terstand te voorkomen maar doel-
man Liesveld wenste niet mee te 
werken. Toch was het CSW dat toch 
nog met de winst aan de haal ging. 
Met nog 4 minuten op de klok was 
het de opgekomen Mick Stefels die 
als matchwinner kon worden uit-
geroepen. Na een scrimmage in de 
zestien kwam de bal voor de voeten 
van Stefels die kogelhard inschoot.

Een zeer belangrijke zege voor CSW 
in de strijd voor lijfsbehoud in de 
1e klasse en doordat alle onderste 
ploegen verloren was CSW de grote 
winnaar deze dag.

Demy en Imara tweede op 
plaatsingswedstrij d twee

Vrij dag 13 april was een 
geluksdag voor Atlantis
Mijdrecht - Vrijdag 13 april gin-
gen de jeugdleden van korfbalver-
eniging Atlantis langs de deuren om 
overheerlijke stroopwafels te ver-
kopen in Mijdrecht en Wilnis. In de 
voorverkoop hadden de jeugdleden 
al hun uiterste best gedaan om deze 
lekkere wafels aan de man te bren-
gen. Anouk Mollers had in de voor-
verkoop de meeste stroopwafels 
verkocht, maar liefst 176 pakjes, ge-
volgd door Leonie Kruiswijk met 86 
pakjes en Ruben Gortenmulder met 
85 pakjes. Ook afgelopen vrijdag-

avond waren ze druk in de weer… 
en met resultaat. Op vrijdag de 13e 
is een record gevestigd. Er zijn in 
totaal maar liefst ruim 3500 pakjes 
stroopwafels verkocht! 
Atlantis is dan ook ontzettend blij 
met dit resultaat. Er kan een begin 
gemaakt worden met het vervan-
gen van de kozijnen van het club-
gebouw. Alle kopers heel erg be-
dankt voor dit mooie resultaat. Als 
de stroopwafels nog niet op zijn, eet 
smakelijk en heel graag weer tot 
volgend jaar.

In hoofdklasse blij ven wordt 
twij felachtig voor Argon
Mijdrecht - Net als vorige week 
moest Argon na een aanvankelijke 
voorsprong uiteindelijk toezien, dat 
de tegenstander met 2-1 de punten 
pakte. Ditmaal was het HSC ’21, dat 
de winst binnenhaalde in een wed-
strijd, waarin Argon met name in de 
eerste helft de betere kansen had 
gekregen. 

Want, nadat in de openingsminu-
ten een afgeketst schot van Nieuw-
boer via een Argonaut net naast het 
doel van Maxime Singels was be-
land, waren daarna de mogelijkhe-
den voor de blauwhemden. Na 10 
minuten kopte Patrick Lokken na 
een voorzet van Samir Jebbar goed 
in, maar zag doelman Koetsier red-
dend optreden, terwijl de aanvalslei-
der ook niet tot scoren wist te ko-
men, nadat hij een breedtepass had 
weten te onderscheppen. 

Dieptetass
Na een klein half uur leek Dion Ger-
ritsen de score te gaan openen, 
toen hij na een dieptepass van Sa-
mir Jebbar langs de doelman wist 
te glippen, maar hij kwam daarbij 
net verkeerd uit en kon het leer niet 
meer voor de achterlijn te pakken 
krijgen om deze kans in een treffer 
om te zetten. In de volgende minuut 
moest de doelman handelend op-
treden bij een voorzet van Nick Vijl-
brief, terwijl de sluitpost bij een af-
geslagen hoekschop het geluk ken-
de, dat de inzet van Kevin van Essen 
net langs de buitenkant van de paal 
verdween.

Toch kwam Argon nog voor de doel-
wisseling op voorsprong, want na-
dat Patrick Lokken de bal ineens op 
de slof nam na een voorzet van Jos-
hua Patrick en de bal via de handen 
van de doelman en de paal toch nog 
voor het doel langs zag gaan, was 
het uit de daaropvolgende hoek-
schop Joshua Patrick, die de bal in 
een overvol strafschopgebied toch 
langs de verraste doelman Koet-
sier wist te werken voor de 1-0 rust-
stand.

Recht
Ook na rust bleef Argon in het eer-
ste kwartier de ploeg, die het mees-
te recht op de voorsprong had, want 
ook nu kwam het doelgevaar over 
het algemeen van de thuisploeg. 

Doelman Koetier bleef echter over-
eind bij pogingen van Ferdy Vre-
de en Kevin van Essen en zag zijn 
ploeggenoten na een uur meer aan-
zetten.

Er ontstonden enkele hachelijke si-
tuaties voor het doel van Maxime 
Singels, die met goede reddingen 
overeind wist te blijven, maar na een 
hoekschop van de linkerkant zich in 
het vijfmeter gebied toch liet verras-
sen door de punt van de schoen van 
Uguz, die wist te profiteren van het 
feit dat de bal niet weggewerkt kon 
worden, 1-1.

Na deze treffer was te zien, dat het 
vertrouwen van de thuisploeg erg 
broos was en HSC ’21 werd gevaar-
lijker.
Na 68 minuten profiteerden ze een-
voudig van ver opdringen van de 
Mijdrechtse ploeg, een dieptepass 
richting linkervleugel leverde een 
eenvoudig breedteballetje op, waar 
de Jong alleen voor het Mijdrecht-
se doel geen probleem mee ken-
de, 1-2. 

Met de moed der wanhoop werd 
daarna door Argon wel geprobeerd, 
terug te komen in de wedstrijd, 
maar de overtuiging in de aanval-
lende acties ontbrak ten ene male 
waardoor de gasten eigenlijk zonder 
al te veel inspanning overeind wis-
ten te blijven.

Aangezien zij er ook niet meer in 
slaagden, om hun kansen die zij 
met uitbraken kregen om te zetten 
in een treffer, bleef het wel tot de 
laatste minuut spannend, maar ver-
andering in de stand kwam er niet 
meer. 

Mede door de overige uitslagen 
wordt handhaving in de Topklas-
se met de week moeilijker, maar de 
kans is er nog steeds.

Aanstaande zondag zal het ha-
len van punten een heel bijzondere 
zaak zijn, als er een bezoek afgelegd 
zal worden aan Achilles ’29, dat bij 
winst de titel binnen zal halen.

Een bijzonder zware opgave, dat 
moge duidelijk zijn, maar in de sport 
zijn wel vaker grote verrassingen 
mogelijk gebleken.

Opnieuw 3 punten voor 
volleybaldames Atalante 1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 13 
april stond de wedstrijd thuis te-
gen Armixtos DS3 op het program-
ma. voor de volleybaldames van 
Atalante 1. Omdat dames 1 al ge-
degradeerd is, kon er vrijuit worden 
gespeeld. Voor Armixtos stond het 
ontlopen van P/D wedstrijden (10e 
plaats) nog centraal.
Trainer/coach Erik Raket begon met 
Loes Kuijper en Daniëlle van der 
Horst op het midden, Jana Chat-
rnuchova en Nancy Lijten op buiten, 
Allie Koekoek als diagonaal en Mir-
jam van der Strate als spelverdeel-
ster. Xuee Lont en invalster Deb-
bie van der Hoorn begonnen als re-
serve op de bank. Met als suppor-
ters de nog geblesseerde Carin van 
Kouwen, Sandra Wiebes en Marleen 
Sondermeijer erbij was het een vol-
le bank.
Het door Haaxman Lichtreclame en 
Verbruggen en Zn gesponsorde da-
mes 1 begon de 1e set erg gecon-
centreerd. Het was vanaf het be-
gin duidelijk dat het een wedstrijd in 
hoog tempo zou worden.
Hierbij was ook duidelijk dat de ver-
dediging en de blokkering als een 
huis moesten staan.
De passes kwamen vanaf het begin 
netjes aan en spelverdeelster Mir-
jam kon zo haar aanvalsters goed 
bedienen. Met name Jana op buiten 
kon vanaf het begin lekker door-
slaan. Door wisselende plaatsbal-
len en geslagen ballen links achter-
in en in het midden achter het blok 
door Loes, Allie, Nancy en Daniëlle 
kon dames 1 uitbouwen tot 5 pun-
ten voorsprong. Op het laatst kwam 
Armixtos nog dichtbij door de lange 
blokkering, maar dames 1 kon op-
nieuw 1 punt aan de Chapeaucup 
toevoegen, door de 1e set met 26-
24 te winnen.
De 2e set bleef de basis van de 1e 
set staan. Ditmaal liep dames 1 ach-
ter de feiten aan, door met name 
een veelvuldig scorende midden-
speelster van Armixtos. De passes 
bleven wel komen, maar er kon niet 
voldoende gescoord worden. Coach 
Erik maakte gebruik van zijn 2 time-
outs en gaf aan dat ze hard voor de 
punten moesten blijven vechten en 
niet te nonchalant moesten worden. 
Bij een 19-23 achterstand begon 

Nancy aan een serviceserie waar-
bij de libero van Armixtos het moest 
ontgelden. Maar dames 1 kon het 
niet helemaal meer bijhalen en ging 
de 2e set met 23-25 naar Armixtos.
De 3e set kwam Xuee in het veld als 
spelverdeelster voor Mirjam. Van-
af het begin moesten de dames het 
vertrouwen in elkaar weer zien te 
hervinden. Armixtos maakte voor-
al gebruik van het middengat bij 
dames 1. Door afwisselende bal-
len van Armixtos kon dames 1 geen 
vat meer krijgen op het spel. Deb-
bie van der Hoorn werd er voor Loes 
Kuijper ingezet op het midden, maar 
een ommekeer kon dames 1 niet 
meer maken. Met 20-25 ging deze 
set naar Armixtos.
De 4e set bleef Debbie op het mid-
den staan en ook Xuee mocht blij-
ven spelverdelen. Loes Kuijper ging 
naar de diagonaal voor Allie. Van-
af het begin was er servicedruk. 
Met name Nancy, Daniëlle en Ja-
na wisten hier menigmaal een reeks 
in te maken. Ook door hard te blij-
ven aanvallen op buiten en midden 
kon dames 1 een ruime voorsprong 
nemen. Armixtos probeerde nog di-
verse wissels toe te passen, maar 
het mocht niet meer baten. Mirjam 
mocht achterin nog wat passwerk 
voor Daniëlle verrichten, maar de 
set werd niet meer weggegeven. De 
4e set werd door Atalante dames 1 
met 25-17 gewonnen.
Hiermee was het verzet van Armix-
tos gebroken. De 5e set stond met 
name de blokkering ook nog eens 
als een huis en in de verdediging 
had dames 1 bijna alles van de vloer. 
Armixtos kon niets meer beginnen 
tegen een ontketend Atalante. Want 
de 2e winst op rij zat eraan te ko-
men. En met name door de aanmoe-
digingen van de aanwezige suppor-
ters op de tribune en op de bank 
kon de 5e set met 15-9 en daarmee 
de 3-2 overwinning binnengehaald 
worden.
Na afloop heeft dames 1 nog lekker 
genoten van alle gemaakte lekker-
nijen door Marleen en Xuee en na-
tuurlijk van deze verdiende overwin-
ning.De laatste wedstrijd van dit sei-
zoen speelt dames 1 op zaterdag 21 
april a.s. om 13.00 uur in Hilversum 
tegen Gemini DS1.
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Michiel de Ruyter organiseert 
vernieuwde Kanobasiscursus
Aalsmeer - Regio - Met veel suc-
ces organiseert Roei- en Kanover-
eniging Michiel de Ruyter jaarlijks 
een aantal basis- en gevorderden 
cursussen. De kanobasiscursus is 
dit jaar geheel anders van opzet en 
begint 28 april aansluitend op de 
open dag a.s. zaterdag.
Tijdens de kanobasiscursus zal zo-
wel veiligheid als een goede tech-
niek aan bod komen. Cursisten le-
ren een efficiënte peddelslag, diver-
se steunen en er zal in verschillen-
de boottypen gevaren worden. De-
ze cursus is zeer geschikt voor be-
ginners in de leeftijd van 11 tot 111 
jaar. De vernieuwde opzet is een 
programma dat beter aansluit op 
de vervolgcursussen die tot officië-
le Watersportverbond kanovaardig-
heidsdiploma’s leiden. De cursus-
sen worden gegeven door ervaren 

instructeurs van Michiel de Ruyter. 
Dit najaar zal MdR opnieuw een ou-
der/kind wildwatercursus organi-
seren. Dit is een cursus waar zowel 
ouders als kinderen vanaf 12 jaar 
op spectaculaire wijze kennis kun-
nen maken met de kanosport. Tij-
dens deze cursus zullen de begin-
nende kanoërs de basistechniek op 
de Amstel leren en na een paar les-
sen gaan gebruiken op wild water in 
Duitsland en België.

A.s zaterdag bent U vanaf 10 uur  
‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags 
welkom op de open dag van MdR. 
U kunt daar informatie krijgen over 
de kanobasiscursus als ook over het 
roeien bij Michiel de Ruyter. Ook zijn 
er demonstraties en kunt U proefva-
ren. U vindt ons aan de Amsteldijk-
Zuid 253.

Vechten bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op 12 april was de ze-
vende, en tevens de voorlaatste ron-
de, van de derde competitie van 
het seizoen 2011/2012. De volgen-
de week is het dus er op of eronder, 
want dan worden de prijzen ver-
deeld. Dit was deze bridgeochtend 
al goed te merken.

In de A lijn is er zeker nog geen dui-
delijkheid. Aan de kop van de rang-
lijst is het stuivertje wisselen, er 
wordt voor elk procentje gevoch-
ten. Op dit moment zijn er zeker nog 
vier kanshebbers om deze competi-
tie als koploper te beëindigen. Pa-
ren die er in de rangschikking met 
nog twee slechte resultaten te gaan 
nog in de gevarenzone verkeer-
den sloegen hun slag en nestel-
den zich deze ochtend hoog in de 
uitslag. Addie de Zwart en Jean-
net Vermey kwamen met een score 
van 66,67% op de eerste plaats. Op 
de tweede plaats eindigde, met een 
voor hun doen uitstekende presta-
tie, het koppel Henny en Lucas van 
der Meer met 62,50 % en derde 
werden Miep v.d. Hoek en Nel v.d. 
Neut. Uw verslaggever had vorige 
week een vooruitziende blik toen hij 
schreef, zonder namen te noemen, 
dat de zeer slecht presterenden van 
die week het alleen maar beter kon-
den doen en dat is deze week ge-
lukt. Onderin is het ook nog span-
nend: wie degraderen of wie zal de 
dans net ontspringen.

B lijn
In de B lijn ligt het wat duidelijker. 
De huidige koploper moet al een 
complete off day hebben de laatste 
speeldag willen zij het kampioen-
schap mislopen. Maar ja, je weet 
het nooit. Dus koplopers: let op je 
zaak. Voor de vier promotieplaatsen 
zijn nog zeven paren die hiervoor in 
aanmerking komen. Corry Snel en 
Lenie Veninga legden in de B lijn 
beslag op de eerste plaats met een 
scoren van 59,58%. Tweede en der-
de werden Corry Olijhoek en Nel-
ly de Ruiter en Corry Boomsma en 
Bibet Koch . Deze paren behaalden 
beiden 55,83. 
Wilt u eens kennismaken met 
bridgeclub ABC is dat natuurlijk 
mogelijk. Wij bridgen op donder-
dagmorgen van 9.00 uur tot on-
geveer 12.15 uur en dan is de uit-
slag natuurlijk ook al bekend. Het 
lijkt wat vreemd overdag zo vroeg 
bridgen, maar je begint lekker fris 
en je hebt de donderdag vanaf ± 
13.00 uur nog geheel naar eigen in-
zicht te besteden. ABC bridget in ‘t 
Buurtnest. Wilt u het eens probe-
ren, meldt u aan. Dit kan via het e-
mailadres: lam.vandermeer@telfort.
nl Als koppel opgeven heeft natuur-
lijk de voorkeur, maar voor iedereen 
die zich individueel opgeeft pro-
beert Bridgeclub ABC voor die och-
tend een partner te vinden. Laat u 
zich vooral niet afschrikken door de 
kop van dit verslag.

Uithoorn – Op dinsdag 10 april is 
door de dames van bridgeclub Har-
tenvrouw de vijfde, en op één na 
laatste zitting, van de vierde com-
petitieronde gespeeld. B–lijn: De 
aanvoerders zijn Trees Ellerbroek 
en Mita Maas met 56,77%. Gefeli-
citeerd dames! Gevolgd door Tru-
dy Fernhout en Ciska Goudsmit met 
56,25%, de derde positie werd inge-
nomen door het aanstormende ta-
lent Sandra Raadschelders en Mar-
ja van Holst Pellekaan met 54,17%, 
de vierde plek werd opgeëist door 
Corinne van der Laan en Anne Tols-
ma met 53,96%, zij werden op de 
voet gevolgd door Inge Dyrbye en 
Thea Stahl met 53,65%. 

A–lijn: Hier was overduidelijk de 
winnaar Thecla Maarschalk en 
Rees van der Post met 63,54%!, op 
de tweede plaats gevolgd door het 
combipaar Ank Reems en Kitty van 
Beem met 60,56%, de derde plaats 
was voor Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar met 60,07%, en de 
vierde plaats voor Vera van Wes-
sem en Elly van Brakel met 56,04%, 
met een gering verschil op de vijfde 
plaats Trudy van den Assem en Refi-
na van Meijgaarden met 55.56% en 

op de zesde plaats Reina Slijkoord 
en Rita Vromen met 52,71% . 

Competitiestand 
De competitiestand met nog één 
ronde te spelen is als volgt: 
B–lijn: 1. Ank Reems & José Möl-
ler met een gemiddelde van 55,54; 
2. Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit 
met 55,26; 3. An van Schaick & Lea 
Wit met 53,51; 4. Eugenie Rasquin 
& Riet Willemse met 51,53; 5. Inge 
Dyrbye & Thea Stahl met 51,35; 5. 
Wil Blansert & Ria van Geelkerken 
met 50,70. 
A–lijn: 1. Geke Ludwig & Margo 
Zuidema stevig aan kop met een 
gemiddelde van 58,69; 2. Trudy van 
den Assem & Refina van Meijgaar-
den met 54,04; 3. Gerda Bosboom & 
Nel Hamelijnck met 52,95; 4. Reina 
Slijkoord & Rita Vromen met 52,55; 
5. Vera van Weseem & Elly van Bra-
kel met 52,13. 
Er zal volgende week nog een ste-
vig robbertje gebridged moe-
ten worden, voor een promotie- of 
degradatieplaats. Voor inlichtin-
gen voor Hartenvrouw kunt u bel-
len met het secretariaat: Miene-
ke Jongsma, tel. (0297)565756 of  
wjongsma1@hotmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw

De Kwakel - Onder een heerlijk 
lentezonnetje trapte KDO JG2 om 14 
uur af tegen NVC. Mirjam en Wendy 
hadden een nieuw “spel systeem” 
bedacht en dat leek zijn vruchten 
af te werpen want ondanks druk 
van NVC hield keepster Kelly de 
nul. Daar waren soms wel specta-
culaire reddingen voor nodig, onder 
meer bij een keiharde terugspeel-
bal van Jack. Helaas kon zij de ope-
ningstreffer niet voorkomen, waarna 
NVC er nog 5 doelpunten bij prikte. 
In tegenstelling tot Tweede Paasdag 
konden we nu wel de eer redden 
want nadat een schot van Timo nog 
net gekeerd kon worden rondde Sa-
rah Lee even later goed voorberei-
dend werk van Denise af en bepaal-
de zo de eindstand op 1-6. Nadat de 
keeper van NVC de penalties links 
en rechts langs zich heen had horen 
fluiten konden we meteen door naar 
de wedstrijd tegen Only Friends. Die 
wedstrijd kende eigenlijk hetzelfde 
spelbeeld en al gauw stonden we 
ondanks goed optreden van de ver-
dediging met 0-2 achter. Maar na 
een schitterende rush van Manisha 
–vanaf eigen helft en afgerond met 
een hard schot- stond de 1-2 op het 
bord en gloorde hoop bij het in gro-
te getale opgekomen ouderpubliek. 
Helaas vloeiden de krachten weg en 
wist Only Friends nog twee keer te 
scoren met een 1-4 einduitslag als 
gevolg.
Ondanks twee nederlagen is er wel 
een opgaande lijn, jongens en meis-
jes! Als de jongens nou een voor-
beeld nemen aan de meisjes en tij-
dens wedstrijden net zo goed spe-
len als op de trainingen kan een 
overwinning niet uitblijven.

KDO JG1
De wedstrijdlocatie voor de 6e 
speelronde van de Friends League 

was dit keer Almere Buiten. Dat 
we uiteindelijk met 10 man op het 
veld stonden was nogal verwonder-
lijk aangezien een aantal spelers in 
der veronderstelling waren dat ze 
moesten trainen bij KDO. 
KDO speelde zijn eerste wedstrijd 
tegen de koninklijke HFC uit Haar-
lem. HFC had versterking geregeld 
na de eerste wedstrijden die ze in 
de Friends League hadden gespeeld 
in Nieuw Vennep. Ze waren duide-
lijk meer in de aanval en hadden in 
het begin goede scoringsmogelijk-
heden. Na 10 minuten zorgde Le-
wis voor een 1-0 voorsprong. Daar-
na leek HFC weer sterker te worden 
maar een aantal doelpogingen wer-
den keurig tegen gehouden door 
Beau. Uiteindelijk werd het 4-0 voor 
KDO door doelpunten van Lewis, 
Omar en Stijn. 
KDO begon rommelig aan zijn 2e 
wedstrijd tegen KGB. Er waren kan-
sen voor beide teams maar de bal 
vloog telkens flink over of naast het 
doel. Na een goede combinatie tus-
sen Stijn en Lewis, heel goed ge-
speeld jongens, kon Lewis de 1-0 
aantekenen. Een rush naar voren 
leek doeltreffend afgerond te wor-
den door Joël maar dat lukte pas in 
tweede instantie nadat KGB de bal 
niet goed kon uitverdedigen. Onze 
diepe spits Dylan had vandaag een 
moeilijke dag. Hij werd veel aange-
speeld maar kreeg de bal moeilijk 
richting doel. De verdediging van 
KGB en de keeper stonden doel-
punten in de weg. Uiteindelijk kon 
Dylan toch de 3-0 maken door z’n 
voet tegen een voorzet te zetten 
waardoor de keeper van KGB voor 
de 3e maal de bal uit doel kon ha-
len. Uiteindelijk kon KGB nog en 
doelpunt maken doordat de bal uit 
een corner voor het doel bleef lig-
gen. Eindstand KDO – KGB 3-1.

6e Speelronde Friends League 
KDO JG1 en KDO JG2

De Kwakel - Zaterdag 14 april is de 
turnselectie van KDO uit De Kwakel 
afgereisd naar Zevenhoven om daar 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
te turnen. 
Buiten KDO en Zevenhoven deden 
ook Kwiek uit Nieuwveen en ODI uit 
Leimuiden mee op de onderdelen 
balk, ongelijke brug en sprong met 
de minitrampoline.

Melissa wint dit keer van Jette
De meiden van KDO in niveau 13 
waren flink zenuwachtig. Het moest 
vandaag toch maar gebeuren: de 
favorietenrol waarmaken. Er werd 
echter goed begonnen. Op de on-
gelijke brug hadden Melissa en 
Marwa hun bonus gezet. Dat liet 
zich zien in de cijfers, de hoogste 
score voor Melissa, 9,0 en tweede 
score voor Marwa, 8,5. Samantha 
liet juist een hele stabiele oefening 
op balk zien, goed voor een 8,2 net 
als Melissa. Melissa en Jette vielen 
beiden één keer van de balk Toch 
verhoogde spanning omdat er me-
daille kansen waren? Bij de mini-
trampoline springt iedereen sinds 
kort een salto. Hier hadden Jette en 
Samantha hun bonus op gezet. Jet-
te sprong en scoorde hier hoog. Een 
prima 9,3. Sam toch nog een 8,2 on-
danks een handje op de mat. Van de 
twintig meisjes in dit niveau scoorde 
Samantha de 16e plaats met 23,30 
punten. Marwa werd 8e met 24,60 
punten. Jette werd 2e met 25,30 en 
Melissa was vandaag de beste met 
26,00 punten totaal.

Isabella en Misty 3e en 5e
In niveau 12 heeft KDO twee mei-
den die behoorlijk aan elkaar ge-
waagd zijn. Op balk ontliepen ze el-
kaar niet veel, Isabella is hier wat 
voorzichtiger maar wel heel netjes. 
Misty neemt meer risico en springt 
wat hoger. Bij brug zwaait Isabella 
torenhoog, prachtig en alle onder-
delen vlot achter elkaar geturnd, 
een 9,0 Misty moest er bijna vanaf 
met de buikdraai, een 7,6. Maar bij 
de salto op de trampoline ging Mis-
ty weer hoger de lucht in, dus het 
hoogste cijfer op sprong een 9,3! 
Isabella haalde een 8,4. Van de 12 
meisjes in niveau 12 belandde Mis-
ty op de 5e plaats met 8,2 punten 

en Isabella werd 3e en mocht op het 
podium. Een hele prestatie omdat zij 
na de vorige wedstrijd 6 weken er-
uit was geweest door een ooropera-
tie en pas weer twee maal getraind 
had.

Mooie salto’s bij ongelijke 
brug en minitrampoline
De oudste groep turnt het moeilijk-
ste niveau. Daar ligt nog meer span-
ning op de loer, omdat ook op de 
training sommige oefeningen niet 
altijd perfect verlopen. Quinty had 
plotseling last van angst bij de sal-
to. Bij de brug durfde ze de salto af 
niet meer. Toch haalde ze een 8,0 
door de oefening van haar eigen ni-
veau goed te turnen. Katja en De-
nise turnden wél de hurk op de la-
ge legger gevolgd door salto af, wat 
hun bonuspunten opleverde een 8,5 
en 9,0. Bij balk allemaal behoorlijk 
stabiel , maar eraf met de koprol. 
Katja stond wel met twee voeten op 
de balk, waardoor de rol meetelde. 
Bij sprong heerlijk hoge salto’s. Ook 
van Quinty die net op tijd haar angst 
overwon. Quinty een 8,2 en Katja en 
Denise een 8,8 en 9,0. Quinty werd 
11e in niveau 11, met 22,20 punten. 
Denise 4e met 24,50 punten en Kat-
ja mocht ook het podium op voor de 
medaille voor de 3 plaats met 24,6 
punten. In totaal pakte KDO 4 van 
de 9 te verdelen medailles: een su-
per goede prestatie.

Jette krijgt de beker voor 
beste seizoenprestatie
Omdat dit de laatste van de drie se-
lectiewedstrijden was, werd er ook 
berekend wie nu de overall winnaar 
was van het hele seizoen. In niveau 
10/11 was dat Amber Uijttewaal 
van Kwiek met 9,1 gemiddeld. Mis-
ty werd van de 13 meiden 10e, De-
nise 6e en Katja 5e met 7,8 en 8,4 en 
8,5. In niveau 12 werd Misty 6e met 
8,9 en Isabella zelfs 2e met 9,1 ge-
middeld. De winnares was Kim van 
Laar van ODI met 9,3. Jette turnde 
het beste in niveau 13 en pakte de 
beker met 9,04 gemiddeld. Melissa 
werd hier 3e met 9,0, Luca en Mar-
wa 6e en 7e met 8,6 en 8,4 en Sa-
mantha 16e met 8,0 gemiddeld. Een 
goede prestatie in een veld van 22 
meisjes.

Medaillescore:
Vier voor KDO turnen

Uithoorn - Na een lange voorberei-
ding, is het eindelijk zo ver. Honk- 
en Softbalvereniging Thamen is in 
het bezit van professionele sport-
veldverlichting op beide velden en 
daarmee in staat om nog verder te 
groeien. Afgelopen vrijdag gooide 
wethouder J. Verheijen de eerste 
bal voor de wedstrijd Thamen 2 te-
gen Cromtigers 3, en opende daar-
mee dit unieke project. 
Doordat we nu sportveldverlichting 
hebben, kunnen we meer uren ge-
bruik maken van de velden, en is 
onze trainings- en wedstrijdcapaci-
teit verhoogd. Zeer nodig ook, om-
dat HSV Thamen nog steeds groeit. 
Met name steeds meer jeugd raakt 
geïnteresseerd in deze leuke sport, 
en de sport groeit ook qua bekend-
heid in heel Nederland.
Op dit moment behoort Thamen tot 
de top 10 van Honk- en Softbalver-
enigingen in Nederland. Om de-
ze positie te behouden en de jeugd 

goede doorgroeimogelijkheden te 
bieden, investeert de vereniging 
veel tijd en geld in het trainen en 
opleiden van jeugdspelers en coa-
ches/trainers.
Naast wethouder J. Verheijen, werd 
de opening bijgewoond door diver-
se leden, vrijwilligers, sponsors, ver-
tegenwoordigers van andere sport-
verenigingen en de installateur van 
het project. Vol bewondering be-
keek men de enorme lichtmasten 
van 22 meter op het honkbalveld en 
18 meter op het softbalveld, en de 
technische aansluiting op het ag-
gregaat. In het clubgebouw werd 
een film vertoond waarop het ge-
hele project van begin tot eind was 
te zien.
Een bijzonder project voor een 
unieke vereniging die dit jaar haar 
50-jarig bestaan viert. Meer infor-
matie over de sport, de vereniging 
en haar jubileum-activiteiten vindt u 
op www.thamen.info.

Lichtmasten HSV Thamen

De Kwakel - De jeugdafdeling van 
Genesius is druk aan het repeteren 
om het toneelstuk ‘De keizer in het 
nieuw’ op de planken te krijgen. De 
spelers zijn al aardig wat weken on-
derweg en het oefenen begint dan 
ook zijn vruchten af te werpen. De 
spelers zijn erg enthousiast en heb-
ben dan ook een hoop lol tijdens de 
repetities. Het is een vrolijk toneel-

stuk en wij nodigen u alvast uit om 
het resultaat te komen bekijken. 
Noteert u zaterdag 21 April alvast 
in uw agenda. Wel spelen dan om 
16.00 uur in het dorpshuis van De 
Kwakel, de zaal gaat open om 15.30 
uur en de toegang is GRATIS. 
Iedereen vanaf 4 jaar is welkom om 
te komen kijken naar ‘De keizer in 
het nieuw’.

Jeugd Toneelvereniging 
Genesius gaat de planken op




