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Bedreiging met 
vuurwapen
Mijdrecht - Op zaterdag 12 
april rond 20.05 uur kreeg de 
politie een melding van een be-
dreiging op de Korenmolen. Bij 
deze bedreiging was een vuur-
wapen getoond. De verdachte 
bleek al te zijn vertrokken maar 
de politie stelde wel zijn iden-
titeit vast. Agenten verplaats-
ten zich naar de woning van 
de verdachte aan de Hertogen-
straat. In verband met de mo-
gelijke aanwezigheid van een 
vuurwapen werd een arresta-
tieteam ingezet bij het binnen-
treden in de woning. De 26-ja-
rige verdachte bleek echter niet 
thuis te zijn. De politie zet het 
onderzoek naar de verdach-
te voort.

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

g-star/diesel/pall mall/jacK&jones
ltb/cars/petrol/only/vero moda

vrijdag 18 en Zaterdag 19 april

goede vrijdag 18 april geen Koopavond

* exclusief jeans! combineren mogelijK. Korting Wordt 
toegepast op het artiKel met de laagste adviesprijs.

truien/overhemden/t-shirts/jassen/schoenen

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Binnenkort in verkoop: 
20 eengezinswoningen met 

vanafprijzen onder € 200.000,-!

WO N E N  L A N G S  D E  S T E L L I N G  VA N  A M S T E R D A M

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

DEZE WEEK:

Nog geen spoor van 
woningbouw WesterheuI IV
Vinkeveen - Wat is er toch aan de 
hand met Westerheul IV? Op de 
bouwlocatie aan de Voorbancken 
werd op 28 november vorig jaar met 
veel bombarie symbolisch de eer-
ste paal geslagen voor 26 afbouw-
woningen. Dit gebeurde door wet-
houder David Moolenburgh samen 
met afgevaardigden van de bouw-
ondernemingen en hun kinderen. 
Maar sindsdien is het oorverdo-
vend stil gebleven met de bouw-
activiteiten. Een leeg bouwterrein 
is het resultaat tot op de dag van 
vandaag. De vraag rijst of het niet 
goed gaat met de verkoop van wo-

ningen of voldoet het systeem van 
de Warmte/Koude/Opslag (WKO) 
nog niet aan de verwachtingen? 
Met dat systeem worden de wonin-
gen op ‘duurzame’ wijze verwarmd 
en wordt warm water geleverd. Zijn 
er faillissementen in het spel? Is 
het aanbod en de vraag wel goed 
op elkaar afgestemd? Welke facto-
ren maken dit project mogelijk tot 
een onverkoopbaar geheel? Wie het 
weet mag het zeggen. Een mailtje 
naar Bouw- en Ontwikkelingsmaat-
schappij Vink + Veenman in Nieuw-
koop met de vraag hoe het project 
er nu voorstaat, werd niet beant-

woord. Een zelfde verzoek aan het 
mailadres van Marcel van Asselen 
van de stichting Afbouwwoningen 
die het project begeleidt, kwam als 
‘onbestelbaar’ weer in de mailbox 
van de redactie terug. Dat geeft op 
voorhand al weinig vertrouwen in 
de zaak. Sterker nog, dat versterkt 
de gevoelens dat er iets niet in de 
haak is. Ook al omdat de afgelopen 
maanden taal noch teken is verno-
men van de betrokken partijen over 
mogelijk uitstel van de bouw en de 
reden daarvan. Openheid van za-
ken? Ho maar! 
(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - De partijen 
CDA, D66 en Ronde Venen Belang 
(RVB) gaan samen praten over de 
vorming van een coalitie in de ge-
meente De Ronde Venen. Dat heb-
ben de drie partijen vrijdagmiddag 
jl.  bekendgemaakt. De drie partij-
en bezetten 16 van de 27 zetels in 
de gemeenteraad.  CDA, D66 en 
RVB maakten dit vrijdagmiddag 
na de presentatie van het eindrap-
port van ‘verkenner’ Arie van Ber-
gen bekend. Op basis van gesprek-
ken kwam Van Bergen tot de con-
clusie dat er drie coalitievarianten 
zijn die recht doen aan de verkie-
zingsuitslag. In de eerste variant zit-
ten alleen de partijen CDA, D66 en 

RVB, in de tweede variant neemt 
ook de VVD deel en in de derde va-
riant werken de drie partijen samen 
met PvdA-GroenLinks-Lokaal Soci-
aal. Van Bergen stelde in zijn advies 
voor de gemeenteraad in een ex-
tra raadsvergadering te laten stem-
men over deze drie varianten, zodat 
duidelijk wordt welke op de mees-
te steun kan rekenen. CDA, D66 en 
RVB hebben aangegeven dit deel 
van het advies niet op te volgen om 
zo snel mogelijk met daadwerkelijke 
coalitiebesprekingen te kunnen be-
ginnen. Aangezien zij in alle drie de 
varianten worden genoemd, zijn zij 
het afgelopen weekend reeds opge-
start met gesprekken om te kijken 

of ze gezamenlijk tot een coalitie 
kunnen komen.  We houden u – zo-
veel als mogelijk - op de hoogte van 
de vorderingen. Als deze coalitie ge-
vormd gaat worden, is het nog een 
vraag of er drie of vier wethouders  
gaan komen. Vermoedelijk wel vier, 
aangezien in ‘de bekende wandel-
gangen’ wordt verteld dat het CDA 
en RVB in ieder geval wel voor vier 
wethouders gaan.  Het CDA zal er 
dan vermoedelijk wel twee claimen. 
Als dat zo is zal het nieuwe colle-
ge, volgens dezelfde wandelgang, 
gaan bestaan uit:  Anco Goldhoorn 
van RVB, Eelco Doorn van D66, Da-
vid Moolenburgh en Rein Kroon. De 
toekomst zal het leren.

CDA, D66 en RVB gaan 
praten over vorming coalitie

Worden deze de nieuwe wethouders?

Mijdrecht - In het kader van ‘Goud 
in je wijk’, welke zaterdag jl. plaats-
vond in De Ronde Venen, zijn de 
bewoners van de wijk Proostdijland 
in Mijdrecht al ruim een week in 
de weer geweest met het schilde-
ren van de bankjes die her en der 
in de wijk staan. Het wijkcomité had 
van verschillende kanten gehoord - 
en ook zelf ervaren - dat de bank-
jes toch wel aan een opknapbeurt 
toe waren. In het kader van Goud in 
je wijk konden de bewoners in sa-
menwerking met de gemeente de 
bankjes mooi schilderen. Gekozen 
werd voor een frisse kleur en tevens 
is het de kleur van het wijkcomi-
té. De bankjes zien er weer prach-
tig uit. 
Voor meer nieuws over Goud in uw 
wijk, zie elders in deze krant.

Bewoners geven bankjes frisse kleur in wijk Proostdijland

Regio - Het einde van alle werk-
zaamheden aan het Project N201+ 
is in zicht. Het laatste stuk van de 
nieuwe provinciale weg, de omleg-
ging Amstelhoek, wordt op vrijdag 
16 mei a.s. voor het verkeer open-
gesteld. 
Niettemin wordt nog wel druk ge-
werkt aan de natuurcompensatie 
in de Bovenkerkerpolder ter hoog-
te van de Europarei. Deze polder 
die tot het grondgebied van de ge-
meente Amstelveen behoort, maakt 
formeel deel uit van het Groe-
ne Hart, het veenweidegebied in 
de Randstad. De nieuwe omgeleg-
de N201 doorkruist een deel van 
de Bovenkerkerpolder waardoor 
bij de aanleg graslanden, water- en 
oeverplanten zijn opgeofferd. Dit 
wordt door de Provincie gecompen-
seerd door het aanbrengen van na-
tuurstroken aan weerszijden van de 
N201. Het bestaande (gras)land en 
de waterpartijen worden opnieuw 
ingericht en uitgebreid. Het project 
is in twee fases uitgevoerd. De eer-
ste fase betrof de Bovenkerkerpol-
der ten westen van de Middenweg 
in de richting van de Zijdelweg. De 
tweede fase omvat het veel kleinere 
gebied ten oosten van de Midden-
weg in de richting Amsteldijk. Met 
deze tweede fase was men al een 
poosje geleden begonnen naarma-
te de werkzaamheden aan en bij het 
aquaduct vorderden.

Het werk heeft na faillissement van 
de vorige aannemer, Van den Heu-
vel uit Werkendam, overigens een 
tijdlang stilgelegen. Vervolgens 
heeft aannemer Den Breejen uit 
Hoofddorp het contract overgeno-
men en is het werk hervat. De werk-
zaamheden omvatten onder andere 
het ontgraven van waterpartijen en 
sloten; transporteren van grond en 
klei; het ophogen van de gronden 
en het plaatsen van nieuwe duikers.
Tegelijk met het plan om de N201 
om te leggen heeft de Provin-
cie Noord-Holland samen met een 
landschapsarchitect destijds een 
landschapsinrichtingsplan ontwor-
pen om de N201 vanaf Aalsmeer 
tot Amstelhoek op een groene ma-
nier in het landschap in te pas-
sen. Een deel is al gerealiseerd met 
het beplanten van de bermen etc. 
De aanleg van nieuwe natuurstro-
ken maakt deel uit van het plan. De 
werkzaamheden zijn nu nog volop 
aan de gang maar zullen ook bin-
nenkort zijn afgerond. Het gebied 
wordt daarmee een aantrekkelijke 
omgeving voor veel plant- en dier-
soorten. Er komen gras- en riet-
landen en het heeft een waterber-
gingsfunctie. Omwonenden kunnen 
eveneens genieten van het nieuw 
ingerichte landschap, want de be-
doeling is er ook wandel- en fi ets-
paden, steigers, observatiepunten 
en picknictafels te realiseren.

Natuurcompensatie naast 
de N201
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Honderden actief tijdens 
“Goud in je wijk”

De Ronde Venen - Meer dan 300 
inwoners hebben zich afgelopen 
zaterdag ingezet om hun eigen 
omgeving (nog) mooier te maken. 

Wethouder Kees Schouten had een 
vol programma tijdens de derde 
editie van Goud in je wijk. Met een 
inmiddels vertrouwde doos gou-

den koeken in de hand bezocht 
hij verschillende initiatieven om 
de deelnemers te bedanken voor 
hun inzet. Van het opruimen van 

Open dag Nzuri 
Plaza succesvol!
Mijdrecht - Zaterdag 12 april was 
het weer open dag bij Nzuri Pla-
za. Dit maal met een feestelijk tintje 
omdat schoonheidssalon Nzuri de-
ze maand het 1-jarig bestaan viert. 
Ook dit jaar was er weer veel te be-
leven. De dag ging om 10.00 uur 
van start in de zonnestudio waar 
klanten de gehele dag voor slechts  
5 euro konden zonnen. De nagelsty-
listes van BNN en New Look za-
ten klaar om van alle dames de na-
gels om te pimpen en Ibizaveertjes 
in het haar te laten zetten. Vanuit de 
schoonheidssalon werden er pre-
sentaties gegeven over het definitief 
ontharen met IPL, een nieuwe me-
thode van ontharen waar de salon 
in maart mee gestart is. Daarnaast 

was het ook mogelijk je te laten we-
gen en informatie in te winnen over 
afvallen bij Slimness. Naast de be-
drijven die gevestigd zitten in Nzuri 
Plaza was ook Get Styled aanwezig 
die alle dames hebben opgemaakt 
en hebben voorzien van een prach-
tig kapsel. Hierbij waren ook de al-
lerkleinste welkom. 
Een van de hoogtepunten van de 
dag was de modeshow om 13.30 
uur door Fashion By Anna. De mo-
dieuze en betaalbare kleding werd 
onder een gezellig muziekje en met 
uitgebreide uitleg geshowed door 
diverse modellen.
Het Nzuri Plaza team kijkt dan ook 
uit naar de volgende open dag op 
11 oktober aanstaande!

zwerfafval tot het verven van bank-
jes en opfleuren van groenstroken. 
Van jong tot oud. Van bureninitia-
tief tot samenwerkingen met Scou-
ting, schildersbedrijven, tuincentra 
of brandweer. Velen hebben zich vol 
enthousiasme en belangeloos in-
gezet. “Het is zo mooi te zien hoe 
enthousiast en betrokken mensen 
zijn“ aldus de wethouder. “Het valt 
me op hoeveel eigen verantwoor-
delijkheid inwoners voor hun eigen 
leefomgeving voelen. Ik ben trots 
op deze praktische uitwerking van 
kernenbeleid. Hieruit blijkt hoeveel 
draagvlak er is voor inwonerparti-
cipatie in de gemeente. Een mooie 
mijlpaal in mijn ambtsperiode.”
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist.
- Uithoorn, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.

Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant of Talingen: Jong grijs-bruine cyperse kater. 

Ongecastreerd.
- Waverveen, Botholsedwarsdweg: Zwarte kater.
- Wilnis, Korenmolen: Zwart-rode schildpad poes.
- Uithoorn, Elschotlaan: Cyperse poes met witte bef en voetjes.
- Abcoude, Achter de Kerken: Beige Perzische poes. Bruin snuitje 

en pluimstaart. Zij heeft een chip.
- Mijdrecht, Gozewijn van Aemstelstraat: Bruine poes met veel wit.
- De Kwakel, Iepenlaan: Zwarte ongecastreerde kater.

Mijmeringen
PAASGEVOEL

Het paasweekend staat voor de deur en 
ik vraag me af wat Pasen eigenlijk nog 
betekent, voor mij en voor vele anderen. 
Vraag me hoe het nou ook alweer zit met 
witte donderdag, goeie vrijdag en Pasen 
zelf en je zult mijn hersens horen kraken. 
Schandalig aangezien ik toch Katholiek 
ben en als kind vele jaren in de kerkban-
ken doorbracht. Het geloof is niet meer wat het is geweest, of mis-
schien juist wel?

Geloof
Wat is eigenlijk de essentie van het geloof? Is het dat je gelooft in 
iets wat niet te bewijzen valt of is het geloof datgene wat eeuwen-
lang aan elkaar wordt doorgegeven? Geloven is een algemeen be-
grip dat vaak in verband wordt gebracht met religie. Men kan ge-
loven in God, of Goden, een hogere waarheid of realiteit. En zoveel 
mensen, zoveel religies, ik noem het Boeddhisme, Christendom en 
de Islam. Ik ben katholiek opgevoed en wat mij vooral is bijgebleven 
zijn de rituelen rondom de zondagen en feestdagen. Ook al ben ik 
geen belijdend katholiek meer, zet me in de kerkbank, laat me een 
Latijns gebed horen en ik prevel de woorden zachtjes mee die ver 
uit mijn onbewuste naar boven komen borrelen. 

Pasen
In deze tijd ben ik met de feestdagen druk op zoek naar het paas-
gevoel. Wat is het dat de Pasen symboliseert voor mij en mijn gezin? 
Is het dan alleen nog maar een paar vrije dagen? De chocolade ei-
tjes, paasbrunches en ontbijtjes? Ik heb mijn kinderen niet laten do-
pen, omdat 1) hun vader niet gelovig is en 2) ik vind dat ze hun ei-
gen keuzes mogen maken op het gebied van religie. Toch wil je ze 
wat meegeven rondom geloven en de speciale feestdagen, maar 
hoe dan? Mijn jongste heeft een duidelijk beeld van Pasen, want die 
vraagt al wekenlang of we weer paaseitjes gaan zoeken. 

Paasontbijt op school
Gelukkig is onze schoolkeus voor de kinderen heel duidelijk ge-
weest. Ik vond het van groot belang dat er aandacht is voor het ge-
loof, en niet alleen het christelijke geloof maar ook alle anderen. En 
zo kwamen onze kinderen terecht op een fijne school met aandacht 
voor allerlei religies. Onderdeel van ons Paasgevoel is nu het paas-
ontbijt op school. De kinderen mogen een (schoenen) doos versie-
ren en voor een klasgenootje een ontbijtje maken en meenemen.
Hier gaat een zekere voorbereiding aan vooraf. Lijstjes worden in-
gevuld met wat men wel en niet lust, iedereen krijgt een lijstje mee 
en dan moet er geknutseld worden en een de ontbijtjes worden 
met liefde en aandacht klaargemaakt. Als je dan op maandagoch-
tend naar school loopt en je ziet alle kinderen met een mooi versier-
de doos lopen, geeft dat een fijn en blij gevoel. Essentieel in het ge-
loof vind ik dat je niet alleen leeft en dat je juist ook om je mede-
mens moet geven.Niet dat individualisme wat we zo vaak zien in on-
ze maatschappij, maar gewoon een groep vormen, ietsdoen voor 
een ander en dan zie je dat door te geven, je juist ontvangt! Dat is de 
essentie van wat ik geloof!

Internethit
Het christelijke geloof heeft heel wat te lijden gehad onder de pu-
bliciteit van de verhalen over het misbruik binnen de kerk. Zo veel 
waar gebeurde verhalen waar menigeen van zijn geloof zou vallen. 
Toch is dat juist wat je niet moet doen, maar de vraag is weer, hoe 
hou je dat geloof vast? Door positief te blijven, ondanks alle narig-
heid. De kerk is ook al lange tijd aan het vergrijzen, maar van de 
week zag ik een geweldig voorbeeld van wat er is aan kracht en ge-
loof in combinatie met de moderne middelen van deze tijd!Priester 
Ray Kelly zong in Ierland een aangepaste tekst op het liedje “Halle-
lujah” van Leonard Cohen voor een bruidspaar die hij trouwde. Van 
het filmpje kreeg ik kippenvel, omdat de liefde van het scherm af-
spatte. Het filmpje is een hit in Ierland en al miljoenen keren beke-
ken op Youtube. Wat een enkele priester, een simpel gemeend mooi 
lied en een filmopname op het internet kan doen is ongelofelijk. En 
dat is nou het geloof, dat een simpele daad veel narigheid kan over-
treffen, in ieder geval op dat ene moment dat je het toelaat in je hart.

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Paasviering Passage 
“De Ronde Venen”
De Ronde Venen - Op donderdag 
10 april kwamen 29 vrouwen van 
Passage De Ronde Venen in Vrou-
wenakker bijeen, om samen het 
Paasfeest te vieren. Om 13.00 uur 
werd begonnen met een gezellige 

en zeer smaakvolle lunch. Daarna 
gingen zij met elkaar d.m.v. een li-
turgie op weg richting Pasen. De 
muzikale begeleiding van deze mid-
dag werd verzorgd door Mart Nap 
op de synthesizer.

Paaseieren zoeken in Proostdijland
Mijdrecht - Zaterdag 19 april a.s. 
organiseert Wijkcomité Proostdijland 
een gezellige paasochtend in wijk-
gebouw ‘Present’ Johan v. Renes-
sestraat (naast basisschool De Fon-
tein). Tussen 10.00-11.00 uur kun je 
al vast iets komen knutselen, kleuren 

of je laten schminken. Om ±11.00 
uur starten we met eieren zoeken in 
twee groepen: 2 t/m 5 jaar en 6 t/m 
10 jaar. Misschien kom je de paas-
haas nog wel tegen of vind je een ei-
tje waar je een kleine verrassing mee 
kunt winnen! Deelname is gratis.

Vinkeveen - Alle groepen van de 
Sint Jozefschool in Vinkeveen wa-
ren er afgelopen week druk mee: 
het versieren van prachtige Palmpa-
senstokken. Met crêpepapier wer-
den de houten kruisen omwikkeld. 
De kinderen hadden allerlei lek-
kernijen van huis meegenomen om 
aan de stokken vast te maken, zo-
als koekjes, chocolade-eitjes en na-
tuurlijk (voor op de top) een haan-
tje van brood. Nadat alles stevig 
was vastgemaakt, droegen de kin-

deren de prachtig versierde Palm-
paasstokken vol trots door de stra-
ten van Vinkeveen. Vervolgens wer-
den de stokken aangeboden aan 
de ouderen in Maria-Oord en Vin-
kenoord. De ontvangst door de be-
woners en het personeel was aller-
hartelijkst. Na het zingen van een 
palmpaaslied gingen de kinderen 
weer terug naar school. De Palm-
paasstokken met lekkernijen bleven 
natuurlijk achter. Daar zal men nog 
flink van smullen!

Paasverrassing van de 
Sint Jozefschool

Breicafé in de Bibliotheek 
Mijdrecht - In de Bibliotheek 
Mijdrecht wordt in samenwer-
king met Atelier Het Tuinhuis uit 
De Hoef een maandelijks breica-
fé georganiseerd. Donderdagmid-
dag 24 april van 14.00-16.00 uur 
is er opnieuw een breicafé. Ieder-
een die van breien houdt of juist 
breien wil leren is van harte wel-
kom. Beginnende breisters zijn van 
harte welkom maar u kunt ook uw 
breiwerkje meenemen om gezel-
lig met anderen bezig te zijn. Te-
gen een kleine vergoeding zijn wol, 

patronen en breinaalden beschik-
baar. Deelname kost 2,50 euro, le-
den van de bibliotheek krijgen 1 
euro korting. Meer informatie op:  
www.bibliotheekavv.nl

Kleuters Driehuis maken 
ouderen blij
Mijdrecht - In de traditie van Palm-
pasen (zondag 13 april) hebben de 
kinderen van groep 1 en 2 van de 
Driehuisschool op vrijdag 11 april 
hun Palmpaasstok versierd. Aan de-
ze stok hangen symbolen die ver-
wijzen naar het Paasverhaal. Tradi-
tioneel werd met deze stokken een 
optocht gelopen door de kerk, ge-
zegend door de pastoor en daarna 
aan een opa of oma gegeven. 
Natuurlijk willen de kleuters na het 
versieren van hun palmpaasstok 

ook een optocht lopen. Dus vrijdag, 
na het versieren, zijn zij via de be-
jaardenwoningen naast hun school 
naar Gerardus Majella gelopen. 
Daar werden hun palmpaasstok-
ken bewonderd door de aanwezi-
ge bewoners. Samen zijn er liedjes 
gezongen en lieten zij de geleerde 
versjes horen. Vervolgens ging de 
optocht verder door het Schaap-
manplantsoen en met een kleine 
omweg door Molenland weer terug 
naar school.

Gratis Kinderdisco
De Ronde Venen - Kunst Rond 
De Venen, muziek- en dansles-
sen organiseert op woensdag-
middag 23 april 2014 een kin-
derdisco! Het feestje is bedoeld 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
en vindt plaats in de voormalige 
Veenzijdeschool, Wagenmaker 
99 te Wilnis. De kinderdisco is de 
vorige keer erg goed bevallen en 

daarom organiseren ze het nog 
een keer. Deze keer koppelen ze 
er een speciale activiteit aan. Kin-
deren mogen aansluitend op de 
disco een zelfgemaakte dans la-
ten zien. Dus dansers; ga aan de 
slag en maak zelf een dans!
Aanvang is: 14.30-15.30 uur. Al-
le kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn 
welkom. Toegang is gratis.

Mijdrecht - Vorige week waren de 
peuters van peuterspeelzaal Klein 
Duimpje uitgenodigd bij de kleuters 
van de Hoflandschool voor een op-
treden. De kleuters van groep 1 en 
2 zongen liedjes voor de peuters en 
groep 2 droeg ook nog een gedicht 
over de tandarts voor. De peuters 
luisterden met volle aandacht en 
vonden het optreden van de kleu-

ters prachtig. Als verrassing gingen 
de peuters ook nog optreden voor 
de kleuters, ze zongen het liedje ‘In 
de maneschijn’. Na dit leuke half 
uurtje gingen de peuters weer terug 
naar hun lokaal, zij kijken al uit naar 
een volgende keer! Peuterspeelzaal 
Klein Duimpje doet regelmatig ac-
tiviteiten samen met de scholen in 
het zelfde complex.

Peuters krijgen 
voorstelling door kleuters

Mijdrecht - Groep 1 en 2 van OBS 
Molenland hebben de afgelopen 
twee weken gewerkt over een bij-
zonder onderwerp; ‘poep’. De leer-
kracht heeft het boek “Over een een 
kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop heeft gepoept” voorgelezen 
en daar is het allemaal mee begon-
nen. In het boek gaat de kleine mol 
op zoek naar het dier dat een poe-
pie op het hoofd van de mol heeft 
gelegd. Door aan allerlei dieren vra-
gen te stellen komt hij erachter welk 
geluid dieren maken, maar vooral 
ook hoe de dieren poepen. Dit zorg-
de voor grote hilariteit en leuke ge-
sprekken in de groep. 

Als afsluiting van het project zijn we 
naar het Oortjespad in Kamerik ge-
weest. Daar stond een grote leskist 
klaar. In de leskist zaten verschillen-
de opdrachtkistjes met daarin de 
uitwerpselen van verschillende die-
ren. De kinderen moesten goed kij-
ken en via een hint erachter komen 
welke poep bij welk dier hoorde. 
Nadat alle opdrachten waren vol-
bracht, hebben we met elkaar het 
meegenomen eten en drinken in de 
vorm van een picknick genuttigd.
Dankzij de betrokkenheid van de 
kinderen en het enthousiasme van 
de ouders is het een geslaagde 
ochtend geweest.

Molenland naar Oortjespad
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N196 tussen Fokkerweg 
en Vuursteen afgesloten

Spectaculaire Flyboard 
show op de Amstel

Startsein enquête 
winkelmogelijkheden in Wilnis Dorp

Tijdens bewonersbijeenkomst presenteert museum aangepast plan vernieuwing

Museum De Ronde Venen herprofileert 
zich als Laaglandmuseum 

Regio - Wie vanuit De Ronde Venen 
of Uithoorn voor zijn werk of an-
derszins regelmatig gebruikmaakt 
van de N196 van en naar Hoofd-
dorp, zal dit vanaf 22 april tot en met 
23 mei via de nieuwe omgelegde 
N201 moeten doen. 
Gedurende die tijd (een maand 
lang!) is de Kruisweg (N196) tus-
sen de kruising bij de Fokkerweg 
(Schiphol-Rijk) en de bushalte De 
Hoek bij het busviaduct Zuidtangent 
(ter hoogte van bedrijventerrein De 
Hoek) in de gemeente Haarlemmer-

meer afgesloten. De Vuursteen (Mc-
Donalds) is reeds vanaf 7 april af-
gesloten en zal ook tot 23 mei af-
gesloten blijven. De afsluiting is no-
dig omdat er aan de wegen aan-
passingen gaan plaatsvinden. Kort-
om, voor Hoofddorp en/of de A4 of 
de A5 dan wel Schiphol, moet u de 
nieuwe N201 vice versa gebruiken. 
Naar Schiphol kan ook ‘binnendoor’ 
via Schiphol-Rijk, Fokkerweg en de 
Beechavenue (parallelweg naast de 
N196). Dan komt u ook op Schip-
hol ‘centrum’.

Zolang het aquaduct bij Amstelhoek 
nog niet is opengesteld voor het 
verkeer kan men via Uithoorn het 
beste bij de Zijdelweg en de nieuwe 
op- en afritten naar de N201 kiezen. 
Beide zijn geopend voor het verkeer. 
Via het Oude Dorp kan ook, maar is 
vanwege de omleiding nog lastig als 
je niet goed weet hoe je dan moet 
rijden. Voor de meest actuele stand 
van zaken verwijzen wij u naar de 
website: www.n201.info, waar onder 
Aansluitingen A4/werkinuitvoering 
de meest recente gegevens staan.

Uithoorn - Donderdag 17 april wordt er om 
17.00 uur op de Amstel ter hoogte van het 
Marktplein een spectaculaire flyboardshow 
gehouden. Daarbij wordt een stuntman of 
vrouw met waterstralen omhoog uit het wa-
ter getild. Aangedreven door de kracht van 
het spuitende water uit slangen, kan die per-
soon dan met een behoorlijke snelheid door 
de lucht ‘boarden’.Het spektakel is al eens in 
het programma Holland Got Talent te zien 
geweest. Het spektakel vormt de inleiding tot 
de sloop van het oude Resmipand aan het 
Marktplein waarvoor demissionair wethou-
der Jeroen Verheijen met de opvoering van 
deze show het (symbolische) startsein geeft. 
Het opvoeren van de show wordt mogelijk 
gemaakt door Van Wijnen Projectontwik-
keling samen met de Ontwikkelcombinatie 
Hart aan de Amstel. Zij zorgen zowel voor de 
sloop van de reeds lange tijd verpauperende 
bebouwing van het Resmipand om dit op ter-
mijn te gaan vervangen door nieuwbouw in 
de vorm van het cultuurcluster op die plaats, 
alsook voor de ontwikkeling van de Waterlijn 
langs de Amstel. Maar zover is het nu nog 
niet. Pas vanaf dit najaar en in 2015 zal dat 
zijn beslag gaan krijgen. Iedereen is echter 
op donderdag 17 april alvast van harte wel-
kom de spectaculaire gebeurtenis bij te wo-
nen. Toegang is gratis.

Wilnis - Vrijdagmiddag gaf wethou-
der Kees Schouten in de Wilnisse 
Dorpsstraat het startsein voor een 
te houden enquête onder de inwo-
ners van Wilnis welke (winkel)mo-
gelijkheden en verdere ontwikkelin-
gen zij nu graag in de Dorpsstraat 
zouden willen zien om er nieuw le-
ven in te blazen en daardoor meer 
mensen zal trekken. Het comité Wil-
nis Klopt wees op de voortschrij-
dende verpaupering van de Dorps-
straat, waarvan met name het al ja-
ren dichtgetimmerde pand in het 
midden van de straat als direct 
voorbeeld kan worden gezien. De 
eigenaar van het perceel wil er wel 
wat mee doen, maar zal daartoe in 
overleg met de gemeente moeten 
treden voor de vergunningen. Om 
het geheel een symbolische waar-
de toe te kennen hoe de omgeving 
er ook zou kunnen uitzien, was voor 
het ‘slooppand’ een groot doek op-
gehangen met daarop een tekening 
en verschillende art-impressions. 
Verzorgd en gerealiseerd door Bob 
Nisters Interieurbouw en Winkel-
inrichting uit Mijdrecht (www.bob-
nisters.com); een echte ideeënfa-
briek op dit gebied. Zelf woont hij in 
Wilnis. Het startsein bestond uit het 
losknippen door wethouder Schou-
ten van het gordijn dat een deel van 
de afbeeldingen op het doek bedek-

te. Hij deed dat onder het toeziend 
oog van leden van het comité Wilnis 
Klopt, een aantal winkeliers, school-
kinderen van de Koningin Juliana-
school en verdere belangstellenden. 
Simone Borgstede benadrukte in 
een korte toespraak dat het niet 
ging om het opknappen van het be-
treffende pand op zich, maar om de 
aanpak en aankleding van de ge-
hele Dorpsstraat om dit aantrekke-
lijk te maken voor winkelend pu-
bliek die kleinschaligheid en goe-
de service op prijs stelt en er dat-
gene vindt wat men ergens anders 
niet aantreft. “Het doek wil een ini-
tiatief uitstralen om te laten zien dat 
het ook anders kan en wij nodigen 
mensen uit om er over na te denken 
hoe dat dan zou kunnen. Je hoort 
zeggen ’het moet anders’, ja, maar 
wat moet er dan anders? Daarom 
hebben wij een enquête opgesteld 
waaraan wij iedereen die zich ge-
roepen voelt om bij te dragen met 
ideeën, oproepen die in te vullen. 
Daartoe wordt een kaart huis- aan 
huis bezorgd waarop een en ander 
staat aangegeven hoe het in zijn 
werk gaat,” laat Borgstede weten. 
Demissionair wethouder Schouten 
(Kernenbeleid) zei het initiatief zeer 
op prijs te stellen en waar mogelijk 
te ondersteunen. Hij hoopte dat het 
initiatief veel bruikbare ideeën zal 

opleveren en wenste de organisatie 
veel succes met de poging om Wil-
nis Dorp een actiever en leefbaarder 
aanzien te geven. Ter gelegenheid 
van de start van deze actie had-
den locale ondernemers gezorgd 
voor een klein hapje en een drank-
je wat een ieder zich goed liet sma-
ken. Waarvoor dank! Het digitaal in-
vullen van de enquête kan op de PC 
via https://nl.surveymonkey.com/s/
YW3876K. U komt dan automatisch 
bij de enquête uit. Ouderen die dat 
te moeilijk vinden kunnen voor hulp 
bij het ServicePunt in de Dorpsstraat 
terecht of bij Juwelier Nant Hartel 
in de Raadhuisstraat voor een pa-
pieren uitdraai van de enquête die 
men daar ook kan inleveren. Wil-
nis Klopt vindt het belangrijk dat zo-
veel mogelijk mensen hieraan mee-
doen en hun mening geven. De uit-
komsten zullen te zijner tijd worden 
gebruikt in het overleg met de ge-
meente en de ondernemers in de 
Dorpsstraat. Daarnaast hoopt het 
comité dat in die tussentijd er zich 
ook (nieuwe) ondernemers zul-
len melden die zich met hun be-
drijf of winkel in de Dorpsstraat wil-
len vestigen waardoor de leefbaar-
heid toeneemt en de Dorpsstraat 
weer nieuw elan krijgt ingeblazen. 
Voor meer informatie zie de website  
www.wilnisklopt.nl.

Vinkeveen - Museum De Ronde 
Venen maakte vorig jaar het idee 
bekend om te verhuizen naar de 
Zwarte Schuur van Natuurmonu-
menten. Na verdere onderzoeken 
presenteerde het museum dinsdag 
een aangepast plan, waarmee ook 
rekening is gehouden met vragen 
en reacties van de omwonenden. 
Op de nieuwe locatie wil het muse-
um transformeren naar een Laag-
landmuseum waarin het verhaal van 
het gelaagde veenweidelandschap 
in al haar facetten wordt verteld. 
In mei 2013 presenteerde Museum 
De Ronde Venen de plannen voor 
de nieuwe museumlocatie bij de 
Zwarte Schuur van Natuurmonu-
menten. De Provincie, gemeente De 
Ronde Venen, Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en gebiedscommissie 
Utrecht West reageerden enthousi-
ast op de beoogde verhuizing. Het 
afgelopen jaar heeft het museum de 
plannen verder uitgewerkt en hierbij 
gelet op vragen en reacties van om-
wonenden. Dinsdag werd het aan-
gepaste plan door het museum en 
de betrokken onderzoekspecialisten 
gepresenteerd tijdens een drukbe-
zochte bewonersavond in dorpshuis 

De Boei in Vinkeveen
Bureau Arcadis onderzocht wat het 
ecologische effect op het gebied is 
en welke maatregelen het museum 
moet nemen om het leefgebied voor 
dieren in balans te houden. Zo zal 
het wandelpad door de Botshol tij-
dens het broedseizoen gesloten blij-
ven en wordt de veensteekmachi-
ne in die periode niet gestart. Bos-
wachter Jurjen Annen ziet de komst 
van het museum positief tegemoet. 
“Ik ben in gesprek geweest met het 
museum om de Zwarte Schuur ge-
schikter te maken voor vogels en 
andere dieren. Op die manier voegt 
het museum juist iets toe,” zegt An-
nen. 

Rustig karakter
Het museum heeft volgens verkeer-
sonderzoeksbureau Goudappel Cof-
feng niet meer dan vijftien parkeer-
plekken nodig om in het hoogsei-
zoen aan alle bezoekers plek te bie-
den. De Botsholsedijk zal volgens 
het bureau zelfs tijdens de druk-
ste dagen haar rustige karakter be-
houden. Danny van Beusekom van 
Goudappel: “Het museum heeft een 
prima plan. De dijk blijft een veili-

ge weg die de verkeersdruk aankan, 
zowel met als zonder museum.” 
De vrees van bewoners voor een 
drukbezocht horecapaviljoen is vol-
gens directeur Maarten Kentgens 
onnodig. “Dit is uitgebreid onder-
zocht met deskundigen op het ge-
bied van museumhoreca. De loca-
tie is binnen de huidige kaders niet 
rendabel om commercieel te exploi-
teren. De horeca zal een ondersteu-
nende functie krijgen en in eigen 
beheer door het museum met vrij-
willigers worden gerund. We steken 
hierbij echt in op een kleinschalig 
koffie- en theehuis.” 

Verder is de aanlegplaats voor be-
zoekers die vanaf de Vinkeveense 
Plassen komen teruggebracht tot 
een kleine passantensteiger voor 
museumbezoekers. Deze is, samen 
met het pad van de aanlegplaats 
naar het museum toe, opgeschoven 
naar het noorden om overlast voor 
omwonenden te voorkomen. Ook 
zijn er hekken ingetekend en is het 
wandelpad dat bij de Zwarte Schuur 
start een klein stukje omgelegd, 
waarmee het museumterrein buiten 
openingstijden afgesloten blijft. 

Unieke plek
Kentgens ziet de toekomst van het 
Laaglandmuseum in de voormalige 
turfschuur positief tegemoet en kijkt 
ernaar uit om de eerste vervolgstap-
pen te kunnen zetten. 

“Het is een unieke plek waar de Vin-
keveense Plassen, de Polder Groot-
Mijdrecht en het moeras van Bots-
hol samenkomen. Bezoekers kun-
nen het museumbezoek combine-
ren met een excursie van Natuur-
monumenten. Wandelaars kunnen 
van de natuur genieten en direct 
iets leren over het gelaagde ont-
staan van het veenweidegebied van 
De Ronde Venen, dat hier tot leven 
komt zodra je de deur uitstapt.”

Het museumbestuur heeft het ver-
nieuwde toekomstplan ingediend 
bij de gemeente. Naar verwach-
ting zal deze in april door het colle-
ge worden behandeld. In juni wordt 
het plan besproken in de gemeen-
teraad. Indien de raad akkoord gaat, 
wordt de bestemmingsplanproce-
dure gestart. Hierin hebben om-
wonenden de mogelijkheid om hun 
zienswijze op het plan te geven. 

Zaterdag 14 juni in dorpscentrum Mijdrecht 
Doe je ook mee aan het Straattheaterfestival?
Mijdrecht - Zaterdag 14 juni 
wordt in het dorpscentrum van 
Mijdrecht voor de tweeëntwintig-
ste maal Straattheaterfestival De 
Ronde Venen gehouden. 
Het belooft wederom een gezel-
lig spektakel te worden. En nóg 
mooier: je kunt er zelf aan mee-
doen! Natuurlijk is er ook dit 
jaar, naast vele bijzondere pro-
fessionele straattheatermakers, 
weer plaats voor lokale organisa-
ties en artiesten in het Mijdrecht-
se dorpscentrum. Voorzitter Al-
dert Kamp: “Iedere Rondevener 

die een optreden wil verzorgen, 
is van harte welkom om zich aan 
te melden. Want alleen zo krijgen 
we de bonte mix van straatthea-
ter, dwaze straatmuzikanten, cir-
custheater en acrobatiek die ie-
dereen zo leuk vindt.” Ook dit jaar 
is er weer veel mogelijk! Denk bij-
voorbeeld aan zang door koren 
of duo’s, wagenspel door toneel-
groepen, levende standbeelden, 
akoestische muziek, acrobatiek-
demonstraties en onemanshows. 
Maar misschien heb je nog een 
heel ander idee? Laat het de or-

ganisatie dan snel weten. Er zijn 
echter wel twee voorwaarden voor 
deelname: je komt uit De Ron-
de Venen of omgeving en je op-
treden moet een breed publiek 
aanspreken. Voor aanmelding - 
uiterlijk aanstaande zondag 20 
april, eerste paasdag - kun je op  
www.straattheaterdrv.nl het aan-
meldingsformulier downloaden. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met Aldert 
Kamp. Hij is te bereiken via info@
straattheaterdrv.nl of telefonisch 
na 19.00 uur via 0297-287944.









AUTO Bijlage2014NM
NIEUWE MEERBODE

In 2015 wordt er weer een Au-
toRAI gehouden in Amsterdam 
RAI. Autoliefhebbers kunnen 
een compleet overzicht van pri-
meurs, speciale uitvoeringen, 
supercars en klassiekers ver-
wachten. Speciale aandacht is er 
voor design, inclusief design ico-
nen uit heden en verleden. Ook 
wordt het mogelijk om zelf te rij-
den in de nieuwste modellen en 
de laatste technologische ont-
wikkelingen te ervaren. Auto-
RAI 2015 wordt gehouden van 
vrijdag 17 tot en met zondag 26 
april in Amsterdam RAI.
 
Nederlands grootste auto-
evenement is terug
Afgelopen anderhalf jaar is door 
RAI Vereniging en beursorgani-
sator Amsterdam RAI intensief 
gesproken met de auto-impor-
teurs over de invulling van Auto-
RAI 2015 met als resultaat dat vrij-
wel alle merken zich nu al inge-
schreven hebben, elk met een ei-
gen stand. Beursmanager AutoRAI 
Joost ’t Hooft: “We zijn bijzonder 
blij dat we de autoliefhebbers in 

Nederland weer een AutoRAI kun-
nen geven.  We hebben afgelopen 
jaren veel positieve berichten ont-
vangen van bezoekers van Auto-
RAI, die graag weer net als vroeger 
naar de RAI willen. Gelukkig heb-
ben we met de importeurs de juis-
te formule gevonden waarmee we 
weer het grootste auto-evenement 
van Nederland kunnen vieren. Ook 
de onderdelen & accessoires zullen 
een belangrijke plek krijgen op de 
beurs. Dat AutoRAI 2015 doorgaat 
is nu 100% zeker!”
 
Merkenstands 
“Met de ervaringen uit het ver-
leden en de voorkeur vanuit zo-
wel bezoekers als importeurs voor 
merkenstands waren de randvoor-
waarden duidelijk. AutoRAI 2015 
zal bezoekers zeker positief verras-
sen”, zegt Olaf de Bruijn, directeur 
RAI Vereniging.
 
Speciale Vakdag, Exclusieve 
Preview en avondopenstelling
Een dag voordat de AutoRAI haar 
deuren voor het publiek opent 
zal de offi  ciële Vakdag plaatsvin-

den. Deze dag, die alleen voor ge-
nodigden is, wordt gecombineerd 
met Fleet Expo, het vakevenement 
voor fl eetmanagers. Ook zal op die 
avond een Exclusieve Preview voor 
genodigden plaatsvinden. Vanaf 
vrijdag 17 april zijn de publieksda-
gen met op de doordeweekse da-
gen een avondopenstelling tot tien 
uur ’s avonds.
 
Over AutoRAI
AutoRAI, het grootste auto-evene-
ment van Nederland, toont auto-
nieuws en biedt veel autobeleving 
en activiteiten. Het evenement 
wordt georganiseerd door Amster-
dam RAI onder auspiciën van RAI 
Vereniging. 

De 2015-editie van AutoRAI 
is de 58ste en wordt gehou-
den van 17 tot en met 26 april 
2015 in Amsterdam RAI. 

Meer informatie is te vinden 
op www.autorai.nl of face-
book.com/autorai.

 

HYUNDAI GO!  VOORDELIG 
EN EXTRA AANTREKKELIJK

Accijnsverlies voor de schatkist loopt in maart verder op

DALING DIESELAFZET AAN 
DE GRENS ZET DOOR

Veel ruimte en een laag verbruik voor minder dan € 9.000,-

DE NIEUWE MITSUBISHI 
SPACE STAR HEEFT HET!

UNIEKE VIDEO VAN ELECTRISCH 
AANGEDREVEN BMW i3

Nederlands grootste auto-evenement is terug

AUTORAI 2015 GAAT DOOR!

Mitsubishi timmert volop aan de 
weg. Naast de nieuwe Outlan-
der PHEV is er ook de gloednieu-
we Mitsubishi Space Star. Daar-
mee heeft Autobedrijf Van Yperen 
een compacte, ruime, zuinige en 
zeer veilige auto voor nog geen € 
9.000,- in huis. Sinds de introduc-
tie is deze Space Star een enorm 
groot succes!

Autobedrijf Van Yperen is natuur-
lijk blij met deze nieuwkomer. Ver-
koopleider in Aalsmeer Yves Gass-
man over de nieuwe aanwinst: “Met 
de Space Star hebben we een auto 
die zeer in de smaak valt bij de mo-
derne automobilist. De Space Star 
biedt met zijn vijf deuren namelijk 
riant de ruimte aan vier inzittenden, 
ziet er erg goed uit en springt ont-
zettend zuinig met de benzine om. 
Hij is een van de zuinigste in z’n klas-
se. Tel daar een vlijmscherpe aan-
schafprijs van 8.890 euro, drie jaar 
fabrieksgarantie en dus onbezorgd 
rijden bij op, en alle ingrediënten 
voor jarenlang rijplezier zijn aanwe-
zig.”  De standaarduitrusting van de 
Space Star is riant te noemen. Na-
tuurlijk heeft hij tal van comfort ver-

hogende zaken als stuurbekrachti-
ging, een verstelbaar stuur en elek-
trische raambediening, maar ook op 
veiligheidsgebied is niet bezuinigd. 
De Space Star is voorzien van ABS, 
rem-assistent, remkrachtverdeler, 
stabiliteitscontrole, noodstopsigna-
lering en meer dan voldoende air-
bags om alle inzittenden onder alle 
omstandigheden goed te bescher-
men. De Space Star behoort zon-
der twijfel ook tot de veiligste in zijn 
klasse.

De nieuwe Mitsubishi Space Star is 
er vanaf € 8.890,-, en tevens lever-
baar met automaat (vanaf slechts € 
13.190,-). 

Meer weten over deze compacte, 
veilige en vooral zuinige 
Mitsubishi met ultragroen 
milieulabel? Laat u dan 
verrassen door de Space Star 
tijdens een uitgebreide proefrit 
bij Autobedrijf Van Yperen. 

Nederlandse tankstations langs de 
grens met België en Duitsland ver-
kochten in maart ruim 35 procent 
minder diesel en bijna 22 procent 
minder LPG dan in maart 2013. Vol-
gens de gegevens van 501 tanksta-
tions, verzameld door brancheor-
ganisaties BOVAG en NOVE, liep in 
heel Nederland vorige maand de af-
zet van brandstof nog verder terug 
dan in februari. Particulieren blijken 
in toenemende mate benzine in het 
buitenland te tanken en internatio-

nale transporteurs laten het Neder-
landse tankstation en zelfs hun eigen 
bedrijfspomp steeds vaker links lig-
gen. Van de 501 onderzochte tank-
stations in maart zijn er 71 op maxi-
maal 5 km van de grens gevestigd. 
In heel Nederland werd in maart 126 
miljoen liter minder benzine, diesel 
en LPG getankt dan in maart 2013; 
dat verlies is nog eens de helft hoger 
dan in februari. Het verlies aan accijn-
sinkomsten voor de schatkist ten op-
zichte van maart vorig jaar bedroeg 

daardoor vorige maand 68,5 miljoen 
euro. Over het hele eerste kwartaal 
berekenden BOVAG en NOVE 296 
miljoen liter minder brandstofafzet 
(-9,2 procent) dan in de eerste drie 
maanden van 2013, hetgeen zich 
vertaalt in een daling van 153 mil-
joen euro aan accijnsinkomsten (op 
basis van huidige tarieven), nog los 
van het btw-verlies. Voor heel 2014 
had de accijnsverhoging op diesel 
en LPG juist 280 miljoen euro méér 
moeten opleveren. 

Hyundai blijft constant in bewe-
ging. Met de nieuwe Go!-actiemo-
dellen die vanaf april bij de Hy-
undai-dealer staan, gaat Hyun-
dai nog een stapje verder. Klan-
ten krijgen met een Hyundai Go! 
meer dan ze verwachten en ze zijn 
ook nog eens voordeliger uit.

Het standaard geïntegreerde navi-
gatiesysteem in het Go!-pakket en 
de extra lederlook bekleding in het 
Go! Plus-pakket geven de Go!-mo-
dellen veel extra’s. Daarnaast is veel 
fi nancieel voordeel te behalen. De 
Hyundai Go!-modellen zijn meer 
dan actiemodellen alleen. De Hyun-
dai i20 Go!, de Hyundai i20 Go! Plus, 
de Hyundai i30 Go! en de Hyundai 
i30 Go! Plus blinken uit in kwaliteit 
én hun rijke uitrustingsniveau. De 
Hyundai Go!-modellen bieden ver-
der ongekend veel voordeel. Het 

consumentenvoordeel kan oplopen 
tot maar liefst € 5.395,-.

Hyundai i20 Go! met modern 
navigatiesysteem
Het Go!-pakket op de Hyundai i20 
is gebaseerd op de Hyundai i20 
5-deurs 1.2 5MT i-Motion met daar-
bovenop extra’s als een modern ge-
integreerd navigatiesysteem, een 
lichtsensor, een Bluetooth-carkit 
en buitenspiegels in zwart metal-
lic. Aan de top van de range staat de 
Hyundai i20 met Go! Dit model biedt 
het voordeel van de Go!-uitvoering 
maar met aantrekkelijke extra’s als 
een zonnedak, elektrisch bedienba-
re ramen achter, elektrisch inklap-
bare buitenspiegels en een automa-
tisch dimmende binnenspiegel met 
regensensor. De lederlook bekle-
ding geeft deze uitvoering een ex-
tra rijk gevoel. 

Ook Hyundai i30 als Go! en Go! Plus
Hyundai heeft ook de populaire 
Hyundai i30 5-deurs als Go! en Go! 
Plus-uitvoering, waarvoor de i-Mo-
tion-uitvoering als basis dient. Dat 
betekent aantrekkelijke extra´s in 
de vorm van buitenspiegels in zwart 
metallic, chromen designlijnen in de 
grille, lichtmetalen 15-inchvelgen 
en privacy glass. Daarnaast is de Go! 
voorzien van climate control, een 
navigatiesysteem met achteruitrij-
camera en vijf jaar kaart-updates, 
een Bluetooth-carkit, een licht- en 
regensensor, een automatisch dim-
mende binnenspiegel en elektrisch 
inklapbare buitenspiegels. 
De absolute topper is de Hyundai 
i30 met Go! Plus-pakket. Dit pakket 
heeft als extra´s bovenop de Go!: le-
derlook bekleding met stoelverwar-
ming en parkeersensoren voor en 
achter.

NIEUWE RENAULT TRAFIC
Renault, sinds 1998 de Europese 
nummer één op de lichte bedrijfs-
wagenmarkt, komt deze zomer 
met een nieuwe Trafi c. Het interi-
eur is ontworpen als een verleng-
stuk van het kantoor. De cabine 
van de Renault Trafi c bevat allerlei 
slimme systemen om telefoon, ta-
blet of laptop binnen handbereik 
te houden. Allemaal zaken om het 
leven van de professional te ver-
eenvoudigen. Met een verbruik 
vanaf 5,7 l/100 km* combineert 
het nieuwe motoren aanbod zui-
nigheid en kracht (tot 340 Nm kop-
pel en 140 pk vermogen).

Professionals zien hun verbruik da-
len met 1 l/100 km* in vergelijking 

met de vorige generatie Renault 
Trafi c, hetgeen neerkomt op een 
kostenbesparing van zo’n € 1.000** 
excl. BTW over drie jaar. De laad-
ruimte wordt bij de nieuwe Trafi c 
aanzienlijk vergroot. Deze biedt 
met 4,15 m in de L2 uitvoering (lan-
ge wielbasis) de grootste laadleng-
te op de markt en heeft de beken-

de 'kubusvorm' met rechte zijwan-
den die zo gewaardeerd worden 
door de gebruikers van de huidi-
ge Trafi c.
De nieuwe Renault Trafi c wordt 
gebouwd in Sandouville. Renault 
heeft drie fabrieken in Frankrijk die 
gezamenlijk alle bedrijfswagens 
produceren.

BMW Group Nederland heeft een 
unieke, disruptive storytelling  video 
geproduceerd over toekomstige mo-
biliteit vanuit het perspectief van de 
elektrisch aangedreven BMW i3. De 
video maakt deel uit van een vernieu-
wende en artistieke manier waarop 
BMW i campagne voert en is exclusief 
op het internet te zien. De techniek 
en de manier van fi lmen zijn nog niet 
eerder toegepast in Nederland. De vi-
deo is opgenomen in Amsterdam en 
gaat op 10 april in première op de 
vernieuwde BMW i3 website en You-
Tube. Later verschijnt ook een inter-

nationale variant. In de video van on-
geveer een minuut is de boodschap 
vooral: anders denken over mobili-
teit. De BMW i3 fi gureert daarin zon-
der dat de specifi caties van de elek-
trisch aangedreven auto worden ge-
meld. Het is een combinatie van een 
‘moodfi lm’ en een artistieke product-
fi lm. Bij disruptive storytelling  wordt 
de kijker verrast door hem enigs-
zins op het verkeerde been te zetten. 
BMW wil met deze video online com-
munities bereiken en mikt vooral op 
trendsetters, early adopters en men-
sen die duurzaamheid, innovatie en 

gadgets belangrijk vinden. Dit revo-
lutionaire concept sluit naadloos aan 
bij de innovatieve BMW i3.

Exclusief online
Internet is gekozen als exclusief po-
dium voor de BMW i3 video. Alle so-
cialmedia-kanalen en de vernieuwde 
BMW i3 website worden ingezet voor 
de verspreiding. De première van de 
BMW i3 video op YouTube is op 10 
april. Tevens is hij vanaf die datum te 
zien op de vernieuwde BMW i3 web-
site: www.bmw.nl/i3 die dan even-
eens ‘live’ gaat.
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Regio - Zoals ieder jaar is het weer 
Paasshow bij de autobedrijven 
van Van Kouwen. Vanaf woensdag 
16 april t/m de 2e Paasdag stunt 
Van Kouwen met voordelen oplo-
pend tot € 5.575,-. Dit geldt voor 
de Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tur-
bo. Maar ook de Opels, Kia’s en Fi-
ats die op voorraad staan, worden 
met hoge kortingen, inruilpremies 
en 0% rente fi nancieringen aan-
geboden tijdens de Paasshow. Re-
cent is er een nieuwe en zeer uit-
gebreide  Opel showroom van Van 
Kouwen in Amsterdam Zuidoost 

geopend, maar natuurlijk bent 
u ook nog steeds van harte wel-
kom in de showroom en de werk-
plaats in Aalsmeer en Hoofddorp. 
In Aalsmeer vindt u ook de Kia af-
deling en voor Fiat bent u natuur-
lijk welkom bij het vertrouwde Fiat 
bedrijf aan de Anton Philipsweg in 
Uithoorn. In Mijdrecht vindt u sinds 
kort de Occasion Outlet. U kunt 
hier terecht voor scherp geprijs-
de occasions van alle merken al 
vanaf € 1000,-. Daarnaast blijft dit 
hét adres voor onderhoud aan uw 
Opel, maar ook alle andere merken 

zijn welkom en kunnen profi teren 
van scherpe tarieven. Bent u geïn-
teresseerd in een nieuwe auto of 
een nette occasion? Breng dan een 
bezoek aan Van Kouwen tijdens de 
Paasshow en profi teer van de vele 
voordelen. Meer informatie vindt 
u op de website www.vankouwen.
nl en in de advertentie elders in de-
ze krant. Van Kouwen is extra ge-
opend op donderdagavond in Am-
sterdam Zuidoost en op 2e Paas-
dag in alle vestigingen van 11.00u 
tot 16.00 uur. 1e Paasdag zijn alle 
vestigingen gesloten.

OPEL VIVARO: PRAKTISCHER, 
EFFICIËNTER EN AANTREKKELIJKER

PAASSHOW BIJ VAN KOUWEN

De nieuwe Opel Vivaro komt eraan: 
praktischer, effi  ciënter en aantrek-
kelijker dan ooit. Van de vorige ge-
neratie zijn sinds de marktintroduc-
tie in 2001 al meer dan 600.000 een-
heden verkocht. De opvolger van de 
populaire bedrijfsauto combineert 
de functionaliteit van een bedrijfsau-
to met de voordelen van een kantoor 
op wielen en het comfort van een 
personenwagen.  De verschillende 
varianten zijn ruimer geworden en 
Opel levert op de Vivaro het moder-
ne IntelliLink-infotainmentsysteem 
met gebruiksvriendelijke navigatie. 
Bovendien kan de alleskunner in een 
handomdraai worden omgetoverd 
tot mobiel kantoor. De nieuwe Vi-
varo is ook uiterst zuinig: onder zijn 
motorkap zitten gloednieuwe turbo-
dieselmotoren met een verbruik van 
slechts 5,7 liter per 100 kilometer en 
een CO2-uitstoot van niet meer dan 
149 g/km. Geen enkel voertuig in de-
ze klasse presteert beter en dat komt 
zowel de portefeuille van de eige-
naar als het milieu ten goede. 

Twee diesels, vier vermogens
De geavanceerde motoren zijn eco-

nomisch en krachtig. De twee gloed-
nieuwe turbodiesels en in totaal vier 
varianten zorgen altijd voor een soe-
pele acceleratie, ook als de Vivaro ge-
laden is. Het motoraanbod bestaat 
uit een 1.6 CDTI met 66 kW (90 pk) 
of 85 kW115 pk en een geavanceer-
de 1.6 CDTI BiTurbo met sequentiële 
turbolader en dubbel koelsysteem, 
die 88 kW (120 pk) of 103 kW (140 
pk) levert. Het brandstofverbruik van 
de nieuwe dieselmotoren daalt met 
ruim een liter per 100 kilometer. De 
BiTurbo behaalt een record van 5,7 li-
ter per 100 km, met een uitstoot van 
149 g/km CO2 (voorlopige gege-
vens). En voor wie nog meer wil, is er 
de speciale 'eco'-modus om nog zui-
niger te rijden. 
De nieuwe Vivaro is behoorlijk krach-
tig. Al vanaf 1.500 t/min levert de Bi-
Turbo van 88 kW (120 pk) een in-
drukwekkend maximumkoppel van 
320 Nm, terwijl de variant van 103 
kW/140 pk bij hetzelfde toerental 
340 Nm levert. 

Met verfi jnde chassiscontrolesyste-
men en talrijke veiligheidsvoorzie-
ningen zet de nieuwe Vivaro al zijn 

kracht en prestaties stevig op de 
weg. Naast ABS met elektronische 
remkrachtverdeling (EBD) kan de be-
stuurder rekenen op de noodremas-
sistent (EBA), de wegrijhulp voor hel-
lingen (HSA), het elektronische sta-
biliteitsprogramma (ESP) van laatste 
generatie met tractiecontrole (TC) en 
de kantelbeveiliging. 

Dankzij deze moderne hulpsyste-
men is rijden met de nieuwe Viva-
ro nog veiliger en relaxter. Hij is le-
verbaar met cruisecontrol gecom-
bineerd met snelheidsbeperking en 
met een Park Pilot die de bestuurder 
helpt bij het inparkeren. Voor een op-
timaal zicht naar achteren kan de be-
stuurder voor de achteruitrijcamera 
kiezen, of voor een grote bolle spie-
gel in de zonneklep van de co-piloot. 
Die spiegel kan zo gekanteld worden 
dat de bestuurder de 'dode hoek' 
overziet. 

Moderne mobiele werkruimte
De nieuwe Opel Vivaro is fl exibel, 
veelzijdig en goed uitgerust: de per-
fecte lichte bedrijfsauto voor ieder-
een. 
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Oproep Omwonenden Botshol aan Gemeente: 

Beter onderzoek naar 
Veenmuseum locaties
De Ronde Venen - Het be-
stuur van onze Stichting De 
Kleine Natuur heeft inmiddels 
een bespreking gehad met de 
initiatiefnemers van het toe-
ristencentrum. Die initiatief-
nemers zijn overigens de be-
stuursleden van de Vereniging 
De Groene Venen, een vereni-
ging die volgens haar doelstel-
ling opkomt voor het behoud 
van het plassen en veenweide-
landschap rond de Vinkeveen-
se Plassen. Zij werken samen 
met het bestuur van het Veen-
museum, dat zich inmiddels 
heeft omgedoopt tot Museum 
De Ronde Venen. Ook hebben 
de initiatiefnemers een inloop-
avondgeorganiseerd 8 april jl. 
Gedurende die bijeenkomsten 
kwamhet museum met allerlei 
onderzoekendie moeten aan-
tonen dat de vestiging van het 
toeristencentrum in Botshol 
een goed idee is.Onze conclu-
sie is dat er niet veel is veran-
derd aan de plannen en de on-
derzoeksrapporten zijn veelal 
onzin maar zijn door dure ad-
viesbureaus gemaakt.

Waarom 
De grote vraag blijft echter: 
Waarom moet het toeristencen-
trum/museum zo nodig naar 
Botshol gaan terwijl er diver-
se goede alternatieven in Vin-
keveen beschikbaar zijn?Het 
museum zou haar functie veel 
beter op een locatie in Vinke-
veen kunnen vervullen.Dan kan 
er eindelijk iets gebeuren aan 
de langverwachte revitalise-
ring van het dorp en hebben de 
plaatselijke ondernemers ook 
iets aan de grote bedragen ge-
meenschapsgeld die met het 
plan gemoeid zijn. Bovendien 
is er niet overlegd met de on-
dernemers over mogelijkhe-
den in het dorp. Zo zijn er mo-
gelijkheden voor het plan Ach-
ter de Heul, het veilinggebouw 
en aan de Achterbos. Waarom 
is het museum daar niet in ge-
interesseerd? 

Natuur of recreatie 
Jarenlang is Botshol een be-
schermd natuurgebied ge-
weest en nu wordt door Na-
tuurMonumenten en de ver-
eniging De Groene Venen op-
eens gezegd dat het allemaal 
wel meevalt. Het bestuur van 
de natuurvereniging De Groe-
ne Venen neemt het initiatief-
voor de verhuizing van het mu-
seum naar Botshol. Hoe kan 
een natuurvereniging hier nu 
voor zijn? Wat is hun belang? 
Staat de rest van het bestuur 

en haar leden hier wel achter of 
is dit een soloactie vanhet be-
stuur? Natuurmonumenten wil 
graag meer leden en wil daar-
om een bezoekerscentrum.Een 
echt onafhankelijk onderzoek 
zou de werkelijke gevolgen op 
de natuur moeten aantonen 
om de belangenverstrengeling 
van Natuurmonumenten en De 
Groene Venen te voorkomen.

Subsidies. 
Het plan kost miljoenen. Niet 
alleen de bouw maar ook de 
exploitatie zal uit subsidies 
moeten komen met name als 
het museum niet kostenden-
kend is. Waarom wordt er niet 
samengewerkt met onderne-
mers in Vinkeveen zodat het 
niet de belastingbetaler is die 
hier voor opdraait?

Verkeersoverlast en geluids-
overlast door 15.000 bezoekers 
per jaar, waarvan vooral in pie-
ken, de weekenden in de zo-
mermaanden en in de week-
ends dit gaat zorgen voor veel 
verkeersoverlast op de Bots-
holsedijk, Botsholsedwarsweg 
en Achterbos.
Het lawaai van toeristen en de 
veenstekermachine zal de na-
tuur verstoren. De rust en het 
unieke karakter van de polder 
zal veranderen. Het wordt dan 
een druk bezocht gebied, zeker 
op de drukke zomerdagen. Par-
keerruimte
is er niet:De geplande parkeer-
ruimte wordt op de piekdagen 
al ingenomen door de normale 
bezoekers die er nu ook al ko-
men. De aanlegsteigerzal veel 
watersporters trekken die van 
de horeca gebruik gaan ma-
ken. Er onstaat een nieuw toe-
gangspunt naar de Vinkeveen-
se plassen
Er zijn meerdere goede alterna-
tieven maar die zijn niet onder-
zocht. Een echt onafhankelijk 
onderzoek naar de gevolgen 
van verkeer en lawaai voor de 
natuur en de hele omgeving, en 
naar het effect voor het dorp en 
de plaatselijke horeca is nood-
zakelijk. Die gevolgen moeten 
dan worden afgewogen tegen 
de alternatieven die er zijn in 
de bebouwde kom van Vinke-
veen. Pas dan kan er een zui-
vere afweging plaatsvinden om 
een beslissing op te baseren. 
Meer informatie is te vinden 
op: https://www.facebook.com/
pages/Botshol-de-kleine-na-
tuur/1450821741799574

Hilbrand Rustema 
uit Vinkeveen

Proostdijschool geeft 
geluk door

Schoolreisje Pr. Beatrixschool

Mijdrecht - Groep 8 van de Proost-
dijschool is de afgelopen weken be-
zig geweest met lessen in geluk. In 7 
lessen hebben de kinderen geleerd 
dat zij voor een groot deel invloed 
hebben op hun eigengeluk. 

Middels de gelukskoffer lessen 
werd er stil gestaan bij zelfvertrou-
wen, dankbaarheid, talenten, posi-
tief denken, toekomstdromen. Eén 

van de kinderen merkte op: “Het 
project was een groot succes, in 
dit project ontdek je jezelf”. De laat-
ste les stond in het teken van geluk 
doorgeven….alle niets vermoeden-
de ouders die hun kinderen kwa-
men ophalen werden opgewacht 
door groep 8, zij kregen uitleg over 
de lessen, een lekkere zelfgemaakt 
muffi n en een gelukswens. Want 
geluk delen is dubbel geluk!

Wilnis - Het is altijd één van de 
leukste schooldagen van het jaar 
als de Pr. Beatrixschool uit Wilnis 
op schoolreisje gaat. Dit jaar waren 
er door het team en de ouderraad 
weer 2 leuke bestemmingen geko-
zen. 
Groep 1 t/m 3 ging heerlijk spelen 
in de Linnaeushof en groep 4 t/m 7 
mocht zich een dag uitleven met de 
attracties in Duinrell. Groep 8 had 
de school voor zichzelf. Zij gaan la-
ter dit jaar op kamp. Uitgezwaaid 
door ouders, opa’s, oma’s en groep 

8 vertrokken de bussen naar hun 
bestemming. Het was nog wel even 
spannend of het droog zou blijven, 
maar op een kleine hagelbui na in 
Wassenaar is het een prima dag ge-
weest. Op beide locaties hebben de 
kinderen zich prima vermaakt. Voor 
de lunch waren er heerlijke patat-
jes en voor het vertrek naar huis nog 
een lekker ijsje. Bij thuiskomst wa-
ren er veel enthousiaste verhalen, 
vooral over het aantal rondje in de 
over de kop achtbaan en de high 
fi ve met Bennie Broek!

Sublieme uitvoering 
Johannes Passion Amicitia

NVVH Vrouwennetwerk 
Uithoorn bestaat dit jaar 50 jaar

Zomerondernemers gezocht! 
Uniek ondernemersproject 
voor jongeren van 15 -22 jaar

Mijdrecht - ‘Herr, unser Herrscher’, 
zongen de eerste woorden van het 
koor Amicitia na de inleiding van 
begeleidingsorkest Continuo-Rot-
terdam en organist Eric Jan Joosse. 
Het was meteen raak, want de woor-
den kwamen aan zoals Bach dat bij 
het schrijven van zijn Johannes Pas-
sion oorspronkelijk beoogde. Hier-
mee was de hoogwaardige toon van 
de avond gezet, iets wat de uitmun-
tende solisten kort erna alleen nog 
maar bevestigden.De goed gevul-
de RK Kerk H. Johannes De Doper 
op de rand van Mijdrecht en Wilnis 
was muisstil. Men liet de wonderzoe-
te klanken tot in de diepste kern van 
zichzelf doordringen, terwijl men het 
verhaal van de lijdensweg van Jezus 
en de innerlijke strijd van Pilatus van 
papier meelas. De musici brachten 
de Passion tot leven: De diepe bas-
stem van Ronald Dijkstra deed Je-
zus herrijzen, Margareth Beunders 
(contralto) en Willem de Vries (bas-
aria’s) lieten oude tijden herleven, 
terwijl Gerben Houba in zijn rol van 
Evangelist een enorme taak op zijn 

schouders nam. Het was opmerkelijk 
te aanschouwen hoe hij zijn stem in 
het stuk de leiding gaf en tegelijker-
tijd zichzelf wist weg te cijferen, zoals 
een groot verteller betaamt. Sopraan 
Ruzanna Nahapetjan bracht met haar 
laatste aria, waarin zij de dood van 
Jezus beweende, zelfs hier en daar 
een traan teweeg, zo helder en loep-
zuiver was haar stem. Het koor sloot 
af met een wonderschone vertolking 
van de laatste twee coupletten, waar-
bij vooral het ‘Ruht Wohl’ grote in-
druk maakte. Het sneed door de kerk 
in zinderende trillingen. Dirigent Toon 
de Graaf liet tenslotte de laatste to-
nen van zijn Johannes Passion nog 
lang op het publiek inwerken, waar-
mee hij de impact van deze sublieme 
uitvoering vergrootte. Daarna daver-
de het applaus in een staande ova-
tie, waarmee men dirigent, orkest, or-
ganist, solisten en koor ruimschoots 
bedankte. Eenieder keerde in een za-
lige stemming huiswaarts. Men voel-
de zich getrakteerd en volledig door-
drongen van de ware betekenis van 
het naderende Paasfeest.

Uithoorn - De Nederlandse Vereni-
ging Vrouwennetwerk Uithoornviert 
dit jaar haar vijftig jarig bestaan en 
vieren dit op 9 mei a.s. Om je in deze 
tijd te presenteren als NVVH Vrou-
wennetwerk wordt er door menig-
een opgekeken met de vraag be-
staat dat nog? Het enige dat je dan 
kan doen is enthousiast te vertel-
len overhet programma dat elk jaar 
weer zó goed in elkaar steekt en dat 
wij bv. nu een museumgroep heb-
ben met ruim 50 deelnemers.Het is 
ook fantastisch dat de contactbij-
eenkomsten goed bezocht worden-
met soms ook, ja echt waar,heren, 
die onze onderwerpen dermate in-
teressant vinden dat zij zich graag 
bijde vrouwen voegen en zich nog-
thuis voelen ook. Mede dankzij de 
plaatselijke pers, kunnen zij ook 
mensen die geen lid zijn van de 
NVVH hiervoor interesseren. Omdat 
Uithoorn zo centraal gelegen is kun-
nen zijvoor de excursies heel veel 
gebruik maken van openbaar ver-
voer. Milieuvriendelijk en kostenbe-
sparend ten opzichte van eigen au-
to’s. Zo kunnen zij veel regionalebe-
zienswaardigheden bezoeken.

Cultuur
Naast de culturele activiteiten heb-
ben zij ook veel wekelijks terugke-
rende cursussen en clubs, badmin-
ton, bridge, en conditietraining, met 
voor de broodnodige rust 2 lees-
kringen.Gealarmeerd door de be-
zuinigingen in de zorghebben en-
kele dames een hulpdienst opgezet. 
Binnen korte tijd meldden zich 14 
vrijwilligsters om daar waar nodig 
hand-en spandienstente verrichten. 
Kortom kunnen zij als bestuur trots 
zijn op een goed draaiende afdeling, 
met ca. 190 leden, ruim 50 vrijwillig-
stersen een jubileum in het vooruit-
zicht.Ditjaar bestaat deafdeling 50 
jaar. De jubileumcommissie is actief 
bezig om deze dag tot een onverge-
telijke te maken. Zorgen die lande-
lijk aan de orde zijn door het sterk 
afnemend aantal leden kent Uit-
hoorn nog niet, en met veel plezier 
en enthousiasme gaan zij verder om 
het al hun leden steeds weer naar 
de zin te maken. Wilt u meer weten 
over de NVVH Vrouwennetwerk Uit-
hoorn, de website www.nvvh.nl Of 
bij Greet van Zelst, voorzitter, tel. 
0297 567155

De Ronde Venen - ‘Start in de zo-
mervakantie je eigen onderneming 
met begeleiding, verzekering en een 
startkapitaal!’. Dat is de zomerbood-
schap aan scholieren en studenten 
uit De Ronde Venen, Nieuwkoop en 
Woerden die zich kunnen aanmel-
den voor ZomerOndernemer Groe-
ne Hart Noord 2014.
Net als in 2012 en 2013 biedt het 
project ZomerOndernemer in 2014 
tientallen jongeren in de leeftijd van 
15 tot 22 jaar de kans om geduren-
de de zomervakantie een eigen be-
drijf op te zetten en zo ervaring op 
te doenmet het ondernemerschap. 
Zij krijgen een startkapitaal en wor-
den geadviseerd door coaches, er-
varen lokale ondernemers, de Ka-
mer van Koophandel, Rabobank en 
de Belastingdienst. Deelnemers krij-
gen vier tot zes weken de gelegen-
heid kennis te maken met het on-
dernemerschap. In de eerste week 
is er een driedaagse training van 22 
tot en met 24 juli. Daarna gaan ze 
zelf aan de slag. Regelmatig komen 
ze bij elkaar, bijvoorbeeld voor een 

workshop met spraakmakende on-
dernemers. Aan het eind presente-
ren de jonge ondernemers hun be-
drijf op een feestelijke slotbijeen-
komst. Het idee ZomerOndernemer 
komt uit Zweden en is het afgelo-
pen jaar wederom succesvol uitge-
voerd in o.a. de gemeenten De Ron-
de Venen, Nieuwkoop en Woerden. 
Het heeft bijvoorbeeld een giftbox-
shop, diverse webshops, een eve-
nementenbureau, Personal training 
bedrijf, en een administratiekantoor 
voor ZZP’ers opgeleverd. Deelname 
aan Zomerondernemer Groene Hart 
Noord 2014 is gratis, je hebt alleen 
wel een goed idee en een grote do-
sis enthousiasme nodig.

Interesse?
Scholieren en studenten uit De Ron-
de Venen, Nieuwkoop en Woerden 
van 15 tot 22 jaar kunnen zich aan-
melden voor deelname via www.zo-
merondernemer.nl. Na aanmelding 
bij de editie Groene Hart Noord 
volgt er een selectiegesprek. Het 
project start op dinsdag 22 juli 2014. 

Bewoners van de Kom 
bedanken lunchroom TOF
Mijdrecht - 29 Bewoners van de 
Kom en 34 vrijwilligers van de NPV 
(Nederlandse Patiëntenvereniging) 
hebben een hele leuke middag ge-
had. Op dinsdagmiddag 8 april wer-
den ze door een vrijwilliger opge-
haald om naar een zelfgekozen be-
stemming te gaan.Zoals: Intratuin 
in Loosdrecht of ter Aar, het strand 
in Bloemendaal, een autoritje langs 
de Amstel, de plassen of de bol-
lenvelden, het scheepvaart muse-
um in Amsterdam, een bezoek aan 
de Janskerk, een bezoekje aan fami-
lie in Nes a/d Amstel of Benschopof 
gewoon thuis een spelletje doen. Ie-
der kwam met zijn eigen enthousias-

te verhaal terug. In één woord fan-
tastisch!

Ondertussen was de Komzaal omge-
bouwd tot een feestzaal, waar de be-
woners en vrijwilligers samen kon-
den genieten van een heerlijk warm 
en koud buffet dat geheel was ge-
sponsord door Lunchroom TOF uit 
Mijdrecht. Tijdens de maaltijd zijn 
de belevenissen van die middag nog 
eens uitgebreid besproken. Lunch-
room TOF geweldig bedankt! Wilt u 
informatie over het vrijwilligerswerk 
van de NPV? Bezoek dan onze web-
site www.npvzorg.nl/de-ronde-ve-
nen/

Nog geen spoor van 
woningbouw WesterheuI IV
Vervolg van de voorpagina.

Bij de afbouwwoningen (prijs vanaf 
206.000 euro v.o.n. incl. grond) kun-
nen kopers hun eigen woning af-
bouwen in het kader van het Col-
lectief Particulier Opdrachtgever-
schap (CPO). Waar de realisatie in 
handen zal zijn van de stichting Af-
bouwwoningen, zullen de wonin-
gen als alles goed gaat worden ge-
bouwd door Bouw- en Ontwikke-
lingsmaatschappij Vink + Veenman 
uit Nieuwkoop. Eengezinswonin-
gen in de vorm van koopwoningen, 
waarbij de eigenaren samen met de 
architect de woning naar hun eigen 
wensen kunnen indelen. Maar ook 
zelf dienen af te bouwen met (han-
dige) familieleden, vrienden en ken-
nissen. Dat scheelt aanzienlijk in de 
kosten. Mooi verwoord en beloofd 
maar wordt het ook een keer gere-
aliseerd? De afbouwwoningen ma-
ken deel uit van een contingent van 
in totaal 269 woningen die op een 

terrein van bijna 8 ha gebouwd zul-
len gaan worden onder de project-
naam ‘Westerheul IV. Een project dat 
inmiddels al twee tot drie jaar ach-
ter loopt op de planning. Woningen 
in verschillende varianten, waarvan 
105 in de sociale sector waar wo-
ningcorporatie GroenWest de hand 
in zou hebben. Het staat allemaal 
in een bouwplan omschreven. (Zie 
www.westerheul-afbouwwoningen.
nl). Gaat dat nog een keer van start 
of worden degenen die naarstig op 
zoek zijn naar een betaalbare wo-
ning in de gemeente weer eens blij 
gemaakt met een dode mus?
In de wandelgangen doen sterke 
geruchten de ronde dat er wel de-
gelijk iets aan de hand is waardoor 
de bouwplaats er nog altijd kaal bij 
ligt. Waarom zou het onderwerp 
Westerheul IV anders donderdag-
avond 17 april in het gemeentehuis 
tijdens een besloten vergadering op 
de agenda zijn gezet? Wordt onge-
twijfeld vervolgd!
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Atalante Dames 1 eindigt 
op mooie zesde plaats
Vinkeveen – De Atalante dames 
speelde uit tegen Albatros. De eer-
ste set ging door nogal wat foutjes 
verloren, maar dit alles was gauw 
vergeten in set 2 en 3, daar manifes-
teerde dames één zich als een hecht 
team dat verdedigend en aanvallend 
hun mannetje (cq vrouwtje) stond.
Toen brak de vierde set aan, de da-
mes hadden al ruim gehaald wat 
er nodig was om de zesde posi-
tie te behouden. Maar nu was de 

kans op een zege aanwezig. Na een 
juiste start werd er doorgewerkt tot 
een 23-23 stand. Na een taaie strijd 
werd de set door de tegenstander 
gewonnen met 30-28.

Toen brak de vijfde set aan, de geest 
was nog sterk, maar het vlees (niet 
die van de slagerij) was zwak. He-
laas werd de laatste set verloren en 
zo werd er alsnog een verlies vast-
gesteld van 3-2.

Argon raakt koppositie 
weer kwijt
Mijdrecht - In de wedstrijd tegen 
concurrent JSV (44 punten) en Ar-
gon (46 punten) is in Nieuwegein 
Argon de koppositie weer kwijt ge-
raakt. Na een kleine twintig minu-
ten spelen kwam JSV na een vrije 
trap op rechts op 1-0. Daarna werd 
er niet meer gescoord. Ook in de 
spannende slotfase kon Argon in 
aanvallend opzicht geen vuist ma-
ken waardoor de thuisclub uitein-
delijk aan het langste eind trok. Ook 
concurrent Benschop won ruim van 
RKAVIC, Argon moet nu genoegen 
nemen met plaats drie met twee 
punten achterstand op de nieuwe 
koploper.

Beperkt
Hoewel Argon de eerste helft veel 
in balbezit was waren de echte sco-
ringskansen zeer beperkt. Na een 
kwartier was er wel mogelijkheid 
voor Argon toen Oscar Leune op 
rechts doorging en de plaatste op 
Vincent van Hellemondt, maar de 
actie van laatstgenoemde werd af-
gefloten. Vier minuten later zagen 
we een vrije trap op rechts van JSV, 
Wendel Sield profiteerde vervolgens 
van knullig ingrijpen van de Argon-
defensie en kon Argondoelman Ro-
mero Antonioli eenvoudig verschal-
ken. 1-0. Daarna gedurende een 
kwartiertje een offensief van Ar-
gon, een schot van Justin Schou-
ten en ook een vrije trap van Schou-
ten werden een gemakkelijke prooi 
voor doelman Rogier Mantel. Ook 
een vrije trap van Eric Mulder ging 
rakelings langs de paal. Argon pro-

beerde het veel met de ‘lange bal’, 
maar effectief was het niet. JSV 
kreeg ook een paar goede mogelijk-
heden maar Bjorn van der Horst en 
Patrick Heesakkers hadden het vi-
zier ook niet op scherp staan.

Wissels
De tweede helft bracht coach Pa-
trick Loenen twee verse wissels in, 
Wouter Winters en Lesley Groenen 
namen de plaats in van Coenradi en 
Carolina. Het vervolg werd toen wel 
wat aanvallender, maar de kansen 
waren beperkt. Vincent van Helle-
mondt kopte naast op aangeven van 
Marlin Bot en een voorzet van Wou-
ter Winters werd net niet door Justin 
Schouten aangeraakt. JSV zat ook 
niet stil, Heesakkers schrok van een 
pracht kans en vergat af te druk-
ken en even later ging zijn schot er 
naast. 
Met Kraemer voor Scouten ging Ar-
gon de slotfase in. Argon toonde 
wel veel inzet en streed voor wat 
waard was, maar het zat niet echt 
mee. Eric Mulder z´n actie werd 
door de keeper verijdeld. Datzelf-
de lot onderging ook een vrije trap 
van Marlin Bot. Een fraaie actie van 
Groenen kon niet worden verzilverd. 
Tot slot werd een inzet van Eric Mul-
der op het laatste moment geblokt. 
Het laatste wapenfeit was voor JSV, 
maar Heesakkers produceerde een 
afzwaaier. Aanstaande zaterdag 
gaat Argon het thuis opnieuw pro-
beren, het speelt dan tegen studen-
tenploeg Odyseus uit Utrecht, aan-
vang 15.00 uur.  

Argon E1 is kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 12 april was 
een spannende dag voor de jon-
gens van Argon E1. Ze stonden eer-
ste in de poule, maar moesten nog 
één keer winnen om echt als kampi-
oenen te eindigen. De jongens wa-
ren dus flink zenuwachtig voor de 
wedstrijd tegen Arsenal E1. In de 
eerste helft stond er een sterk team. 
Na de aftrap van Arsenal verricht 
Stan in de eerste tien minuten een 
paar mooie pogingen om te sco-
ren die helaas net het doel missen. 
Dan sprint hij naar voren en speelt 
de bal naar Gyani, die ‘m fraai door-
speelt naar Max en scoort.Het staat 
1-0 voor Argon. Nog maar een paar 
minuten later scoort Gyani , uit een 
voorzet van Max de 2-0. Chahid, Ro-
an en Kalle staan sterk te verdedi-

gen en Skip is overal aanwezig op 
het middenveld. Keeper Sam heeft 
een mooie redding na een vrije trap 
van Arsenal. Na de rust is Arsenal 
wat sterker en de spanning loopt op. 
Wordt de voorsprong van 2-0 vast-
gehouden?
Sam voorkomt met nog een aantal 
goede reddingen de aansluitings-
treffer van Arsenal en de voorin 
sterk aanwezige Hero probeert met 
een aantal doelpogingen de score 
te vergroten, maar het is niet meer 
nodig, want dan klinkt het eindsig-
naal. Het is gelukt,
Argon E1 is kampioen! De felici-
taties gaan naar de jongens en de 
coaches Michael en Henny, enorm 
bedankt voor het fantastische resul-
taat ! Foto: sportinbeeld.com

Atlantis B1 vergeet zichzelf 
te belonen en speelt gelijk
Mijdrecht - De Atlantis B1 moest 
afgelopen zaterdag aantreden tegen 
Madjoe B1 uit Rijnsburg. De ploeg 
startte meteen sterk en liet gelijk 
zien de punten in Mijdrecht te willen 
houden. De aanval zocht goed naar 
de juiste kansen en de verdediging 
heerste ook meteen. De voorsprong 
werd gepakt met een mooi afstand-
schot en de 2-0 was een prachtige 
actie zonder bal waarbij een aler-
te aangever de bal goed aanspeel-
de. Even verslapte de verdediging 
en de tegenstander profiteerde di-
rect. Maar Atlantis regeerde met-
een op de 3-1 van afstand. Ze gin-
gen onverminderd door en ook de 
4-1 werd aangetekend. Nadat de 
tegenstander de 4-2 scoorde volg-
de er een fase waar de doelpunten 
uitbleven, ook omdat de scheids-
rechter tweemaal een overtreding 
niet opmerkte waar een strafworp 
voor gegeven had moeten worden. 
De tegenstander profiteerde opti-
maal en scoorde twee keer. Geluk-
kig herstelde de ploeg zich meteen 
en door een score van afstand kon 
de rust opgezocht worden met een 
voorsprong.

Voortvarend
De tweede helft begon de ploeg 
weer gelijk voortvarend, maar de 
kansen werden niet afgemaakt.
De mooiste kansen werden gecre-
eerd, wat natuurlijk het belangrijk-
ste is, maar je moet jezelf wel belo-
nen. De “oude sportwet” kwam ge-
lijk weer uit: als je zelf de kansen 
niet maakt, dan doet de tegenstan-
der het wel.
Drie kansen kregen ze de twee-
de helft en alle drie werden ze af-
gemaakt waardoor Atlantis twee 
punten achter kwam te staan. Maar 
weer liet de ploeg de wilskracht 
zien en scoorde op tijd, waardoor 
de achterstand verkleinde naar een 
doelpunt verschil.
Echter, opnieuw werden de verde-
re kansen niet benut en bleven ze 
maar tegen de achterstand aan kij-
ken. In de slotfase werden er nog 
twee spelers uit de C1 ingebracht 
om iets te forceren. Dat lukte: de 
heer die inviel tekende de gelijkma-
ker aan.
Er volgde nog een hectische laat-
ste minuut, maar de stand zou niet 
meer veranderen en bleef 7-7.

CSW F1 kampioen
na 5-1 winst

Wilnis - Ook zonder leider Dinge-
man (Wim stond er alleen voor) kon 
CSW F1 afgelopen zaterdag de volle 
buit en het kampioenschap binnen 
halen. Thuis tegen Victoria F2 werd 
het een mooie wedstrijd en tikte 
Nordin Bouslimane de 1-0 al snel 
binnen na een goede voorzet van 
Lars Wille. De 2-0 was een poeier 
in de kruising door Sem Veerhuis na 
goed voorbereidend werk van Nick 
Kruyswijk. Met deze voorsprong 
werd de rust bereikt. In de tweede 
helft was het opnieuw Nordin die de 
score opende. Het werd 3-0 en de 
overwinning leek binnen maar voor 
alle zekerheid scoorde Jens Kluiver 

er na aangeven door Jamie Veerhuis 
nog een doelpunt bij; 4-0. Toen ras-
verdediger Stan den Braber even la-
ter mocht rusten wist Victoria direct 
te profiteren van een fout in de ver-
dediging. Keeper Kik Overmans was 
kansloos op het snoeiharde schot 
in de hoek: 4-1. Maar daarna was 
het weer CSW. Een goed genomen 
corner van Mark Verburg belandde 
bij de tweede paal op het hoofd van 
Jens die de eindstand op 5-1 bracht. 
Met nog twee wedstrijden te spe-
len is CSW F1 door deze overwin-
ning nu al kampioen! Proficiat boys, 
fantastisch gespeeld! Foto: sportin-
beeld.com

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw

Wilnis – Afgelopen weekend is bij 
Judoschool Blaauw de laatste ronde 
van de clubkampioenschappen ge-
houden. In totaal hebben 135 leer-
lingen van 4 jaar t.m. 48 jaar mee-
gedaan. 
Deze week waren de oudste jeugd 
en senioren aan de beurt. Ook dit 
keer waren er veel spannende par-
tijen die beslist moesten worden via 

een golden score. Na deze leuke en 
gezellige dag waarbij elke judoka 
een prijs in ontvangst mocht nemen 
mogen de volgende leden zich club-
kampioen van 2014 noemen:
Bram Koenders, David Siebeler, Er-
lend Keune, Jeroen Trommel, Joey 
De Hondt, Joost de Rooi, Kevin 
Westerman, Lars Bekkers, Max van 
Veen, Romano Vermeulen.

CSW haakt weer af
Wilnis - CSW heeft geen vervolg 
kunnen geven aan de knappe over-
winning van vorige week. Op eigen 
veld leed het een hele dure neder-
laag tegen Almkerk 1-2. Doordat 
ook Nivo Sparta dit weekeinde won 
is CSW weer beland op een de plek 
van rechtstreekse degradatie.
CSW had het erg moeilijk deze mid-
dag tegen het fysiek sterke Alm-
kerk en kon zich maar moeilijk een 
opening vinden in de hechte de-
fensie van de bezoekers. Boven-
dien bleek Almkerk bij de omscha-
keling levensgevaarlijk via hun snel-
le spitsen. In de beginfase kreeg Al-
mkerk ook nog een aantal vrije trap-
pen die goed werden ingedraaid 
maar vooralsnog geen doelpunt op-
leverden. Na twintig minuten spelen 
was het wel Almkerk dat een voor-

sprong nam. Bij een niet eens ge-
vaarlijk ogende bal zag de defen-
sie van CSW er niet goed uit en van-
af links werd de bal knap in de ver-
re hoek geschoten. CSW was blijk-
baar wakker geschrokken en ging 
wat feller de duels aan en probeer-
de wat meer pressie te zetten. Ber-
ry Kramer kwam een paar keer goed 
door in de zestien meter maar werd 
op het laatste moment gestuit. Een 
vrije trap van Elroy Baas vanaf de 
zijkant ging langs iedereen heen 
en belande bijna in het doel maar 
werd nog net gestopt door de doel-
man. Bij een slim balletje van Kra-
mer kwam Mike Cornelissen net iets 
tekort om doeltreffend af te ronden. 
Ook een paar goede voorzetten van 
Sander Kunkeler werden onscha-
delijk gemaakt door de doelman 
van Almkerk. Toch kwam CSW voor 
rust nog op gelijke hoogte. Een goe-
de hoekschop van Jay Klaas Wijn-
gaarden werd prima ingetikt door 
Dave Cornelissen. CSW had hier-

na nog de kans om op voorsprong 
te komen. Mike Cornelissen lag de 
bal terug op Jilles Klumper die zijn 
tegenstander knap uitkapte en ver-
woestend uithaalde, maar de kee-
per van Almkerk was de situatie we-
derom de baas.

Verkeerde kant
Na rust kreeg CSW direct een le-
vensgrote kans toen Wijngaarden 
zomaar alleen op de doelman kon 
aflopen, maar zijn schot ging voor 
CSW aan de verkeerde kant van 
de paal. Daarna nog een schot van 
Wijngaarden maar ook hier lag de 
keeper weer in de weg. Voor CSW 
kantelde de wedstrijd toen na een 
minuut of tien spelen in de tweede 
helft de ploeg met tien man kwam 
te staan. Elroy Baas werd van het 

veld gestuurd na het vasthouden 
van een doorgebroken speler, vol-
gens velen onterecht omdat er ook 
nog een speler van CSW naast liep. 
CSW moest verder met tien man en 
was niet bij machte om nog enig 
gevaar te stichten. Almkerk begon 
meer aan te dringen maar echt gro-
te kansen kreeg het niet en werd 
het een keer gevaarlijk dan stond 
doelman Raymond Dirven op de 
juiste plek om de situatie te klaren. 

Maar twintig minuten voor tijd 
kwam Almkerk toch op voorsprong. 
Een hoekschop kon zomaar vrij 
worden binnengekopt en dat mag 
CSW zich wel degelijk aanrekenen. 
CSW probeerde daarna nog van al-
les om nog iets te forceren met lan-
ge ballen maar was deze middag 
niet bij machte om de tegenstander 
haar wil op te leggen en zodoende 
moest CSW genoegen nemen met 
een hele dure nederlaag. Foto: spor-
tinbeeld.com

Groep 6 de Eendracht 
wint derde prijs
Mijdrecht - Hoewel het geen 1e 
prijs is, voelt het wel als een grote 
overwinning. Het toernooi van vo-
rig schooljaar liep veel minder goed 
af en daarom waren de Eendracht-
boys dit jaar al vroeg aan het trai-

nen. Elke dag na schooltijd werd er 
geoefend, want een nederlaag, daar 
wilden ze dit jaar niet aan! En...het 
lukte! Er werden heel veel wedstrij-
den gewonnen en de jongens werk-
ten slim samen en werden derde.

CSW MB2 wint
drie keer op rij

Wilnis - Het door Schilders-
bedrijf Van Zuylen gesponsor-
de CSW MB2 mocht na twee 
overwinningen op ’t Gooi zater-
dag afreizen naar Hooglander-
veen, bij Amersfoort. De selectie 
van Hooglanderveen MB1 vierde 
het kampioenschap in najaars-
competitie. Maar met twee over-
winningen op zak heeft het zelf-
vertrouwen van CSW MB2 een 
enorme boost gekregen. De eer-
ste helft ging gelijk op. De aan-
valsimpulsen van de snelle spit-
sen van Hooglanderveen werden 
door de sterke verdediging van 
CSW steeds ongedaan gemaakt. 
CSW kreeg ook meerdere kan-
sen op een voorsprong. Helaas 
kwam CSW, na een snelle uit-
val, toch op een 1-0 achterstand. 
Maxime Roelvink stond enkele 
minuten later oog in oog met de 

keepster en rondde na een kor-
te scrimmage eenvoudig af in het 
lege doel. De ruststand was hier-
mee bepaald op 1-1. Hooglan-
derveen begon de tweede helft 
beter dan CSW. Maar de kansen 
konden niet worden verzilverd. 
Wendy van Langeraad bracht de 
stand een kwartier voor tijd op 
1-2 voor CSW, door de bal van-
af zestien meter in de kruising 
te schieten. Het slotoffensief van 
Hooglanderveen bracht nog veel 
spanning. Keepster Amy Scheren 
hield CSW op de been met enke-
le prachtige reddingen.
 CSW MB2 heeft met nog twee 
thuiswedstrijden voor de boeg 
uitzicht op een tweede plek. De 
speelsters van CSW feliciteren 
Hertha MB1, die in dezelfde com-
petitie uitkomen,  met het behaal-
de kampioenschap.
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Druk bezochte open dag 
bij Golfclub Veldzijde

en Golfpark Wilnis 

Wilnis - Zondag 13 april was een 
bijzondere dag op de golfbaan in 
Wilnis. Meer dan honderd belang-
stellenden kwamen naar de open 
dag, al dan niet vergezeld door een 
bekende die lid is.
De organisatoren waren blij ver-
rast met het grote aantal kinderen 
en jongeren tussen 5 en 15 jaar. De 
dag stond in het teken van ‘family & 
friends’. Een twintigtal leden van de 
vereniging stond klaar om hun pas-
sie voor de golfsport te delen.
Met een buggy werden mensen 
rondgereden om een indruk van de 
heuvelachtige golfbaan te krijgen. In 
de driving range gaven de pro’s de-
monstraties en korte lessen. Jong 
en oud stond met een golfclub in de 

hand. In de par 3 baan konden de 
eerste holes gelopen worden door 
potentiële concurrenten voor Joost 
Luiten. Een hoogtepunt, letterlijk en 
figuurlijk, was het uitzicht over de 
golfbaan vanuit een kraan. Menig 
bezoeker zonder hoogtevrees liet 
zich op een plateau omhoog tillen 
voor de ‘helicopterview’.
De greenfeespelers prezen de kwa-
liteit van de baan. Het personeel 
van Golfpark Wilnis en de betrok-
ken vrijwilligers hoorden vooral te-
rug dat de sfeer open, gastvrij en 
gezellig was.
Dat doet zowel Golfpark Wilnis als 
Golfclub Veldzijde genoegen want 
dat is precies wat zij willen bieden: 
golfen met ‘family & friends’.

GVM in 3-4 kamp finales 
Wilnis - Vanuit de voorrondes wis-
ten twee teams van GVM’79 zich te 
plaatsen voor de finale rondes van 
de 3-4 kamp in Soest.

De jongste groep, meisjes van 6 
tot en met 8 jaar, moesten in alle 
vroegte hun kunsten laten zien op 
de 3-kamp: brug, balk en mat. In 
een groot deelnemersveld van wel 
17 teams was het erg pittig. Maar 
ze het het er goed vanaf gebracht. 
Allemaal een mooie handstand en 
koprol op de mat. Ook de altijd zo 
moeilijke balk werd goed doorstaan, 
niemand was er van afgevallen. 
Maar de concurrentie was ook erg 
goed, ze zijn niet in de prijzen ge-

vallen. Maar hebben wel een mooie 
dag beleefd. De meisjes van 9 tot 
en met 11 jaar hadden zich glans-
rijk geplaatst voor de 4 kamp. Bij 
een 4 kamp is het element sprong 
toegevoegd. Bij deze sprong heb-
ben ze diverse elementen laten zien, 
die aardig goed gingen. Maar be-
ter was het team van GVM  op de 
mat en brug. Daar haalden ze nog 
meer punten binnen. De topper van 
die dag was wel de balk, de oefe-
ning goed uitgevoerd en dan ook 
nog in stijl en met uitstaling. In dit 
hele sterke deelnemersveld wisten 
ze hier een derde plaats te bemach-
tigen. Overal is dit team van GVM 6e 
geworden. Een hele mooie prestatie.

Hertha Mb1 kampioen!
Vinkeveen - Hertha meiden MB1 
zijn afgelopen zaterdag ongeslagen  
kampioen geworden. Deze super 
meiden groep schreven geschie-
denis om als eerste junioren mei-
den team van Hertha kampioen te 
worden.
Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg moest de MB1 van Hertha de 
belangrijke uitwedstrijd spelen te-
gen de nummer 2 van de competi-
tie SBO MB1 uit Bussum en alleen 
bij winst zou Hertha MB1 kampi-
oen worden. De meiden hebben dit 
jaar ontzettend hard gewerkt en het 
harde werken werd gisteren ein-
delijk beloond. Direct begon Hert-
ha goed te spelen. Zoals besproken 
sloten de linies goed aan en SDO 

kon daarom weinig doen. Hertha 
had meer kansen en een paar mi-
nuten voor de rust was het Emily 
die de 0-1 kon maken. Dit was toch 
een hele opluchting want we wilde 
echt met het kampioenschap terug 
gaan naar Hertha. De tweede helft 
begon en al na 10 minuten was het 
Roxy die koelbloedig de 0-2 bin-
nen schoot. Ondanks de 0-2 voor-
sprong werden de meiden wat ner-
veus en met nog 20 minuten te spe-
len maakte de Bussumse dames 
toch nog de 1-2 . De spanning was 
daarna weer terug en helemaal toen 
ook nog Nanou wegens een blessu-
re moest uitvallen.  En met nog 5 mi-
nuten te gaan was het Nadine die 
de 1-3 binnen knalde! Wat een mooi 

CSW voetballertjes net 
niet naar brazilië
Wilnis - Nick van Leeuwen, Ramai-
ro Habekotte en Danilo Habekotte 
hebben hun beste voetbaltrucje la-
ten filmen en zijn zo bij de laatste 72 
finalisten geëindigd om de WK reis 
naar Brazilië te winnen. Op woens-
dagmiddag 9 april werden we ver-
wacht in het KNVB hotel in Zeist 
waar we hartelijk werden ontvan-
gen en tijdens een korte presenta-
tie werd er bekend gemaakt wie de 
bekende Ex-international was die de 
jury zou gaan vertegenwoordigen. 
Dit was een hele grote verrassing 
want het was Ronald de Boer. Alle 
kinderen werden in leeftijdsgroepen 
verdeeld, waarna ze met hun bege-
leider als echte finalisten het veld op 
werden onthaald. Daarna moesten 

ze allerlei voetbaloefeningen laten 
zien waarop ze werden beoordeeld 
door de jury. Ze moesten dribbelen 
als Arjen Robben en hard schieten 
zoals Robin van Persie een partij-
tje spelen en nog veel meer. De jury 
vond het erg moeilijk om een meis-
je en jongen te kiezen als winnaar 
omdat alle kinderen hun best had-
den gedaan konden ze geen keuze 
maken. Er werd uit een grote hoed 
2 namen getrokken en deze kinde-
ren waren de winnaar. Jammer, we 
zijn zonder WK reis terug naar Wil-
nis gereden, wel met een mooie fo-
toshoot een medaille en een hand-
tekening van Ronald de Boer en een 
ervaring rijker, die weinig kinderen 
ooit zullen meemaken.

MET TTC de Merel naar 
de bloesem
De Ronde Venen - Maandag 21 
april, 2e paasdag, houdt TTC de Me-
rel haar traditionele Bloesemtocht. 
Deze lentetocht gaat voornamelijk 
langs mooie binnenweggetjes en 
rustige dorpjes, met fruitbomen in 
volle bloei. Er zijn twee groepen. De 
snelle groep rijdt 150 km met een 
maximum snelheid van 30 km/uur 
en pauzeert in het Gelderse Buren. 
De minder snelle groep rijdt 100 km 
en houdt pauze in Wijk bij Duurste-
de. Onderweg zien we overal fruit-
bomen die hopelijk volop in de bloe-

sem staan. De wind heeft natuurlijk 
invloed op de snelheid, maar er zijn 
vaste voorrijders. Gastrijders met 
een racefiets en een redelijke fiets-
conditie zijn van harte welkom!  Een 
valhelm is bij ons verplicht.

Begin en eindpunt bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. In-
schrijfkosten : 3,00 euro voor niet-
leden, NTFU leden krijgen 1,00 euro 
korting. Dit is exclusief geld voor de 
pont. Inschrijven vanaf 8.00 uur, ver-
trek om 08.30 uur.

Eén helft te veel voor HVM
Mijdrecht - Zondag was HVM 
één helft gelijkwaardig aan Maars-
sen. Maar na de rust kwamen de 
Mijdrechtse hockeyers tekort en 
verloren met 6-2. In de eerste helft 
kwam HVM twee keer op voor-
sprong tegen de nummer twee uit 
de competitie. In de 8e en in de 
20e minuut stelde Casper Wilmink 
eerst Thom Fokker en daarna Ar-
jan Blommaert in staat om te sco-
ren. Beide keren maakte Maars-
sen na een minuut alweer gelijk. In 
het laatste kwartier voor rust kreeg 
Maarssen de overhand, wat leidde 
tot een aantal kansen. Die werden 
gemist, of gepareerd door doelman 
Stienstra. Ook twee strafcorners 
werden door de thuisclub niet be-
nut. Zo kwam de rust met 2-2.
Vlak na rust creëerde Maarten Post 
een goede mogelijkheid, maar twee 
minuten later kwam Maarssen op 
voorsprong, na een gemakkelijk 
uitgespeelde kans. Tom Gunther 
deed bijna iets terug, maar zijn 
schot ging naast. Even later kreeg 
een speler van Maarssen een vrije 
kans en kwam de 4-2 op het score-
bord. Maarssen ging het niet kalm 
aan doen, maar bleef aanvallen. Te-
kenend was dat in de gehele wed-
strijd de thuisploeg negen strafcor-
ners kreeg, tegen HVM slechts één. 

Van al die corners werd er eentje 
benut, de 5-2 , na een kwartier in 
de tweede helft.  Toen al was dui-
delijk dat de Mijdrechters wel hun 
best deden, maar de Maarssense 
defensie niet in de problemen kon-
den brengen. Veel scoops en pas-
ses werden ingeleverd bij de gretige 
tegenstander. HVM had na twintig 
minuten geluk dat de scheidsrech-
ters geen voordeel gaven, waardoor 
een doelpunt van Maarssen werd 
afgekeurd. Stienstra redde vervol-
gens op de strafcorner. Tien minu-
ten voor tijd ging Mats Kaas bij een 
aanval neer in de cirkel van de te-
genstander. Het publiek dacht aan 
een strafbal, maar het werd de eni-
ge Mijdrechtse strafcorner.

HVM kon geen vuist meer maken, 
ook niet nadat een tegenstander 
met kramp moest worden opgelapt 
en de wedstrijd even werd stilge-
legd. Toen stond het al 6-2, wat ook 
de eindstand werd. De Mijdrech-
ters behielden ondanks dit verlies 
hun derde plaats, nog steeds met 
ruime voorsprong op de achtervol-
gers. Opvallend is het doelsaldo van 
66-57: slechts twee clubs hebben 
meer doelpunten gescoord dan de 
Mijdrechters, maar de verdediging 
behoort tot de meest gepasseerde.

Hertha F2 verliest nipt 
Vinkeveen - Zaterdag 12 april 
speelde de F2 hun laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen. Tegenstander 
‘t Gooi, die één plaats hoger stond 
op de ranglijst was de tegenstander. 
De ondergrond was kunstgras, het 
weer was prachtig, alle reden voor 
een lekker partij voetbal op Hertha-
nello. Er was nog wat goed te ma-
ken tenslotte, de heenwedstrijd 
werd destijds verloren met 2-1. Tijd 
voor revanche! 

Dat ‘t Gooi tweede staat in niet voor 
niks. De intenties van de gasten wa-
ren duidelijk. Direct werd Hertha 
onder druk gezet. De spelers moes-
ten duidelijk wennen aan hun po-
sities, er werd werkelijk overal ge-
lopen door de mannen. Binnen no-
time stonden de heren daar waar ze 
niet neer gezet waren op voorhand. 
De werklust was daardoor groot, het 
rendement stukken minder. De bal 
kwam niet daar waar hij moest ko-
men. Na 7 minuten werd dit dan ook 
afgestraft door ‘t Gooi met een tref-
fer, 0-1. Dit bleef zo tot de rust. Na 
de was het binnen de minuut raak 

voor Hertha. Het was captain Rens 
van der Moolen die de 1-1 in de 
touwen joeg. Hij kreeg de bal in een 
kluts voor zijn voeten en haalde ver-
woestend uit. Zou dit de ommekeer 
zijn in de wedstrijd? Hertha vocht 
voor wat het waard was, maar ook 
‘t Gooi wilde de overwinning bin-
nen halen. Helaas voor de Vinkeve-
ners waren de gasten het gelukkigst 
in de afronding. Keeper Ravi, die de 
jonge helden al lange tijd behoed-
de voor een achterstand, moest vlak 
voor tijd toch de gang naar het net 
maken. Een verdedigingsfout van 
Hertha werd genadeloos afgestraft 
door ‘t Gooi, 1-2. Hierdoor blijven de 
jonge Herthanen steken op de der-
de plaats met 18 punten uit 8 wed-
strijden, de nummer 4 heeft een 
puntenaantal van 9. Al met al, een 
prima prestatie voor deze geweldige 
groep jonge spelers. Nu kan er tus-
sen het schoolvoetbal door de rust 
gepakt worden, de komende twee 
weken zijn er geen wedstrijden. Be-
gin mei spelen de jonge helden de 
laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen, uit bij DOB in Nigtevegt.

schot in de kruising. Echter Hert-
ha had weer eens het ongeluk dat 
er weer zo een scheidsrechter was 
die weer iets niet zag.  Geheel on-
terecht werd Nadine haar doelpunt 
afgekeurd. Maar goed te zien was 
dat we ondanks deze teleurstel-
ling in de wedstrijd goed geconcen-
treerd bleven. Dit is in het afgelopen 
jaar echt verbeterd!

Uiteindelijk vloot de scheidsrech-
ter af en het eerste  kampioenschap 
van Hertha meiden junioren was 
een feit!   Michel Klinkkamer was 
meegereisd en feliciteerde de mei-
den met een mooi bos bloemen en 
de  meiden werden daarna nog in 
de kantine van Hertha gehuldigd!

Willespoort groep 8 
meisjes, kampioen 

schoolvoetbal
Wilnis - In de mooie nieuwe te-
nues gingen te dames van groep 8 
vol goede moed beginnen aan het 
schoolvoetbaltoernooi bij CSW. Vo-
rig jaar zijn de al kampioen gewor-
den en ze hadden de lat voor dit 
jaar ook weer hoog gelegd. De pou-
le wedstrijd was lastig, de tegen-
standers kon de dames op 0-0 hou-
den. De overige drie poulewedstrij-
den werden wel gewonnen. Dit was 
voldoende voor een eerste plek in 
de poule en mochten ze door naar 
de volgende ronde, de kwart finale. 
In deze wedstrijd werd er snel ge-
scoord door de Willespoort en deze 
voorsprong gaven ze niet meer uit 
handen. Op naar de halve finale. 
De halve finale wedstrijd was tegen 
de dames van de Driehuis school. 
Na een wat moeizame start en goed 
keeperswerk van de keeper van de 
Driehuis wisten de dames van de 

Willespoort toch een gaatje te vin-
den waaruit gescoord werd. De 
eindstand na 13 minuten was 3-0.
In de finale moest er gespeeld wor-
den tegen de welbekende dames 
van de Beatrix school. Ieder jaar ko-
men de dames van deze scholen el-
kaar in de eindfase tegen, echter 
nog nooit in de finale. De Willes-
poort wist al vroeg in de wedstrijd 
de 1-0 te scoren. Daarna waren er 
wat  kansen over en weer. Met een 
mooi schot op de lat van de Beatrix 
waren ze dicht bij de 1-1. Uiteinde-
lijk bleek de 1-0 genoeg te zijn om 
de overwinning te vieren.  
De mooie bekers mochten in ont-
vangst genomen worden, toen was 
het tijd voor een welverdiend pa-
tatje en daarna moe maar voldaan 
naar huis. 
Nu op naar de regiofinale op 21 mei 
in Hilversum!
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CSW: al 30 jaar meisjesvoetbal
Wilnis - Het schoolvoetbaltoer-
nooi is met 25 jaar al bijna net zo 
oud als het meisjesvoetbal bij CSW 
en dat is geen toeval. Vanaf de start 
van dit jaarlijkse festijn heeft CSW 
het schoolvoetbal gebruikt om 
het meisjesvoetbal vaak tegen de 
stroom in te promoten en met suc-
ces. Na een aarzelend begin, waar-
in de acceptatie hier en daar nog 
wel een probleem was, groeide het 
meisjesvoetbal als kool en al snel 
speelden er zo’n 10 meisjesteams in 
de knvb competitie. Nog steeds ko-
men er meisjes via het schoolvoet-
bal naar een voetbalvereniging om 
daar jarenlang van hun sport te ge-
nieten. De huidige 15 meisjesteams 
van CSW kunnen best nog wel wat 
versterking gebruiken.
In aansluiting op het schoolvoet-
bal organiseert CSW voor de aller-
jongsten (E en F pupillen) open trai-
ningen om kennis te maken met 
het meisjesvoetbal en een moge-
lijke overgang naar CSW te verge-

makkelijken. CSW heeft al jarenlang 
een grote en hoogwaardige meis-
jesafdeling. Zo kan de club voor elk 
meisje een team uitzoeken, dat past 
bij haar niveau en ambities. Bij de E 
en F meisjes zijn er op dit moment 7 
teams en in elk team gaan plezier en 
prestatie hand in hand.  

Trainingen
Meisjesvoetbal in De Ronde Venen: 
de bakermat ligt bij CSW. De open 
trainingen zijn op 23 april 2014 op 
het sportcomplex van CSW; bij een 
aflasting van het schoolvoetbal 
wordt dat 7 mei.
Van 14.00 tot 15.00 uur voor E meis-
jes, geboren in 2004 of 2005.
Van 15.30 tot 16.30 uur voor F meis-
jes, geboren in 2006, 2007 of 2008.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Nelleke Vrielink, nel-
lekevrielink@hotmail.com,  telefoon 
nummer: 242503 of met
Bertus Vrielink bdvrielink@gmail.
com en telefoon nummer 285291.

CSW ME2 te sterk in 
streekderby
De Ronde Venen - De ME2  meis-
jes van CSW hebben goede za-
ken gedaan door in Vinkeveen de 
ME2 meisjes van Hertha met maar 
liefst 7-2 te verslaan. Met Nadine 
de 1e helft op doel werd er meteen 
de druk vol op gezet tegen Hertha 
en dit resulteerde al snel in een 1-0 
voorsprong, door een doelpunt van 
Romy Hoviu. Maar twee minuten la-
ter werd er even niet opgelet door 
CSW en was het al weer gelijk.
Het spel ging op en neer en kon 
toch Dewi Geurts de 2-1 scoren, 
maar wederom was het Hertha die 
langs haar kon komen.
Zo werd het een spannend duel die 
vooral op het middenveld werd uit-

gevochten met Jolin en Danique. 
Met goed overspel werd Rozemarijn 
gevonden die keurig 3-2 intikte, dit 
was  de ruststand.
In de 2e helft ging Sophie op doel 
met Luna van Bemmelen en Romy 
Bauhaus achterin de verdediging 
werd er niks meer weggegeven. 
CSW kon er flink op los scoren met 
nog 3 doelpunten van Romy Hovius 
en 1 van Dewi en zo werd Hertha de 
2e helft aardig verpletterd.
Verrassend, omdat de meisjes van 
CSW thuis nog met 2-1 hadden ver-
loren en met nog 4 wedstrijden te 
gaan is de spanning weer helemaal 
terug. CSW MB2 wint drie keer 

op rij
Wilnis - Het door Schildersbedrijf 
Van Zuylen gesponsorde CSW MB2 
mocht na twee overwinningen op ’t 
Gooi zaterdag afreizen naar Hoog-
landerveen, bij Amersfoort. De se-
lectie van Hooglanderveen MB1 
vierde het kampioenschap in na-
jaarscompetitie. Maar met twee 
overwinningen op zak heeft het 
zelfvertrouwen van CSW MB2 een 
enorme boost gekregen. De eer-
ste helft ging gelijk op. De aanval-
simpulsen van de snelle spitsen van 
Hooglanderveen werden door de 
sterke verdediging van CSW steeds 
ongedaan gemaakt. CSW kreeg 
ook meerdere kansen op een voor-
sprong. Helaas kwam CSW, na een 
snelle uitval, toch op een 1-0 ach-
terstand. Maxime Roelvink stond 
enkele minuten later oog in oog met 

de keepster en rondde na een korte 
scrimmage eenvoudig af in het lege 
doel. De ruststand was hiermee be-
paald op 1-1. Hooglanderveen be-
gon de tweede helft beter dan CSW. 
Maar de kansen konden niet wor-
den verzilverd. Wendy van Lange-
raad bracht de stand een kwartier 
voor tijd op 1-2 voor CSW, door de 
bal vanaf zestien meter in de krui-
sing te schieten. Het slotoffensief 
van Hooglanderveen bracht nog 
veel spanning. Keepster Amy Sche-
ren hield CSW op de been met en-
kele prachtige reddingen.
CSW MB2 heeft met nog twee thuis-
wedstrijden voor de boeg uitzicht op 
een tweede plek. De speelsters van 
CSW feliciteren Hertha MB1, die in 
dezelfde competitie uitkomen, met 
het behaalde kampioenschap.

HSV’69 start met handbal 
mini’s
De Hoef - Bij HSV’69 in De Hoef is 
gestart met een mini handbalteam.
Deze mini dametjes zullen iedere 
woensdag van 18:00 tot 19:00 gaan 
trainen. De eerste training kwamen 
er al een 5-tal meisjes trainen maar 
er kunnen er altijd nog meer bij. Lijkt 
het jou leuk om te handballen en 
ben je tussen de 5-7 jaar ? Kom dan 
gerust eens meedoen! De trainin-

gen worden gegeven aan de Schat-
tekerkerweg 1 in De Hoef. Je mag 
3x proef draaien zodat je een goed  
beeld krijgt van de handbalsport.
Lekker in teamverband sportief be-
zig zijn bij een vereniging met een 
gemoedelijke sfeer. Lijkt jou dat ook 
wat dan kun je contact opnemen Ly-
anne van Loenen, yanne@van-loe-
nen.net

Derde overwinning op rij 
voor Atlantis F2
Mijdrecht - Zaterdag 12 april 
speelde Atlantis F2 een uitwedstrijd 
in Vleuten tegen Fiducia F4. De mei-
den Amber, Fabiënne, Lodi, Vera en 
Mariska, begonnen meteen sterk. Al 
snel kregen ze kansen om te scoren. 
Het leek alleen of de bal niet door 
de korf wilde. Maar de aanhouder 
wint en de meiden wisten de sco-
re te openen. Dit smaakte duidelijk 
naar meer en de dames bleven pro-
beren om hun kansen te verzilveren 
en niet geheel zonder succes. Bij 

rust stond het dan ook al 0-7!
Na rust moesten de meiden probe-
ren rustig te blijven en op aanwij-
zing van Robin en Davey moesten 
ze nu ook gaan proberen te scoren 
op andere manieren.
Dat bleek in het begin even lastig. 
Toen de F2 ook dit wisten op te pak-
ken kon de score verder worden 
uitgebreid tot een ruime overwin-
ning. De eindstand werd bepaald op 
0-12 met doelpunten van Fabiënne, 
8 keer, Lodi 2 keer, Vera en Amber.

Jan Eijsker driebanden-
koning toernooi
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd in cafe de Merel te Vinkeveen-
de strijdt aangegaan wie er alswin-
naar van het Regionaal driebanden 
toernooi, 64 deelnemers, van bil-
jartclub D.I.O. van de tafel met het 
groene laken met de meeste pun-
ten en de hoofdprijs, een T.V. naar 
huis zal gaan.
Na de zaterdag stond er een man 
aan de leiding, namelijk Jan Eijs-
ker met 7 punten uit 4 wedstrijden 
dan Paul Schuurman met 6 punten 
uit 4 wedstrijden en met 5 punten 
Gijs Rijneveld, Maarten Dulmus en 
Thijs Hendrikx, en Bram Koning met 
3 punten uit 4 wedstrijden, gevolgd 
door Cock Verver met 1 punt en met 
nul punten Hein Voorneveld na de 
zaterdag. Dus nog van alles mo-
gelijk op de zondag. Na de laatste 
wedstrijd was de stand als volgt; de 
laatste plaats was voor Hein Voor-
neveld met 3 punten alles misluk-

te deze dagen bij Hein, 7de werd 
Cock Verver met 3 punten,en 6emet 
5 punten Bram Koning en niet goed 
gespeeld, Thijs Hendrikx 5de met 7 
punten die dus niet in de gewens-
te vorm was om de titel te pak-
ken, vierde met 6 punten werd Paul 
Schuurman, als prima derde Maar-
ten Dulmus met 11 punten als twee-
de eindigde Gijs Rijneveld met ook 
11punten die zijn inhaal race te laat 
inzette om Jan Eijsker van de eer-
ste plaats af te houden Jan dus met 
11 punten de beste. Al met al was 
Jan dus de allerbeste van het toer-
nooi van Biljartclub D.I.O. van het 
jaar 2014, slechts een partij verloren 
en een gelijk en over het hele toer-
nooi een moyenne gespeeld te heb-
ben van 0,6154. Paul Schuurman-
had de kortste partij in het toernooi 
nl 15 caramboles in 10 beurten en 
de hoogste serie maakte Paul ook 
met een serie van 6.

“De duiven vliegen weer”
Regio - Na een winter die geen 
winter genoemd mag worden is dit 
voorjaar de lente vroeger begonnen 
dan ooit. Dit betekent voor de dui-
venliefhebbers en hun duiven dat ze 
dit voorjaar al vlug met hun trainin-
gen kunnen beginnen. Daar waar 
vorig jaar de eerste vluchten wer-
den uitgesteld vanwege het koude 
weer kan dit jaar alles keurig op tijd 
starten. Het bestuur en de leden van 
Postduivenvereniging Rond de Am-
stel zijn zeer tevreden dat de nieuwe 
rotonde voor het verenigingslokaal 
klaar is. Ook heeft de Gemeente Uit-
hoorn de laadplaats voor de duiven 
weer keurig netjes in orde gemaakt. 
Dit betekent dat de duivenliefheb-
bers in tegenstelling tot vorig sei-
zoen de duiven niet meer bij de fa. 
Hoogendoorn Autobanden moeten 
laden. Dit was overigens een zeer 
goed alternatief waar de duivenlief-
hebbers de firma Hoogendoorn har-
telijk voor willen bedanken.
Tevens kan de duivenvereniging er 
trots op zijn dat voor het nieuwe sei-
zoen zich vier nieuwe leden heb-
ben aangemeld. Mocht u ook be-
langstelling hebben voor deze leu-
ke hobby informeert u dan eens bij 
het secretariaat tel.nr. 0297-566475.
Vrijdagavond was het dan zover dat 
de duiven voor hun eerste vlucht 
werden ingekorfd om daarna ver-

voerd te worden naar het Belgische 
plaatsje Meer, de eerste losplaats 
van het nieuwe seizoen. Het weer 
was prachtig, mooi zonnetje en 
wind uit het westen. Nadat de mist 
was opgelost werden de duiven om 
10:45 uur gelost voor gemiddeld 83 
km. Het was Hans Half uit Amstel-
hoek die als eerste een duif terug-
had op zijn hok op zijn hielen ge-
volgd door een duif van Ton Duiven-
voorde uit De Hoef. Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen werd derde.Vol-
gende week vliegen de duiven van-
uit het Belgische Duffel.

De volledige uitslag.
Hans Half, Amstelhoek
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Wie komt het team aanvullen?!
KDO G-voetbal start vanaf 
september met senioren
Regio – “Wij, Stijn, Jeffrey, Beau, 
Daniël, Timo en Omar gaan na de 
zomer de overstap maken van juni-
oren naar senioren. Echter om een 
goed team te formeren hebben wij 
nog extra spelers nodig. Wie wil 
daarom ons team komen aanvul-
len? We hebben een leuk en gezel-
lig team en alle denkbare facilitei-
ten zijn bij KDO aanwezig. Dus wel-
ke vrouw of man meld zich aan om 
na de zomer samen met ons te gaan 
voetballen in de G-KNVB voetbal-
competitie?”
Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid 
voor kinderen tussen de 6 - 17 jaar 
met een beperking om bij KDO mee 
te doen aan het G-voetbal. Vanaf 
september 2014 starten we met een 
seniorenteam. 
G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in het 
“reguliere” voetbal.

Wie kunnen er meedoen?
Vanaf de leeftijd van 17 jaar of ou-
der kom je in principe in het G-team 
voor senioren. De beperking kan 
geestelijk en/of lichamelijk zijn. Uit-
gangspunt is dat iedereen mee kan 
doen.

Training en wedstrijden
De senioren trainen op een door de 
weekse-avond op het sportcomplex 
bij KDO in De Kwakel. 
De competitiewedstrijden voor de 
senioren worden door de KNVB op 
zaterdag georganiseerd. Een wed-
strijd wordt gespeeld op een half 
veld en de minimale veldbezetting 
is 7 tegen 7.

Aanmelding en informatie
Voor wat betreft aanmeldingen, vra-
gen, sponsoring en / of eventuele 
opmerkingen over de G-voetbal af-
deling van KDO is het aanspreek-
punt: René Lek 
Email: veldvoetbal.g-voetbal@kdo.nl 
of kijk op www.kdo.nl

De Hoef - De voetballers van de 
E1 van HSV ‘69 betraden op za-
terdag 12 april vol vertrouwen de 
grasmatin De Hoef. De acht spe-
lers hadden dit naseizoen nog 
geen wedstrijd uit handen gege-
ven, maar deze wedstrijd tegen 
Nederhorst moest nog wel gewon-
nen worden. Hét coachesduo Ad 
en Ben (en Kees, Renzo en Rick!) 
trainen en coachen nadrukkelijk 
op het rondspelen van de bal, kij-
ken en passen zodat er ruimte en 
kansen ontstaan. Ook deze wed-
strijd lukte de spelers dit uitste-
kend zodat het met de rust al 2-0 

stond. Na de rust leek het er op 
dat Nederhorst zich nog kon her-
pakken en werd het nog 2-1, maar 
HSV stond zijn (en haar) manne-
tje en werd het ene na het ande-
re prachtige doelpunt gemaakt. 
Bovendien heeft keeper Thijs heel 
wat ballen uit het doel kunnen 
weren. Het harde werken van dit 
team resulteerde in een eindstand 
van maar liefst 7-1. De confettika-
nonnen en de champagnekurken 
knalden er op los en het feest kon 
beginnen. Goed gedaan Alexander, 
Ole, Julia, Job, Roy, Robin, Thijmen, 
Thijs en Sietse.

De E1 van HSV ’69 
ongeslagen kampioen!
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op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.
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of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
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Maak kans op een nationale 
barbecue bon bij ‘t Farregat
Aalsmeer - Te gast bij barbecue 
restaurant ’t Farregat aan de Oost-
einderweg 248 om de nationale bar-
becue bon te ervaren. Lopende naar 
het restaurant ziet het terras met 
overkapping er verzorgt en gezellig 
uit. Bij binnenkomst een vriendelij-
ke ontvangt, gevolgd door een pro-
fessionele begeleiding naar de ta-
fel. De aankleding is warm met veel 
hout en prachtige muurschilderin-
gen van mooie plekjes uit de omge-
ving. Nadat de ober heeft gevraagd 
wat te drinken, volgt een toelich-
ting over wat de nationale barbe-
cue bon daadwerkelijk inhoud. Met 
de bon mag drie maal een deelne-
mend restaurant bezocht worden. 
Het eerste bezoek ‘4=2’ is met vier 
personen barbecueën en slecht 
voor twee personen betalen exclu-
sief drankjes en voor en nagerech-
ten. Bij het tweede bezoek voor vier 
personen een gratis nagerecht en 
bij het derde bezoek wordt 25 euro 
korting op de totale rekening gege-
ven. De bon is een jaar geldig. Een 

heel leuk initiatief. Als voorgerecht 
wordt gekozen voor het molenaars-
brood met tapenades. Een warm en 
heerlijk ruikend brood wordt ge-
bracht met tapende, aioli en kruiden 
boter. Even later word de tafelbar-
becue gebracht deze wordt in het 
midden van de tafel gezet. Iedereen 
krijgt een bord en op tafel komen 
diverse vlees soorten en vis te staan. 
De ober geeft nog enkele instructies 
en uitleg over het buffet en voegt er 
aan toe dat met de nationale bar-
becue bon onbeperkt bij besteld 
mag worden en wel twee uur lang. 
De barbecue is meteen op warmte 
en geeft lekkere geluiden en geur-
tjes van het vlees wat erop gelegd 
is. Dit is echt heel leuk actief met el-
kaar barbecueën. Bij mooi weer kan 
overigens ook buiten gebarbecued 
worden. 
Het onbeperkte buffet biedt friet-
jes, aardappelkroketjes, satésaus, 
4 koude sauzen, groene salade, hu-
zaren- en aardappelsalade, kom-
kommer en tomaatjes en stok-

Specialist in kunstgebitten en 
implantaten
Tandprothetische praktijk 
den Hartog houdt inloopdag
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het gebit weer 
lekker zit. 
Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-

tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij of zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-
den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordigheb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Wie meer wilt weten 
over een kunstgebit of implantaten 
kan een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis ad-

brood en kruidenboter en ziet er 
goed en verzorgd uit en wordt con-
stant door de zeer vriendelijke be-
diening aangevuld. Niet anders kan 
geconcludeerd worden dat het een 
zeer geslaagde avond is en nadat 
nog een chocolade fondue is be-
steld met koffie wordt om de re-
kening gevraagd. Naast de drank-
jes en eventuele voor- en nage-
rechten, wordt voor de barbecue 
10 euro per persoon gevraagd, of-

wel 4=2. De conclusie: U heeft ge-
garandeerd een hele fijne, lekkere 
en verzorgde avond met de natio-
nale barbecue bon in restaurant ’t 
Farregat. Als lezer ook gebruik ma-
ken van de nationale barbecue bon 
bij ’t Farregat? Dan kan, de Nieuwe 
meerbode geeft er 500 stuks gratis 
weg ter waarde van 24,95 euro per 
stuk. Wees er snel bij want op is op. 
Ga naar www.nationalebbqbon.nl/ 
farregat voor meer informatie.

vies bij Tandprothetische praktijk 
den Hartog. Natuurlijk kunt u hier 
ook terecht voor reparaties, aan-
passingen aan de prothese of ver-
vanging van een bestaande pro-
these. De Tandprothetische prak-
tijk van P. den Hartog en F. Grashuis 

is gehuisvest aan de Uiterweg 6. Op 
woensdag 23 april wordt van 9.00 
tot 14.00 uur een inloopdag gehou-
den. U kunt deze dag onder andere 
gratis en vrijblijvend uw prothese la-
ten controleren. Voor meer informa-
tie: 0297-342699.

Doe mee met de Paasspeurtocht en 
verdien een paaslekkernij!

Zaterdag 19 april: in 
winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag 19 april van 
11tot 16 uur organiseert de win-
keliersvereniging van Zijdelwaard 
een paasspeurtocht in de etala-
ges van de winkels in het winkel-
centrum. 
Voor wie alle vragen goed heeft, 
is er een smakelijke attentie be-
schikbaar.Haal het deelnamefor-
mulier zaterdag 19 april bij de 

Paashaas in het winkelcentrum. 
Deelname is gratis! Om 15.00 uur 
is de prijsuitreiking van de paas-
kleurwedstrijd die de winkeliers-
vereniging Zijdelwaard ook orga-
niseert. De kleurplaten zijn ver-
krijgbaar bij de winkeliers in het 
winkelcentrum. De Paashaas 
deelt de prijzen uit! Prijswinnaars 
ontvangen thuis bericht. 

Fort bij Amstelhoek presenteert 
‘hefkoepelzand scheppen:
Bezoek tweede paasdag 
‘t Familiefort in Amstelhoek
Amstelhoek - Op Fort bij de Am-
stelhoek wordt op tweede paas-
dag een gezellig feestje gevierd bij 
de opening van het nieuwe forten-
seizoen. Het thema is ditmaal ‘Fami-
liefort’. Tussen 11.00-17.15 uur is er 
weer van alles en nog wat te doen 
en te beleven in Amstelhoek.

De forthaas haalt het hazenpad 
rondom het fort weer uit de win-
terslaap en er kunnen allerlei leuke 
spelletjes worden gespeeld. En, heel 
speciaal, alleen op tweede paasdag 
kan iedereen die dat wil een pot-
je vol uniek ‘hefkoepelzand’ komen 
scheppen! Om 11.10 uur begint de 
‘Spellen Parade’, met bijzondere sol-
datenspellen waarbijeen leuke belo-
ning te verdienen valt. Wie het Ha-
zenpad loopt en onderweg de di-
verse opdrachten tot een goed ein-
de brengt, kan eveneens rekenen op 
een kleine verrassing. Enthousiaste 
vrijwilligers verzorgen tussen 11.15-
15.15 uur doorlopend rondleidingen 
door het fort. Voor kleine fortliefheb-
bers zijn er om 13.00 uur, 14.00 uur 
en 15.00 uur speciale kinderrondlei-
dingen. Maar natuurlijk mogen hun 
ouders, opa’s en oma’s en andere 
fortbezoekers dan ook meelopen.

Laarzenpad
Wie gewoon lekker een rondje wil 
lopen, kan terecht op het Laarzen-
pad of op het terrein van het fort. En 

wie iets wil eten of drinken, vindt al-
lerlei lekkers in de Genieloods.
Om 16.15 uur begint voor avon-
tuurlijke kinderen - in het donkere 
fort en zonder zaklamp!-het ‘Mobi-
lisatiespel’, waarna om 17.15 uur de 
poorten van het Fort voorlopig weer 
op slot gaan.Deze eerste openstel-
ling van het Fortin het nieuwe sei-
zoen is mogelijk door dewekenlange 
inzet van een vaste club vrijwilligers. 
Om ook het komende jaar het fort te 
kunnen onderhouden en steeds toe-
gankelijker te maken, wordt ditmaal 
voor de activiteiten een kleine bij-
drage gevraagd van €1 en €2. Die bij-
drage komt direct ten goede aan di-
verse klussen op en rond het fort die 
voor dit jaar nog op het verlanglijst-
je staan.

Reumafonds 
bedankt 

Uithoorn-Amstelhoek - Het 
Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en be-
woners in Uithoorn en Amstel-
hoek heel hartelijk voor hun in-
zet en bijdrage aan de landelij-
ke collecteweek. Tijdens de col-
lecte van 10 t/m 15 maart 2014 
is in Uithoorn en Amstelhoek 
in totaal 5.400 euro opgehaald.
Ook dit jaar levert deze regio 
met dit fraaie bedrag weer een 
belangrijke bijdrage aan de reu-
mabestrijding in Nederland. En 
voor wie de collectant miste: 
het bankrekeningnummer van 
het Reumafonds in Amsterdam 
luidt: NL86RABO0123040000. 
Hartelijk dank!

De Zonnebloem en de 
Praktijkschool
Regio - Traditiegetrouw krijgen al-
le gasten van de Zonnebloem afdeling 
Uithoorn / Amstelhoek rond de paas-
dagen een surprise thuisbezorgd. De-
ze surprise wordt, net zoals het kerst-
pakket, aangeboden door de RIKI Stich-
ting. De pakketten voor de honderd en 
tachtig gasten, ja u leest het goed 180 
gasten, worden dan door vrijwilligers bij 
de gasten bezorgd. Sinds enkele jaren 
heeft De Zonnebloem een uitstekende 
band opgebouwd met de Praktijkschool 
in Uithoorn. In het kader van ervaring op 
doen organiseren leerkrachten en leer-
lingen diverse activiteiten voor de gas-
ten van de plaatselijke afdeling. Te den-
ken valt aan het verzorgen van een High 
Tea, een spelletjesmiddag of een bin-
go.De leerlingen van deze school vin-
den het ook heel leuk als zij behulp-
zaam kunnen zijn een deel van de sur-
prises bij de gasten van De Zonnebloem 
aan te bieden.

Pakketten
Afgelopen vrijdag was het weer zo ver. 

Onder leiding van een van de leerkrach-
ten van de school hebben een vijftal 
leerlingen de pakketten aan de gasten 
overhandigd. Dit naast het grote aantal 
vrijwilligers, dat ook al jaren hand- en 
spandiensten verleent bij acties die door 
De Zonnebloem worden verzorgd. 

Ook hier geldt: Vele handen maken licht 
werk. Aan de reacties van de gasten die 
met de surprise werden verblijd is altijd 
te merken dat zij het initiatief van de RI-
KI Stichting zeer waarderen. 

Vanaf heden zijn ook weer De Zonne-
bloemloten verkrijgbaar. Een speciale 
actie hierbij: Iedereen die een lot koopt 
krijgt een gratis magazine aangeboden. 
Koop je meerdere loten kom je ook in 
aanmerking voor meerdere, verschillen-
de bladen. Deze kans kan je je eigen-
lijk niet laten ontgaan. De prijs van een 
lot is goedkoper dan een exemplaar van 
het magazine als u dit in de kiosk koopt. 
Dus niet aarzelen, maar kopen als de lo-
ten aan u worden aangeboden. 

Autopuzzelrit brengt 1500 
euro op voor het goede doel
De Ronde Venen - De elfde Lente-
rit, die zondag 13 april jl. plaatsvond, 
is opnieuw een succesvol evene-
ment geworden. Circa 100 deelne-
mers, verdeeld over 31 equipes, ge-
noten van een mooie zonnige mid-
dag bij deze recreatieve en uitda-
gende autopuzzeltocht voor het he-
le gezin. De teams reden in een sca-
la aan voertuigen van klassiek tot 
moderne hybride. Na afloop van de 
rit konden er niet alleen mooie prij-
zen voor de winnaars worden uitge-
reikt, maar ook een donatie naar het 
goede doel, de Stichting Wilnisser 
Veenmolen.

De deelnemers kregen hun aanwij-
zingen in de vorm van een ‘stripver-
haal’ met bolletjes en pijltjes. De uit-
gezette tocht volgde een prachtige 
route van ca. 100 km via o.a. Nieuw-
veen, Zoetermeer en Nieuwkoop 
met de finish op het Burgemees-
ter Haitsmaplein. De teams met de 
minste strafpunten (de puzzelrit vol-
ledig juist verreden, goede tijdrit en 
een perfect uitgevoerde behendig-
heidstest) mochten zich winnaar 
noemen en voor hen waren door 
sponsors fraaie prijzen beschikbaar 
gesteld.

De eerste prijs ging naar het team 
Andrea Fictoor in een BMW 3 ca-
brio. De tweede prijs was voor het 
team Arnold Hoogenhout in een 
Porsche 356 sc. Het team Ron Fre-
deriks won de derde prijs in een Au-
di TT. De winnaar van het Concours 
d’Élégance was een Renault 4CV 
uit 1954, bestuurd door de heer De 
Vries. De prijzen waren een profes-
sionele Wagner verfspuit, een fraai 
Icewatch Horloge beschikbaar ge-
steld door juwelier Van Beek en een 
Rendez-Vous dinner cheque. Kijk 
opFacebook Lions-Mijdrecht-Wilnis 
voor meer informatie.
 
Steun voor de goede doelen
Na afloop van de Lenterit maakten 
Huub Kluijtmans en Robert Schuurs 
van de organiserende Lionsclub 

Mijdrecht-Wilnis bekend dat de 
Stichting Wilnisser Veenmolen een 
bijdrage van euro 1500 in ontvangst 
kon nemen. 
Symbolisch werd er een cheque 
overhandigd aan de molenaar Adri 
Vos.

Open dag Atelier de 
Kromme Mijdrecht succes
Mijdrecht - De open dag die AKM 
op 12 april voor het eerst hield is 
een succes geworden. Er kwamen 
tussen de 50 en 60 mensen op af 
van jong tot oud. “We hebben niet 
staan turven, maar dit is een voor-
zichtige schatting.” zo vertelt Ma-
rianne van Eck, die bij de deur zat 
met een informatie- en inschrijftafel. 
“Bovendien hebben 10 mensen zich 
gemeld als belangstellende voor in-
formatie over de cursussen die we 
volgend jaar weer gaan geven. Dat 
is geen slecht resultaat.” 
Ouders en kinderen, opa’s met hun 
kleinkinderen, volwassenen en kin-
deren die zelfstandig kwamen. Ie-

dereen kon terecht om kennis te 
maken met de vereniging, die vol-
gend jaar al weer 35 jaar bestaat. 
Vooral de kinderen waren heel en-
thousiast en de meesten van hen 
bleven de hele middag tekenen on-
der leiding van Moniek van Dijk, de 
jeugddocent voor de woensdagmid-
dag. De volwassen bezoekers waren 
wat moeilijker te verleiden door be-
geleider en docent Frans Lek, maar 
ontdekten daarna alsnog hun ver-
borgen talenten. 
Onzekerheid speelt vaak bij mensen 
die beginnen en zich bij onze ver-
eniging melden. Maar dat is hele-
maal niet nodig. Volgend jaar star-

ten we op maandagmiddag weer 
een beginnersgroep. In drie blok-
ken word je de basisbeginselen bij-
gebracht van tekenen en schilde-
ren met verschillende materialen, 
waarna je voldoende zelfvertrouwen 
hebt gekregen om door te stromen 

naar een van de andere groepen.  
Wilt u meer informatie, kijk dan op 
www.atelierderommemijdrecht.nl of 
meldt u even bij Marianne van Eck, 
e-mail mve2006@tele2.nl). Onge-
veer half juni zal het nieuwe rooster 
en programma bekend zijn.
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