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Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”
 Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Let op!
Spetterende 
zakkenactie

AANBIEDING
500 gram
Ajam Pangang

+
600 gram
Bami of Nasi

795samen
slechts

+ GRATIS kroepoek

De zak is in de krant bijgevoegd. 
Zoniet, is deze verkrijgbaar in de winkel.

Geldig tot een week 
na verspreiding

Gert Stronkhorst, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-53 00 17
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Big L. Maak je keuze

40%-50%
KORTING

jeansactie

Wij maken ruimte voor de 
nieuwe jeanscollectie. 
Daarom ruimen wij een 
groot deel van onze
voorraad.

dames- en herenjeans

VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 APRIL

4040%%-50-50%%

g-star  levi’s  only
en andere merken 

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177 

Maandag 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10 .00 - 18.00 uur  
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 10 .00 - 17.00 uur

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only
Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

Regio - In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 maart heeft 
er bij de Irenebrug in Uithoorn een aanrijding tussen een tweetal 
scooters plaats gevonden. Bij dit ongeval is er naast materiële scha-
de ook een persoon licht gewond geraakt.  Kort nadat het ongeval 
heeft plaatsgevonden zijn er omwonenden ter plaatse geweest, van 
wie er een persoon contact heeft gehouden met de gewonde be-
stuurder daar aanwezig.
Ik ben dus de persoon die daarbij gewond is geraakt en kan mezelf 
op een paar � itsen na niets van het voorval herinneren. Dit is dan 
ook de reden dat ik graag in contact wil komen met mensen die daar 
na het ongeval op de plek aanwezig zijn geweest en in het speci-
aal diegene die contact met mij heeft gehouden tot het moment 
waarop ik per ambulance ben afgevoerd. 
U kunt mij bereiken op 0297-272870 of 06-23360771

Getuigen gezocht

VOOR HET 

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

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

Vanaf heden zijn wij

ma. t/m za. 
geopend

om 8.00 uur
Graag gedaan
Super de Boer 

VINKEVEEN

C1000 De Ronde Venen

Voordeelnieuws

Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

Warme 
slager??

Ook straks bij uw C1000, een echte
slager die samen met zijn zeer ervaren

medewerkers u graag van dienst zal zijn!
(en een uitgebreid assortiment eigen specialiteiten en echt

verse vleeswaren)

C1000 DE RONDE VENEN WILNIS
Bouwt aan een geheel vernieuwde supermarkt

Wie kan ons helpen?
Mijdrecht - Wij hadden een 3-
daagse reis geboekt met Vul-
kaan Eifel. We zouden donder-
dag 17 april jl. vertrekken. Op 
onze papieren een adres, maar 
wat er gebeurde, er kwam  
geen bus. Zijn er mensen die 
deze reis ook hadden ge-

boekt? Zijn zij wel opgestapt? 
Kunnen zij aangeven waar dat 
was? Wij hebben drie kwartier 
staan wachten en nu zegt men 
dat wij er niet stonden.
Bent u mee geweest, kunt u 
ons even bellen? 
Tel: 0297- 283757

Is dit de oplossing voor de starters? Jongeren zelf denken van niet

Gemeente gaat de eerste
zogeheten ‘containerwoningen’ 
bouwen in Vinkeveen
De Ronde Venen – Al jaren is de 
roep om betaalbare woningen voor 
starters luid te horen. Alle politieke 
partijen beloven keer op keer dat zij 
er voor gaan zorgen dat ze er ko-
men. Veel jeugd, en dan hebben we 
het over jongeren van tussen de 21 
en 35 jaar, verlaten de gemeente De 
Ronde Venen, omdat er voor hen 
(bijna) geen mogelijkheid is om aan 
een woning te komen.

Tenminste, een betaalbare woning. 
Velen van deze jongeren beginnen 
net. Huurwoningen zijn er al hele-
maal niet, wel op de vrije markt, 
en een student of net startend stel 
kan onmogelijk 500 of 600 euro per 
maand aan huur ophoesten. Een 
koopwoning, als ze er al zijn, is ook 
onhaalbaar met de prijzen die er in 
deze regio voor gevraagd durven te 
worden. Raadslid Emiel Hoogendijk 
vertelde het vorige week nog: 
Hij is  al jaren zo’n wachtende star-
ter. Staat al jaren ingeschreven. Is 
rond de 25 jaar. Is net afgestudeerd, 
heeft een goede fulltime baan, is 
raadslid (brengt ook boogveld in het 
laatje) en hij krijgt bij de bank niet 
meer hypotheek los dan 160.000 

euro. Daar koop je in De Ronde Ve-
nen geen woning voor.

Oplossing?
Zo’n twee en een half jaar geleden 
leek het erop dat er woningen voor 
de jongeren zouden komen. Alle 
raadsfracties, alle politieke partijen, 
beloofden het. Bezworen het bijna: 
“de komende vier jaar worden er 
1500 woningen gebouwd, waarvan 
zeker de helft voor starters”, zo ver-
klaarde Gemeentebelangen zelfs.
Maar... toen moesten er verkiezin-
gen komen, dat werd even vergeten. 
Beloftes, beloftes, maar daden, ho 
maar. Niets is er van terechtgeko-
men en niets komt er van terecht.
Er kwam plotseling een idee? Con-
tainerwoningen. We stoppen de 
starters gewoon in gestapelde con-
tainers. Kom nou toch mensen, dat 
meen je toch niet? Diverse jonge-
ren, die echt allang op een woning 
wachtten vroegen wij wat zij daar 
van vonden: “nou nee, bedankt. Dan 
blijven we liever nog wat jaartjes bij 
onze ouders wonen of we gaan dan 
in hemelsnaam maar naar elders, 
maar ik ga toch niet in zo’n piep-
klein containertje zitten.”

Ze komen
Toch komen ze er aan. De gemeente 
heeft een plan “en als alles zonder 
teveel bezwaren verloopt”, zo ver-
telde wethouder Roosendaal, “dan 
kunnen de eerste tien eind van dit 

jaar al bewoond gaan worden.” Ze 
komen dan voor vijf jaar – als proef 
– op het Kloosterplein in Vinkeveen.
In een brief die aan de omwonen-
den van het Kloosterplein is ge-
stuurd staat o.a: “Het Kloosterplein 
fungeert op dit moment als een par-
keerterrein, dat met name het zo-
merseizoen gebruikt wordt. Aan 
het eind van het Kloosterplein, in 
de Westelijke hoek, staat een tele-
foonzendmast. De wooneenheden 
(zo noemt het college de container-
woningen, red) worden zo dicht mo-
gelijk tegen de zendmast geplaatst, 
met de ingang aan de zijde van de 
N201. De woon-/slaapkamers kij-
ken uit op het zuidoosten.
De woningen zullen in twee lagen 
gebouwd worden. Omdat het pre-
fab-units zijn (waarin bouwvakkers 
bivakkeren tijdens een houwproject, 
red.) kunnen ze eenvoudig wor-
den gestapeld. Totale hoogte wordt 
6 meter, de diepte 8.5 meter en de 
breedte 16 meter. Er zullen hierdoor 
15 parkeerplaatsen verdwijnen.



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Stichting Match! 
de ronde venen 
voor maatschappelijk 
betrokken ondernemen 
de oprichting van Stichting Match! de ronde venen is een 
feit. op woensdag 16 april werden de statuten ondertekend. 
de stichting heeft ten doel maatschappelijk betrokken 
ondernemen te stimuleren. 

Eén van de activiteiten waar de stichting bij betrokken is, is de 
organisatie van de Beursvloer. Op de Beursvloer komen partijen samen 
om te handelen in kennis, klussen, menskracht en middelen. Komen 
beide partijen tot een afspraak dan is er sprake van een match, met 
voor iedereen meerwaarde. Bedrijven, instellingen, organisaties en 
stichtingen kunnen zo veel voor elkaar betekenen. Na de Beursvloer 
gaat de stichting zich richten op een (digitaal) vervolg, zodat het maken 
van ‘matches’ continu mogelijk is. De statuten van Stichting Match! 
De Ronde Venen werden ondertekend door dhr. W.H.R. van der Vliet 
(Rabobank Veenstromen) - voorzitter, dhr. J. van Schie (Edo Accountants) 
- penningmeester en mevr. C. Bunk (Hampshire Hotel Mijdrecht-
Marickenland) - secretaris en mevr. mr. M. van den Bos (Fanoy Forsthövel) 
- notaris. U kunt zich nog aanmelden voor de Beursvloer. De Beursvloer 
vindt plaats op 29 mei 2008, van 17.00-19.00 uur in Hampshire Hotel 
Mijdrecht-Marickenland. Stuur voor aanmelding een e-mail naar 
info@beursvloer-derondevenen.nl of kijk op de website voor meer 
informatie: www.beursvloer-derondevenen.nl. 

ondernemersloket 
vernieuwd
Met het vernieuwde ondernemersloket hoopt de 
gemeente de ronde venen de ondernemers nog beter 
van dienst te kunnen zijn. 

Het Ondernemersloket is een pagina op de gemeentelijke website 
speciaal voor (toekomstige) ondernemers. Het ondernemersloket 
is al vanaf oktober 2006 online, maar in de afgelopen twee jaar zijn 
de gebruikerswensen van ondernemers veranderd en hebben zich 
nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de Rondeveense economie. In 
overleg met de ondernemers is besloten een aantal wijzigingen door 
te voeren en nieuwe informatie op de pagina te zetten. Ten opzichte 
van de vorige versie is het Ondernemersloket overzichtelijker 
geworden. Daarnaast kan nu in het Ondernemersloket informatie 
worden gevonden over belangrijke lopende projecten, zoals 
de revitalisering van het bedrijventerrein. Maar er is ook 
achtergrondinformatie te vinden over de lokale economie, zoals het 
aantal bedrijven, vestigingslocaties, het aantal inwoners en actieve 
branches. Het vernieuwen van het Ondernemersloket is onderdeel 
van een project van de gemeente om de digitale dienstverlening van 
de gemeente te verbeteren. In het kader van dit project is het eerder 
mogelijk gemaakt om verhuizingen binnen de gemeente digitaal door 
te geven. Het Ondernemersloket is te vinden op de gemeentelijke 
website www.derondevenen.nl onder Loket De Ronde Venen, 
Ondernemersloket.

Gemeente De Ronde Venen: 
geen baan maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij 
zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele 
werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk 
verschilt onderling enorm van elkaar, maar we hebben allemaal 
één ding gemeen: wij zijn het gezicht van de gemeente en werken 
aan de kwaliteit van de lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze 
inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op 
zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk 
zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn belangrijk. En 
tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk in een leuke 
organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
-  een projectleider civiele techniek
-  een senior verkeerskundige
-  een aankomend beleidsmedewerker stedenbouw

Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze website 
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via (0297) 
291742. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom. Deze kunt u 
sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

MeningvorMende rAAdSvergAdering 
24 April 2008

informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 april 2008.

Agenda
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde 

agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG 10 april 2008.

beSluitneMende rAAdSvergAdering 
24 April 2008

informatie vergadering
Vergaderlokatie:  raadzaal
Van:  aansluitend aan meningsvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 april 2008.

Agenda
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2.  Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergaderingen 
 d.d. 27 maart 2008 en  31 maart 2008.
3. Akkoordstukken.
3a. Bezwaarschrift voorbereidingsbesluit bedrijventerreinen Mijdrecht 

en Vinkeveen (Raadsvoorstel nr. 0021/08).
 Naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een door 

de gemeenteraad genomen voorbereidingsbesluit voor de 
bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen, heeft de commissie 
bezwaarschriften geadviseerd dit bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in 
stand te laten. 

3b. Zendtijd Lokale Omroep (Raadsvoorstel nr. 0022/2008)
 Voorgesteld wordt het Commissariaat voor de Media te berichten 

dat de Vereniging Lokale Omroep de Ronde Venen kan worden 
aangemerkt als representatief voor gemeente De Ronde Venen 
en voldoet aan de eisen van de Mediawet. 

3c. De eerste kwartaalrapportage 2008. 
 (Raadsvoorstel nr. 0020/2008) 
 In een begrotingsjaar komt het voor dat budgetten bijgesteld 

moeten worden. In dit advies is een overzicht gegeven van de bij 
te stellen budgetten in het eerste kwartaal van 2008. 

3d. Definitieve kostenvaststelling openbaar onderwijs in de 
vijfjaarlijkse periode 2001-2005 (Raadsvoorstel nr. 0019/2008)

 Dit voorstel betreft de vijfjaarlijkse vaststelling van de kosten 
overschrijding openbaar onderwijs en de verhoudingsgewijze 
doorbetaling daarvan aan het  bijzonder onderwijs. De 
overschrijding valt lager uit dan waarmee rekening gehouden is.

Deze rubriek informeert u over 
de verschillende producten en 
diensten waarvoor u terecht 
kunt op het Servicepunt 
wonen, welzijn en zorg.

ik kan niet meer 
voor het eten 

zorgen... 
wat kan ik doen?

Bij het servicepunt kunt u 
terecht voor het aanvragen 
van koelverse maaltijden van 
stichting de Baat. Eenmaal 
per week, op woensdag, 
worden de maaltijden bij u 
thuisbezorgd. Zoveel als u 
wilt. U warmt de maaltijd op 
in de magnetron, wanneer 
het u het beste uitkomt. 
Heeft u geen magnetron 
dan kunt u ook deze huren. 
Elke week kunt u kiezen uit 
20 verschillende maaltijden. 
U kunt dus altijd eten wat u 
lekker vindt. De maaltijden 
kunt u wel 3 weken in de 
koelkast bewaren.

AAngepASte 
openingStijden 
geMeenteHuiS, 
AfvAlbrengStAtion, 
Servicelijn en 
KringKoop op 
KoninginnedAg, 
HeMelvAArtSdAg en 
bevrijdingSdAg

gemeentehuis
In verband met Koninginnedag, 
Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag 
is het gemeentehuis niet geopend 
van 30 april tot en met 5 mei. Op 
vrijdag 2 mei is het gemeentehuis 
uitsluitend geopend voor aangifte 
van geboorte en overlijden van 
10.00 tot 11.00 uur.

Afvalbrengstation
Op Koninginnedag (30 april), 
Hemelvaartsdag 1 mei en op 
Bevrijdingsdag 5 mei 2008 is 
het afvalbrengstation gesloten. 
Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei 
is het afvalbrengstation volgens 
de gebruikelijke openingstijden 
geopend tussen 9.00-12.00 en 
12.30-16.00 uur.

Servicelijn 
De Servicelijn is gesloten van 
woensdag 30 april tot en met 
maandag 5 mei 2008. Het boeken 
van een rit om grof huishoudelijk 
afval op te laten halen is in deze 
periode niet mogelijk. 

Kringloopwinkel Kringkoop
De winkel is op Koninginnedag 
(30 april) en Hemelvaartsdag 1 mei 
gesloten. Wel zal er een container 
open staan waar u uw overtollige 
vrijmarktspullen in kunt zetten. Op 
Bevrijdingsdag 5 mei is Kringkoop 
wel open.

boekenpret op alle 
kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen
voorlezen, iedereen weet dat het leuk is. Maar weten wij ook 
dat het zo belangrijk is? voorlezen heeft alles te maken met 
taal en taal hebben wij nodig in deze maatschappij. 

Uit onderzoek is gebleken dat het voor de taalontwikkeling van kinderen 
belangrijk is om vanaf jonge leeftijd voorgelezen te worden. Daarom 
wordt er vanaf het schooljaar 2007-2008 op alle kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen in de gemeente De Ronde Venen voorgelezen en 
gewerkt vanuit het taalstimuleringsprogramma Boekenpret. Twee maanden 
lang staat er een bepaald thema centraal en wordt er voorgelezen en 
geknutseld hierover. Het voorleesboekje wordt in een speciaal boekenpret 
tasje meegegeven naar huis zodat ook door de ouders voorgelezen 
kan worden. Vanuit de Lokale Educatieve Agenda worden de middelen 
hiervoor beschikbaar gesteld en coördineert de Openbare Bibliotheek dit 
programma.

Maandelijkse 
test 

proefalarm 
sirene

op maandag 
5 mei vindt er 

geen sirenetest 
plaats. 

de volgende test 
vindt plaats op 
maandag 2 juni 
om 12.00 uur.



Demmerik in 
Vinkeveen weer 
open voor verkeer
De reconstructie van de voormalige kademuur aan de 
Demmerik in Vinkeveen is op vrijdag 11 april afgerond. 
De weg is nu weer open voor al het verkeer.

De kademuur aan de Demmerik verkeerde in slechte staat. 
De laatste jaren zakte deze steeds meer weg in het water. Met 
als gevolg dat ook de weg en de daaronder gelegen kabels 
en leidingen steeds verder verzakten. Het verzakken van de 
kademuur is veroorzaakt doordat een merendeel van de ankers 
van de beschoeiing waren afgebroken. Gezien de leeftijd van de 
kademuur, die dateerde uit ± 1930 en de ernst van de schade, was 
de reconstructie noodzakelijk. Om te voorkomen dat de bestaande 
kabels en leidingen geraakt zouden worden, is er bij de reconstructie 
gekozen voor een stalen ankerloze damwandconstructie. Behalve de 
herstelwerkzaamheden aan de kademuur zijn ook de parkeervakken 
nieuw bestraat en is het wegdek opnieuw geasfalteerd. 

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een 
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website 
van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

23 ApRil 2008 t/M 25 ApRil 2008
Schaatsen op de eerste kunststof schaatsbaan
Kinderen kunnen schaatsen op de eerste kunststof schaatsbaan 
in Vinkeveen. Deze baan is uniek. Als je er op gaat staan is hij 
stroef, maar als je gaat schaatsen gaat hij steeds beter glijden. De 
kinderen moeten verplicht handschoenen dragen. Voor schaatsen 
wordt gezorgd (gratis). Het wordt op prijs gesteld als de kinderen 
zelf een helm meenemen. Heb je geen helm dan wordt daar ook 
voor gezorgd. Deze gelegenheid wordt  gratis aangeboden door 
medewerking van de KNSB, het Veenbad, Aannemingsmaatschappij 
Vobi, Richards Grondwerken en hotel/café ’t Meertje én natuurlijk 
door de belangeloze hulp van vele vrijwilligers. Voor extra informatie 
kunt u mailen naar ijsclubvios@gmail.com of bel naar Stefano, tel. 
06 44608092. Locatie: Tuinderslaantje in Vinkeveen (naast het 
Veenbad). Aanvang: Woensdag vanaf 12:00 uur, donderdag en 
vrijdag vanaf 15:00 uur tot 21:00 uur. Toegang: Gratis.

26 ApRil 2008 
tuinmarkt 2008 in Mijdrecht
H.V.M. Koopcentrum Mijdrecht. Locatie: Raadhuisplein (stukje 
Dorpsstraat). Aanvang: 09.00 uur tot 17.00 uur. Informatie: Tel. 
(0297) 25 43 20.

29 ApRil 2008 
Koninginnenacht vieren
In Immitsj zal Koninginnedag 2008 goed worden ingeleid. Buiten 
kun je kijken naar het bekende vuurwerk, binnen Immitsj gaat het 
helemaal los. Entree is € 7,- voor niet-AJOC Leden. Voor meer 
informatie, kijk op www.ajoc.nl Locatie: Immitsj aan de Windmolen 75 
in Mijdrecht. Aanvang: 21.30 uur.

30 ApRil 2008 
Koninginnedag 2008 
(Zie voor meer activiteiten en nadere informatie het 
programmaboekje dat huis-aan-huis verspreid is)
Vinkeveen
De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen organiseert weer de braderie  
op het nieuw aangelegde terrein van Zorgcentrum Zuwe Maria-
Oord, Herenweg 69 in Vinkeveen. Alle kramen komen daar te staan. 
Aanvang: 10.30-17.00 uur. Als vanouds, viert het Dorpshuis weer 
Open Huis voor een gezellig drankje vanaf 09.00 uur.  
Wilnis
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
55+ ochtend in de Schakel van 10.00 uur tot 12.00 uur: Het 
smartlappenkoor zal optreden. Onder het genot van een hapje en 
drankje kan worden gedanst. Kinderspelen in de Dorpsstraat en Café 
Maxima van 14.00 uur tot 17.00 uur. Dorpsfeest van 20.00 uur tot 
00.00 uur. 
Mijdrecht
Kermis (opening vrijdag 25 april om 19.00 uur), traditionele 
rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht van 08.00 uur tot 
13.00 uur. Sport- en Spelinstuif van 10.00 uur tot 16.00 uur op het 
terrein aan de Windmolen. Fiets em d’r In van 14.00 uur tot 16.30 
uur.  Attracties voor kinderen van 10.00 uur tot 15.00 uur op het 
BurgemeesterHaitsmaplein. Oranjefeest. Locatie: Raadhuisplein.
De Hoef
Kinderspelen en knutselen van 09.30 uur tot 12.00 uur, bij HSV. 
Ouderwets ringsteken; Inschrijven bij het HSV-terrein v/a 13.30 uur.
Koninginnedagconcert in de Janskerk
Zoals altijd heeft de bekende organist Martin Mans de muzikale 
leiding. Op veler verzoek zal de internationaal bekende pianist Jan 
Vayne ook dit jaar weer komen. Ook het mannenensemble “De 
Gouwestem” onder leiding van Martin Mans is van de partij. Als 
extra verrassing, omdat het dit jaar de 10de keer is dat het concert 
gehouden wordt, zal zangeres Petra Berger optreden. In verband 
met de verwachte drukte is het belangrijk op tijd aanwezig te zijn.  
U bent van harte uitgenodigd, maar: vol is vol! Locatie: Janskerk in 
Mijdrecht. Aanvang: 12.30 uur.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

tijdelijke afsluiting 
Zuwe in Baambrugge
Van 28 april t/m 11 mei 2008 zal de Zuwe in Baambrugge 
worden afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer zal worden 
omgeleid via de Rijksstraatweg en de N201. De afsluiting is 
nodig omdat de tunnel opnieuw wordt aangelegd. Dit zal in 
fasen plaatsvinden. Eerst zal het gedeelte onder de nieuwe A2 
worden gebouwd. in 2009 wordt het gedeelte onder de huidige 
A2 gebouwd. Naar verwachting is in 2010 de volledige tunnel 
klaar en zijn dan 2 x 5 rijstroken gereed.

BOuW- EN SlOOpAfVAl

Bouw- en sloopafval valt niet onder huishoudelijk 
afval. De gemeente is daarom niet verplicht dit afval te 
accepteren. Om de kleine doe-het-zelver toch tegemoet 
te komen bieden wij als extra service de mogelijkheid 
dat u per kalenderweek maximaal twee kruiwagens puin 
en een halve kubieke meter  bouw- en sloopafval naar 
het afvalbrengstation mag brengen. Als u een halve 
kubieke meter bouw- en sloopafval brengt, mag u in 
dezelfde week géén grof huisvuil meer brengen. Bouw- 
en sloopafval wordt niet tegen betaling opgehaald.

Hoe levert u het afval aan op het afvalbrengstation?
Voor het aanleveren van afval gelden regels over de hoeveelheid. U 
mag per kalenderweek de volgende hoeveelheden brengen:
•  Maximaal 2 kruiwagens puin.
•  Maximaal 2,5 m3 tuinafval.
•  Klein chemisch afval 
•  Maximaal 1 m3 (verkleind) grof huishoudelijk afval of
•  Maximaal 0,5 m3 bouw- en sloopafval. 
Het is de bedoeling dat u alleen uw eigen afval brengt. U kunt anders 
het risico lopen dat u de maximale hoeveelheden overschrijdt, 
waardoor u teruggestuurd wordt. Het afval wordt dan niet 
geaccepteerd (combinatievrachten van meerdere inwoners worden 
ook niet geaccepteerd).
Per kalenderjaar mag u maximaal vier autobanden aanbieden op het 
afvalbrengstation.

De volgende afvalstromen worden niet als grofvuil 
geaccepteerd, namelijk:
•  Afval dat een vlampunt heeft lager dan 100 graden Celsius;
•  Afval dat stankoverlast veroorzaakt;
•  Autowrakken en onderdelen;
•  Zand en grond;
•  Bituumhoudende dakbedekking.

Afsluiting Bruijnebrug in 
de Bovendijk in Wilnis
In de periode van 5 mei t/m 21 mei 2008 zal de Bruijnebrug in de Bovendijk 
worden afgesloten in verband met werkzaamheden. De werkzaamheden 
bestaan uit het vervangen van het asfalt op de beide bruggen en het 
vervangen van de voegovergangen. Tijdens de werkzaamheden zal de 
brug voor al het gemotoriseerde verkeer zijn afgesloten. Door middel van 
borden zal het verkeer worden omgeleid via Molenland, Burg. Padmosweg, 
P. Joostenlaan en de past. Kannelaan naar de N212. Voor fietsers en 
voetgangers zal het mogelijk blijven om tijdens de werkzaamheden de 
brug te benutten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. 
Jansen, tel. (0297) 29 17 47 of 06 543 270 71.

programma nationale 
Dodenherdenking 
4 mei 2008 
Mijdrecht
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.45 uur Verzamelen voor gemeentehuis
19.45-20.00 uur Luiden van de kerkklokken 
19.50 uur Stille tocht naar monument Dorpsstraat
19.58 uur VIOS speelt Last Post
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur VIOS speelt Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging door burgemeester Burgman en 
 gemeentesecretaris De Lange
20.20 uur VIOS speelt koraalmuziek
 Plaatselijk Octet zingt een Anthem uit de 
 musical Chess en het lied ‘Bring Him Home’ 
 uit Les Miserables
20.30 uur Einde herdenking: stille tocht terug naar 
 gemeentehuis

Vinkeveen
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur Betrekken erewacht door leden Scouting Groep 
 Vinkeveen bij monument
19.30 uur Koraalmuziek gespeeld door Brass Band 
 Concordia (opgesteld op trottoir tegenover 
 monument)
19.45 uur Vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan Kerklaan 
 naar monument hoek Heulweg/Herenweg
19.45-20.00 uur Luiden van de kerkklokken
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Brass Band Concordia speelt Wilhelmus
20.04 uur Kranslegging door wethouder Van Breukelen

Wilnis
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur Verzamelen nabij de Koningin Julianaschool,
 Stationsweg
19.45 uur Stille tocht naar verzetsmonument in de 
 Raadhuisstraat na aankomst bij monument 
 Koraalmuziek door Viribus Unitis (VU)
19.45-20.00 uur Luiden van de kerkklokken
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Na 2 minuten stilte en vlagceremonie zingen en 
 spelen twee coupletten van het Wilhelmus
20.04 uur Krans- en bloemlegging door de wethouders 
 Rosendaal en Dekker.
 Koraalmuziek door Viribus Unitis
20.08 uur Stille tocht naar kerkhof achter NH kerk
ca. 20.15 uur Op kerkhof speelt VU het Canadees volkslied 
 ‘O, Canada’ en tijdens de bloemlegging 
 (namens het Comité 40-45 Wilnis) 
 bij graven omgekomen bemanning.
ca. 20.20 uur Einde plechtigheid

De vlaggen zullen tot aan zonsondergang halfstok blijven hangen.

Riolering Vinkeveen 
in beeld
in verschillende kernen in de gemeente De Ronde Venen 
wordt er gewerkt aan het rioolstelsel. in Mijdrecht en 
Vinkeveen vindt dit niet op de gebruikelijke manier plaats. 

Hier wordt niet de weg opengebroken en het riool vervangen, maar wordt 
er gewerkt met een robot. Deze robot verkent eerst het riool, waarna het 
riool door middel van kunststof van binnenuit hersteld wordt, de zogeheten 
“relining” van het riool. Om de overlast van de rioolwerkzaamheden voor 
de inwoners zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente voor deze 
werkwijze gekozen. Het bedrijf Insituform beheerst deze innovatieve 
techniek en werkt in opdracht van de gemeente onder andere aan het riool 
in de Scholeksterlaan in Vinkeveen. Voor RTV Utrecht was deze bijzondere 
werkwijze aanleiding om er aandacht aan te besteden in een uitzending 
van Knooppunt Utrecht. Knooppunt Utrecht is een programma over 
mobiliteit en verkeersveiligheid in de regio Utrecht. Wethouder Jacques 

Dekker (Openbare Werken) en dhr. Brouwer (afdeling Civiel Technisch 
Beheer) lichten de werkwijze en de keuze voor relining toe. De uitzending 
van Knooppunt Utrecht is zondag 27 april van 11.30 uur ieder uur te zien 
op Regio TV Utrecht.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

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

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 104 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2008/0189 2-4-2008
 voorgeveldakvlak van de woning
Tymon v. Hiltenstraat 12 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2008/0203 9-4-2008
 voorgeveldakvlak van de woning

Mijdrecht
Genieweg 45, 55 Veranderen van twee bedrijfsunits door  Reguliere bouwvergunning 2008/0218 14-4-2008
 het realiseren van een verdiepingsvloer
Heemraadsingel 39 Vergroten van woonkamer/keuken Lichte bouwvergunning 2008/0215 11-4-2008
Molenland 6a Vergroten van een paardenstal Lichte bouwvergunning 2008/0228 17-4-2008
Oosterlandweg 23 Veranderen van buitengevels  Reguliere bouwvergunning 2008/0207 8-4-2008
 bedrijfsgebouw
Westerlandweg 13 Vergroten van een geitenstal Reguliere bouwvergunning 2008/0208 8-4-2008

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 143a Oprichten van een erfscheiding/ Lichte bouwvergunning 2008/0202 9-4-2008
 geluidsscherm in de voortuin
Baambrugse Zuwe 214 Oprichten van een orangerie/serre Reguliere bouwvergunning  2008/0197 7-4-2008
  fase 1
Groenlandsekade 31  Vernieuwen van een bijgebouw (achter) Reguliere bouwvergunning 2008/0201 9-4-2008
Herenweg 42 Veranderen en vergroten van een  Reguliere bouwvergunning 2008/0217 9-4-2008
 praktijkruimte in woonruimte fase 1
Herenweg 268 Vergroten van een woning door het vol  Lichte bouwvergunning 2008/0192  3-4-2008
 bouwen van een loggia en plaatsen van 
 2 dakkapellen

wilnis
Dijkgraaf 42 Veranderen van de voorgevel en  Lichte bouwvergunning 2008/0182 31-3-2008
 indeling begane grond

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

RECtIFICAtIE

In de Nieuwe Meerbode van 9 april 2008 is een fout geconstateerd. 
Onder het kopje Aanvragen bouwvergunning was vermeld: Hoofdweg 59 Mijdrecht, voor het vergroten van een overkap-
ping tot ruimte voor paardenboxen en opslag. Bouwnr. 2008/0180. Dit moet zijn: Hoofdweg 89 Mijdrecht.
 

BOuwpLANNEN

Met ingang van 24 april 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Schattekerkerweg  Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0073 A
(nabij Westerlandweg)  fase 1

Vinkeveen
Uitweg 25 Vernieuwen van kweekkassen Reguliere bouwvergunning 2007/0860 B
Winkeldijk 19a-R97 Plaatsen van een caravan Reguliere bouwvergunning 2008/0081 C

wilnis
Mijdrechtse Dwarsw. 21 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2007/0783 D
  fase 1

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, C en D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. 
Voor het bouwplan 2007/0860 wordt de mogelijkheid van inspraak geboden. De inspraakbijeenkomst wordt gehouden op 
vrijdag 16 mei 2008 van 09.30 uur tot 10.00 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht. Op verzoek van belanghebbenden kan 
een ander tijdstip worden afgesproken.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw ziens-
wijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze 
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken. 

BEKENDMAKING KONINGINNEDAG 2008 MIjDRECht

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
met ingang van 24 april 2008 tot en met 22 mei 2008 bij balie 9 en/of 10 in het gemeentehuis voor een ieder gedurende vier 

weken ter inzage ligt een ontwerpvergunning, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2005, 
het houden van het jaarlijkse Koninginnedag feest in Mijdrecht voor 2008 van vrijdag 25 april tot en met donderdag 1 mei 
2008. Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke beden-
kingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge 
bedenkingen bij balie 9 en/of 10 in het gemeentehuis.

BEKENDMAKING RAp EN RuIG 2008 VINKEVEEN

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
met ingang van 24 april 2008 tot en met 22 mei 2008 bij balie 9 en/of 10 in het gemeentehuis voor een ieder gedurende vier 
weken ter inzage ligt een ontwerpvergunning, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2005, 
het houden van de jaarlijkse RAP EN RUIG 2008 in Vinkeveen voor 2008 van zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 2008, in de 
kern Vinkeveen bij eiland 1 van onze gemeente. Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de termijn van 
de ter inzage legging schriftelijke bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, Postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij balie 9 en/of 10 in het gemeentehuis.

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Amstelhoek    
Mennonietenbuurt 104 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0189 17-4-2008
 voorgeveldakvlak

Mijdrecht
Communicatieweg 7 Veranderen van kozijnen in gevels Bouwvergunning 2008/0107 11-4-2008
Heemraadsingel 39 Vergroten van woonkamer/keuken Bouwvergunning 2008/0215 17-4-2008
Hofland 17, 19 Oprichten van een woning (achter) Bouwvergunning 2007/0778 14-4-2008
Veenweg, Vermogenweg Oprichten van een zwembad, healthclub 
 en commerciële voorzieningen (nabij) Bouwvergunning fase 1 2008/0045 17-4-2008

Vinkeveen    
Achterbos 99a Geheel vernieuwen van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0162 15-4-2008
Demmerik 70 Veranderen van een winkel in apparte- Bouwvergunning 2007/0568 10-4-2008
 ment en realisatie tuinmuur en berging
Groenlandsekade 65 Oprichten van een brug  Bouwvergunning 2007/0759 14-4-2008
Molenkade 3 Vernieuwen van bestaande  Bouwvergunning 2008/0154 17-4-2008
 fietsleunhekken bij de entree van 
 Winkelpolder (nabij) 
Arkenpark  Oprichten van een schoeiing en steiger Bouwvergunning 2007/0715 10-4-2008
De Plashoeve 32
Proosdijland 14 Vergroten van een berging Bouwvergunning 2008/0186 17-4-2008

Wilnis
Herenweg 239 Vergroten van de woning met een erker Bouwvergunning 2008/0003 17-4-2008
Wagenmaker 99 Veranderen van interne aanpassingen  Bouwvergunning 2008/0114 10-4-2008

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

KApVERGuNNINGAANVRAGEN

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen   

De hoef   
Oostzijde 61a ( achter gymnastieklokaal ‘De Springbok’) 8 diverse bomen instabiliteit, slechte verankering wortels

Mijdrecht   
Bozenhoven ( achter nr. 110) 1 es dunning

wilnis
Zeelt ( tegenover nr. 20) 1 kastanje slechte conditie

De aanvragen liggen van 23 april tot 7 mei 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties 
zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

 VERGADERING ADVIESCOMMISSIE VOOR hEt OuDERENBELEID

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid vergadert op maandag 28 april 2008. Belangstellenden zijn van harte welkom 
de vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in vergaderkamer 5 in het gemeentehuis. 
De agenda ziet er als volgt uit:
1.  Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Spreektijd bezoekers 
4. a. Vaststellen verslag vergadering 31 maart   2008
 b. Zaken n.a.v. bovengenoemd verslag
5.  Afhandelinglijst vergadering 31 maart 2008
6.  Ingekomen en uitgegane post
7.  Bijgewoonde vergaderingen
8.  Reacties vanuit de rondzendmap
9.  Rondvraag
10. Sluiting

Waar Niet waar

Elke oplossing begint met onderzoek.

Genezing van diabetes type 1
komt steeds dichterbij.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen Herenweg 129, 
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297-
263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

   Goed geschoten...

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

Dit was een plaatje waard
Mijdrecht - Van mijn  man kreeg ik 
voor mijn verjaardag een beeld cadeau 
voorstellende een vogel die zijn    vleu-
gels  uitslaat  om  ze te laten drogen.  
Twee dagen later keek ik uit 
het raam en tot mijn verbazing 
stond er een  echte aalscholver 
op de steiger die nog geen  twee 
meter bij het beeld vandaan  
ook zijn vleugel aan het drogen 
was en regelmatig omkeek naar het 
beeld. Wat zal het beest gedacht heb-
ben? Ik vond het erg uniek en genoot 
er echt van. 

Mevr. Van der Helm, Mijdrecht

Wat doet het bestuur 
toch met deze kerk?
Uithoorn – Deze week ontving onze redactie deze foto’s en tekst van de 
familie Keunen uit Uithoorn.  Zij wonen tegenover de (nog) prachtige 
monumentale kerk in de Schans. Met lede ogen zien zij wat er mee 
gebeurt. Zij schrijven: 
 “Ik wil alleen spreken tegen mensen met historisch besef. De kerk in de 
Schans is ruim honderd jaar geleden gebouwd en heeft heel lang vooral 
voor gelovige mensen alles betekend. Nu zie je het verval van erfgoed 
waar ik nu ook te maken mee krijg. Mijn familie en ons bedrijf zijn in 1966 
hier neergestreken, we hebben hier altijd met plezier gewoond. Het is nu 
zo erg dat de strijd word uitgevochten voor mijn deur. Als u naar de foto's 
kijkt die zijn gemaakt, zal het u wel duidelijk zijn."

Het hele jaar zomers leven
Regio - Eindelijk is het lente. De ka-
le boel in de tuin, die niemand vrolijk 
maakt, is aan het veranderen door 
de uitlopende bloembollen en bloe-
sems.  
Geen wonder dat steeds meer men-
sen de behoefte hebben een serre 
aan hun woning te bouwen. Naast 
de luxe van een groter woonopper-
vlak, is de serre ook een heerlijke 
plek om in alle seizoenen van de 
tuin te genieten zonder last te heb-
ben van weersinvloeden. De serre-
bezitter geniet vier seizoenen lang 
van een zomerse leefomgeving.

Verhuizen
U woont naar uw zin op uw ver-
trouwde plek, in een leuke buurt, 
met aardige buren. Dan is verhuizen 
geen optie. In ons land wordt een 
nieuwe trend gezet, namelijk uitbrei-
ding van de woning met een serre of 
aanbouw. Voor een groter en mooi-
er huis hoeft u niet te verhuizen. Bij-
komend voordeel is: dat een vergro-
te woning in waarde stijgt, dus een 
rendabele investering voor de toe-
komst.

Een serre
Gezinnen waar beide partners/ou-
ders werken en een carrière op-
bouwen vormen tegenwoordig een 
meerderheid. De vrije tijd, die zo-
veel mogelijk bij elkaar wordt door-
gebracht, is des te kostbaarder ge-
worden. Thuis is dan ook de favorie-

te plek, een veilige haven waar men 
alle stress van zich af laat glijden. 

Ontwerp 
Wie met het plan van een serre of 
aanbouw rondloopt moet met zijn 
idee naar een ervaren serrebouwer 
toestappen, die ook serres in zijn 
showroom heeft staan en over een 
referentielijst beschikt. Bovendien 
wil men precies weten waar men 
aan toe is, wat er zo al komt kijken 
en hoe de woning in zijn nieuwe 
vorm er zal uitzien. Ook de zo gehe-
ten ‘tussenwoning’ is steeds meer in 
trek om een uitbreiding met een ser-
re te realiseren. Voor iedere woning 
is een ongekend aanbod in vormen, 
stijlen, afmetingen en kleuren.

Specialisten
STIJL 2000 heeft een stappenplan 
ontwikkeld dat alle wensen en mo-
gelijkheden voor een serre of uit-
bouw op een rijtje zet. Door de bun-
deling van de ervaren adviseurs 
van STIJL 2000 en de bouwkundi-
ge kennis en expertise van het ei-
gen Bouwbedrijf Bovenland is iede-
re koper verzekerd van een eindpro-
duct dat zorgt voor een uitbreiding 
van het wooncomfort.
  
Wilt u meer weten? Kom dan kij-
ken in de showroom van STIJL 2000 
Nieuwkoop, Energieweg 30 (Indu-
striepark) Meer informatie: 
www.stijl2000.nl

Nog meer spektakel op 
het AJOC Festival

Mijdrecht - Al eerder maakte de or-
ganisatie van het AJOC Festival en-
kele activiteiten bekend die op het 
programma staan tijdens de spek-
takeldag op tweede pinksterdag. Nu 
het AJOC Festival steeds dichter-
bij komt maakt de organisatie nog 
meer activiteiten van de spektakel-
dag bekend.
Het illusieduo Manro & Lois zullen 
binnen in de show een daveren-
de illusie show neerzetten. Zij ne-
men iedereen mee op een magi-
sche reis in een wereld vol met illu-

sies. Daarnaast zal er een reptielen-
show plaatsvinden. Ferry Torrez pakt 
uit met onder andere wurgslangen, 
krokodillen en ook de vogelspinnen 
zullen niet ontbreken.
Buiten is natuurlijk ook van alles te 
beleven voor jong en oud. Voor de 
allerjongsten zijn er allerlei spring-
kussens en draaimolens neergezet. 
De kinderboerderij zal ook aanwezig 
zijn. Hier kunnen de kleintjes de die-
ren aaien en met ze op de foto.
Voor de wat oudere waaghalzen 
worden allerlei uitdagingen opge-

steld. Bijvoorbeeld de Saltro-4 tram-
poline. Maar liefst veertig personen 
kunnen zich tegelijk vermaken in 
deze Spider Web. Dan is er ook nog 
de super survivalbaan. Een baan 
met een afmatrace én een obsta-
kelmuur. Deze spektakeldag mag je 
dan ook zeker niet missen!!
Voor maandag 12 mei zijn er geen 
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar. Maandag 12 mei betaal je 
6,00 euro entree bij het festivalter-
rein. Kinderen onder de 12 jaar heb-
ben gratis toegang. Zorg dat je er-

bij bent! 
Ook zijn er voor vrijdagavond 9 mei 
en zondagavond 11 mei nog enke-
le kaarten beschikbaar. Heb je nog 
geen kaart? Bestel deze zolang het 
nog kan via de website 
www.ajoc.nl  Wees er snel bij, want 
ook deze kaarten vliegen de deur 
uit! 
Op vrijdagavond 9 mei treden Moke, 
Alain Clarke, en Jan Smit in concert 
op. Op zondagavond natuurlijk de 
Golden Earring met dit jaar de band 
Leaf in het voorprogramma.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties

kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende 
feestdagen, woensdag 30 april 
Koninginnedag en donderdag 
1 mei Hemelvaartsdag, komt de 
Nieuwe Meerbode eenmalig op 
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 

Voorstelling ‘Reis om de 
wereld’
Regio - Op dinsdag 15 april, woens-
dag 16 april en vrijdag 18 april 
mochten alle kinderen van de groe-
pen 3 en 4 van de Uithoornse ba-
sisscholen onder schooltijd naar de 
grote witte tent op het terrein van 
kunstencentrum de Hint komen om 
een echte theatervoorstelling mee te 
maken. Het Amsterdamse jeugdthe-
atergezelschap Stuiter speelde acht 
maal ‘Reis om de wereld’, een leu-
ke meespeelvoorstelling waarin met 
een reismachine een reis om de we-
reld werd gemaakt. De uitvinder Fox 
moest voor een weddenschap be-
wijzen dat het echt kan, in 50 minu-
ten de hele wereld over! Het meis-
je Aouda reisde met hem mee om te 
controleren of hij wel echt in al die 
verre, vreemde landen kwam. Sa-
men streken ze neer in Afrika, Azië, 
Midden-Amerika en Noord-Ame-
rika, en hadden steeds leuke ont-
moetingen met de plaatselijke be-
woners. De kinderen konden mee-

doen met liedjes en dansjes die ze 
vantevoren met hun eigen juf of 
meester hadden ingestudeerd. Nét 
op tijd waren Fox en Aouda weer te-
rug bij de reisclub waar de wedden-
schap was bedacht. Hoewel er heel 
wat strijd was tussen de twee reis-
genoten, vonden ze elkaar uiteinde-
lijk nog best aardig ook, en het lijkt 
erop dat de reismachine nu gebruikt 
gaat worden voor een langere we-
reldreis van die twee...
Na de voorstelling was er nog een 
pakje sap en toen konden de kinde-
ren weer op terugreis naar school.
Deze voorstelling werd aan de kin-
deren aangeboden door de werk-
groep Kunst en Educatie. De-
ze werkgroep heeft als streven de 
basisschoolleerlingen in contact te 
brengen met professionele kunsten. 
Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkhe-
den voor workshops schilderen of 
toneel op school of een bezoek aan 
het Fort.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Nóg een SOS school in Nepal
Zoals verleden jaar al in deze rubriek werd bericht bouwt SOS ook in de 
Chitwan, een wat zuidelijker deel van Nepal, een school voor de allerarmste 
kinderen. Ook deze school werd door mij bezocht, samen met onze samen-
werkingspartner Lajali van de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) te 
Kathmandu.
De reis ging per piepklein vliegtuig van Kathmandu naar Chitwan ( alle 
kosten die worden gemaakt zijn voor eigen rekening van de SOS bestuurs-
leden!). Zo’n vliegtuigje zwenkt door de dalen tussen de bergtoppen: een 
heel speciale ervaring. Bij het vliegveldje stond een auto klaar om ons verder 
te vervoeren. 
Lajali en ik hadden een hele avond alle tijd om eens goed bij te praten over 
alle problemen waar je mee te maken krijgt in de  ontwikkelingssamenwer-
king met een van de armste landen van de wereld.
De volgende dag gingen we op bezoek bij de Shree Bhanu School in Chit-
wan. Deze school is tweelingschool met de Driehuisschool in Mijdrecht. Van 
de Driehuisschool had ik een stapel door de leerlingen gemaakte tekenin-
gen meegekregen evenals foto’s die gemaakt zijn op de actiedagen van de 
school. En last but not least een symbolische cheque ter waarde van 
560,52 euro voor de inrichting van de school in Chitwan.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Ooooh, nee hè...
brandnetels!!!!!

Het is genieten in 
de natuur, nu alles 
begint uit te lopen. 
Het frisse groen 
in de bermen 
en de tuinen 
schiet omhoog. 
Speenkruid is 
alweer over zijn 
hoogtepunt heen 
en de Paarse 
dovenetel begint 
aan zijn bloei. 

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Aalscholver, poes, E.K.H., lapjes, kleur-
 stelling, wit van onderen, rood met zwarte vlekken op rug.
 Roepnaam Toos, 2 jaar oud. Chipnr. 528210000920990.  

Gevonden:
- Mijdrecht omgeving Industrieweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart  
 met witte sokjes (06-17515133).
- Waverveen, omgeving Waver 5, lapjespoes, E.K.H.
 (asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Kerkweg, hond, Spaniel-achtige
 Engelse springer, wit met bruine vlekken, normaal postuur,
 blauwe halsband. (asiel Amstelveen).
- De Kwakel, Noortmanlaan, hond, Pekinees, kleur bruin.
 (asiel Amstelveen).

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Nog een paar weken en 
de slootkanten sieren zich 
weer met het witte kant van 
Fluitenkruid. En hoe is het in 
de tuin ? Mijn Judaspenning 
staat op het punt van bloeien 
en het Longkruid ontvangt de 
prachtige dikke Tuinhommel 
bij zijn lila bloemen.
En dan het Voorjaars-
helmkruid…… dat bloeit 
prachtig lichtgeel. Even heb 
ik getwijfeld om de column 
te wijden aan deze statige 
voorjaarsbloeier of aan het 
onderwerp dat nu de titel 
siert.
Want tussen al dat frisse 
groen en die heerlijke 
voorjaarsbloeiers prijken in 
mijn tuin ook de verse   scheuten 
van de Grote brandnetel. Ik sta 
niet te juichen als ik ze zie maar 
ik laat wel wat staan…..ze 
komen bij mijn buren vandaan, 
want die heeft  een veldje met 
van allerlei wilds. Iets te wild 
voor mij maar een smakelijk 
welkom voor veel insecten 
en daardoor voor insecten-
etende vogels en vleermuizen 
en libellen… dus houen maar 
zo, buurman. Vanuit mijn 
tuin zijn er judaspenningen 
overgewaaid. Alstublieft, 
buurman. Ik geniet ervan 
mee vanachter de heg. 
Maar die Grote brandnetel 
wil ik ook even houden op 
dat ene plekje. Ik denk dan 
aan de Kleine vos, een van 
onze mooie vroegvliegende 
dagvlinders, die juist op 
jonge brandnetels hun eieren  

leggen en waar de rupsen op 
leven. Vandaag zag ik al een 
rups op de brandnetelscheuten 
in mijn tuin. De Kleine vos 
houdt vooral van deze plant 
als hij groeit op droge plaatsen 
in de volle zon. Andere 
‘brandnetelvlinders’, zoals de 
prachtige Vanessa atalanta, 
voor ons gewoon atalanta 
(de wetenschappelijke naam 
is iets poëtischer), heeft liever 
volwassen brandnetels op 
natte tot vochtige plaatsen 
in de volle zon. Ook voor de 
Gehakkelde aurelia is de 
Grote brandnetel een van de 
waardplanten. En laten we de 
Dagpauwoog niet vergeten. 
Met de donkergekleurde 
ondervleugel, maar kijk uit als 
ze openklappen: er verschijnen 
dan vervaarlijke paarsblauwe 
ogen en andere prachtige 
kleuren. De rupsen van de 
Dagpauwoog houden vooral 
van brandnetels die groeien 
op vochtige, halfbeschaduwde 
plaatsen. 
Zo zou het eigenlijk 
nodig zijn om diverse 
brandnetelbiotoopjes in je tuin 
te hebben. Ik hou het maar 
even bij die ene pol, die zo 
aardig vanonder de heg met 
mijn buren vandaan komt 
piepen. En laten we met zijn 
allen hopen op een mooi 
vlinderjaar.

Een groet van Elza Vis,
iVN-natuurgids en 

vlinderliefhebber en nog 
veel meer.…

Albert Heijn Jos v.d.Berg 
naar ‘Valencia’
Uithoorn - Ieder jaar is er een reis 
te winnen binnen de Albert Heijn 
winkels. Afgelopen jaar is dit ge-
beurd op de deli/kaasafdeling Am-
stelplein Jos v.d. Berg. Het ging dit 
jaar om de tapas die nieuw is bin-
nengekomen in het assortiment. 
Wie de meeste omzet had in bepaal-
de weken zou in aanmerking komen 
voor een reisje met 2 personen naar 
Valencia. Begin januari kreeg Albert 
Heijn Jos v.d. Berg het bericht dat 
zij tot de beste winkels behoorden 
en zij kregen dus een 3 daagse reis 
aangeboden. Dag 1: 28 maart was 
het dan zover, dat Yvonne van der 
Linde en Henny Bordes drie dagen 
werden verwend in Valencia. 
“Om 07.00 uur moesten we op Schip-

hol zijn om de tickets te mogen ont-
vangen. We gingen in totaal met 
nog 44 andere winkels. Dus totaal 
88 mensen en ook nog 22 mensen 
van het hoofdkantoor. Het vliegtuig 
had helaas anderhalf uur vertra-
ging. Het was twee uurtjes vliegen 
en geland op Valencia met een tem-
peratuur van 22 graden en veel zon. 
Eenmaal daar aangekomen, werden 
we door twee bussen opgehaald en 
werd er geluncht met natuurlijk de 
heerlijke tapas. Nadat we geluncht 
hadden hebben we een tochtje ge-
maakt op de binnenmeren van Va-
lencia. Lekker even ontspannen en 
kennisgemaakt met de andere col-
lega’s. Na dit boottochtje is er een 
rondtoer gemaakt door de hoofd-
stad van Valencia. Wat een mooie 
stad! Daarna zijn we met de bus af-
gezet bij ons hotel, en konden hier 
even bijkomen van alle indrukken 
en de reis. We gingen in de avond 
om 20.30 uur naar een Spaans res-
taurant om ons tapas-diner te mo-
gen nuttigen. 
En ook dit was weer helemaal ge-
weldig: met drie mannen, die mu-
ziek kwamen maken aan je tafel, 
lekker een wijntje erbij en de sfeer 
zat er goed in. Toen gingen we weer 
met zijn allen terug met de bus 
naar ons hotel en zijn daarna nog 
met zijn allen naar een kroeg ge-
weest tot 01.00 uur. Dag 2: na een 
lekker nachtje te hebben geslapen 
en een heerlijk ontbijtbuffet zijn we 
in de ochtend naar een overdek-
te en deels open markt geweest. 
Heel veel verse producten had je 
daar en we mochten daar ongeveer 
twee uur rondlopen en in de stad 

zelf. Na lekker gewinkeld te hebben 
moesten we op onze verzamelplaats 
weer terug zijn en gingen we naar 
onze tapas-lunch. Erg lekker ook 
midden in de stad was dit restau-
rant. Na lekker gegeten te hebben 
zijn we in 11 groepen verdeeld om 
per fiets de stad te gaan bezichti-
gen met een gids. Dit was ook erg 
interessant. Hele mooie moderne 
gebouwen, maar ook mooie histo-
rische gebouwen gezien. Toen zijn 
we teruggefietst naar ons hotel en 
hebben we nog eigen tijd gekregen 
om te winkelen vlak bij het hotel. 
Om 20.30 uur gingen we weer met 
de bus naar een Spaans restaurant 
met mooie dames en heren die mu-
ziek maakten en echt Spaans gin-

gen dansen bij het avondeten. Dit 
keer was het in een groot landhuis.  
Ook weer heerlijk gegeten en het 
was weer erg laat. We gingen weer 
met de bus terug naar ons hotel en 
waren om 00.30 uur weer terug. Dit 
keer ging de helft maar mee naar 
de kroeg.  Dag 3: Uitslapen konden 
we heerlijk!!! Lekker weer een ont-
bijtbuffet en uitchecken, en op naar 
een ritje langs de kust van Valencia. 
Het was inmiddels al 24 graden met 
veel zon. Veel te mooi weer om weer 
in de bus te gaan. Maar we gingen 
nu een klein uurtje weg met de bus 
naar een presentatie van de Serra-
no ham die uit Spanje komt. Erg in-
teressant om te zien hoe onze ham 
gesneden en verpakt wordt. 

Lekker vers
We konden de Serrano ham ook 
proeven, erg lekker vers van het 
mes. Hierna gingen we weer in 11 
groepjes Paella in de buitenlucht 
maken en dat was ook meteen ons 
avondeten. Na deze heerlijke maal-
tijd zijn we in de bus gestapt om van 
Valencia naar Alicante te rijden en 
daar het vliegtuig naar Schiphol te 
pakken. We zijn om 21.00 uur ver-
trokken vanuit Alicante en om 23.30 
uur geland op Schiphol. Dit was een 
reis om niet gauw te vergeten. 

Wij bedanken Jos van den Berg dat 
wij, Yvonne van der Linde en Hen-
ny Bordes, naar Valencia mochten 
en zullen zeker onze verhalen en fo-
to’s delen met de rest van ons team. 
Want zonder de rest van ons team 
hadden we dit nooit bereikt!” Aldus 
Yvonne en Henny.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties

kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende 
feestdagen, woensdag 30 april 
Koninginnedag en donderdag 
1 mei Hemelvaartsdag, komt de 
Nieuwe Meerbode eenmalig op 
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt.
Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 

mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 
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Argon F3 kampioen !!!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was het zover, de kampioenswed-
strijd stond op het programma.
Na de mooie overwinning van 7-
0 vorige week op concurrent Was-
meer, was het vandaag Huizen F2 
dat op bezoek kwam aan de Hoofd-
weg. Één punt zou genoeg zijn om 
de titel binnen te halen, maar we 
waren gewaarschuwd,de uitwed-
strijd tegen Huizen eindigde twee 
weken geleden in een 2-2 gelijk-
spel. Vanaf het beginsignaal van de 
scheidsrechter een goed spelend 
Argon dat meteen de aanval koos. 

Met mooi samenspel werd het al 
vroeg in de wedstrijd 1-0. Ook de 2-
0 liet niet lang op zich wachten. Toen 
het voor rust ook nog 3-0 werd, kon 
de champagne uit de koelkast ge-
haald worden. Althans zo leek het. 
Huizen kwam vroeg in de tweede 
helft terug tot 3-1. Dit was natuur-
lijk niet de bedoeling en direct vanaf 
de aftrap werd het 4-1. Toch kreeg 
Huizen wat kansen en uit één daar-
van wisten zij de 4-2 te scoren.Met 
nog tien minuten te spelen deed ie-
dereen weer een stapje meer en 
zo konden we met enkele prachti-

ge aanvallen nog driemaal scoren, 
eindstand 7-2. Na het eindsignaal 
barstte het feest los en de inmiddels 
koude champagne kon ontkurkt 
worden. De mannen van de F3 kre-
gen allemaal een kampioensmedail-
le uitgereikt en onder het genot van 
een lekker patatje klonk het “We are 
te champions” door de kantine.
 
Bas,Tygo,Sven,Ugur,Jimmy,Niels,D
ario,Ryan,David, trainers Jeroen en 
Raymond en leider Hans, allemaal 
gefeliciteerd met dit prachtige re-
sultaat !!

Sportief VLC een geslaagd 
festijn

Mijdrecht - Dinsdag 15 april werd 
het “sportdag seizoen” op het Veen-
landen college geopend met de 
sportdag voor de leerlingen van 
klas 2. Naast het verplichte onder-
deel volleybal konden de leerlingen 
kiezen uit vele sporten, zodat ze de 
overige twee tijd blokken naar har-
tenlust hun favoriete  sport konden 
beoefenen. 
Hockey op de prachtige kunstgras 
velden van HVM, voetbal bij Argon, 
het wereld beroemde spel Tsjoekbal, 
streetball of boksen onder begeleii-
ding van Ruud van der Helm en niet 
te vergeten de Braziliaanse vecht-
sport, verpakt in dansante bewegin-
gen, Capoeira. Alles was mogelijk.
Of het nu om een introductie in een 
sport ging dan wel een toernooi 
vorm, de 275 leerlingen vermaakten 
zich uitstekend tijdens deze prach-
tige dag.

Jongens Molenlandschool 
kampioen
Mijdrecht - “ Vorige week woens-
dag mochten de jongens van groep 
7 & 8 uit de Ronde Venen strijden 
om de titel Kampioen Schoolvoetbal 
2008 op de velden van Hertha. De 
jongens van de Molenlandschool 
hadden ingeschreven voor de elftal-
lencompetitie en waren ingedeeld 
bij Willespoort en de Jozefschool. 
De eerste poulewedstrijd tegen
Willespoort werd met 3-0 gewon-
nen. In de tweede wedstrijd werden 
de doelpunten voor de laatste mi-
nuut bewaard. Eerst scoorde de Jo-
zefschool 1-0 maar in echt de aller-

laatste seconde wist Molenland er 
nog een gelijkspel uit te slepen. Met 
dit resultaat ging Molenland door 
naar de winnaarspoule samen met 
de Proostdijschool en de Beatrix-
school.
 In een hele spannende en gelijkop-
gaande wedstrijd wisten Molenland 
en Proostdij allebei 1 keer te scoren: 
1-1 dus. In de wedstrijd hierna won 
Proostdij met 1-0 van de Beatrix-
school. Voor Molenland betekende 
dit dat er in de laatste wedstrijd met 
2 doelpunten verschil gewonnen 
moest worden van de Beatrixschool. 

De jongens lieten de vele meege-
reisde fans lang in spanning maar in 
de 10e minuut wist Molenland ein-
delijk 1 van de kansen te verzilve-
ren. Deze stand zou een strafschop-
penserie tegen Proostdij betekenen, 
maar daar liet Molenland het niet 
op aankomen. Vlak voor tijd werd 
er werd nog een keer gescoord en 
met de

eindstand van 2-0 mochten de Mo-
lenland-jongens vol trots de beker 
en wisselbokaal in ontvangst ne-
men.“

Vinkeveen -  Op zaterdag 19 april 
2008 vierde de badmintonvereniging 
de Kwinkslag haar 35 jarige verjaar-
dag. Dit werd gevierd door middel 
van een groots opgezet badmin-
ton toernooi voor de jeugd, de se-
nioren, oud leden en hun metgezel-

len. In totaal hadden zich 72 deel-
nemers zich opgegeven. Na de ope-
ningswoorden van de voorzitter Leo 
Driebergen nam de wedstrijdleiding 
onder aanvoering van Marco Wint-
houwer het heft in handen en leid-
de het toernooi in een fantastisch 

spektakel. Oud, jong, partner en of 
genodigde speelden ieder een 5 tal 
dubbel mixen. Dit bleek een fantas-
tische greep, want waar vele dach-
ten, dat ze het niet meer zo goed 
konden (na vele jaren), bleken wa-
re winnaars. 

Kwinkslag viert zijn 
35 jarige jubileum met 
spetterend tournooi !!!

De sfeer was uitstekend en het 
wedstrijdschema werd goed strak in 
de hand gehouden.  Om 4 uur wer-
den de laatste wedstrijden gespeeld 
en aansluitend werd aan de bar en 
de ontvangstruimte van de Boei het 
feest voortgezet met een hapje en 
een drankje. Rond half 5 werden de 
prijzen uitgereikt aan de winnaars. 

Ook na de prijsuitreiking bleef het 
nog lang gezellig. Dit zegt ook al-
les over de sfeer binnen deze bad-
mintonvereniging. De perfecte or-
ganisatie van het toernooi was in 
handen van Nel Kok, Ans Brandste-
der, Harry Kuiper en Marco Wint-
houwer beide zijn al jaren zeer ac-
tieve leden van vereniging. Zij heb-

ben dan ook wederom bewezen, dit 
perfect te kunnen organiseren, alles 
was succesvol verlopen. Kortom het 
was een sportief en gezellig evene-
ment wat voor herhaling vatbaar is. 
Badmintonvereniging de Kwinkslag 
werd op 16 april 1973 opgericht en 
is al jaren een zeer actieve vereni-
ging in Vinkeveen.

Real Madrid CSW Kampioen
Wilnis - Zaterdag 19 april 2008 was 
de laatste wedstrijd van Real Madrid 
bij CSW tegen Galatasary.  De man-
nen van Real Madrid gingen gelijk 
in de aanval. De 1-0 werd al snel ge-
maakt door  Max Oliemans.  Doordat 
de keeper van Galatasary niet goed 
uittrapte kwam de bal bij Niels Nij-
huis terecht die  de bal van afstand 
mooi inschoot 2-0. De 3-0 kwam na 
diverse passeer bewegingen van 
Max Bras. Wat waren de Spanjaar-
den met zijn allen weer goed aan 
het voetballen. Voor de rust maakte 

Max Oliemans nog de 4-0. In de rust 
kregen de voetballers van Real Ma-
drid weer stukjes mandarijn van de 
coach Cock Bras. 

De mandarijnen die elke wedstrijd 
afkomstig waren van de Groentehal 
Kok te Vinkeveen gaven de man-
nen genoeg energie om weer door 
te gaan. Na de rust werden er nog 3 
doelpunten gemaakt door Real Ma-
drid. Na het eindsignaal zijn de ech-
te kampioenen bekend de mannen 
van Real Madrid. Max Oliemans, 

Max de Haan, Max Bras,  Daan 
Kwast, Tim en Lars van de Horst, 
Robin Eikelboom, Niels Nijhuis en 
de super coach Cock Bras van har-
te gefeliciteerd met het behalen van 
jullie kampioenschap. In hun kampi-
oenshirts heeft Real Madrid de Uefa 
Cup en hun medailles opgehaald. 
Vol trots liepen de mannen als team 
met de grote beker een ere rond-
je buiten rondom het veld. Jongens 
nogmaals van harte gefeliciteerd en 
volgend seizoen weer veel voetbal 
plezier bij CSW.
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Regio - “Het is niet zulk mooi weer als af-
gelopen jaar”, vertelde Reinald van Zijl, di-
recteur van de Hint, bij de open dag “maar 
aan de andere kant gaat het erom dat kin-
deren de gelegenheid krijgen om een muz-
iekinstrument in hun handen te nemen en te 
voelen en mee te maken hoe dat klinkt.” In 
de grote tent op het terrein kon je genieten 
van verschillende voorstellingen. Zoals nu al 
traditie werd begonnen met het Harmonie 
Fanfareorkest. Maar allereerst opende Re-
inald officieel de open dag. “Een instrument 
bespelen is leuk, maar samenspelen is hele-
maal fantastisch.” De blokfluitgroep, die apart 
stond opgesteld, was toch wel een beetje 
nerveus want zij moesten een paar stukken 
solo spelen en dat is natuurlijk best wel eng. 
De overige leden van het orkest zaten zo op 
het oog tenminste rustig af te wachten tot 
hun dirigent het startteken zou geven. Het 
waren allemaal kleine stukjes en begonnen 
werd met dancing recorder. 
Een toepasselijke naam want recorder betek-
ent blokfluit. Eerst was er een mars, vervol-
gens een stukje wals en daarna een samba. 
Het volgende nummer was bekend, namelijk 
the ‘Lion sleeps tonight’ en als afsluiting een 
lekker swingend stuk. Tijdens de fluitsessies 
werden nog even instructies toegefluisterd. 
Daarna volgde de Junior band en dat was 
helemaal leuk. Herman Venterink, de bandle-
ider, vertelde dat de band bestaat uit leerlin-
gen van de Hint maar eerst uit een bezetting 
van drie leden bestond. 

Kids
Zij zijn toen bij elkaar gekomen en in het 
kader van het project voor kids zijn de an-
dere leden er bij gekomen. “Er was zoveel 
animo dat zij gevraagd hebben of het dit 
jaar weer kon en we hebben twee maan-
den gerepeteerd”, aldus Herman. De band 
bestaat uit twee gitaristen, twee drummers, 
twee keyboards, twee saxen en een basgi-
tarist en de leeftijd ligt rond de twaalf jaar. 
Dus echt een junior band maar het enthou-
siasme van de band was er niet minder om. 
Als eerste stuk werd Tokyo Hotel gespeeld, 
een beat/rock nummer. Wel een moeilijk stuk 
vanwege de verschillende wendingen en 
toonsoorten, vooral moeilijk voor gitaar. Het 
tweede nummer was Cry for you september, 
een dance muzieknummer gebaseerd op het 
keyboard. Het bekende nummer ‘Sin sin sin’ 
van Robbie Williams volgde waar de sax de 
hoofdmoot speelt en als laatste het nummer 
‘Dreams’, een echt gitaarstuk. Maar er was 
natuurlijk ook toneel. Zo had Pieter Scholte 
een improvisatie van toneel bedacht waar-
bij kinderen en volwassenen uit het publiek 
mee konden spelen bij een imaginaire situ-
atie zoals het verkopen van een krant aan 
iemand. Knap was te zien dat sommigen zich 
ook echt inleefden zoals het opendoen van 
de deur en het sluiten daarvan. Eigenlijk alle 
instrumenten kwamen wel aan bod: Er was 
het blokfluitensemble, het jazzensemble en 
de harpleerlingen, het musical ensemble en 
de vioolleerlingen. Maar je kon ook kijken en 

luisteren op de banken die klaargezet ston-
den naar de voorstelling van Reintje de Vos 
van Frans Hakkemars en voordat de voorstel-
ling begon kon je maskers maken en dan 
was je lekker onzichtbaar en kon niemand je 
herkennen.

40 jaar
Reinald vertelt dat dit jaar een jubileum 
jaar is want de Hint bestaat inmiddels al 40 
jaar. De open dag is eigenlijk voortgekomen 
uit het Thamerfestival. Dat is enkele jaren 
geleden van start gegaan met diverse cre-
atieve bezigheden, toen op de basisscholen 
de Regenboog en de Tweemaster waarbij de 
hele week schoolvoorstellingen werden ge-
geven. Dat was zo’n succes dat men gedacht 
heeft om dit niet alleen te beperken tot het 
Thamerdal maar ook andere wijken erbij te 
betrekken. Dat project ging toen van start 
onder de naam ‘De wijk leeft’. Verleden jaar 
was het de beurt aan de Legmeer en dit jaar 
Meerwijk. Omdat er een enorme belangstel-
ling voor was kon dat niet op het terrein van 
de Hint en nu maakt dit project deel uit van 
de Nationale Straatspeeldag op 28 mei. De 
bedoeling is dat volgend jaar De Kwakel aan 
de beurt is. Maar even terug naar de open 
dag. Wat is nou eigenlijk de opzet van zo’n 
dag. Reinald geeft aan dat je een instrument 
wil voelen en uitproberen. Dat kun je op deze 
dag doen. De Hint heeft nu ook een andere 
doelstelling dan vroeger. Toen ging het echt 
om de lessen. “Wij willen nu meer naar het 
samenspel toe. Vroeger kon je alleen inschri-
jven op de open dag,  nu kan dat het hele 
jaar door. Het is veel directer geworden. Het 
idee van ‘ik wil nu die zuurstok en niet straks’ 
is een afspiegeling van de tegenwoordige 
maatschappij.” 

Positief
Ook van de H-factor vindt Reinald dat die een 
positief effect heeft gehad. Je ziet kinderen die 
daar zijn opgetreden nu ook iets gaan doen 
met de opmerkingen die ze meegekregen 
hebben. Wat betreft het jubileumconcert in 
Bloemhof vindt Reinald een compliment wel 
waard voor iedereen die meegedaan heeft. 
Rondlopend langs de verschillende standjes 
zag je de verschillende muziekverenigingen 
zoals Viribus Unitis, KNA en Sursum Corda 
en Flora uit Aalsmeer. Maar ook kon je je 
even uitleven bij het trommelen of je portret 
laten tekenen, even de xylofoon uitproberen 
en binnen in de verschillende zaaltjes werd 
je ingewijd in de geheimen van de muziekin-
strumenten. Zoals toch even kortjakje samen 
met een begeleider op de piano spelen, hoe 
jong je ook bent de viool uitproberen, tok-
kelen op de harp, verschillende blaasinstru-
menten bekijken en even blazen. En dan de 
panfluit, wat ook nog eigenlijk wel moeilijk 
was want je moet die onder je mond zetten 
en probeer er dan maar eens een toon uit te 
krijgen. Het lijkt allemaal wel makkelijk maar 
je moet wel oefenen. Dat is duidelijk maar dat 
is ook het leukste en als het dan nog lukt, is 
het helemaal leuk. 

Je uitleven op een muziekinstrument 
tijdens de open dag in de Hint
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Tweede plaatsingswedstrijd 
voor Acrogym GVM’79
De Ronde Venen - Veldhoven/
Mijdrecht – Dit weekend wa-
ren de tweede plaatsingswedstrij-
den voor de A-niveau acrogym-
mers van GVM’79. Ditmaal werden 
de wedstrijden in Veldhoven geor-
ganiseerd. In deze prachtige sport-
hal, inclusief verende vloer in de in-
turnzaal, moesten de deelnemers 
hun oefeningen laten zien. Op za-
terdag was het de beurt aan Mat-
thijs en Lorena, zij komen uit in de 
Ajeugd mixparen. Deze keer had-
den zij tegenstand van een mixpaar 
uit Sneek. De teams waren goed 
aan elkaar gewaagd, en lieten een 
aantal mooie dingen zien. Daar-
naast gingen zowel in de balans- als 
de tempo-oefening een aantal din-
gen mis bij Matthijs en Lorena. De 
jury moest hierdoor zoveel aftrek-
ken dat zij uiteindelijk met 42,4pnt 
op de tweede plek eindigden. Dit 
eind totaal was helaas niet genoeg 
m zich te plaatsen voor de Neder-
landse Kampioenschappen. Ook het 
trio van Demy, Tessa en Florien, die 
op de zondag aan de beurt waren, 
kregen niet genoeg punten om zich 
te plaatsen voor het NK. Ze lieten 
echt zien dat ze de afgelopen we-
ken hard hadden getraind, maar he-
laas mogen er op het Ajeugd ni-
veau geen fouten meer gemaakt 
worden. Met 47,233pnt kwamen zij 
net als de vorige wedstrijd op een 
7e plek. Claudia en Kelly, die ook op 
de zondag in actie kwamen, waren 
niet in topvorm vanwege een stevi-
ge verkoudheid. De uitstraling was 
wat minder dan normaal en ook de 
dubbele salto was 1 x tot op de bil-
len geland. De combinatie oefe-
ning was de beste oefening van al-
ledrie, maar werd door de jury laag 
beoordeeld. Met 69,883pnt kwamen 
de meiden op de 4e plek. Voor Kelly 

en Claudia wacht nog 1 plaatsings-
wedstrijd, voor de andere teams zijn 
geen landelijke wedstrijden meer. 
Deze teams gaan verder trainen 
voor de Openkampioenschappen 
west Nederland en voor de verschil-
lende demo’s die GVM nog zal gaan 
verzorgen. 

Argon Basketball kent een 
mooi, succesvol seizoen!
Mijdrecht - Na een innoverend sei-
zoen met veel veranderingen en ge-
waardeerde ondersteuning van on-
der meer de Rabobank,heeft Sv Ar-
gon Basketball het seizoen zaterdag 
officieus afgesloten. Veelwedstrijden 
uit alle leeftijdsgroepen zorgde voor 
een perfecte sportmiddag,waarin 
sporters en toeschouwers volop 
konden genieten. 
De gehele middag moestendiver-
se teams het opnemen in een laat-
ste en in enkele gevallen ook beslis-
sendewedstrijd voor het kampioen-
schap. De dag werd getekend door 
een aantal zeerspannende duels 
waarin de beslissing tot op de laat-
ste minuten op zich deedwachten. 
Verder was vooral het enthousiasme 
bij iedere speler opvallend. Desfeer 
was daarom erg goed en ook na alle 
wedstrijden bleef deze nog langaan-
wezig in sporthal de Phoenix. Ook al 
kon helaas niet al het harde werk-
beloont worden met een hoge note-
ring en grepen sommige teams net 
naast eenkampioenschap, het kam-
pioenschap van Xu12-2 en de heren 
1 is een extra beloningop een mooi 
seizoen. De heren 1 van Argon won-
nen overtuigend en kwamen geen-
moment onder druk van de tegen-
stander te gaan. Met gecontroleerd 

spel en soepellopende aanvallen, 
konden de H1 gemakkelijk werken 
aan een voorsprong en was ervoor 
het publiek genoeg te genieten. Het 
seizoen zit er voor de meeste teams 
nuop. Echter moeten er nog enkele 
inhaalwedstrijden gespeeld worden. 
Ook heren 2en de jongens onder 14 
maken nog steeds kans op het kam-
pioenschap. 

Aan het begin van dit seizoen is het 
bestuur insamenwerking met en-
thousiaste leden begonnen aan een 
ambitieus plan om Argon Basketball 
naar een hoger niveau te brengen. 
Juist met deze start van eennieuwe 
beleidsvoering en de betrokkenheid 
van onder meer de Rabobank enJe-
roc2000, heeft dit seizoen voor Ar-
gon Basketball extra kleur gekre-
gen. 

Ook komend seizoen zal Argon Bas-
ketball samen met de Rabobank en 
andere sponsoren strijdenvoor re-
sultaat en een verdere ontwikkeling 
van de club. Uiteraard zijn wijhier-
voor altijd op zoek naar enthousiast 
sponsoren die graag onderdeel wil-
lenzijn van Argon Basketball en wil-
len deelnemen in ons eigen enthou-
siasme. 

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties

kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei He-
melvaartsdag, komt de Nieuwe 
Meerbode eenmalig op maandag 
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt. Adverten-
ties kunnen worden ingeleverd tot 
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons 
kantoor in de Anselmusstraat 19 in 

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagochtend 
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl. 

Zaterdagvoetbal
Argon neemt revanche op 
Monnickendam
Mijdrecht - Argon heeft revanche 
genomen op de in januari met 2-0 
verloren wedstrijd in en tegen Mon-
nickendam, in eigen huis werd een 
0-1 achterstand weggewerkt en aan 
het eind stond er een 3-2 stand op 
het scorebord. Door dit resultaat 
schuif Argon naar plaats zes op de 
ranglijst.
In een matige eerste helft wisten 
beide ploegen weinig echte kan-
sen te scheppen, het spel was niet 
al best en de harde wind dwars over 
het veld droeg ook niet bij aan oog-
strelend voetbal. De eerste doelpo-
ging was voor de gasten, een om-
haal  van topscorer Ferry Noordhuis 
ging over. Argon kon daar aan de 
andere kant alleen een koppoging 
van Ruben Kraan tegenoverstellen, 
de bal kwam in handen van doel-
man Wortel. Na een half uur open-
de Monnickendam de score, Fer-
ry Noordhuis verscheen alleen voor 
doelman Niels Verhaar en knal-
de onhoudbaar in: 0-1. Tien minu-
ten later was de stand via een uniek 
doelpunt weer gelijk, een hoek-
schop van Albert Mens ging effect-
vol ineens in de verre hoek achter 
de doellijn 1-1.
Na rust had Argon het betere van 
het spel en dat resulteerde in een 
aantal goede mogelijkheden. 

Doelpoging
Eerst was er een doelpoging van Al-
bert Mens, maar doelman Wortel 
kon redden ten koste van een hoek-
schop. Even later was het Remco 
van Lindheim die na een hoekschop 
inkopte, maar ook nu stond Wortel 
op de juiste plaats. De druk werd 

groot op het doel van Monnicken-
dam en na opnieuw een hoekschop, 
nu van Mark Flapper kon Youri van 
Adrichem nadat de keeper de bal 
slap had weggewerkt, de 2-1 diago-
naal inkoppen. In deze fase kwamen 
Pim van der Maarel en Lars Sloot-
haak in het veld voor Remco von 
Lindheim en Ruben Kraan. Twee mi-
nuten na de tweede treffer vergroot-
te Argon z’n voorsprong op aange-
ven van de actieve Van Adrichem 
scoorde Patrick Berkelaar de 3-1. 
Kansen waren er vervolgens vol-
doende om wat aan het doelgemid-
delde te werken maar een vrije trap 
van Mark Flapper ging naast. Ook 
pogingen van opnieuw Berkelaar en 
van Adrichem werden verijdeld, nu 
stond keeper Wortel op de goede 
plaats. Een kwartier voor tijd produ-
ceerde Monnickendam onverwacht 
de aansluitingstreffer, een schot van 
rechts vanaf dertig meter van de 
voet van Nick Rensen verdween ef-
fectvol in de verste bovenhoek. 3-2. 
De gasten kregen nog een kans om 
alsnog een punt uit Mijdrecht mee 
te nemen maar de doelpoging van 
Frank Bruinsma kon met een knap-
pe redding van doelman Niels Ver-
haar onschadelijk worden gemaakt. 
Zaterdag gaat Argon voor de laat-
ste competitiewedstrijd op bezoek 
bij het reeds gedegradeerde EDO in 
Haarlem.

Spelers Argon: Niels Verhaar, Gar-
ry Fokker, Remco von Lindheim (62 
Pim van der Maarel), Alexander Bos, 
Pieter Aafjes, Albert Mens, Youri 
van Adrichem, Mark Flapper, Ruben 
Kraan (77 Lars Sloothaak), Patrick 
Berkelaar, Leroy Leijgraaff.

Atlantis F1 wint van SDO
Mijdrecht -  Het gaat goed met At-
lantis! Het eerste team van de korf-
balvereniging uit Mijdrecht blijft ge-
handhaafd in de 3de klasse, maar 
ook de jeugd doet het fantastisch.
Afgelopen zaterdag speelde het ta-
lent van de club, de F1, haar 2de 
competitie wedstrijd. De eerste 
werd zeer overtuigend gewonnen 
met 6-0 van ESDO uit Kockengen. 
Er werd zeer goed gekorfbald, Ja-
maico en Suzanne scoorde maar 
liefst 3 keer. Zaterdag 19 april was 
er weer een streek derby. SDO uit 
Kamerik. Het was koud en er stond 
veel wind maar dat hindert deze en-
thousiaste kinderen niet. Met veel 
plezier begonnen onze kinderen aan 
de wedstrijd. Zou het net zo’n gro-
te overwinning worden als de wed-
strijd daarvoor? Het leek er wel op. 
Want Atlantis F1 ging fel van start. 
De eerste 10 minuten waren alle 
kansen voor onze F1. Veel doorloop-
ballen werden er genomen maar 
helaas duurde het toch lang voor-

dat het eerste doelpunt viel. Het was 
Lars met een mooi afstandschot die 
als eerste de korf wist te vinden. 
Vrijwel daarna was er een doorloop-
bal van Suzanne, aangegeven door 
Leonie.Na de rust kwam Lieke erin 
voor Leonie. Opnieuw waren er veel 
kansen voor Atlantis die helaas niet 
allemaal benut werden. Toch kwam 
daar weer een mooie doorloopbal 
van Suzanne, nu aangegeven door 
Jamaico. Het stond nu 3-0. Vooral 
het samenspel van deze kinderen 
was ontzettend leuk om te zien. Er 
werd goed naar elkaar gekeken en 
zeer goed verdedigd. 
Wat dan toch jammer is is dat de 
korfbalshirts van onze nieuwe hel-
den zo leeg zijn. Wie durft het aan 
om zo’n leuk gemotiveerd team als 
de Atlantis F1 te sponsoren. Met an-
dere woorden; wij zoeken net zo een 
enthousiaste sponsor als dat wij zelf 
zijn. Iemand die wil winnen en kan 
samenwerken. Wilt u ook bij ons 
team horen? Bel dan 0297-242442.

Bijschrift bij foto: Atlantis F1 wint van SDO.

Bert Wilms kampioen de 
Hoef
De Ronde Venen - Na een wel bij-
zonder geslaagd eerste seizoen is 
het eind aangekomen op van sei-
zoen 2007-2008.  Even terugblik-
kend kunnen we wel zeggen, dat 
oprichting van deze vereniging, 
geen verkeerde zet is geweest. Ie-
dere donderdagmiddag en donder-
dagavond is er met volle overgave 
een competitie gebiljart.  Hier zijn 
dan ook twee winnaars uitgekomen, 
namelijk  van de middag ploeg Ni-
co de Boer, en van de avondploeg 
Bert Wilms.  Deze twee hebben op 
zaterdagavond 19 april uitgevoch-
ten wie zich kampioen van seizoen 
2007-2008 van De Hoef mag noe-
men, en wie de wisselbeker in ont-
vangst mocht nemen, welke is ge-
schonken door Hans van Eijk Tevens 
is ook  de finale gespeeld van de tri-
atlon libre; band stoten; 3 banden. 
Het startsein hiervan werd gegeven 
om 16.00 uur. Allereerst werd de fi-
nale triatlon gespeeld. De finalisten 
van deze partij waren ook weer Bert 
Wilms en Hans van Eijk.

Zinderen
Na een  zinderende strijd is Hans 
van Eijk hier als winnaar uit de bus 

gekomen. Het was zelfs zo dat er 
een tweede ronde gespeeld dien-
de te worden, omdat de eerste ge-
lijk eindigde. 

Vervolgens moesten Bert Wilms en 
Nico de Boer zich klaar maken voor 
hun finale.  Het 50 tal koppige pu-
bliek werd een mooie finale voorge-
schoteld. Na een strijd van een uur, 
is  Bert Wilms als winnaar uit de bus 
gekomen. 20.00 uur was de prijsuit-
reiking en werd er nog een bedank-
je aan al onze sponsoren gericht. 
Deze sponsoren nl, De RABO bank, 
de gemeente Ronde Venen, Kroes 
en Partners,  en “De Biljartmakers”, 
werden bedankt voor hun bijdrage. 
Met hun steun aan ons, had dit dan 
ook niet mogelijk geweest. 

Het ledental van de vereniging is in-
middels uitgegroeid tot 30 spelende 
leden, en verwacht wordt, dat in het 
nieuwe seizoen, zich nog diversen 
zullen aanmelden.
Bij genoeg aanmeldingen zal een 
tweede biljart aangeschaft worden, 
om alle mensen de gelegenheid te 
kunnen geven om te kunnen biljar-
ten.

Biljarten D.I.O.
Driehuis en Fransen in 
finale driebanden
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in café biljart de Me-
rel te Vinkeveen de halve finales ge-
speeld van het driebanden toernooi 
van biljartclub D.I.O. ,  dit   betekend         
( Door Inspanning  Ontspanning ) 
van het jaargang 2008.
Van de zestien spelers in de halve fi-
nale zijn er toch verrassende spelers  
van het groene laken gekomen om 
op zaterdag  2 6  en zondag 27 April 
te spelen wie uiteindelijk het toer-
nooi op zijn naam mag schrijven. 
Een van de spelers was  Ben Fran-
sen  die zaterdag verrassend door-
ging en zondag  Hans van Rijn die
Tobias Hagenbeek   verpletterde. 
Verder plaatste zich voor de finale,  
Henk Doornekamp, Peter Driehuis, 
Jan Eijsker, Theo Valentijn Harry Ko-
perberg, en Bert v.Walraven , die te-
vens  het hoogste moyenne scoor-

de in een partij in de halve finale nl. 
1.800  Dat belooft nog wat in de fi-
nale .

Deze 8 spelers staan dus aanko-
mend weekend aan de biljarttafel 
met het groene laken in biljartare-
na , café de Merel ,Arkenpark MUR 
3  te Vinkeveen aanvang beide da-
gen 14.00 uur  waarna de voorzitter 
van b.j.c. D.I.O.  de prijzen op zon-
dag uit zal reiken.Ook kunnen wij 
nog enkele biljarters  plaatsen voor 
de nieuwe competitie , ook voor de 
ronde venen competitie eventueel, 
opgeven in ons clubhuis, zowel voor 
de dinsdag avond club ,B.J.C. de 
Merel als de donderdag avond club 
b.j.c.D.I.O.  ook dames uiteraard van 
harte welkom dit alles in Café de 
Merel tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-
264159

CSW houdt zicht op 
periodetitel
Wilnis - Het Wilnisse CSW heeft al-
les nog in eigen hand om een peri-
odetitel te bemachtigen en via de-
ze lange weg promotie af te dwin-
gen naar de tweede klasse. Hiervoor 
moest afgelopen zaterdag laagvlie-
ger Sizo worden verslagen. Thuis 
werd het 6-1. Deze wedstrijd ein-
digde uiteindelijk in een 2-4 over-
winning voor ploeg van Dennis van 
den Ing.

Op het knusse complex in Hillegom 
probeerde CSW snel zaken te doen. 
Kevin Bakker had de openingstref-
fer op zijn schoen maar raakte een 
verdediger. CSW had de eerste helft 
de wind vol in de rug en dit voet-
balt nu eenmaal niet lekker. Passes 
gingen vaak te hard en de buiten-
kanten werden niet benut. Sizo staat 
op een promotie degradatie plaats 
en vocht deze middag voor elke me-
ter. Na een kwartier spelen was het 
zelfs de Hillegomse formatie die de 
voorsprong nam. Een slim genomen 
vrije trap in de zestien meter en de 
bal werd boven Jordy Wens tegen 
de touwen geschoten.
CSW speelde onrustig. Of er nu druk 

op ploeg lag zullen we niet weten 
maar feit blijft dat CSW maar mond-
jesmaat gevaarlijk kon worden. Ce-
sar de Kuijer en Jilles Klumper lagen 
de eerste helft aardig aan de ket-
ting. Dan uit het niets de gelijkma-
ker. Een afgeslagen vrije trap kwam 
bij John Groenewegen die het hoofd 
van Jochem van Bergen vond. Met 
een schitterende kopstoot knikte 
hij de gelijkmaker binnen. Vlak voor 
de rust leek John Groenewegen de 
voorsprong op het bord te schieten 
maar de keeper pakte de bal uit de 
hoek.

Simpel
De tweede helft moest het dan ge-
beuren. Wim Schoenmaker was 
in de ploeg gekomen voor Kevin 
Bakker en deze rechtsbuiten zorg-
de voor wat meer simpel voetbal. 
De bal ging beter rond en na zo’n 
10 minuten spelen was het Vincent 
Wens die goed doorzette, de keeper 
omspeelde en vanuit een moeilijke 
hoek de 1-2 maakte. Sizo gaf niet op 
en drong aan, zonder dat het echte 
kansen kreeg. Kort daarna verover-
de Cesar de Kuijer een bal en zag 

vervolgens Jay Klaas Wijngaarden 
niet over het hoofd, 1-3.
CSW probeerde de wedstrijd uit te 
spelen maar op de hobbelige mat 
ging dat niet altijd even gemakke-
lijk. CSW kreeg nog veel mogelijk-
heden, een schot van Wim Schoen-
maker, Jilles Klumper die te veel 
naar de buitenkant werd gedrukt 
door de keeper, maar het lukte pas 
5 minuten voor tijd dat de 1-4 werd 
gemaakt. De Kuijer werd diep ge-

stuurd en lepelde de bal keurig in 
het doel. Dat in de slotseconde de 
2-4 werd gemaakt was uitsluiteind 
voor de statistieken.
CSW won en was er van overtuigd 
een periodetitel te hebben gehaald, 
maar door de winst van Altius en 
het gelijkspel van Cobu Boys, moet 
CSW in de laatste wedstrijd van 
het seizoen, thuis tegen kampioen 
Breukelen, één punt halen om dit 
ook daadwerkelijk te realiseren.
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Geslaagd Open 
Openingstoernooi
Wilnis - Op zondag 30 maart jl. 
vond het Open Openingstoernooi 
plaats bij Tennisvereniging Wilnis.
Het Openingstoernooi is ieder jaar 
weer een gelegenheid voor nieuwe 
leden om het nieuwe seizoen in te 
leiden. Dit jaar heeft de organisatie 
de opzet hiervan in een ander jas-
je gestoken!

Iedereen kon meedoen, leden én 
niet-leden! De inschrijvingen lie-
pen dan ook binnen! We zagen het 
somber in met de weersvoorspellin-
gen van die dag, maar het is alles-
zins heel erg meegevallen! Er zijn 
een aantal regendruppels gevallen, 
maar daar hield het gelukkig ook 
bij op! Er kon de hele dag toch nog 
getennist worden! Gelukkig maar, 
want het aantal inschrijvingen zat 

boven het maximum! De niet-leden 
die deze dag meededen mengden 
zich gemakkelijk tussen het gezel-
schap van eigen leden. 
De organisatie heeft een goede 
prestatie geleverd om alles op ni-
veau in te delen om er zo ook leu-
ke partijen van te maken. Iedereen 
had het naar zijn zin en tussendoor 
werden er nog lekkere hapjes ge-
serveerd om de sfeer nog meer te 
verhogen! 

Sommige niet-leden hadden nog 
nooit getennist, maar met wat aan-
wijzingen en coaching van de leden 
sloegen zij de bal aardig weg! We 
hebben weer wat talent gespot!
Hierbij willen we iedereen ook be-
danken voor de deelname en hope-
lijk tot snel (op de baan)!

Hertha pakt belangrijke 
punten
Vinkeveen - In de onverwachte 
strijd tegen degradatie SV Hertha 
uit Vinkeveen afgelopen week dure 
punten weten te behalen. Zo werd 
in de midweekse inhaalwedstrijd 
tegen OSM ’75 in Maarssen een 
zwaarbevochten 0-1 zege geboekt 
en afgelopen zondag was nummer 
3 SV Maarssen de tegenstander en 
deze uitwedstrijd werd met een 1-1 
gelijkspel afgesloten.
Het was donderdagavond een las-
tige wedstrijd voor Hertha tegen 
OSM. Het veld was dramatisch hob-
belig en dit kwam het niveau niet 
ten goede. Veel balverlies en moei-
lijke combinaties waren hiervan het 
gevolg. 
Goed keeperswerk van Voorbij en 
sterk verdedigend werk van met na-
me v/d Broek zorgden ervoor dat 
de thuisploeg niet echt gevaarlijk 
kon worden. In de aanval was het 
moeizaam en de spaarzame moge-
lijkheden voor de Vinkeveners wer-
den matig uitgespeeld. Vooral in de 
laatste pass ontbrak het aan preci-
sie. Landwaart was nog het dichtst 
bij met een schot met links in de 
eerste helft, maar deze ging echter 
net voorlangs. Binnen het half uur 
moest v/d Linden zich laten vervan-
gen voor Michel Kooijman, die zeer 
verdienstelijk inviel.
In de tweede helft ging Hertha op 
zoek naar het ogenschijnlijk beslis-
sende doelpunt. In de voorgaande 8 
uitwedstrijden werden pas 3 pun-
ten gepakt, maar de kans was tegen 
OSM groot om dit aantal te verdub-
belen. Na enkele scrimmages voor 
het doel van OSM, een grote kans 
met links voor Aarsman en een red-
ding van Voorbij was het Wim Mol-
lers die kort voor tijd Landwaart 
wegstuurde met een dieptepass. Hij 
bleef rustig en lobde de bal over de 
uitgekomen goalie van de gasthe-
ren: 0-1.
Eindelijk een overwinning voor 
Hertha in een wedstrijd waar het 
gelijkopgaand was.

Definitief
Zondag stond de clash met Maars-
sen, nummer 3 op de ranglijst, op 
het programma. In Maarssen kon 
Hertha zich definitief veilig spelen 
door te winnen, maar dit zou alles-
behalve eenvoudig worden. Zon-
der de geblesseerde Zeilstra en 
Van Breukelen, maar met de van 
een spierblessure herstelde v/d Lin-
den wist Hertha dat het een zware 
wedstrijd zou gaan worden tegen 
een ploeg die nog volop in de race 
is voor nacompetitie. De thuiswed-
strijd werd met 0-1 verloren en hier-
in werd zeer weinig gecreëerd door 
de ploeg van Bergsma. 
Een verdedigende instelling was het 
gevolg. De gastheren mochten het 
spel maken en Hertha ging als een 
accordeon over het veld. Overal op 
het veld werd goed rugdekking door 
vooral Lars Overzee gegeven en bij 

de spaarzame uitvallen via Land-
waart was Hertha zelfs het gevaar-
lijkst. De spits hield in zijn eentje zo-
maar vier verdedigers bezig en Mol-
lers en Erik Post probeerden hierbij 
aan te sluiten. 
Na een klein half uur spelen werd 
een hoge bal niet goed verwerkt 
door Overzee en dit leidde een vrije 
trap voor de thuisploeg in. De lat 
bracht redding voor de Vinkeveners, 
maar Overzee kon niet meer verder 
met een paardenkus op het boven-
been. Kort hierna probeerde hij een 
dieptepass achter te laten lopen, 
maar door een foute inschatting van 
de snelheid van de bal en het stro-
perige veld was een penalty het ge-
volg: 1-0. 

Strafschop
Bijna direct hierna brak Landwaart 
het vijandelijke strafschopgebied 
binnen en hij werd onreglemen-
tair gestopt. De penalty werd benut 
door Aarsman en de stand was weer 
gelijk: 1-1. Ruizendaal viel in voor 
Overzee, die niet meer verder kon 
spelen. Nog in de eerste helft werd 
Landwaart neergelegd als doorge-
broken speler, maar een kaart van 
de vrouwelijke scheidsrechter bleef 
achterwege voor zijn directe tegen-
stander. Ook Voorbij deed zich nog 
gelden met een knappe redding met 
zijn been.
Na rust had Hertha grote moeite om 
Maarssen van zich af te houden. De 
druk op het doel van Voorbij werd 
steeds groter. Er werd met man en 
macht verdedigd. Kooijman kwam 
in de ploeg voor Ruizendaal en ook 
het middenveld assisteerde de ver-
dediging. Ballen werden van de lijn 
gehaald en Voorbij stond zijn man-
netje met een puike redding in de 
drukke zestien meter. 

In de situatie waarin Hertha zich be-
vindt wordt geen mooi voetbal ge-
vraagd, maar werkvoetbal en dat 
was precies wat Hertha liet zien. Er 
werd gestreden voor elke meter en 
ballen werden zonder risico naar 
voren gewerkt. Toen een kwartier 
voor tijd ook nog aanvoerder Sed-
ney geblesseerd raakte en de niet 
fitte Van  Breukelen moest invallen 
werd het nog lastiger voor Hertha. 
De druk voorin was helemaal weg, 
omdat Landwaart zich verder terug 
moest laten vallen. Er kwam zowaar 
nog een mogelijkheid, maar Land-
waart werd gevloerd en opnieuw 
werd de overtreding niet bestraft 
met een kaart. 

Het uiteindelijke punt zorgde ervoor 
dat Hertha nu op 4 punten staat van 
Laren en 5 punten van DWSV. Aan-
staande zondag wacht de uitwed-
strijd met Vreeswijk. Deze ploeg 
maakt nog kans op de 3e periode 
en zal gewaarschuwd zijn, want de 
thuiswedstrijd won Hertha met 3-1. 
er wordt afgetrapt om 14.00 uur. 

Hertha verliest en speelt 
nu beslissingswedstrijd
Vinkeveen - Het Vinkeveense SV 
Hertha heeft zichzelf afgelopen 
zondag geen goede dienst bewe-
zen door tegen Vreeswijk te verlie-
zen, terwijl concurrent Laren wist te 
winnen. Het gevolg is dat aanstaan-
de zondag de beslissing voor wel 
of geen degradatie valt in de thuis-
wedstrijd tegen de directe concur-
rent Laren.
Hertha begon de wedstrijd tegen 
Vreeswijk in de wetenschap dat een 
overwinning lijfsbehoud zou bete-
kenen. Zelfs een gelijkspel of verlies 
was mogelijk, maar dan moest La-
ren verliezen tegen het uitgespeel-

de OSM ’75.
De Vinkeveners hadden duidelijk 
moeite met het dramatische veld en 
konden lastig de bal in de ploeg hou-
den. Er waren ook weinig grote kan-
sen aan beide kanten. Slechts een 
paar afstandschoten van de thuis-
ploeg die vervaarlijk op een polletje 
stuitten en waardoor Hertha-doel-
man Voorbij handelend moest op-
treden. Aan de andere kant was het 
Wim Mollers die gevaarlijk kon wor-
den met een kopbal op een voorzet 
van Erik Post. 

Blessure
Kort na rust moest Overzee zich la-
ten vervangen door V/d Vliet vanwe-
ge een blessure. Het was Vreeswijk 

dat de leiding nam na een vreemd 
doelpunt. Een pass vanaf het mid-
denveld werd onderschept door 
Hertha, waardoor de bal omhoog 
ging en door het effect van de bal 
werd de uitkomende Voorbij verrast. 
Hij zag de kopbal van de spits over 
zich heen gaan en V/d Broek kon 
geen redding meer brengen: 1-0.
In de wetenschap dat Laren op het 
andere veld voorstond tegen OSM, 
wist Hertha dat het twee keer moest 
scoren om zich alsnog veilig te spe-
len. Ondanks dat Landwaart tot twee 
keer toe onterecht werd teruggeflo-
ten wegens buitenspel en V/d Meijs 

nog een gevaarlijk schot loste, was 
het Vreeswijk dat gretig counterde. 
Het was te danken aan Voorbij, V/d 
Linden, de paal en de ontbrekende 
scherpte bij de spits van de thuis-
ploeg dat het bij 1-0 bleef.
Nu wacht aanstaande zondag dus 
Laren in de directe confrontatie voor 
lijfsbehoud. In deze laatste wedstrijd 
van het seizoen zal direct worden 
beslist wie degradeert en wie voor 
de klasse behouden blijft. Hertha 
heeft genoeg aan een gelijkspel, 
maar moet zeker aan de bak.
De aftrap is zondag om 14.00 uur 
op Sportpark De Molmhoek te Vin-
keveen. Kom met zoveel mogelijk 
mensen ploeg van Hans Bergsma 
aanmoedigen! 

Gezocht: trainingsjack
Mijdrecht -   Wie heeft op 9-4-2008 
een adidas trainingsjack bij Argon 
meegenomen? 

Het lag netjes bij het doel waar we 
de hele dag gespeeld hebben, we 
gingen voor 1 wedstrijd naar een an-
der veld, en weg was het... Ik hoop 
dat iemand zich kan herinneren dat 

hij/zij niet het eigen jack meenam. 
De naam Jimmy staat in het label. 
Het is een zwart jack met rood en 
wit, het is onderdeel van een heel 
pak. Mijn zoon zou graag zijn eigen 
jack weer terugkrijgen. Breng het 
jack maar naar Argon, dan komt het 
wel bij ons terug. Of afgeven bij de 
Eendracht school in Mijdrecht.

Open Mijdrechts 
jeugdtoernooi bowlen
Mijdrecht/Amstelveen - Op 26 en 
27 april a.s. organiseert de Bowling-
vereniging Mijdrecht haar jaarlijk-
se Jeugdtoernooi. 120 bowlers en 
bowlster uit geheel Nederland en 
België zullen dan afreizen naar Am-
stelveen. In de toekomst hopen we 
dit toernooi we weer in Mijdrecht te 
kunnen houden. Er wordt gespeeld 
in 10 klassen, t.w. Pupillen, Aspi-
ranten en Junioren.  Deze klassen 
zijn ook nog eens onderverdeeld 
in speelsterkte. Alle jeugdige spe-
lers hebben dan kansen om tegen 
gelijkwaardige tegenstanders uit te 

komen. In de voorronden worden 5 
games gespeeld. De finalisten gooi-
en 3 games. Het toernooi begint za-
terdagmorgen om 11.00 uur.  

Zondagmorgen wordt er gestart om 
9.00 uur.  Zaterdag om 11.00 uur zul-
len spelers van de Bowling Vereni-
ging Mijdrecht hun kunnen tonen. 
De finales beginnen om 16.00 uur 
en duren tot ongeveer 18.00 uur.
Beide dagen kunnen belangstellen-
den de prestaties komen gadeslaan 
in De Kegel, Bovenkerkerweg 81 te 
Amstelveen.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 15 April ging 
het kaarten er weer erg spannend 
aan toe,en wist Berto Blom uiteinde-
lijk met 25 punten verschil de eerste 
plaats te halen.

De uitslag van de speelavond was : 
1.Berto Blom 5242 punten, 2. Mar-
tien de Kuijer 5217 punten, 3 Theo 
Kranendonk 5046 punten, 4 Natasja 

Blom 4869 punten, An van de Meer 
4806 punten.Jopie de Busser kwam 
niet in haar spel en moest genoegen 
nemen met de troostprijs.
De stand in de competitie is na 10 
avonden : 1. Berto Blom met 48977 
punten en 18 marsen, 2. Natasja 
Blom met 47198 punten en 17 mar-
sen, en 3. An van de Meer met 47084 
punten en 16 marsen.

Schoolvoetbal bij Hertha
Vinkeveen - Op woensdag 16 april 
jl. was er schoolvoetbal bij Hertha 
voor de jongens van groep 7/8. De 
jongens van groep 7 van de Kon. Ju-
lianaschool uit Wilnis hadden er zin 
in. Ondanks alle inspanning wisten 
ze helaas geen wedstrijd te winnen. 

Maar ze hebben toch een mooie, 
sportieve middag gehad.
Op de foto van links naar rechts: bo-
ven Leonard, Bernard, Joost, Mar-
tijn, coach Roland.
Beneden  Rewon, Daniël en Edwin. 
En liggend Rob.

Veenland Tafeltennis, 
Team 2 Kampioen
De Ronde Venen - Na het succes 
van het eerste team vorig jaar, werd 
ditmaal het tweede team kampioen. 
In de eerste helft van de competitie 
behaalde Fabian Veerhuis nog een 
100% score door al zijn partijen te 
winnen. Na zijn vertrek naar het bui-
tenland konden  Jaap van Maanen, 
Ramon Maijenburg en Alexander 
Noteboom de voorsprong  vast hou-
den door 5 – 5 te spelen tegen VEV 
uit Hilversum, de andere kandidaat 
voor het kampioenschap. Daar-

na ging het erom wie de meeste 
punten behaalde tegen  de andere 
teams in de poule. 
Na de voorlaatste wedstrijd stond 
het team nog één punt achter op 
VEV, maar door de laatste wedstrijd 
met maar liefst 10 – 0 te winnen van 
Huizen, werd het kampioenschap 
in de vijfde klasse van de Afdeling 
Midden binnen gehaald.
We zien het zegevierende drietal 
met de bloemen gegeven door Mar-
ten Nap.

Open dag G-Hockey 
HVM groot succes!

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 25 april is 
er prijsklaverjassen in café de Me-
rel in Vinkeveen. Er worden vier gif-
fiees gespeeld. 
De aanvang is 20.15 uur. De uit-
slag van de laatste speelavond is als 
volgt:
1. Sjaan Kolenberg 7029 pnt
2. Nico v.d. Meer 6829 pnt
3. Frans Bierstekers 6663 pnt

4. Henk v.d. Wilt 6494 pnt
5. Nathilda de Zwart 6462 pnt
De poedelprijs was voor Riet Gulbay 
met 4903 punten.
De voorloopige prijsklaverjasavon-
den in café de Merel zijn 9 en 23 
mei, 6 en 20 juni en 4 juli. Café de 
Merel is aan het Arkenpark MUR 
43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 
0297-264159.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!
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Mijdrecht - Zaterdag 19 april 2008 
was het zover: bij Hockey Vereni-
ging Mijdrecht (HVM) werd de 
open dag voor G-hockey gehouden. 
G-hockey is hockey voor kinderen 
met een beperking, bij HVM in de 
leeftijd van 7 tot 14 jaar. 

In zijn welkomstwoord benadrukte 
Mick Fernhout nog eens dat HVM 
een hockeyvereniging is, die plaats 
heeft voor alle groepen kinderen: 

“HVM is er nu dus ook voor kin-
deren met een beperking. Ons uit-
gangspunt is dat we deze groep zo-
veel als mogelijk hetzelfde willen 
behandelen als de andere jeugd. 
Ondanks dat de begeleiding tij-
dens de training natuurlijk intensie-
ver is, doen we zoveel als mogelijk 
gewone oefeningen en spelvormen. 
Daarnaast gaan we ook op dezelfde 
dag spelen, dus tegelijk met de an-
dere jeugdteams.” 
Hierna was het tijd voor een ont-

spannen training. Ervaren trainers 
hadden een gevarieerd parcours 
uitgezet waar de kinderen door 
middel van een aantal oefeningen, 
kennis konden maken met de hoc-
keysport. Trainingscoördinator Mir-
jam Klaassen vertelt: 
“De kinderen waren ontzettend en-
thousiast en wilden meteen aan de 
slag. We proberen vooral elke oefe-
ning zó op te zetten, dat die eindigt 
met een succesje. Daarmee maak je 
het extra leuk en werken ze steeds 
naar iets toe.” Na ongeveer 45 mi-
nuten was de energie bij de mees-
ten wel op, dus tijd voor een glaas-
je drinken. Ook voor de (trotse!) ou-
ders was er tijd om bij de organisa-
toren hun vragen te stellen. 

Na de meivakantie zal HVM nog 
een aantal vrij toegankelijke G-hoc-
key trainingen organiseren. Vera 
Hooglugt, coördinator G-hockey 
zegt hierover:  “Het nieuwe seizoen 
begint in september, dan gaan we 

met G-hockey echt van start. Hier-
voor zijn kinderen met een beper-
king vanaf ongeveer 7 jaar t/m 14 
jaar welkom. De toelating vindt al-
tijd plaats in overleg met de ouders, 

ook als de leeftijd misschien iets af-
wijkt. We willen graag iedereen van 
dienst zijn, maar het moet natuur-
lijk voor alle kinderen verantwoord 
blijven.”



bedrijven gemiddeld gezien blijven 
groeien. ”Dat is overal zo. Kijk naar 
de fusies bij gemeenten, bij grote 
beursgenoteerde bedrijven, bij de 
lokale Rabobanken en dus ook bij 
agrariërs. Dat proces is niet te stop-
pen. Boerderijen met vijftig koeien 
kunnen niet nog twintig jaar op de-
zelfde voet verder. Die moeten groei-
en of er iets naast gaan doen. Nu al 
zijn er agrarische bedrijven met per-
soneel in dienst of agrariërs die hun 
werkzaamheden op het land uitbe-
steden aan loonwerkers.’

Boerentrots
En hoe zit het nou met die boeren-
trots. Zijn ze nog steeds zo stug en 
zuinig als ze worden afgeschilderd? 
Walter van Dijk lacht. De boeren-
zoon herkent dit beeld vanuit de 
media maar al te goed. “De laatste 
jaren leek de boer verantwoordelijk 
voor alles wat er mis ging. Maar de 
waardering groeit weer. De consu-
ment ziet in dat agrariërs kwalita-
tief hoogwaardige voedingsproduc-
ten leveren en dat ze het landschap 
mooi houden. En terecht, want zon-
der boeren zou er geen Groene Hart 
zijn!”

Mijdrecht - Dinsdag 8 april zijn de 
groepen 5, 5/6, 6 en 7 naar het bes-
te museum van Nederland, het Co-
bra museum geweest. Groep 7 was 

al een aantal werken in de klas aan 
het werk rondom dit thema.
Voor de groepen 5,5/6 en 6 was het 
Cobra museum nieuw. Op maan-

dagmiddag is Sascha Engel in de 
klas geweest en heeft zij de kinde-
ren kort verteld wat het Cobra in-
houdt en wat je kunt verwachten 
van een kunstmuseum. In het muse-
um hebben de kinderen een rond-
leiding gekregen.

De kinderen hebben een heleboel 
bijgeleerd over de schilderijen. Met 
name over het kleurgebruik, de vor-
men en de gedachte achter de wer-
ken. Na de rondleiding hebben de 
kinderen een schets gemaakt van 
het schilderij dat hen het mees-
te aansprak. Met de schets gingen 
de kinderen in de klas aan de slag. 
Ze hebben er met prachtige kleuren 
een echt schilderij gemaakt op een 
doek. De doeken zijn momenteel in 
de gangen van groep 5 en 5/6 en 6 
te bewonderen!
Tot slot, maar zeker niet onbelang-
rijk; Het uitje is gesponsord door de 
Rabobank en de Hema. 
De school is hier heel blij mee, want 
het was een leerzame dag.

pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 23 april 2008

Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties 
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei 
Hemelvaartsdag, komt de Nieu-
we Meerbode eenmalig op maan-
dag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 
april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 

Toneelvereniging WIK

Wat boeren en hoeren 
met elkaar hebben
De Ronde Venen - De telefoon 
speelt een grote rol in het toneel-
stuk dat de WIK op de planken 
bracht. En dat is ook niet zo verwon-
derlijk, want de entourage is een 
‘hoerenkast’. Betty en Dolly zijn twee 
prostituees die om de haverklap ge-
beld worden om eens een gezellig 
‘afspraakje’ mee te maken. “Maar ik 
heb vandaag een ATV’tje hoor, zegt 
Betty als een stamgast belt: “Ik heb 
gewoon geen zin in die Wim, hij wil 
altijd van die rare dingen.” De beide 
dames maken zich echter wel zor-
gen over het feit dat de kamer die te 
huur staat nog steeds niet verhuurd 
is: “We hebben het geld wel nodig 
hoor”, vindt Dolly, met een prachtige 
blonde pruik. En dan, als antwoord 
op hun dromen, staat daar opeens 
Hendrik voor hun neus, een echte 
boerenjongen; dat is ook duidelijk 
te merken aan zijn accent waarbij 
je weer aan de tv serie Plien en Bi-
anca moet terugdenken. En Hendrik 
houdt van het goede zuivere boe-
renleven, want melk drinkt hij altijd 
vers uit de uier en wil weten of zij 
geen koe hebben: “Nou, zegt Bet-
ty, we hebben er een gehad, maar 
iedere keer dat getrek aan die ui-
ers.” Ook gewoon leidingwater vindt 
Hendrik eigenlijk maar beneden peil 
en vraagt zich af waarom die rode 
lampjes er eigenlijk hangen. Ja, daar 
zitten de twee dames dan, wat moe-
ten zij nu verzinnen: “We hebben 
een praktijk”, bedenkt Dolly, maar 
gauw “wij zijn fysiotherapeuten. We 
doen een soort heilgymnastiek.” Oh, 
dan weet Hendrik het wel “van die 
moeilijke standjes.”

Misverstand
Er is nog even sprake van een mis-
verstand als Hendrik vertelt dat hij 
op de vlucht is en de beide dames 
denken dat hij in de gevangenis 
heeft gezeten. ‘Maar het was Klaar-
tje d’r schuld, want door haar ben ik 
in het gevang terechtgekomen en al 
drie jaar’. Dan blijkt dus dat Klaar-
tje zijn verloofde is maar dat Hen-
drik niet erg best met zijn schoon-

moeder op kan schieten. Dan be-
denkt Hendrik zich dat hij eigenlijk 
wel erge last van zijn rug heeft en 
vraagt of hij niet een behandeling 
kan krijgen. Ja, dat brengt de da-
mes wel in een lastig parket. Hen-
drik wil toch wel even de behan-
delkamer zien en vindt het maar 
een chique bedoening met dat ro-
ze hemelbed. Een klant van de da-
mes komt binnen als die net even 
weg zijn en begint een gesprek met 
Hendrik die een heel verhaal begint 
over de koeien en zijn kalfjes “Als 
het een jongetje is dan castreer ik 
hem, die dingen, die vreten de oren 
van je hoofd. Maar de klant denkt 
dus dat het echt om jongetjes gaat 
en voelt zich niet helemaal lekker en 
heeft hard een borrel nodig. Toch 
vindt Hendrik de behandelkamer 
wel een beetje op een hoerenkamer 
lijken. Maar Betty spreekt dat na-
tuurlijk tegen “wij hoeren, het idee 
alleen al.” Dan komen moeder Trut 
en haar dochter Klaartje binnen als 
Hendrik de kamer uit is en willen 
ook een kamer huren. Moeder Trut 
is achter het adres gekomen waar 
Hendrik nu verblijft en wil het naad-
je van de kous weten. Maar moe-
der Trut heeft ook last van haar rug 
en wil wel een behandeling hebben. 
“Maar”, zegt Betty “ik behandel uit-
sluitend sporters met stijve spieren.” 

Nieuwsgierig
Klaartje is ondertussen ook wel 
nieuwsgierig geworden en gaat 
naast Wim zitten:
“Hoe bent u eigenlijk in dit vak te-
rechtgekomen” en wil zien wat hij 
afgelopen dinsdag heeft geleerd. 
“Maar Wim is zijn schrift vergeten. 
Na de pauze vindt Wim het eigenlijk 
wel welletjes en vertelt aan Klaar-
tje dat zij in een bordeel terecht 
zijn gekomen. Hendrik is zo langza-
merhand het leidingwater beu ge-
worden en wil wel een borrel. Wim 
maakt een sterke mix die Hendrik in 
een teug achterovergiet. “Ik wil he-
lemaal niet met ze naar bed, vertelt 
hij Wim ik wil behandeld worden: 

”Oh, door die prostipeuten”, begrijpt 
Wim. Dan begint de borrel bij Hen-
drik te werken die het heeft over 
Slolly en Sletty en tegen Wim aan-
valt en dan tenslotte naar zijn bed 
gebracht wordt. Maar Klaartje laat 
het er ook niet bij zitten en neemt 
eveneens een stevige borrel en vlijt 
zich tegen Wim aan: “Als jij me niet 
naar die kamer draagt zeg ik tegen 
moeke dat je me aangerand hebt en 
dan komt ze met een hooivork.”
Hendrik, die ondertussen half bene-
veld weer terugkomt, vertelt dat hij 
zo’n gekke droom had “Ik zag mijn 
Klaartje met Wim poedelnaakt op 
het hemelbed liggen.” Hendrik laat 
een foto zien aan Dolly van Klaartje 
en Dolly en Betty vinden dat Klaar-
tje en haar moeder maar zo snel 
mogelijk op de trein gezet moeten 
worden. Moeke heeft het over zon-
dig voor het huwelijk het bed de-
len, maar Klaartje vond het ‘zalig’. “Ik 
had veel eerder moeten zondigen” 
en ziet dan opeens in dat zij zich al-
tijd heeft laten ringeloren door moe-
ke. “Ik heet vanaf nu Clara” en ver-
telt aan Moeke dat zij in een bordeel 
terecht zijn gekomen en dan volgt 
de apotheose waarbij Hendrik bin-
nenkomt die Moeke er ook flink van 
langs geeft. “Als Klaartje er niet zo 
over denkt als ik ben ik bereid met 
haar te trouwen”. Op het eind, het 
kan ook niet missen, worden beiden 
richting hemelbed geduwd.
Nico en Wim die beiden om beur-
ten regisseren vertellen dat de Wik 
in 2009 90 jaar bestaat. Reden dus 
voor een feestje. Grappig is dat bij 
deze toneelvereniging eerst wordt 
gekeken wat de spelers aankun-
nen en voor wat voor rol zij het bes-
te kunnen spelen en dan wordt een 
toneelstuk uitgezocht. In totaal kent 
de WIK 16 spelende leden. Ook hier 
is jonge aanwas en heren een moei-
lijk iets om erbij te krijgen. Met Carl 
Slotboom, de schrijver van het stuk, 
hebben zij goede ervaringen en het 
was ook echt een stuk waarbij je 
bleef lachen en daar gaat het ten-
slotte maar om. 

OBS de Eendracht naar 
beste museum van 
Nederland!

Food & Agri Team

Verbondenheid met 
agrariërs verder versterkt

De Ronde Venen - Agrarische be-
drijven worden steeds groter en de 
vraagstukken complexer. Meer dan 
ooit staat de agrarische onderne-
mer de komende jaren voor beslis-
sende keuzes. De Rabobank speelt 
daar op in met het Food & Agri Team 
Groene Hart Oost. 
De agrarische specialisten van de 
Rabobanken Bodegraven-Woerden, 

Lopikerwaard en Veenstromen bun-
delen hun krachten. De Rabobank-
vestiging in de Voorstraat in Woer-
den is de uitvalbasis van het nieu-
we Food & Agri Team. Boerenzoon 
Walter van Dijk (35) is manager van 
dit team met achttien medewerkers. 
“Met dit team hebben we alle exper-
tise in huis om onze klanten actief 
en slagvaardig te ondersteunen. Wij 

zoeken de agrariërs op, en niet an-
dersom. Dat was zo, en dat blijft zo.”

Pionieren
Overal staan nog verhuisdozen in 
het pand aan de Voorstraat. Van 
Dijk lijkt zich er niet aan te storen. 
Hij is gewend te pionieren. Tot voor 
kort werkte hij bij Rabobank Neder-
land als sectormanager landbouw. 

Het Food en Agri team van de Rabobank 

Daar was hij verantwoordelijk voor 
het agrarische beleid en adviseerde 
hij banken en klanten over de melk-
veehouderij. Hij twijfelt er niet aan 
dat de samenwerking een succes 
wordt. “Agrarische bedrijven groei-
en en krijgen te maken met com-
plexere vraagstukken. Wij bunde-
len met dit Food & Agri Team onze 
kennis van financiering en verzeke-
ring binnen dit specialistische werk-
terrein. Wij zijn daardoor ook slag-
vaardiger en daadkrachtiger. Dat 
zien onze agrarische klanten terug 
in onder andere korte doorlooptij-
den bij financieringen.” 

Meer maatwerk
Het marktaandeel van de Rabo-
bank in de agrarische sector is met 
zo’n 85 procent enorm te noemen. 
“Er is geen andere bank die zo sterk 
in een bepaalde sector vertegen-
woordigd is. Door deze dominantie 
kun je je scherpte verliezen. Met het 
clusteren van de agrarische specia-
listen van de drie banken bewijzen 
we het tegendeel. De relatief klei-
ne teams bij de drie banken moes-
ten teveel van alles wat afweten en 
doorlooptijden waren soms te lang. 
Met de samenwerking binnen één 
Food & Agri Team kunnen we meer 
gaan specialiseren en de klant beter 
op maat bedienen.”

Gezinsbedrijf
Sommige agrarische bedrijven ver-
breden hun activiteiten. Ze begin-
nen een zuivelwinkel, organiseren 
kinderfeestjes of verhuren kano’s. 
Andere zoeken het in schaalver-
groting. Een boerderij met honderd 
koeien is al heel gewoon. Een aan-
tal bedrijven wil groeien naar stal-

len met drie- tot vierhonderd koei-
en. Van Dijk vertelt dat in de media 
veel aandacht uitgaat naar schaal-
vergroting en nevenactiviteiten. 
“Niet iedereen kan een nevenac-
tiviteit beginnen, dat moet je wil-
len en kunnen. 90 procent van on-
ze 900 klanten in het Groene Hart 
Oost zijn gespecialiseerde gezins-
bedrijven. Als ik dat vertaal naar een 
melkveehouderijbedrijf gaat het om 
een boerderij met zo’n zeventig tot 
tachtig koeien met een melkquo-
tum van 400.000 tot 600.000 liter. In 
de beeldvorming wordt dat weleens 
over het hoofd gezien.”

Bedrijfsopvolging
Dat de Rabobank verbonden en ver-
weven is met de agrarische wereld 
komt tot uiting in de intensieve be-
geleiding van de bank bij bedrijfs-
opvolging. “Financieel komen we er 
altijd wel uit. Maar de ouders en de 
kinderen moeten wel de wil hebben 
het bedrijf voort te zetten. De bank 
biedt aan potentiële opvolgers de 
training ‘Het opvolgingsperspectief’ 
aan. Ook psychologisch wordt het 
een en ander gevraagd van de jon-
ge agrariër. Samen met het Neder-
lands Agrarisch Jongeren 
Kontakt (NAJK) houden 
we trainingsbijeenkomsten 
om vervolgens een onder-
nemersplan te maken en 
de financiering rond te krij-
gen. Bij niet één bedrijf is 
de opvolging hetzelfde. Ie-
dere familie heeft een ei-
gen geschiedenis en elk 
agrarisch bedrijf heeft een 
specifieke financierings-
vraag.”
Van Dijk verwacht dat agrarische Walter van Dijk



Mijdrecht - Sinds 1995 is het tra-
ditie geworden dat in de Janskerk 
te Mijdrecht jaarlijks op Koningin-
nedag een bijzonder concert wordt 
gegeven. Vorig jaar ging bij de toe-
hoorders ‘het dak eraf’, zó mooi en 
spontaan werd het ervaren. Met na-
me het optreden van pianist Jan 
Vayne met organist Martin Mans op 
het prachtige Bätzorgel en het zin-
gen van vaderlandse liederen waar-
aan eenieder kan deelnemen, waren 
onder meer hoogtepunten van dit 
concert. Geen wonder dat de ruim 
vierhonderd belangstellenden toen 
hebben genoten en alweer reikhal-
zend uitkeken naar het volgende 
concert. Dat komt er weer! Dit jaar 
viert de organisatie haar tweede 
lustrum. Voor de tiende keer zal op 
Koninginnedag een promsconcert 
worden verzorgd in de Janskerk, ge-
legen achter winkelcentrum De Lin-
deboom. Iedereen die gecharmeerd 
is van dit concert is van harte wel-
kom; de toegang is gratis. Maar let 
op: vanwege de te verwachten gro-
te belangstelling is het zaak tijdig 
aanwezig te zijn, want vol=vol. Ook 
al omdat degenen die in De Ronde 
Venen ooit een Koninklijke Onder-
scheiding hebben gekregen uitge-
nodigd zijn dit concert bij te wonen. 
Maar ook senioren, het college van 
B&W en de Commissaris van de Ko-
ningin van de provincie Utrecht met 
zijn echtgenote.
De Janskerk blijkt door zijn ron-
de bouwstijl – het heeft geen lang 
‘schip’ - bij uitstek een bijzondere 
ambiance te bieden voor dit soort 
concerten. Die vinden bovendien 
plaats in een ongedwongen en in-
formele sfeer. De kerk biedt plaats 
aan ongeveer 400 personen. En 
die zullen er zéker zijn. De erva-
ring heeft inmiddels geleerd dat er 
plaatsen te kort zijn! De kerk is van-
af 11.30 uur open en het concert be-
gint om 12.30 uur.

Lustrumconcert
“De viering van ons tweede lustrum 
brengt met zich mee dat we dit keer 
ook iets extra’s willen doen,” ver-
telt voormalig burgemeester Dick 
Boogaard die samen met de con-
certcommissie Bätzorgel sinds 2001 
het concert in Mijdrecht organiseert. 
“Behalve Martin Mans en Jan Vay-
ne hebben we ook de inmiddels we-
reldberoemde zangeres Petra Ber-
ger en The Martin Mans Formation 
bereid gevonden om hun medewer-
king aan dit concert te verlenen. The 
Martin Mans Formation is een en-
semble bestaande uit 16 geoefende 
stemmen van het mannenkoor ‘De 
Gouwestem’ uit Waddinxveen. Sa-
men met het Groot Mannenkoor van 
ruim 200 stemmen heeft het gezel-
schap landelijke bekendheid gekre-
gen in de vorm van de Kathedraal 
Concerten. Wie meer wil weten over 
deze kathedraalconcerten doet er 
goed aan de website te bezoeken 
(www.kathedraalconcerten.nl). En ik 
kan je verklappen dat we weer een 
fantastisch mooi en ook verrassend 
programma hebben kunnen sa-
menstellen met optredens van de-
ze topsolisten. Daaronder improvi-
saties, samenspel van de klaviervir-
tuozen Jan Vayne en Martin Mans 
en samenzang met een breed sca-

la aan bijvoorbeeld oud-Hollandse 
liedjes met als motto: ‘Kun je nog 
zingen, zing dan mee!’. The Martin 
Mans Formation laat uitbundig van 
zich horen, al dan niet samen met 
Petra en Jan, met daarbij ook een 
lied van Vera Lynn. In dit program-
ma is eveneens ruimte voor ‘quatre 
mains’, vier handen van Jan en Mar-
tin die ‘hun klavier’ bespelen, maar 
ook samen een populair muzikaal 
festival op piano en orgel ten beste 
geven. Het concert wordt besloten 
met het gezamenlijk zingen van ‘Oh 
Canada’ en het ‘Wilhelmus’. Het vol-
ledige programma wordt in de vorm 
van een folder bij het binnengaan 
van de kerk aan alle bezoekers uit-
gereikt. Ik ben ervan overtuigd dat 
iedereen van dit concert zal genie-
ten en dat het de aanwezigen niet 
lang genoeg kan duren. Helaas is 
het rond 14.00 uur toch echt einde 
verhaal.”

Liberation Choir
Het tegenwoordige concert op Ko-
ninginnedag vindt zijn oorsprong 
vijftien jaar geleden. De toenmali-
ge burgemeester van De Ronde Ve-
nen, D.M. Boogaard, was toen voor-
zitter van de Christelijke Emigra-
tie Centrale en van de daaraan ge-
lieerde Dutch International Socie-
ty. Doel van de organisaties was en 
is het onderhouden van contacten 
met Nederlanders die zich (des-
tijds) hebben gevestigd in de Ver-
enigde Staten en Canada en hun fa-
milie die hier nog woont. Onderdeel 
daarvan was ervoor te zorgen dat op 
gezette tijden pianisten, organisten 

en zangkoren naar de overkant gin-
gen om het contact met de Neder-
landers te onderhouden en te ver-
sterken. In 1995 kwamen er Cana-
dezen naar Nederland om de vijftig-
jarige bevrijding te vieren. Zij vorm-
den een gelegenheidskoor, het Li-
beration Choir, onder leiding van di-
rigent Willem van Zuidam, met aan 
het orgel organist Martin Mans uit 
Woerden. Als het koor kwam was 
het de bedoeling dat Dick Boogaard 
voor locaties zou zorgen om con-
certen te geven. Dat lukte. Er kon-
den toen grote concerten in heel 
Nederland worden gegeven. Daar-
aan was de voorwaarde verbonden 
dat ook Mijdrecht daarvan een keer 
zou profiteren. Alvorens het con-
certgezelschap op tournee door Ne-
derland ging, gaf men op Koningin-

nedag een concert in de Janskerk 
die voor dat doel het meest geschikt 
bleek en ten tijde van het concert 
overvol was. Het was emotioneel 
gezien een prachtig gebeuren, ook 
al omdat er échte verzetstrijders bij 
waren. Alle aanwezigen waren vol 
lof over dit koor dat toen 200 per-
sonen telde.
Al met al schiep het een band met 
Nederland en in 1998 gaf men we-
derom een concert. Vanaf dat tijdstip 
is het traditie geworden dat er elk 
jaar op Koninginnedag in de Jans-
kerk een concert wordt georgani-
seerd. Niet altijd in de vorm van uit-
sluitend een koor, maar stilaan ook 
op andere leest geschoeid, zoals 
vandaag de dag. Niet minder mooi 
en diepgaand waarbij Dick Boog-
aard en Martin Mans de grote ani-
mators zijn, waarbij niet zelden ster-
ren van wereldklasse hun opwach-
ting maken.

Bijzonder promsconcert
De deelnemende solisten hebben 
allen een eigen website. Wie be-
langstelling heeft voor hun muzi-
kale carrière en hoe die tot nu toe 
is verlopen kan via internet veel in-
formatie daarover vinden. Te weten 
www.petraberger.nl, www.janvay-
ne.nl en www.martinmans.nl. Be-
slist de moeite waard! Door deze 
aan te klikken en mits de PC voor-
zien is van een geluidskaart, kan 
men daarop kiezen voor het luiste-
ren naar prachtige liedjes en muziek 
om alvast in de stemming komen…
“Tot nu toe hebben degenen die de-
ze concerten regelmatig hebben bij-

gewoond altijd volop genoten. Afge-
lopen jaar is Jan Vayne toegetreden 
tot het gezelschap wat een bijzon-
der succes genoemd kan worden. 
En ook dit jaar werkt hij er weer aan 
mee. Gezien het programma dat hij 
samen met zijn collega’s op Konin-
ginnedag ten gehore zal brengen, 
kunnen we gerust stellen dat het dit 
keer een bijzonder promsconcert 
zal worden waarvan iedereen in de 
Janskerk zal genieten.” Aldus Dick 
Boogaard die de organisatie van dit 
evenement als een van zijn voorlief-
des ziet en eigenlijk van geen op-
houden weet. Niettemin wil hij op 
den duur toch wel graag het stokje 
overdragen aan iemand die zich op 
dezelfde manier wil inzetten om de 
traditie van het Koninginnedagcon-
cert in ere te houden.

Vinkeven - Onder onze oudere 
doelgroepen hebben we ook fana-
tieke voetbalsupporters. Vinkenoord 
heeft er een paar. Ja, zelfs een fana-
tieke vrouwelijke supportster. Geen 
enkele wedstrijd wordt overgesla-
gen. Als er een belangrijke wed-
strijd is, zie je deze trouwe kijkers 
zich verzamelen. Zo kunnen ze ge-
zamenlijk de wedstrijd op de buis 
kijken. Dat is natuurlijk gezellig zo 
bij elkaar. 
Wat eigenlijk nog veel leuker is om 
met deze bewoners eens echt naar 
het stadion te gaan. Via via kreeg 
Piet Liesveld dit te horen. Een wel-
bekend persoon omtrent de voet-
bal. Piet is in de pen geklommen 
en heeft FC Utrecht aangeschreven 
met de vraag of  FC Utrecht iets voor 
hen kon betekenen. FC Utrecht zal 
FC Utrecht niet zijn om dit te rea-
liseren. Vinkenoord hoorde al snel 
via Piet dat het zou gaan lukken. Het 
werd niet alleen een wedstrijd. Maar 
met alles erop en eraan. De Vin-
kenoord-bewoners kregen een su-
per VIP behandeling. Rond de klok 
van 12.30 uur werden ze verwacht 
in Stadion de Galgenwaard en daar 
ontvangen door hun gastvrouw en 
gastheer. Als eerste kregen ze een 
rondleiding door het museum van 
FC Utrecht. Dat sprak de Vinken-

oorders aan. Alles over FC Utrecht 
uit de oude doos. Pratende weg was 
het tijd voor de wedstrijd. Met kof-
fie en een broodje in de hand klonk 
het fluitsignaal. De eerste helft was 
spannend maar helaas geen doel-
punt. In de tweede helft werd dit 
in de eerste minuut goed gemaakt 
door FC Utrecht. 1-0 voorsprong. 
Dus dat was feest in het stadi-
on. Helaas kwamen er verder geen 
doelpunten meer bij. De Vinken-
oord-bewoners genoten met vol-
le teugen. De gehele middag wer-
den ze goed verzorgd met een hap-

je en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kwam na de wedstrijd kee-
per Michel Vorm en keepertrainer 
Maarten Aarts naar boven om ken-
nis met hen te maken. En natuur-
lijk mochten de foto’s niet ontbre-
ken. Alles moest natuurlijk vastge-
legd worden. Al met al was dit echt 
een VIP behandeling. Piet, bedankt 
voor je inzet om dit mogelijk te ma-
ken. En laten we ook FC Utrecht niet 
vergeten. Samen met Piet hebben 
ze ervoor gezorgd dat de bewoners 
een TOPdag hebben gehad. En die 
zullen ze nooit meer vergeten.   
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Wederom een fantastisch 
Koninginnedagconcert 
in de Janskerk

Groep 1en 2 van De Fontein
op de kaasboerderij
De Ronde Venen - Vrijdagmorgen 
was het druk op de kaasboerderij 
van de familie Mur aan de Ooster-
landweg. 
Niet alleen vanwege de drukke 
werkzaamheden. Maar er waren 
28 kinderen van de Fonteinschool 
op bezoek. Mevrouw Mur gaf een 
rondleiding over de hele boerderij. 
Eerst waren de koeien in de stal aan 

de beurt. Natuurlijk moesten de kin-
deren rustig zijn om de koeien niet 
nerveus te maken. Maar toen de 
koeien naar buiten mochten, maak-
ten zij toch wel erg veel lawaai. 
Daarna werd de kaasmakerij be-
zocht. De kinderen kregen uitleg 
hoe kaas gemaakt wordt. 
En natuurlijk mochten zij ook proe-
ven. En kleinzoon Rick mocht de 

kaas uitdelen op zijn eigen boer-
derij. Na een bezoek aan de kalfjes, 
mochten de kinderen spelen in de 
hooiberg. Daar was een echte glij-
baan gemaakt.

Het was voor de kinderen een klein 
schoolreisje. 
Met dank aan mevrouw Mur voor de 
hartelijke ontvangst.

Wist u dat er.......
De Ronde Venen - ....in De Ron-
de Venen vrijwilligers zijn die zich 
belangeloos inzetten en ondersteu-
ning bieden aan mensen die hun 
terminale – dus allerlaatste – fase 
graag in hun eigen en vertrouwde 
omgeving willen doorbrengen?
Deze vrijwilligers nemen als het wa-
re tijdelijk de zorg van de mantelzor-
gers over en vullen hen aan. Door 
de inzet van de vrijwilligers kan de 
familie weer even op adem komen, 

zodat ze daarna nieuwe energie 
heeft om de zorg niet alleen voort te 
zetten, maar ook om het langer vol 
te kunnen houden.

De vrijwilligers hebben als hoofddoel 
‘Er Zijn’. Het verdriet neem je niet 
weg maar je kunt het wel verzach-
ten. Warmte, aandacht, een luiste-
rend oor, een troostende schouder, 
of alleen maar iemand die er voor 
een ander is. Het werk van de vrij-

willigers is een vorm van gemeen-
schapszorg, het omzien van mens-
tot-mens naar elkaar. Bent u ie-
mand die bij deze woorden het ge-
voel krijgt dat u ook iets hebt te ge-
ven aan mensen in de laatste fase 
van hun leven en hun naasten?
Laat u zich dan eens informeren 
over de verdere inhoud van het 
vrijwilligerswerk door mensen van 
Stichting Thuis Sterven. Het bestuur 
is op zoek naar zowel bestuursleden 
als ook vrijwilligers die zich verbon-
den weten te voelen met de doel-
stelling van deze Stichting. Heeft u 

belangstelling voor een bestuurs-
functie? Bijvoorbeeld als bestuurs-
lid, secretaris of PR vrouw/man!
Bel dan met Beate Bos, voorzitter, 
tel. 0297-254300
Of wilt u zich inzetten als
vrijwilliger(ster)?
Neemt u dan contact op met de co-
ordinator, mevr. Jannie van Kooten, 
tel. 06-51451130.

Voor verdere informatie zie de web-
site: www.thuissterven.info
U kunt ook reageren via de e-mail: 
stichting@thuissterven.info

Slijterij De Zwart trakteert 
alle 80-jarigen!
Wilnis - Omdat Slijterij en Wijnhan-
del De Zwart uit Wilnis haar tachtig-
jarige bestaan viert kwamen Mar-
tien en Hans de Zwart op het idee 
om alle Wilnisse senioren te trak-
teren op iets lekkers. Voorwaarde 
is dat alleen diegenen in aanmer-
king komen die geboren zijn tus-
sen 1 januari en 31 december 1928! 
De traktatie bestaat uit een lekker 
traditioneel alcoholisch en alcohol-

vrij drankje. Martien en Hans heb-
ben voor dit doel iets gezelligs uit-
gezocht. Het kan dagelijks tijdens 
de winkeluren worden afgehaald. 
Wie niet in de gelegenheid is kan dit 
door een familielid of kennis laten 
doen. Wél wordt vriendelijk verzocht 
daarbij een vorm van legitimatiebe-
wijs te tonen. Voor het afhalen heeft 

men de tijd tot en met zaterdag 31 
mei aanstaande.

Men hoeft zich dus niet te haasten.
Samen met alle tachtigjarigen wil 
De Zwart met deze geste een toost 
uitbrengen op het feit dat hun vader 
Bertus de Zwart in 1928 het bedrijf 
heeft opgericht.

Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties 
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei 
Hemelvaartsdag, komt de Nieu-
we Meerbode eenmalig op maan-
dag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 
april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 

De ‘V’ site van Vinkenoord



De Ronde Venen –“We hebben 
in het verleden wel eens een con-
certuitvoering gegeven met nog an-
dere muziekverenigingen erbij maar 
we hebben er dit keer toch voor 
gekozen om ons jaarlijkse concert 
door onze eigen vereniging te la-
ten uitvoeren”, vertelt Hans Ouds-
hoorn voorzitter van Muziek en 
Showcorps Triviant, zoals de officië-
le naam luidt. Gekleed in mooi rood 
met blauwe uniformen was er ge-
zorgd voor een afwisselend reper-
toire waarbij ook de majorettes hun 
beste kant lieten zien. “Het is een af-
wisseling van straat en concertnum-
mers”, aldus Oudshoorn “want wij 
heten natuurlijk niet voor niets een 
showcorps.” Ook Zuid-Amerikaan-
se elementen waren terug te vinden 
zoals in het nummer Five Rhytm Cy-
cles waar een samba en een tan-
go te herkennen waren. Het num-
mer Highland Cathedral was weer 
iets heel anders. Het is een stuk dat 
eigenlijk geschreven is voor doedel-
zakken. Ook hoort er een klokken-
spel bij, omdat het een stuk is dat 
voor een kerk ergens in de Schot-
se Hooglanden is geschreven maar 
bij Triviant namen de lyra’s de plaats 
van de doedelzak in en ook het 
klokkenspel werd door hen ver-
tolkt. (De lyra is een rechtopstaan-
de xylofoon). Deze kwamen daarna 
aan de beurt en speelden iets onre-
gelmatigs en dat wil dan zeggen in 
een onregelmatige maatsoort. Soms 
hoorde je een carillon. Men is trou-
wens nog op zoek naar iemand die 
ook geïnteresseerd is in het spe-

len van de lyra. Maar zoals gezegd, 
ook de majorettes hadden hun best 
gedaan en nieuwe nummers inge-
studeerd zoals bleek bij de Afrika-
ner. Dit nummer is geschreven voor 
dwarsfluit en lyra en is al een heel 
oud nummer De fluitisten kwamen 
met een gevoelig stuk dat met recht 
de naam ‘Fragile’ droeg. Een moei-
lijk nummer, mede omdat het vier-
stemmig is. 

Nagedacht
Het blijkt trouwens dat de leden van 
Triviant zo enthousiast zijn dat ze als 
de ene categorie niet meer moge-
lijk is er hard wordt nagedacht welk 
instrument ze vervolgens kunnen 
gaan bespelen. Want één van de 
vroegere majorettes, namelijk Ma-
riëlle, bespeelt nu met veel plezier 
dwarsfluit. Het waren niet allemaal 
onbekende nummers, want hier-
na volgde het bekende Yellow Ri-
ver en toen kon je lekker meedei-
nen. In de pauze volgde de verlo-
ting en het was wel grappig dat voor 
de tweede achtereenvolgende keer 
de familie Verloop, wier dochter fluit 
speelt, de boodschappenmand had 
gewonnen. Elk lid koopt iets voor de 
boodschappenmand en die wordt 
dan verloot. De majorettes hadden 
weer hun best gedaan en dat op be-
kende nummers van Jim van Idols. 
Gekleed in mooie rode jurken wer-
den de dansjes door twee majo-
rettes uitgevoerd. Als nummer ze-
ven was het showkorps weer aan de 
beurt met Marching drumming waar 
alle drumtechnieken goed te horen 

waren. een echt slagwerkstuk met 
wederom een nummer van Frans 
de Blieck, namelijk Latin Dance: 
een Zuid Amerikaans nummer met 
ook weer een danstwirl van de ma-
jorettes. Moeilijk om met zijn twee-
en toch goed in de maat te blijven, 
maar het lukte. The marine’s Hymne 
is afkomstig uit de opera Genevieve 
de Brabant van Jacques Offenbach 
uit 1859 en is in 1919 tot het korps-
lied van de mariniers in de Verenig-
de Staten uitgeroepen. Een lek-
ker ritmisch stuk. Weer een bekend 
stuk, namelijk ‘The Titanic’. Best een 
moeilijk stuk, maar met veel verve 
door de fluitisten ten gehore ge-
bracht. 

Tamboers
Onder leiding van instructeur Frans 
de Blieck, die dus meerdere num-
mers op zijn naam heeft staan, wer-
den tenslotte nog twee nummers 
door de tamboers uitgevoerd en 
dat waren nummers met Spaan-
se invloeden zoals El Casares waar 
de Spaanse dans ook tot uitdruk-
king kwam en met kleppers en stok-
jes werd dit effect versterkt en La-
tin Dance van Frans de Blieck al-
leen voor de tamboers. Bij de fina-
le van het concert kwamen alle on-
derdelen nog even aan bod in een 
Spaans nummer waarin de Spaanse 
dans en de stierengevechten voor-
bijkomen. Als nieuwigheid had Tri-
viant aan het eind van het concert 
nog een optreden van een van de 
leden van het showkorps, namelijk 
Peter Huisman, die samen met zijn 
band nog eigentijdse nummers ten 
gehore bracht. Peter Huisman is 12 
½ jaar lid van Triviant en zit nu op de 
Herman Brood academie. Triviant is 
voortgekomen uit Tamaico uit Vinke-
veen en Uno Animo uit Wilnis, beide 
drumbands. Die zijn verder gegaan 
onder de naam Triviant dat duidt de 
driehoek Vinkeveen, Mijdrecht Wil-
nis aan. Triviant heeft 40 spelende 
leden en ook leden in opleiding. Er 
is een majorette peloton, een sectie 
dwarsfluiten, lyra’s, een groep tam-
boers. “Triviant is geen zittende mu-
ziekvereniging”, zegt Hans Ouds-
hoorn. “Wij hebben ook straatop-
tredens en dat zijn er ongeveer 25 
per jaar zoals bij Koninginnedag en 
bij de avondvierdaagse.”Er komt nog 
een aantal openlucht concerten na-
melijk op 24 mei in Mijdrecht en op 
7 juni in Uithoorn. 
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vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei 
Hemelvaartsdag, komt de Nieu-
we Meerbode eenmalig op maan-
dag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 
april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
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worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 

Voorzitter ANBO afdeling ‘De 
Ronde Venen’ onderscheiden
Mijdrecht - Tijdens de jaarverga-
dering van de ANBO afdeling ‘De 
Ronde Venen’ op woensdag 16 
april werd voor een nagenoeg vol-
le (bridge)zaal in Partycentrum De 
Meijert afscheid genomen van afde-
lingsvoorzitter Leo van den Toorn. Hij 
heeft in januari van dit jaar te ken-
nen gegeven zich niet meer voor die 
functie beschikbaar te willen stel-
len. Leo werd ten overstaan van de 
Rondeveense leden en het voltalli-
ge bestuur door de ANBO-voorzit-
ter van het gewest Utrecht, de heer 
Elbert van Geijtenbeek, onderschei-
den met het Lidmaatschap van Ver-
dienste. De draagspeld werd door 
de gewestvoorzitter hoogstpersoon-
lijk op de revers van Leo gespeld. 
Tevens mocht hij de bijbehorende 
Oorkonde in ontvangst nemen.
Leo van den Toorn trad in de jaren 
negentig toe tot de ANBO, de Bond 
voor 50-plussers. Al snel kreeg hij 
een functie in het bestuur en in 
1997 werd hij voorzitter van het af-
delingsbestuur van de ANBO afde-
ling ‘De Ronde Venen’. Tot aan 16 
april dit jaar heeft hij dat met veel 

verve gedaan. De gewestvoorzitter 
prees in zijn toespraak Leo om zijn 
ambities. In de elf jaar dat hij voor-
zitter is geweest heeft hij het leden-
aantal weten te verhogen van 651 in 
1997 tot 1230 vandaag de dag. Ver-
der was Leo initiatiefnemer bij het 
ontstaan van het eigen informatie-
bulletin ‘De Rondeveense ANBOde’, 
dat inmiddels bij veel leden bekend-
heid geniet. Door zijn netwerk bin-
nen de gemeente was hij van grote 
waarde voor de ANBO in het alge-
meen en voor de afdeling ‘De Ron-
de Venen’ in het bijzonder.
Maar niet alleen voor de ANBO 
heeft Leo van den Toorn zich inge-
spannen. Hij voelt zich sterk betrok-
ken bij de Rondeveense samenle-
ving en heeft zich in die zin voor tal 
van organisaties ingezet, waarvan 
hij tevens als lid deel uitmaakte. Zo 
was hij lid van de voormalige Senio-
renraad, thans de Adviescommissie 
voor het Ouderenbeleid; lid van de 
Lionsclub Mijdrecht/Wilnis; lid van 
de projectgroep Huisbezoekproject; 
agendalid Zorgnetwerk en lid van 
het lokale organisatiecomité Dag 

van de Ouderen.
De gewestvoorzitter bedankte zijn 
‘collega voorzitter’ voor zijn inzet en 
vele verdiensten. Hij merkte tot slot 
op dat hij en velen met hem Leo zul-
len missen, niet alleen als bestuurs-
lid, maar ook als degene die met hu-
mor en enthousiasme altijd de soos-
middagen opende met een praatje, 
een grapje en een goede mop. Leo 
van den Toorn blijft echter in beeld, 
want de woensdagmiddag is zijn 
‘vaste’ biljartmiddag in De Meijert. 
Daar kunnen belangstellenden al-
tijd met hem een praatje maken en 
genieten van het samenzijn onder 
het genoegen van een hapje en een 
drankje. Mede namens alle vijftig-
plussers in de gemeente die lid zijn 
van de ANBO, wil ook de redactie 
van de Nieuwe Meerbode Leo van 
den Toorn bedanken voor zijn in-
zet voor de ouderen onder ons. Het 
ga hem goed! Wie meer wil weten 
over het lidmaatschap van de AN-
BO en wat die doet voor ouderen 
kan het beste bellen met het secre-
tariaat, mevrouw M.G. van de Vaart, 
tel. 0348-402244.

ANBO gewestvoorzitter Elbert van Geijtenbeek (re.) overhandigt Leo van den Toorn de Oorkonde van Verdienste na het 
opspelden van de bijbehorende draagspeld

Alles kwam aan bod bij 
jaarlijks concert van Triviant

Het lijkt erop dat het echt gaat gebeuren: er komt een 
discotheek in Mijdrecht

Grote vraag? Welke onder-
nemer krijgt de vergunning?
De Vreede of Verwey?
De Ronde Venen – De nieuwe 
vergadertechniek van de gemeen-
te De Ronde Venen loopt nog niet 
echt lekker. De zogenoemde ‘ Ron-
de Tafel Gesprekken’ zijn tot op he-
den, in de meeste gevallen, warrig, 
rommelig en amateuristisch. Er ko-
men agenda’s met onderwerpen en 
tijden. Voor een informatief onder-
werp staatsdwang een half uur en 
voor de bespreking van een acht 
agendapunt een uur. Helaas wordt 
er duidelijk niet gekeken naar het 
onderwerp.
Je hebt onderwerpen waar je bin-
nen 10 minuten mee klaar bent, 
maar je heb ze ook die wel een paar 
uur nodig hebben. Daar wordt ech-
ter tot nu toe nog geen rekening 
meegehouden. Ook de agenda zelf: 
Donderdag jl. stond er op: 20.00 tot 
20.30 uur in de raadzaal: Disco-
theek. Met het college wordt over 
dit onderwerp nader van gedach-
ten gewisseld.

Onduidelijk
Duidelijk, zou je denken. Alleen een 
half uur.... erg kort voor een bela-
den onderwerp. Maar wat bleek nu, 
er werd helemaal niet gepraat met 
het college over de discotheek. Al-
le fracties hadden zich er goed op 
voorbereid. En er was publiek. Maar 
al snel bleek dat er helemaal niet 
gepraat kon worden met het colle-
ge over de discotheek.  Bij dit agen-
dapunt had behoren te staan: Cees 
Houmes stelt het college vragen 
over de antwoorden op door hem 
schriftelijk gestelde vragen over een 
discotheek.
Wel, de verwarring was compleet. 
Niemand van de overige fracties 
wist iets over de vragen en nog min-
der de antwoorden. ook de pers en 
zeker het aanwezige publiek had-
den geen idee waar Cees Houmes 
het over had.
De raadsleden wilden er niet eens 
op in gaan. Zij hadden zich voorbe-
reid op de discussie met het college 
over de discotheek en niet anders. 
Een discussie over het feit dat een 
Mijdrechtse kroegbaas, Gerrit Ver-
wey, een verzoek had ingediend om 
een discotheek te gaan bouwen op 
het Industrieterrein, maar zo bleek al 
te zijn verteld tijdens het Jongeren-
debat, hij dan wel de grond GRA-
TIS wilde hebben. En daar voelde de 
meerderheid van de raad helemaal 
niks voor.

Zinnig
Er was slechts één persoon die iets 
zinnigs had te melden en wat ie-
dereen kon begrijpen en dat was 

de voorzitter van Stichting Baat, de 
stichting waar ook het jongerencen-
trum Allround onder valt. Hij vertel-
de dat de Stichting zelf al heel ver 
was met de plannen om in Allround 
een echte discotheek te creëren en 
dat samen met een andere kroeg-
baas, en wel de heer De Vreede, ei-
genaar van jongerencafé La Paix.  
De heer Westerdijk vertelde: “Op 14 
mei 2007 heeft het bestuur van de 
toenmalige Stichting Leefbaarheid 
een brief gestuurd naar de gemeen-
te met de aankondiging de huur van 
het pand Allround op te zeggen. Dit 
omdat het al enige jaren niet meer 
rendabel was het pand te exploite-
ren. Dit was het gevolg van het in-
gezette beleid ons vooral te richten 
op de doelgroepen 12 tot 16 jaar en 
14 tot 18 jaar, niet de meest daad-
krachtige groepen dus. 
Het bestuur had besloten om ge-
noemde activiteiten in andere ruim-
tes te gaan onderbrengen, ondanks 
het feit dat we het zeer jammer von-
den, maar we moesten wat”, aldus 
Westerdijk.

Onderzoek
“De gemeente vroeg de Stichting 
zich nogmaals te bezinnen op het 
besluit en op zoek te gaan naar al-
ternatieven. Op grond van dit ver-
zoek heeft de stichting twee stappen 
gezet. We hebben de ontslagproce-
dure van de beheerder in gang ge-
zet en we zijn op zoek gegaan naar 
een alternatief voor de weekendac-
tiviteiten, zodat er inkomsten zou-
den ontstaan. De beheerder is per 1 
december 2007 ontslagen.
Wat betreft het tweede punt heeft 
het bestuur medio juni vorig jaar  
contact gezocht met de heer J de 
Vreede, eigenaar van café La Paix, 
die in het verleden het pand All-
round al een paar maal gehuurd 
heeft voor het geven van feesten. De 
gemeente is hiervan op de hoogte 
gebracht. 
Met de heer De Vreede zijn verschil-
lende opties en constructies uitge-
werkt en besproken. De gemeente is 
door ons voortdurend op de hoogte 
gehouden van alle besproken op-
ties en uitkomsten. In november zijn 
beide partijen tot een overeenkomst 
gekomen. Deze bestaat uit:

Huren
De heer De Vreede huurt het pand 
Allround van de stichting voor twee 
dagen per week en wel vrijdag en 
zaterdag, voor het organiseren van 
activiteiten voor jongeren van 18 
jaar en ouder. De heer De Vreede 
betaalt daarvoor 50% van het totaal 

van alle lasten van het pand (huur, 
nuts, schoonmaak, beveiliging, etc.), 
hetgeen neerkomt op ruim 26.000 
euro op jaarbasis. De heer De Vree-
de draagt tevens zorg voor de uit-
voering van beheersmatige activitei-
ten en schoonmaak en zorgt tevens 
voor het opknappen van het pand 
en draagt ook hiervoor de kosten.
Eind vorig jaar hebben wij de ge-
meente op de hoogte gebracht en 
is de concept huurovereenkomst 
voorgelegd. Beide partijen zijn aan 
de slag gegaan om de benodigde 
vergunningen in orde te maken.
De laatste procedure voor het wij-
zigen van de bestemming van het 
pand loopt momenteel. We hopen 
hier eind van deze maand uitsluitsel 
over te krijgen.
Wij als Stichting Baat zien in deze 
constructie veel voordelen.

Meer tijd
Voor de oudere jeugd kunnen activi-
teiten worden aangeboden die aan-
sluiten bij hun wensen en behoeften 
maar waar niet direct de expertise 
van een jongerenwerker voor ver-
eist is.
De jongerenwerker hoeft zich niet 
bezig te houden met de beheersma-
tige activiteiten en krijgt zo meer tijd 
en ruimte om zich te richten op de 
activiteiten voor de doelgroepen 16-
16 en 16-18 jarigen.
De jongerenwerkers krijgen zo dus 
hun handen vrij voor welzijngerela-
teerde en meer inhoudelijk jonge-
renwerk, in Allround, maar ook op 
andere locaties en in andere woon-
kernen.
De tienerdisco’s kunnen in bestaan-
de constructie gehandhaafd blijven, 
waardoor er feitelijk alleen voor de 
doelgroep 14-18 jaar een andere 
ruimte moet worden gezocht.
Wij denken dat we hiermee een win-
win-situatie hebben gecreëerd die 
voor alle partijen voordelen biedt”, 
aldus de heer Westerdijk.
Klinkt prachtig, alleen kwam men er 
tijdens dit Ronde Tafel Gesprek in 
zijn geheel niet aan toe om over de-
ze prachtige constructie, waarmee 
de jeugd dan eindelijk zijn disco-
theek krijgt, te praten. Dit omdat de 
agenda niet in orde was.

Afgesproken werd dat het de vol-
gende maand nogmaals op de agen-
da komt. Hopelijk weet iedereen dan 
waar het overgaat en wie weet is de 
zaak dan al rond en heeft de ge-
meente De Ronde Venen de zolang 
verwachte discotheek en hoeft de 
gemeente geen gratis grond te ge-
ven aan een andere ondernemer.



De Ronde Venen – Het kan dus wel, 
dat er eens iets gebouwd kan wor-
den, zonder dat er bezwaarschrif-
ten worden ingediend. Bezwaar-
schriften die vaak de bouw maan-
den, zo niet jaren kunnen vertra-
gen. “ Gelukkig maar”, zo verzuch-
ten een groepje – nu reeds jonge 
dames, toen ze begonnen te vragen 
om een nieuw zwembad waren het 
nog meisjes - “zal het er toch nog 
van komen. We waren al bang dat 
misschien onze kinderen erin kon-
den zwemmen, maar blijkbaar kun-
nen wij er over twee jaar in duiken”.

En dat ziet er echt zo uit. De gemeen-
tesecretarisvertelde het blij, afgelo-
pen woensdag tijdens het persuur-
tje. “De bouwvergunning voor het 
zwembad is binnen”. Geen bezwaar-
schriften binnengekomen zo vroe-
gen wij: “niet 1 zo werd verteld. Zelf 
wethouder Roosendaal was ver-

rast. Hij was blijkbaar nog niet op de 
hoogte van dit heugelijk feit, maar 
hij was er niet minder blij om.

“ Heel prettig, dat we deze fase zo 
voorspoedig hebben doorlopen”, zo 

zei hij. “ Dat het zo voorspoedig zou 
zijn, kun je hopen, maar dat het dan 
ook gebeurd is fijn”. Als alles nu zo 
blijft gaan zal het nieuwe zwembad 
medio maart 2010 geopend wor-
den.

Wilnis - Op zaterdag 19 april jl. 
opende de nieuw gevestigde winkel 
‘Optiek De Ronde Venen’ in de Wil-
nisse Dorpsstraat 35 officieel haar 
deuren. Dit in tegenstelling tot wat 
er aangegeven stond in de adver-
tentie in deze krant van 16 april. De 
opgegeven data van de maand mei 
waren echter bedoeld voor een an-
dere actie in een van de brillenwin-
kels van eigenaar Tom Notenboom. 
Er was een vergissing in het spel. 
Tom heeft samen met zijn broer 
meerdere opticiens zaken in Ne-
derland onder zijn hoede. De ‘Op-
tiek De Ronde Venen’ is de nieuw-
ste vestiging van dit succesvolle fa-
miliebedrijf.

Korting
Met een ludieke actie waarbij men 
door het inleveren van wortels een 
korting op het brilassortiment kan 
krijgen, is in Wilnis de nieuwe ves-
tiging goed van start gegaan. Voor 
alle duidelijkheid: de actie duurt van 
19 april tot en met 26 mei a.s. Dus 
degenen die een nieuwe bril nodig 
hebben of een ander model wensen, 
kunnen tot aan dat tijdstip 20 pro-
cent korting op een bril uit het ge-
hele assortiment krijgen! Elke inge-
leverde wortel geeft recht op 5 pro-
cent korting en men mag als klant 
maximaal vier wortels inleveren. Het 
gaat om wortels die men gewoon bij 
de groenteman kan kopen. Ter intro-
ductie van deze wortelactie waren 
zaterdag enkele meisjes, verkleed 
als konijntjes, in het dorp en de om-
geving op pad gegaan om wortels 
uit te delen en belangstellenden op 
die manier op de aanwezigheid van 
de nieuwe opticien te wijzen. Ter 
ondersteuning van de actie had de-
ze op het kruispunt Dorpsstraat/Ir. 
Enschedeweg een groot opblaas-
baar konijn geplaatst waarmee tot 
uitdrukking werd gebracht dat die 
wel graag een sappig worteltje lust, 
maar er net als de mensen niet beter 
door gaat zien. Wél met een bril van 
‘Optiek De Ronde Venen!’

Een bril voor elk budget
Op die zaterdag waren er tallo-
ze bezoekers in verschillende leef-
tijdscategorieën de winkel binnen-
gestapt die nieuwsgierig het aan-
bod eens kwamen bekijken. En dat 
mag er zijn. De nieuwe brillenwinkel 

biedt een keur aan mooie trendy en 
klassieke brillen in tal van variaties 
en van gerenommeerde merken als 
Versace, Ray-Ban, Voque en Burber-
ry. Maar ook Rodenstock en de Pa-
rijse haut couture brillen van Korloff 
kan men zich hier laten aanmeten. 
De winkel ziet er licht en ruim uit in 
overwegend wit met een zwarte af-
werking en heeft een hoogwaardi-
ge uitstraling. Binnen heerst een in-
formele sfeer. Hier is iedereen van 
harte welkom die een bril of con-
tactlenzen nodig heeft, maar ook 

om vrijblijvend rond te kijken. “Wij 
hebben voor elk budget iets te bie-
den, dus ook voor degene die kiest 
voor een bril tegen een bodem-
prijs”, geeft Tom Notenboom te ken-
nen. “Onze doelgroep betreft alle in-
woners van Wilnis, maar vooral de 
veertigplussers, want vanaf die leef-
tijd krijgt nagenoeg iedereen pro-
blemen met lezen. Maar ook jonge-
ren zijn hier van harte welkom.

Zij hebben ruime keuze uit een col-
lectie brillen die voldoet aan de laat-
ste mode-eisen. Een bril is zeer be-
palend voor iemands persoonlijke 
uitstraling en daar houden wij ook 
rekening mee. Wij meten ook con-
tactlenzen aan en daarnaast is men 
hier aan het juiste adres voor het 
‘oog-onderhoud’. Daarmee bedoe-
len wij het op professionele wijze re-
gelmatig controleren en meten van 
de ogen. Met de uitkomsten wor-

den brillenglazen op sterkte gesle-
pen. Dat slijpen doen wij in eigen 
beheer. We geven daarbij een zoge-
heten ‘sterktegarantie’ af. Dit houdt 
in dat als de ogen binnen een half 
jaar erna een sterkteafwijking verto-
nen, wat te merken is aan het ge-
zichtsbeeld, wij opnieuw een oog-
meting uitvoeren en de glazen ge-
heel gratis vervangen. Verder heb-
ben wij de beschikking over enke-
le afgestudeerde optometristen. Die 
vormen met hun kennis een inter-
mediair tussen de oogarts en de op-
ticien. De optometrist kan indien 
nodig vergaand oogonderzoek uit-
voeren. Heel belangrijk bij onder 
meer diabetici. Het heeft voor on-
ze klanten voordelen. Waar je vroe-
ger voor een aantal zaken een af-
spraak moest maken bij de oogarts, 
kan dat in voorkomende gevallen nu 
ook in eigen huis bij de optometrist. 
Dat gaat sneller en men kan optisch 
meteen geholpen worden. Bij ge-
constateerde gebreken of afwijkin-
gen, stuurt hij de persoon in ieder 
geval door naar de oogarts.”

Om de hoek
Tommy Reijmerink is bij Optiek De 
Ronde Venen de vestigingsmana-
ger. Hij is opticien en afkomstig uit 
Vleuten, waar hij werkzaam was bij 
de ‘Brillenman’, eveneens een zaak 

van Notenboom. Voordeel is dat de 
samenwerkende, maar onafhanke-
lijk functionerende vestigingen, pro-
fiteren van elkaars kennis, kunde en 
expertise. Dat komt ook de klant ten 
goede. Ander voordeel is dat (met 
name oudere) inwoners van Wil-
nis niet meer buiten hun woonkern 
naar een opticien/brillenzaak hoe-
ven te reizen. Letterlijk ‘om de hoek’ 
kan men nu geholpen worden. Tom: 
“Behalve deskundige adviezen kun-
nen wij onze klanten eveneens ver-
tellen wat zij van hun zorgverzeke-
ring voor hun bril vergoed krijgen. 
De rest valt dit jaar nog onder de 
bijzondere ziektekosten die men bij 
de inkomstenbelasting als een af-
trekpost mag opvoeren. De belas-
tingdienst betaalt dus mee aan de 
bril. Vanaf 1 januari 2009 mag dat 
echter niet meer. In dat licht gezien 
is het dus voordelig om dit jaar nog 
een nieuwe bril aan te schaffen.” 
Alvorens de nieuwe opticien zich 
in de Wilnisse Dorpsstraat vestig-
de, heeft deze een uitgebreid on-
derzoek laten verrichten of het zin-
vol was om in op dit terrein in Wilnis 
een winkel te openen.
De uitkomsten ervan en de reacties 
van de inwoners en andere onder-
nemers waren dermate positief dat 
men besloot dit door te zetten.

Omdat Wouda Fashion op 4 april 
verkaste naar het voormalige pand 
van Van Eijk, was er direct een ge-
schikte ruimte voorhanden. Die is in 
veertien dag tijd omgetoverd tot een 
fraaie brillenzaak met mogelijkheid 
tot oogmeting en wat verder nodig 
is om een bril met glazen op de juis-
te sterkte te kunnen maken en af-
leveren.
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‘Wortelactie’ Optiek
De Ronde Venen nu goed 
van start

Drie burgemeesters bundelen 
krachten voor dierenbescherming
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 18 
april is de eerste paal geslagen 
voor het nieuw te bouwen onder-
komen voor de Dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken. De drie 
burgemeesters van de gemeen-
ten Aalsmeer, Uithoorn en De Ron-
de Venen bundelden hiervoor hun 
krachten. Al trekkend aan de bouw-
touwen ‘jasten’ de burgemeesters 
Pieter Litjens van Aalsmeer, Ber-
ry Groen van Uithoorn en Marianne 
Burgman van De Ronde Venen de 
paal een meter de grond in. 
Het drietal kreeg hierbij hulp van 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te van Aalsmeer. “Hij heeft tot slot 
de eerste schop voor deze nieuw-
bouw gegeven”, aldus oud-voorzit-
ter Theo Peterse. Het officiële mo-

ment, dat bijgewoond werd door 
een groot aantal wethouders en 
raadsleden van genoemde drie ge-
meenten, werd bezegeld met een 
tweetal vuurwerkknallen. Het nieu-
we pand wordt gebouwd in de Beet-
hovenlaan in de Hornmeer, in het 
groen tussen de velden van voetbal-
vereniging RKAV en kinderboerde-
rij Boerenvreugd in. De Dierenbe-
scherming heeft voor een nieuw on-
derkomen gekozen uit oogpunt van 
kostenbesparing. Op dit moment is 
zij nog gehuisvest aan de Zijdelweg 
in Uithoorn. De Dierenbescherming 
onderhoudt de hulplijnen voor die-
ren in nood, beschikt over een in-
spectiedienst, geeft voorlichting over 
dierenwelzijn en stuurt de dieren-
ambulance aan. Ook heeft de Die-

renbescherming een eigen afdeling 
van de Kids voor Animals en een ei-
gen hondenschool. “De Dierenbe-
scherming op de kaart houden blijft 
hard nodig”, vervolgde de oud-voor-
zitter in zijn speech. Voor de inrich-
ting van het nieuwe pand is de Die-
renbescherming overigens voor een 
groot deel afhankelijk van sponsors 
en donateurs. Mocht u het werk van 
de Dierenbescherming willen on-
dersteunen, dan kan een bijdrage 
overgemaakt worden op gironum-
mer 7992461 ten name van Dieren-
bescherming Aalsmeer en omstre-
ken. De verhuizing naar het nieuwe 
onderkomen in Aalsmeer staat nog 
dit jaar in de planning. Meer we-
ten? Kijk op www.aalsmeer.dieren-
bescherming.nl.

Extra lange meivakantie
Aalsmeer - Bijna is het meivakan-
tie, een extra lange deze keer van 
maandag 28 april t/m dinsdag 13 
mei. De schooljeugd zal zich gaan 
vermaken met allerlei activiteiten 
die in de accommodaties van de 
ESA BV Aalsmeer worden georga-
niseerd.

Sport&Spelinstuiven
In De Proosdijhal zijn er deze va-
kantie wel 3 Sport&Spelinstuiven. 
Op maandag 28 april, maandag 5 
en donderdag 8 mei kan er weer 
naar hartelust gespeeld en gesport 
worden door kinderen van 4 t/m 12 
jaar. De kinderen zijn van harte wel-
kom tussen 09.30-12.00 uur.

Extra vrijzwemmen
In De Waterlelie kan er extra wor-
den vrijgezwommen. Op maan-

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 25 
april is er weer Veenhartfilmavond. 
De Veenhartfilmavond is voor ieder-
een die dicht bij huis wil genieten 
van de betere films en er vrijblijvend 
over door wil praten, met openheid 
en respect voor ieders opvatting.

De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. Zij wil 
een plek zijn waar ruimte is voor ie-
dereen die bezig is met religie of na-
denkt over zingeving. Alle activitei-
ten, ook de Veenhartfilmavonden, 

zijn bedoeld om op een uitdagen-
de manier met religie en zingeving 
bezig te zijn. De Veenhartfilmavond 
is in het gebouw van de Veenhart-
kerk, Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 
20.00 uur is de zaal open en de film 
start om 20.30 uur, entree 4,00 eu-
ro. De film wordt vertoond op een 
groot scherm en na afloop is er een 
drankje en gelegenheid om na te 
praten. Wil je weten welke film er 
draait of wil je meer informatie over 
de filmavonden? Kijk op de websi-
te www.veenhartkerk.nl en geef je 
op voor de Veenhartfilmladder, dan 
word je maandelijks op de hoogte 
gehouden.

Spelend
schilderen
Uithoorn - Op zaterdag 26 april van 
10.00 tot 16.00 uur geeft Joke Zon-
neveld de workshop ‘Spelend schil-
deren en het contrast’ (35,-) Vanaf 
7 mei geeft zij de cursus ‘Spelend 
schilderen en het geheugen’, 6 les-
sen van 9 tot 12 uur, (95,-). Vanuit 
de beweging en intuïtie ga je aan 
het werk met de mogelijkheden van 
materiaal en kleur binnen je eigen 
beelden. Prijzen inclusief alle mate-
riaal, acrylverf, houtskool en papier, 
koffie en thee. Plaats: Atelier De Ro-
de Draad, Prinses Margrietlaan 86 
te Uithoorn. Informatie www.joke-
zonneveld.nl of tel 020-6418680.

Verkoop afgeschreven 
materialen
Mijdrecht - In de bibliotheek van 
Mijdrecht zijn verschillende mate-
rialen te koop. Op verschillende af-
delingen staan kasten met afge-
schreven materialen. Op de bega-
ne grond vindt u boeken, cd’s, cd-
roms en dvd’s. Op de eerste verdie-
ping (volwassenafdeling) romans 
en volwassen studie. In de kelder 

(jeugdafdeling) jeugdleesboeken en 
jeugdstudie. Prijslijst: boeken à 0,50 
euro, CD’s à 2,00 euro, Cd-roms à 
2,00 euro, Dvd’s à 2,50 euro.
Tijdens de reguliere openingstijden 
van de bibliotheek kunt u naar har-
telust snuffelen in de afgeschreven 
materialen.
Wellicht zit er iets voor u bij.

Geen enkel bezwaarschrift binnengekomen!

Vergunning voor bouw 
nieuwe zwembad is binnen

dag 28 april en dinsdag 29 april van 
10.30–14.30 uur en op vrijdag 2 mei 
van 10.00-13.00 uur. In de 2e week 
op maandag 5 mei, dinsdag 6 mei 
en woensdag 7 mei van 10.30-14.30 
uur, op donderdag 8 mei van 12.00–
14.30 uur en vrijdag 9 mei van 
10.00-13.00 uur. Op de extra vrije 
dag, dinsdag 13 mei, is het bad ook 

open voor vrijzwemmen van 10.30-
14.30 uur. 
Op Koninginnedag 30 april en He-
melvaartsdag 1 mei is zwembad De 
Waterlelie gesloten. 

Voor meer informatie over alle ac-
tiviteiten en exacte openingstijden 
van het zwembad kunt u contact 
opnemen met onze receptie: 0297-
322022 of neemt u een kijkje op:  
www.esa-aalsmeer.nl.



Mijdrecht - Het was voor alle ou-
ders opnieuw een enorm plezier 
om in het Alkwin Kollege te genie-
ten van hun kinderen, die op toneel 
stonden.
De woensdagavonden van 26 maart, 
2 april en 9 april zullen daarom niet 
snel vergeten worden. Het thema 
van deze podiumavonden was mu-
sicals. De ouders waren een avond-
je te gast in Broadway, in West End 
en in Studio Aalsmeer.
De podiumavond-commissie heeft 
samen met de leerkrachten en de 
kinderen weer iets geweldigs neer-
gezet. Iedereen heeft kunnen smul-
len van de zelfbedachte choreogra-
fieën door de leerkrachten, waarbij 
de keuze van de muziek, de inhoud 
van de gekozen musical en de sa-
menstelling van de kostuums, even-
als het voorbereidend werk, van de 
leerkrachten zijn geweest. Deze in-
spanningen werden op bijzondere 
wijze en vol enthousiasme door de 
ouders ontvangen en de commissie 
is dan ook in haar opzet heel goed 
geslaagd. Het was een groot spek-
takel en een heel gevarieerd pro-
gramma. Zo hebben we op verschil-
lende manieren de vertolking van 
The Cats kunnen bewonderen. We 
hebben grote ‘Cats’ van een groep 7 
en een groep 8 gezien. Het was een 
lust voor het oog om de prachtig 
geschminkte leerlingen te zien. Dit 
geldt ook voor de kleine ‘Cats’ van 
groep 2. Ook Pinokkio is door twee 
groepen op totaal verschillende ma-
nieren gepresenteerd. Mooi gezon-
gen en goed geacteerd door een 
groep 3 en een groep 5. De musical 
‘Annie’, uitgevoerd door een groep 2 

en een groep 4, waarvan 2 leerlin-
gen een fantastische solo ten geho-
re hebben gebracht. 

Tovenaar
Miss Hannigan, gespeeld door twee 
leerkrachten, zijn gelukkig onder 
schooltijd veel liever voor de kinde-
ren. The Wiz met de tovenaar van Oz 
werd opgevoerd door 2 groepen 4. 
Een schitterende choreografie le-
verde een prachtig plaatje op. Na-
tuurlijk ontbraken the Lion King en 
Jungle Book niet.
De groe-
pen twee 
en een 
groep 5 
deden de 
zaal mee-
zingen op 
hun grap-
pige en 
ook mooie 
muziek.
Belle en 
het beest 
door een 
groep 6 
liet uitein-
delijk een 
happy end zien en een groep 5 ver-
tolkte nog een Jungle in the mix. Tot 
slot mogen we niet vergeten dat The 
sound of music door een groep 3 en 
een groep 6  is vertolkt. Een regen-
dans door een groep 3 en een bij-
drage van groep 7 met een goed ge-
speeld en gezongen compilatie van 
Ja zuster, nee zuster. Tot slot wor-
den nog de volgende improvisaties 
genoemd als: een reis door musi-
calland (groep7), Nijntje door groep 

2 kleuters, een zelfgemaakte mu-
sical, gezongen, gedanst en heel 
knap  geacteerd door een groep 6. 
Een groep 8 brengt ons in de sfeer 
van een High school. Als verras-
sing kwam er nog een presentatie 
van een aantal leerkrachten, met 
zang en dans, op het lied van ’Brand 
new day’. Elke avond werd afgeslo-
ten met het traditionele slotlied dat 
luidkeels door alle kinderen, ouders 
en leerkrachten werd gezongen. Het 
vlaggetje hier en het vlaggetje daar 
ontbraken niet in natura.

Door het groot aantal leerlingen 
heeft de school de podiumavonden 
over drie avonden moeten verdelen. 
Daarom alle lof voor de leerkrach-
ten van de Kwikstaart, de leerlingen 
en niet te vergeten, de ouders voor 
het verzorgen van de schmink en 
de kostuums, etc. Alle ouders van 
de Kwikstaart hebben geweldig ge-
noten, maar ook de kinderen en de 
leerkrachten zelf. Het was helemaal 
super.
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daar-
in 266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 
34 door de gemeente beschermd, 25 potentieel door 
de gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee ster-
ren betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor 
monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal ob-
ject kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeur-
de in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. 
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke 
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in De 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Een van de monumenten waar 
we droge voeten aan dan-
ken. Het gemaal De Ruiter 
aan de Demmeriksekade nr 5 
te Vinkeveen. Gemeentelijk 
monument met twee sterren. 
Het werd gebouwd in 1923 
in een stijl die ‘nieuwe zake-
lijkheid’ werd genoemd. Het 
elektrische gemaal, met twee 
centrifugaalpompen loost op de 
Geuzensloot, die via de Angstel 
in open verbinding staat met 
het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Ooit stonden op die plek de 
Demmerikse molens. Het ge-
maal vervangt de Proosdijer- de 
Vinkeveense- de Oudhuizer- de 
Wilnisse- en de Driehuizer mo-
len. Foto: Nico van Eijk 

LTB heet voortaan ‘Flynth 
adviseurs en accountants BV’
Mijdrecht - Na bijna 85 jaar wij-
zigt LTB haar naam. LTB Adviseurs 
en Accountants BV, Brood en Van 
Ewijk/LTB en Procount/LTB gaan in 
de toekomst verder onder de naam 
‘Flynth adviseurs en accountants BV’. 
De adviesorganisatie legt momen-
teel de laatste hand aan de herposi-
tionering van zowel de dienstverle-
ning als de totale uitstraling. Flynth 
realiseert een omzet van ca. 65 mil-
joen euro en telt ruim 800 specia-
listen en 23 kantoren. Hiermee be-
hoort de organisatie tot de top tien 
van adviesbureaus in Nederland.
“Het heeft niets te maken met een 
fusie of overname door derden. 
Maar na 85 jaar wilde het manage-
ment van de organisatie een uit-
straling die past bij deze tijd”, be-
nadrukt kantoormanager/relatiebe-
heerder Kees van der Laan. “Flynth 
is een nieuwe naam die kernwaar-
den in zich bergt waar begrippen als 
vernieuwend, succes, pro-actief en 
marktleider aan ten grondslag lig-
gen. Kortom, Flynth staat voor een 
frisse uitstraling gepaard gaand met 
gedegen dienstverlening, oog voor 
vernieuwing en efficiency.”

Feest
De invoering van de nieuwe naam 
werd gevierd met een fantasti-
sche feestavond bij Event Cen-
tre Aalsmeer. Een feest waar-
voor de medewerker(st)ers van al-
le Flynthkantoren waren uitgeno-
digd. In de Mijdrechtse vestiging 
aan Bozenhoven 76 deed men er 
nog een schepje bovenop. Maan-
dag jl. was het de eerste werkdag 
onder de nieuwe naam voor de ruim 
20 medewerker(st)ers van het kan-
toor. Men werd getrakteerd op een 
heerlijk ontbijtbuffet, waarbij ook 
het beschuitje met muisjes ter ge-
legenheid van de naamsgeboorte 
niet ontbrak. De rode loper lag uit 
en de Flynth medewerk(st)ers wer-
den door Kees van der Laan rond 
acht uur in de morgen officieel ver-
welkomd. Hij had zich speciaal voor 
die gelegenheid in een heuse smo-
king gestoken.

Full-service concept
LTB werd vaak in één adem ge-
noemd met de agrosector en dat is 
en blijft ook voor Flynth een belang-
rijke branche. Maar de organisatie 

werkt inmiddels voor veel andere 
branches. Flynth biedt een compleet 
pakket diensten aan het hele MKB 
en daarbij past een nieuwe naam. 
Het dienstenpakket wordt constant 
verder uitgebreid en alle diensten 
zullen in elk kantoor beschikbaar 
zijn. Dus alle disciplines en kennis 
verzameld onder één dak. Flynth 
kenmerkt zichzelf als de proactieve 
en betrokken partner voor onderne-
mend Nederland. Het brede dien-
stenpakket strekt zich uit van ac-
countancy, juridisch-, personeels-, 
bedrijfs- en belastingadvies tot aan 
mediation. Flynth wil met kennis van 
zaken ondernemen naast en samen 
met de ondernemer. Een uitgebreid 
pakket online diensten completeert 
de activiteiten van het ambitieuze en 
succesvolle adviesbureau dat het 
komende decennium een jaarlijkse 
groei van 10 procent beoogt.

Flynth adviseurs en accountants BV 
is helder in zaken en biedt MKB-
brede dienstverlening aan het be-
drijfsleven. Persoonlijk en betrouw-
baar als vanouds, flexibel en ver-
nieuwend naar de toekomst.

Ouders van de Kwikstaart 
genieten van musicals

Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties 
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei 
Hemelvaartsdag, komt de Nieu-
we Meerbode eenmalig op maan-
dag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 25 
april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden in-
geleverd tot vrijdagochtend 11.00 
uur aan ons kantoor in de Ansel-
musstraat 19 in Mijdrecht of per 
mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 

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

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

Racisme & vandalisme in Mijdrecht
Mijdrecht - Gisterenmorgen kregen we de-
ze foto’s toegestuurd. We schrokken. 
Welke zieke geest doet zoiets. Hier zijn toch 
geen woorden voor. We kregen ze gestuurd 
van N. Imani. Hij schreef: “In de nacht van 
vrijdag 18 april hebben vandalen, racisten, 
zieke mensen (geparkeerd in de buurt van 
de rotonde aan de Hoofdweg), een auto van 
een bewoner uit Mijdrecht op schandali-
ge wijze bekrast, bespoten en drie van zijn 
banden lek gestoken. Hakenkruisen!!!!!
Dat dit kan in Mijdrecht. Het slachtoffer is 
een hardwerkende man. En heeft geen pro-
blemen in de buurt.
Buurtbewoners hebben de man geholpen met wat er nog te hel-
pen viel. 
Er hangen overal camera’s in het dorp. Ook bij het politiebureau, 
dit voor de veiligheid van het politiebureau!!! Terwijl de politie er 
is voor onze veiligheid en orde.
Het lijkt wel alsof het steeds erger wordt en dat de politie hier niet 

veel aan doet en 
er zelf voor weg-
duikt.

N. Imani



    

Ja!Ja! To be or not to be.
That’s the question.
Sociaal of asociaal
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Dat is de vraag. Het beleid van het 
gemeentebestuur moet er toch 
op gericht zijn dat de mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven. Dat kost geld, maar lang 
niet zoveel als bejaardenhuizen. 
Toch? Dat beleid moet er op ge-
richt zijn om mensen met fysieke 
problemen te helpen. Dat geldt 
niet alleen voor binnenshuis maar 
ook voor daar buiten. Je zult maar 
iets aan je benen hebben hier in 
de gemeente De Ronde Venen. 
Is er een gehandicaptenbeleid 
of is dat er niet. Ja! Ja! Eigenlijk 
Nee! Nee! Wat doet B&W (5 men-
sen) voor de gehandicapten? Wat 
doen de raadsleden (23 mensen) 
voor de gehandicapten? Wat doet 
het CDA (6 mensen) er voor? 
Wat doet Rondevenen Belang (4 
mensen)? Wat doet de Combina-
tie? (van wat ook weer?) (4 men-
sen)? Wat doet de VVD (3 men-
sen)? Wat doet Gemeente Belang 
(2 mensen)? Wat doet de Christe-
nunie/SGP (2 mensen). Wat doet 
D66 (1 mensen)? 28 Politieke fi-
guren die door ons ‘gekozen’ zijn. 
Ho! Ho! Ze hebben allemaal nog 
fractie-assistenten en partijge-
noten ook. B&Wers. Krijgen dik-
betaald!!! voor wat ze doen! De 
raadsleden krijgen steeds meer 
betaald voor hun aanwezigheid! 
(Die houden er na alle aftrek zo 
weinig van over dat ze er alleen 
nog maar gepensioneerden en 
studenten voor kunnen krijgen.) 
Ja! Ja! En die moeten dan eigen-
lijk de baas zijn van B&W. Verbe-
tering van de situatie voor gehan-
dicapten wordt niets aan gedaan. 
Daarvoor moet je bij wethouder 
Dekker zijn, maar daar kun je dat 
gewoon niet aan over laten. Hij is 
niet sociaal gericht. Maar helaas 
heeft de wethouder van Socia-
le Zaken Van Breukelen ook zijn 
oogkleppen op en doet er ook 
niets aan. Allebei nog van Chris-
telijke huize ook. Ja! Ja! Christe-
lijk, wat houdt dat nog in??? De 
woorden rentmeesterschap, leef-

baarheid en solidariteit komen 
in het B&W woordenboeken niet 
voor? Toch? Hebt u er iets van 
gemerkt? Ik niets! Ja! Ja! Niets! 
Wij hebben tegenwoordig een 
WMO commissie. (Vrijwilligers). 
Die mogen alleen adviseren. 
Nou, dan weet je het wel. Leuk 
uithangbordje voor de gemeen-
te. Ze mogen alleen wat voorstel-
len en verder???? Láá Láá, je la-
lala. Ja! Ja! Zo gaat het steeds. 
Wanneer komen er weer verkie-
zingen. Dan staan ze ineens al-
lemaal weer klaar met beloften. 
Mooie praatjes. Gelukkig nog 
maar een jaar. Wanneer komt er 
nu weer eens een ‘Zeg je zeg je’? 
Een bijeenkomst zoals vorig jaar, 
waarbij de inwoners van De Ron-
de Venen echt hun zegje kunnen 
doen? Er zal wel geen geld voor 
zijn, want B&W zijn aan het pot-
verteren op de hei.

Ja! Ja! B&W gaan weer eens lek-
ker naar de hei, dan kunnen ze 
weer bijtanken. All-in arrange-
menten natuurlijk. Dat drinkt het 
lekkerst. Waarvoor? Ik denk om 
te vieren dat de burgemeester 
weer mag blijven.
Ja! Ja! Even iets anders. Weet je 
wat ik meteen dacht toen ik hoor-
de van de brand in die twee his-
torische rustgevende pandjes in 
de Dorpsstraat van Mijdrecht? 
Overigens vind ik het heel erg 
voor die man die omgekomen is. 
Ik moet me niet voorstellen hoe 
dat is gegaan. Dat lijkt mij ver-
schrikkelijk. Wat moet je dan met 
een rookmelder? Maar!! Weet je 
wat ik meteen dacht? Ik dacht, 
de projectontwikkelaars staan 
klaar om daar weer een of an-
der torentje neer te zetten. Om 
er weer een of ander duur pro-
ject van te maken en hun zak-
ken weer te vullen. Reken maar 
dat ze klaar staan. Jammer dat 
zulke rustpunten, die de straat 
nog iets echt dorps gaven, ver-
brand zijn. Jammer. Heel jammer. 

De ene zijn brand is de ander z’n 
brood. Ja! Ja! Ze hebben het door 
de verhoogde energieprijzen niet 
anders dan over energiebespa-
ring (en ook nog en beetje over 
het milieu). Wat denk je. Rijd ik 
in België. ‘s Nachts om 01.00 uur. 
Tussen Luik en March ca 70 km. 
Alleen op de weg. Niemand te-
gen, niemand voor, niemand ach-
ter. 70 km alleen. Lekker rus-
tig. Dat wel. Passeer ik ca 42.000 
brandende lantaarns. Over ener-
giebesparing gesproken. Die Bel-
gen zijn gek. Ja! Ja! Bij ons kun-
nen ze er ook wat van. Westhoek 
Wonen, die kan er ook wat van. 
Jah, onze Westhoek Wonen. Heb-
ben ze zes flats in Mijdrecht ge-
renoveerd. Trappenhuizen ‘mooi’ 
geschilderd met felle kleuren 
groen, geel, blauw, paars, rood, 
oranje, roze, te gek om op te 
noemen. Daar brandt 24 uur per 
dag overdadig licht. Overdag als 
de zon schijnt staan in elke flat 
4 schijnwerpers te branden. Die 
zijn gek. De hele nacht branden 
er in de gangen van de boxen en 
de trappenhuizen en buiten gro-
te lampen met enorme lichtcapa-
citeit. Die zijn gek. Straks krijgen 
wie weer de huurverhoging door. 
Goed opletten mensen, hoe het 
met de servicekosten is gesteld. 
Ja! Ja! Vooral de servicekosten in 
de gaten houden. Let op West-
hoek. Ja! Ja! Weet je wat zo leuk 
is: dat onze meerkoet, ik zeg on-
ze meerkoet, omdat ze er elk jaar 
weer terugkomt, weer broedt op 
het nest dat ze gebouwd heeft in 
het kunstwerk in de Heemraad-
singel. Leuk dat de onderhouds-
dienst dat laat gebeuren. Kunst 
en natuur zijn daar verenigd. Dat 
is heel mooi. Ja! Ja! Dat gezeur 
over die brug moet maar eens af-
gelopen zijn of niet. Het is te gek 
om die brug te slopen. Wethou-
der Levenbach, dat kun je niet 
maken.

John B. Grootegoed

Controle in verband met 
hondenbezit

De Ronde Venen - Het artikel 
van de Gemeente betreffende de 
controle op hondenbezit, huis-
aan-huis, heeft mij doen besluiten 
u een ingezonden stuk te zenden 
omdat ik heel erg verontrust ben 
over deze actie. Wekelijks worden 
wij gewaarschuwd om ons huis zo 
goed mogelijk te beveiligen. 
Een paar weken geleden nog stond 
er in uw krant het artikel: Doe de 
voordeur extra op slot als u in huis 
bezig bent en vooral als u boven 
aan het stofzuigen bent, u hoort 
dan niet of de voordeur open en 
dicht gaat en er bestaat een mo-
gelijkheid, dat er een inbreker/in-
sluiper in uw huis komt.
Acties zijn er te over geweest, bij 
voldoende veiligheid kreeg je zelfs 
korting bij de verzekeringsmaat-
schappij, zelfs op de ramen moes-
ten sleutelsloten komen en alle 
deuren moesten voorzien worden 
van dievenklauwen.
Iedereen is daar druk mee ge-
weest, want niemand wil het risi-
co lopen, dat een vreemd figuur in 
jouw huis binnenkomt.
Veel verenigingen plaatsen al 
geen artikel meer in de krant over 

de wekelijkse uitslag, want dan 
zeg jij eigenlijk: Ik ben die avond 
niet thuis. Maar wat gaat de Ge-
meente doen ?? 
Zij sturen huis-aan-huis contro-
leurs om te kijken of iemand een 
hond heeft die niet is aangegeven. 
Moeten wij met z’n allen risico 
gaan lopen, dat wij een ‘slecht fi-
guur’ vrijwillig binnen laten komen. 
Een zichtbare legitimatie stelt mij 
ook niet gerust, het ‘slechte figu-
ren gilde’ is tegenwoordig zo crea-
tief, dat een legitimatie en eventu-
ele Gemeente-stempel zo zijn na-
gemaakt. Al lopen er vier contro-
leurs tegelijk in de straat, dan nog 
is dat geen garantie dat het goed 
volk is.
Wat te denken van de senioren, de 
super-senioren, de zieken die met 
veel moeite bij de voordeur ko-
men, een kind, dat even een half 
uurtje alleen thuis is, of de velen 
onder ons die overdag alleen zijn.
Zelfs de Politie mag niet zonder  
toestemming van de bewoner zo-
maar binnenkomen.
En wat krijgt de goedgelovige be-
woner te horen achteraf, als blijkt 
dat het toch ‘slecht volk’ was?... wij 

kunnen niets doen, want u heeft 
die persoon zelf binnen gelaten....
Niemand mag haar of zijn veilig-
heid in de waagschaal stellen in 
haar of zijn huis omdat de Ge-
meente NIET goed heeft nage-
dacht over deze actie.
Ikzelf heb nooit een hond gehad 
en zal ook nooit een hond nemen, 
maar ik stel mijn huis niet vrijwil-
lig open met alle risico’s van dien 
voor een paar niet aangegeven 
honden.
De Euro’s die de Gemeente op de-
ze manier denkt binnen te halen 
staat in geen enkel contrast met 
mijn/onze veiligheid in ons eigen 
huis.
De mensen, die ik de afgelopen 
drie dagen hierover gesproken 
heb, waren het allemaal met mij 
eens.
Dat heeft mij doen besluiten u dit 
artikel te zenden in de hoop dat u 
het zal plaatsen.
Met vriendelijke groeten en mijn 
dank voor uw tijd en aandacht.

S. Dillons uit Vinkeveen
(naam en adres volledig bij de re-

dactie bekend)

Het laatste stukje van de mooie 
Bovenkerkerpolder:

‘Het afvoerputje van de 
gemeente Uithoorn’

Uithoorn - De eerste palen voor 
de om te leggen N201 staan er 
reeds. Om te beginnen, de volks-
tuinen aan de Bovenkerkerweg/
Legmeerpolder. Een onvoorstelba-
re rommel en dan vooral het twee-
de stuk vanaf de Randweg.
Het indertijd afgebrande winkel-
centrum Zijdelwaard, waar een 
mooie ‘vaarsloot’ mee gedempt is 
aan de Amsteldijk Zuid.
Industrieterrein Strijland was ge-
legen was tussen de Wilhelmina-
kade en de Thamerlaan, ook in de 
gemeente Uithoorn, is verplaatst 
naar Amsteldijk Zuid, en op deze 
plaats is een mooie woonwijk ge-
bouwd.
En dan nu, na ruim 40 jaar, de om 
te leggen N201 door de Boven-
kerkerpolder. Men ging er bij de 
provincie Noord-Holland altijd van 
uit ‘een rechte kaveldoorsnijding’. 
Maar nu staan de eerste palen 
dwars door de weilanden van de 
daar aanwezige veehouders heen. 
Laatst zagen wij op televisie een 
programma dat heet ‘Landje Pik’. 
Dat is nu echt wat er hier gaat ge-
beuren. In het ene gedeelte van de 

polder krijgen de veehouders een 
goede prijs voor hun landbouw-
grond, maar als je nu net je vee-
houderij in het gedeelte hebt waar 
de N201 komt, dan krijgt men nog 
niet de helft en moet je maar zien.
Maar als nu in 2011?, dit gelo-
ven zij volgens mij zelf ook niet, 
de weg is aangelegd, voor enkele 
miljoenen meer dan begroot, wat 
is er dan opgelost?
Juist ja, helemaan niets, dan staat 
de file niet in de gemeente Uit-
hoorn, hebben de bewoners daar 
geen last meer, maar in de Boven-
kerkerpolder en kunnen de bewo-
ners in de flats langs de Randweg, 
ook inwoners van de gemeente 
Uithoorn, auto’s tellen en van het 
lawaai en de stank genieten. Net 
als de bewoners daar in het bui-
tengebied.
De gemeente Uithoorn heeft de 
afgelopen 40 jaar niets aan de 
verkeersafwikkeling gedaan, al-
leen maar geroepen dat de weg 
omgelegd moet worden door de 
polder.
Zij willen nu zelfs de brug over de 
Amstel weg hebben, zodat er echt 

geen verkeer meer door het dorp 
kan. En dan te denken dat het ver-
keer na deze omlegging wel ver-
dubbelt door alle bedrijven die 
langs deze weg gebouwd gaan 
worden.
Maar een geluk bij dit ongeluk is 
dat de gemeente Amstelveen het 
grootste gedeelte van de Am-
stel ondertunneling voor haar re-
kening neemt. Ook wel een beet-
je eigenbelang. Anders was er een 
hoge brug gekomen en zou het 
leed helemaal niet te overzien zijn 
geweest.

De golfbaan, in het noordelijk deel 
van de polder, willen de wijkbewo-
ners daar niet. Zij hebben er liever, 
over enkele jaren, ook een auto-
weg op het oude A3 tracé. 
Hopelijk dat ook wij dit nog mee 
mogen maken, dan zijn wij er ten-
minste nog. Gemeente Uithoorn, 
bedankt hoor.

Mede namens de bewoners 
van het nu nog mooie
buitengebied: F.G. Wesselingh,
Amsteldijk Zuid 202f.

Wonen in Uithoorn
Uithoorn - Betreft artikelen in 
Uithoornse Courant en de Nieu-
we Meerbode inzake 45 asiel-
zoekers en hun huisvesting bin-
nen twee jaar na generaal par-
don, en mijn persoonlijke woon-
omstandigheden.
Onder de koppen: ‘Uithoorn 
loopt op kop qua huisvesting’, 
‘Asielzoekers met generaal par-
don’ en ‘Asielzoekers in Uithoorn 
goed af’, werden artikelen ge-
plaatst die aangeven dat de ge-
meente Uithoorn koploper is bij 
de taakstelling van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken voor de 
huisvesting van asielzoekers.
Hoewel ik geen bezwaar heb te-
gen werkelijke asielzoekers, is 
het huisvesten van illegalen na 
een generaal pardon een geheel 
andere zaak.
Ook het huisvesten van deze 
mensen op sommige kernen vind 
ik een verkeerde zaak, te denken 
valt hierbij aan de Europarei flats 
met daarbij het Bijlmereffect (te 
grote concentraties).
Doch ter zake, mijn persoonlijke 
status steekt hier ook schril bij af. 
Uit een formulier van 29-03-2003 

door Intermed onder de kop zor-
grisico’s en zorgnoden met pa-
tiëntnummer 7263368 naam 
Langendijk leeftijd 76, geslacht 
M, blijkt dat ik sta ingeschreven 
voor een aanleunwoning.
In maart 2004 ben ik gehuwd 
te Uithoorn en heb mijn woning 
aan de Colijnlaan 106 opgezegd 
en ben op het adres Brussel-
flat 65 gaan wonen. Op 29 okto-
ber 2007 is de door mijn ex aan-
gevraagde echtscheiding inge-
schreven. Reeds voor die tijd heb 
ik mij als woningzoekende laten 
inschrijven, waarbij ik ook nog 
een medisch urgentiebewijs heb 
via het Vierde Huis onder num-
mer 030745179 geldig vanaf 11-
12-2007 en geldig voor 6 maan-
den voor een passende huurwo-
ning in de gemeente Uithoorn.
Ook ben ik bekend bij het loket 
Wonen Welzijn en Zorg (dames 
Wennink, v.d. Spek en Visser) en 
bij de Stichting Vita (de heer. C. 
Verwoerden), die ook een taak 
heeft bij toewijzingen.
Daar al deze instanties, perso-
nen, etc. mij wat te veel kopzor-
gen geven en toch geen resul-

taat huisvesting tot gevolg had, 
heb ik naast een vriend mij ook 
gewend tot de ANBO Uithoorn 
(hr. Van Gelderen).
Deze gehele tijd verblijf ik in een 
kamertje van ca. 12 m2 in het 
huis van mijn ex-vrouw, alwaar 
reeds een opzegging per 31-12-
2007 heeft plaatsgevonden. Uit 
bovenstaand beperkt relaas mo-
ge blijken dat de artikelen in de 
krant betreffende de huisvesting 
van asielzoekers mij zeer kwet-
sen.
Alles wat ik verlang is een gelijk-
vloerse 2-3 kamerwoning met lift 
in een seniorencomplex die, ge-
zien mijn geboortedatum, 19-11-
1926, nog niet voor mij beschik-
baar is.
Gezien deze situatie geeft dit 
een grote psychische druk. Hier-
voor werd mijn huisarts, dokter 
v.d. Bosch, meerdere malen in-
geschakeld. Na vele maanden is 
mij nog steeds geen goede op-
lossing aangeboden.

Hoogachtend,
J.J.F. Langendijk, Brusselflat, 
65, Uithoorn.

Bedankt gemeente
Uithoorn - Bij de buurtschouw op woensdag 16 april heb ik een aantal punten aangewezen (8 
stuks) voor verbetering op het Zijdelveld. Met vreugde zag ik vrijdagmorgen 18 april al dat 4 van de-
ze punten waren opgelost. Hulde voor deze snelle actie?

R. Dielen-Steegers

Openbaar groen

Oppimpen of opleuken 
van de gemeente

Uithoorn - Een pluspunt vind ik 
de stroken krokussen en narcis-
sen in de groene bermen. Mooi, 
die vroegbloeiende viburnums 
hoek Ant. Coolenlaan en Arth. van 
Schendellaan. En het nieuw ge-
plante perk aan de Potgieterlaan 
bij de Couperuslaan.

Compliment voor de aanpak van 
de vernieuwde Adm. de Ruijter-
laan. Heel mooi de 14 taxodiums 
of moerascypressen aan de Herm. 
Heijermanslaan.

Verder zou ik de burgemeester en 
wethouders van onze gemeen-

te Uithoorn willen attenderen op 
het grote belang van het groen en 
speciaal gezichtsbepalende bo-
men, welke ook voor het milieu 
belangrijk zijn en voor het welzijn 
voor de mens in het algemeen.

Mevr. R. Dielen, Uithoorn.
Let op! Krant komt 1 keer op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties 
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur

In verband met de komende 
feestdagen, woensdag 30 april 
Koninginnedag en donderdag 
1 mei Hemelvaartsdag, komt de 
Nieuwe Meerbode eenmalig op 
maandag uit.
Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt.

Advertenties kunnen worden 
ingeleverd tot vrijdagochtend 
11.00 uur aan ons kantoor in de 
Anselmusstraat 19 in Mijdrecht 
of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen:
0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagoch-
tend 11.00 uur naar:
redactiemijdrecht@meerbode.
nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl. 
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De Schans kruipt 
dichterbij
Regio - Tijdens een bloedstollen-
de barrage tussen de nummers 1 en 
2 van de teamcompetitie, georgani-
seerd door Biljartfederatie De Ron-
de Venen, is Biljartclub De Schans  
in haar eigen locatie tegen Dio 1 de 
baas gebleven.     De partijen duur-
de tot in de kleine uurtjes omdat de 
beide kopmannen elkaar niets toe-
gaven.   Willem Besselse had in de 
5e beurt al een flinke achterstand op 
Paul Schuurman; 14 om 94.     In de 
slotfase van de slechts 14 beurten 
durende partij zwakte Paul af terwijl 
Willem los kwam.    Willem won met 
een moyenne van 12.00 terwijl Paul 
tot een zeer respectabel moyenne 
van 10.00 eindigde.
John Beets speelde tegen Bert 
Dijkshoorn die moedig meekwam 
maar uiteindelijk in de 24e moest 
opgeven.
Hans Dikkers was de man van the 
match want hij overtroefde tegen-
stander Erik Brandsteder in 21 
beurten.    Hans wist met een hoog-
ste serie van 13 de weekprijs af te 
snoepen. Voor Dirk van Yperen werd 
de droom in 31 beurten verstoord.   
Herman Turkenburg kwam in de 18e 
beurt pas langszij en stoomde ge-
ruisloos verder terwijl Dirk de pro-
ductie staakte.
De Eindstand:   7-2 voor De Schans 
dus.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor met 
2-7 van Bobs Bar 1.  
Cens 2 verloor met 3-6 van De Vrij-
heid.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 ver-
loor met 4-5 van De Paddestoel 1.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won 
met 5-4 van De Paddestoel 3.  Al-
leen Ben Fransen van De Merel le-
verde een partij van 19 beurten af, 
3.316 moy. met een hoogste serie 
van 14 car.
Cens 1 won met 7-2 van Dio 2.
Bobs Bar 2 won eveneens met 7-2, 
echter tegen De Kromme Mijdrecht 
2.
De Paddestoel 2 won met 7-2 van 
De Merel/Metaal Mijdrecht 3.  Pim 
de Jager kwam tot 20 beurten te-
gen Hans van Rijn en Jim van Zwie-
ten wist een tandje bij te zetten door 
in 19 beurten van Wim Berkelaar te 
winnen.
De Kuiper/van Wijk 1  kwam tot 7-2 
tegen Bobs Bar 3.    Pieter Coenen 
bracht het geleerde goed in praktijk 
want hij had in slechts 17 beurtjes 
Tobias Hagenbeek op z,n stoel.
De Kuiper/van Wijk 2 die zeker is 
van een finaleplaats kwam tot 5-4 
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 1.   
Kees de Zwart (kopman) verneder-
de Ton Driehuis in slechts 15 beurt-
jes. Kees kwam met een serie van 
33 caramboles met rasse schreden 
vooruit en wist in de 11e beurt nog 
een serie van 19 neer te zetten ter-
wijl een slotserie van 21 caramboles 
tevens het genadeschot was. 
Ton wil in de toekomst niet meer te-
gen Kees uitkomen want Ton kwam 
niet verder dan 13 van de 50 te ma-
ken.

Jeugdschaak Denk en Zet
Triomf in Dorestad
Regio - Het einde van het schaak-
seizoen nadert en het was dus 
weer diplomatijd bij schaakvereni-
ging Denk en Zet. Vijf jeugdspelers 
durfden het ditmaal aan. Jasper v/
d Barg,  Matthijs Meijers, Peter de 
Jonge en Martin Meijer gingen voor 
Stap 1, Stefan Rijsbergen als enige 
voor Stap 2.
Voor deze gelegenheid was speciaal 
een officiële examinator van de SGS 
naar Vinkeveen gekomen. In een 
aparte examenruimte stonden vijf  
tafels opgesteld, uiteraard een flink 
eind uit elkaar om afkijken te voor-
komen. Maar dat was eigenlijk niet 
nodig geweest zo bleek bij de uitleg 
van de examinator, want iedereen 
kreeg een ander examen, dus afkij-
ken had geen zin. 

Van tevoren kregen de vijf ‘slacht-
offers’nog wat praktische tips van 
jeugdleider Kees Kentrop en de exa-
minator. Neem de tijd, blijf niet te 
lang hangen bij een vraag waar je 
niet uitkomt, maar probeer die later 
nog een keer. Stel geen vragen aan 
de examinator, want die weet van-
af de start van het examen opeens 
niks meer van schaken. En let op of 
er een zwarte punt bij het schaak-
diagram staat, want dan is niet wit 
maar zwart aan zet.

Opgaven
Tja, en dan zit je dan vrijdagavond 
tussen zeven en acht, na een druk-
ke schoolweek, te ploeteren op vier 
bladzijden met schaakdiagrammen.  
Na een half uur waren Matthijs en 
Peter al klaar en leverden ze de op-
gaven in. Tien minuten later volgde 
Jasper en weer tien minuten later 
Martin – de benjamin van het ge-
zelschap. Stefan Rijsbergen maakte 
bijna heel het beschikbare uur op. 
Daarmee bleek maar weer eens dat 
Stap 2 een aanmerkelijke stap ho-
ger is dan Stap 1 of ging Stefan voor 
het perfecte resultaat?
Toen Stefan klaar was kwam de exa-
minator snel met de resultaten naar 
de grote zaal waar de rest van de 
spelers met spanning stonden te 
wachten. De strenge man van de re-
gionale schaakbond begon met de 
onheilspellende woorden: “Ik ben 
erg verrast door het niveau van de 
schaakclub Denk en Zet.” Het zet-
te een duister gezicht op en bromde 
een beetje. Alle toehoorders vrees-
den het ergste, maar toen kwam de 
aap uit de mouw. Alle vijf hadden 
het examen gehaald, en niet zomaar 
met magere zesjes, maar glansrijk. 
Peter en Stefan spanden de kroon 
met een 10 – dat betekent nul fou-
ten, daar kan menig schaakbegelei-
der alleen van dromen! De altijd vro-
lijke Martin verraste zijn ouders en 
alle begeleiders met een klinkende 
9. Matthijs en Jasper tenslotte haal-
den elk met een geweldige 8½ het 
Stappendiploma binnen. Allemaal 
van harte gefeliciteerd en op naar 
de volgende stap! 

Goede zaken
Overigens deden twee van de suc-
cesvolle examinanten eerder die 
week goede zaken in de externe 
schaakcompetitie.  We volgen het 
spannende relaas van onze verslag-
gever ter plaatse  Huub Rijsbergen: 
Op dinsdag 8 april heeft het Denk 
en Zet C1-team in Wijk bij Duur-

stede gespeeld tegen het C1 team 
van de Doredenkers. Na een lange 
rit in de auto over drukke snelwe-
gen (de A2 en A12 zijn in de spits 
flink gevuld met auto’s) kwamen we 
toch nog even voor zeven uur in het 
speellokaal aan. Na een vlotte sani-
taire stop konden de jongens gelijk 
beginnen met schaken. 
Binky Vuur speelde, zoals altijd een 
vlot spel, hij hoeft nooit zo lang na 
te denken over zijn zetten. In plaats 
van een gedegen opening gaat hij 
liever snel in de aanval. Doordat hij 
zijn tegenstander door zijn vlotte 
zetten ook wat opjaagt, gebeurt het 
vaak dat de tegenstander dan fou-
ten maakt, en hij daarvan kan pro-
fiteren. Vrij snel in het begin werd 
de dames geruild. Door veelvuldig 
ongedekte stukken te slaan van zijn 
tegenstander, kreeg hij steeds meer 
grip op het spel. Na het promove-
ren van een pion had hij zijn dame 
weer terug. In samenwerking met 
een paard kon hij toen ondersteu-
nend mat zetten. Zo werd het na 
een kwartier al 1-0.
Matthijs had een goede opening, 
had net als  zijn tegenstander de 
stukken goed ontwikkeld en gero-
keerd. Het spel ging redelijk gelijk 
op, tot het moment dat hij zijn te-
genstander in zodanig moeilijke po-

sitie had gekregen, dat die, om het 
schaak op te heffen, zijn dame er-
tussen moest plaatsen. Na het slaan 
van die dame met zijn eigen dame 
was het gelijk mat, 2-0.

Vast
Junior, de broer van Binky, speelt 
een rustiger spel dan zijn broer. Hij 
had een goede opening, had net als  
zijn tegenstander de stukken goed 
ontwikkeld en gerokeerd. Daarna 
stond het voor een poosje flink vast, 
ze konden beiden bijna geen kant 
op. Na verloop van tijd werden een 
aantal stukken geslagen en kwam 
er wat meer ruimte op het bord, ook 
de beide dames werden geruild. Aan 
het eind kon hij door promoveren de 
dame weer terugkrijgen, en haalde 
zelfs nog een extra dame. Daarna 
was het niet moeilijk meer om mat 
te zetten, toen was het 3-0.

Stefan speelde de langste partij, te-
gen het enige meisje in het gezel-
schap. Het was ongelooflijk span-
nend, want dit meisje kon echt heel 
goed schaken. Net als Binky en Ju-
nior werden ook hier de dames snel 
geruild. De opening kon niet goed 
afgemaakt worden, er kon niet ge-
rokeerd worden. Zijn koning werd 
door twee lopers en een toren flink 
onder druk gezet. Hij kon steeds ter-
nauwernood voorkomen dat hij mat 
gezet werd. Op het eind konden bei-
den door het promoveren van een 
pion een dame halen. Alleen Stefan 
zette daarmee gelijk schaak. Na een 
zorgvuldig opdrijven van de koning 
wist hij mat te geven. Na anderhalf 
uur was het toen 4-0. 

Al met al kan gezegd worden dat het 
heel spannende wedstrijden waren. 
Geen van de jongens heeft zijn over-
winning cadeau gekregen, ze moes-
ten er hard voor werken. Op zoek 
naar meer spannend schaaknieuws 
uit De Ronde Venen? Kijk snel op: 
www.svdenkenzet.nl! 

Koppelklaverjassen C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag, 2 mei koppelkla-
verjasen in de kantine van de voet-
balver. C.S.W. in Wilnis.Er worden 
vier maal zestien giffies gespeeld 
met leuke prijsjes.Deze avond is de 
uitreiking van de wisselbeker aan 
de winnaar van het seizoen. Aan-

vang 8.15 uur.  Geen maat,ter plaat-
se wordt u gekoppeld. Er wordt een 
verloting gehouden met mooie prij-
zen. Iedereen is van harte welkom.
Dit is de laatste avond van het sei-
zoen. Medio september bent u weer 
welkom bij de klaverjasclub C.S.W.

Fietspuzzeltocht op 
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 1 mei a.s. kunt 
u met het hele gezin meedoen aan 
een gezellige fietspuzzeltocht. 
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan ge-
start worden bij gebouw ‘de Roe-
ping’ in Wilnis (Kerkstraat 12). De 
route is ongeveer 25 km lang en 
onderweg is, om even bij te ko-
men, een gezellige pitstop ingericht 
waar koffie/thee/limonade en ver-
snaperingen te koop zijn. De rou-
te is daarom ook erg geschikt voor 
kinderen. Aan het einde van de rou-
te kan het antwoordformulier inge-
leverd worden en onder degenen 
die alle antwoorden goed hebben 

ingevuld wordt een heerlijke taart 
verloot. Deze wordt thuis bezorgd. 
Deelname kost € 2,50 per persoon 
maar maximaal € 7,50 per gezin en 
de opbrengst van deze fietspuzzel-
tocht gaat naar het rommelmarkt-
project Jemima.
 Deze stichting houdt in Israel (West-
bank) een opvanghuis in stand voor 
Arabische jongeren met een ver-
standelijke en/of lichamelijke be-
perking. Meer info op www.rom-
melmarktwilnis.nl . Wanneer het op 
1 mei slecht weer mocht zijn, wordt 
de fietspuzzeltocht verplaatst naar 
12 mei (2e Pinksterdag).

Noord-Holland cup 2 in 
Velsen-Noord
Uithoorn - Afgelopen zondag 20 
April is al weer de tweede Noord-
Holland cup gereden in Velsen-
Noord. Het weer was dit keer geen 
storende factor het weer was prach-
tig,  de baan was prima en de gezel-
ligheid volop aanwezig. De inschrij-
vingen begonnen om half tien dit 
was iets vroeger dan normaal maar 
omdat er een nieuw systeem van in-
schrijven is zijn ze wat eerder ge-
start. Om ongeveer half twaalf be-
gonnen de 121 deelnemers aan de 
23 manches, van de 121 deelnemers 

waren er maar liefst 41 leden van 
de UWTC, die met een groot aan-
tal nieuwe leden weer tot een gro-
te fietscross vereniging behoort. 
Van de 41 UWTC’ers wisten wel 36 
de finales te behalen en de mees-
te met een goed eind resultaat. Het 
was een mooie wedstrijd met goede 
eindresultaten. 

De organisatie van de wedstrijd was 
perfect en erg snel verlopen. De vol-
gende Noord-Holland cup is op 27 
april in Broek op Langedijk, laten we 

Ronde van Uithoorn groot 
succes
Uithoorn - Afgelopen weekeind 
werd 55ste Ronde van Uithoorn ver-
reden. Mede door het mooie weer 
was de opkomst van de renners bij-
zonder groot. Net als vorig jaar bleek 
het parcours op het Randhoorn 
sportpark garant te staan voor aan-
trekkelijke wedstrijden. Bij de Ama-
teurs B werd vanaf de start enorm 
hard gereden waardoor er gelijk 
een kopgroep ontstond met als gro-
te gangmaker de latere winnaar Bri-
an Burggraaf  uit Hoofddorp. Ook de 
plaatselijke renners deden het bij-
zonder goed. Met een verdienstelij-
ke 7e plaats voor John Oudshoorn. 

De wedstrijd van de Nieuwelingen 
moest eerst wat opgang komen, 
maar in de slot kilometers werd het 
toch spannend, met als winnaar 
Jesper Schipper uit Noordwijk. Bij 
de Junioren begonnen de renners 
alsof ze maar drie rondjes moesten 
rijden in plaats van 60 km.
Mede door het geweldige rijden van 
Jeroen Breewel uit Wilnis, onstond 
er gelijk een kopgroep met bijna al-
le kleppers uit die klassen.
Dat het heel spannend was tot het 
eind bewijst de finishfoto, Jeroen 
Breewel eindigde op een zeer mooie 
5e plaats als 1e jaars-Junior.

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei He-
melvaartsdag, komt de Nieuwe 
Meerbode eenmalig op maandag 
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt. Adverten-
ties kunnen worden ingeleverd tot 
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons 
kantoor in de Anselmusstraat 19 in 

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagochtend 
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl. 

Postduiven Vereniging
Ton Duivenvoorden en 
Paul Baas winnaars
Regio: zaterdag 19 april stonden 
de duiven in het Belgische Strom-
beek, een gemiddelde afstand van 
152 Km voor Uithoorn, en het werd 
een pittige vlucht voor de duiven. Er 
stond een stevige Oost Noord Oos-
ten wind, en dat betekende dat de 
duiven richting de kust gedreven 
werden, en dat ze dat min of meer 
tegen de wind in naar huis moeten. 
Dat is bij veel duiven gebeurt, zo-
dat er gaten in de aankomsten za-
ten zoals wij dat noemen. Ook het 
koude weer heeft daar invloed op, 
maar gelukkig gaat de temperatuur 
geleidelijk omhoog, zodat de dui-
ven beter in vorm kunnen komen. 
Maar hoe het weer ook is, er zijn al-
tijd winnaars, en dus ook deze week 
weer, en het verbaasde niemand dat 
Ton Duivenvoorde uit De Hoef er 
met de overwinning van door ging. 
Vanaf de eerste vlucht zit hij er goed 
bij, ook in het rayon. Ton heeft na-
tuurlijk zijn goede eindklassering 
van vorig jaar te verdedigen, dus 
moet hij wel.(even wat meer druk bij 
hem neer leggen) Paul baas werd 
winnaar in de andere groep, en dat 
is op zich ook een knappe presta-
tie, gezien de leeftijd en opleiding 
van zijn duiven. Paul is ook overge-
schakeld naar het grotere werk, en 
is met late jonge duiven begonnen, 
dat zijn duiven die in September zijn 
geboren, en dus als jonge duif geen 
vluchten gevlogen hebben. Dat moet 
je dan als liefhebber zelf gaan doen, 
en dat is hem aardig gelukt. De dui-
ven weden om 10.15 uur gelost, en 
de eertse duif arriveerde bij Ton om 
12.16.16 uur, en maakte een snel-
heid van 1240,117 meter per minuut 
en da is bijna 74,5 Km per uur. Daar-

mee pakt hij dus de overwinning, 
maar ook goede klasseringen in het 
rayon. Hij werd daarin: 7e,40e, 46e 
en 51e, Henk Snoek werd 2e, pak-
te ze ook heel goed en werd in het 
rayon 18e, 45e en 82e. Ron den Boer 
werd 3e en in het rayon 38e,  Bosse 
& Zn 5e en in het rayon 44e en Wim 
Könst had de 10e duif in de vereni-
ging en de 88e in het rayon. Dat zijn 
hele mooie prestaties. 

Op deze vlucht was duidelijk het 
verschil tussen de all round en de 
marathon duiven te zien, want in de 
all rond duiven zit toch wat meer 
sprintkwaliteit. Paul wist zich toch 
goed te handhaven met de 18e 
plaats. De uitslag was als volgt;
Strombeek 733 duiven 24 deelne-
mers.
A.M.Duivenvoorde 
H.P. Snoek 
R. den Boer 
Bosse & Zn 
W. Könst 
C. Pothuizen 
C. van Bemmelen 
P. Baas 
W. Wijfje 
P.J. van Schaik 
R. v.d. Berg 
C. Stevens 
Verweij-Castricum 
M. v.d. Hoort 
H. Brugman 
Th. Kuijlenburg 
P. de Haan 
G. Stevens 
Th. Fiege 
Th. Vlasman 
H. Hendriks 
J. Koek 
L. v.d. Sluis 
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Start To Run succesvol 
afgesloten!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
19 april werd door 22 deelnemers 
de eerste editie van Start To Run in 
Mijdrecht succesvol afgesloten met 
de Start To Finish-wedstrijd. Door 
iedereen werd zijn of haar doelstel-
ling behaald: 3 of 5 km aan één stuk 
hardlopen. Een bijzonder knappe 
prestatie na slechts zes weken trai-
nen!

Tijdens de weken voorafgaand aan 
deze afsluitende wedstrijd werd in 2 
groepen getraind volgens een strak 
schema. Voorafgaand aan de trai-
ningen leerden de deelnemers on-
der andere over de juiste kleding, 
schoenen, voeding en over het voor-
komen en genezen van blessures. 
Op de 3 km streden Margaret van 
Vliet en Christa Spil om de eerste 
plaats. Margaret toonde de lang-
ste adem door vlak voor de finish te 
versnellen. Christa zat er slechts 3 
seconden achter. Op de 5 km was 
het Ellen van Gijsel die als eerste de 
2 rondjes door het nieuwe Wickel-

hof Park aflegde.  Veel deelnemers 
zijn zo enthousiast geworden dat ze 
doorgaan met trainen bij De Veen-
lopers (www.veenlopers.nl). Na het 
opbouwen van deze degelijke basis 
kan er gemakkelijk worden aange-
sloten bij de recreanten-groep waar 
niet alleen het hardlopen, maar ook 
de gezelligheid hoog in het vaandel 
staat.  De uitslagen van alle Start To 
Runners:

5 km: Ellen van Gijsel (25:52), Tes-
sa Boots (26:23), Winnie Brussel 
(28:58), Chris Woerden (29:15), Irma 
van Eeken (29.20), Jolande Scheper 
(29:24), Jane van Heteren (29:40), 
Suzanne Huisman (32:18), Edith 
Lijnsvelt (33.38), Jacqueline Thijssen 
(34.55), Miriam Jansen (40.40).
3 km: Margaret van Vliet (20.29), 
Christa Spil (20:32), Jolande de 
Bruijn (20:40), Liesbeth Baartmans 
(21:01), Karin de Vink (21:14), Co 
Zoutman (21:17), Brigitte de Veld 
(22:04), Saskia Hollemans (22:19), 
Mariëlla Castien (23:07)

Groep 7 Veenzijdeschool  
wordt vierde
Wilnis - 16 April was voor de jon-
gens van groep 7 van de Veenzijde-
school een geslaagde voetbalmid-
dag. 
Na een dappere strijd, waarbij ze 
zelfs nog wonnen van hun school-
genoten uit groep 8 zijn ze uitein-
delijk 4de geworden. Goed gedaan 
jongens. 
Wat ook niet onvermeld mag blijven 

is dat de Veenzijdeschool zich dit 
jaar mocht hullen in een compleet 
voetbaltenue. Vorig jaar waren er al 
nieuwe shirts, die aangeschaft kon-
den worden door sponsorgelden. 
Dit jaar konden we daar broekjes en 
voetbalsokken aan toevoegen. 
Dit werd mogelijk gemaakt door 
Stieva metalen puien bv, waarvoor 
we hen hartelijk willen bedanken.

UBA sport 3 overtuigend 
naar het kampioenschap
Uithoorn - Woensdag 16 april stond 
in Landsmeer de kampioenswed-
strijd van de futsalcompetitie Vedet-
te Remise - UBA sport 3 op het pro-
gramma. De belangen zijn groot, de 
winnaar van de wedstrijd mag zich 
kampioen noemen. Door de zenu-
wen overmand stond UBA sport al 
binnen 1 minuut tegen een 1-0 ach-
terstand aan te kijken. Nadat Ve-
dette Remise verzuimd had om via 
een strafschop de score te verdub-
belen, begon de wedstrijd eindelijk 
ook voor UBA. 
Door geweldige combinaties werd 

de achterstand snel naar een voor-
sprong omgebouwd. Toen uiteinde-
lijk tegen 23 uur het laatste fluitsig-
naal klonk, stond er 7-3 in het voor-
deel van UBA sport op het score-
bord. Een verdiende overwinning én 
het kampioenschap voor het team 
van coachduo Henk en Dia Eek. 
Hiermee werd een zeer sterk sei-
zoen op een waardige manier afge-
sloten. Uiteraard was dit reden voor 
een feestje. Het team werd dan ook 
afgelopen vrijdag door de directeur 
van UBA, de heer Van Huik, met 
bloemen en champagne gehuldigd.

‘Oorlog op het bord’
Dertiende Rabobank-
Amsteltoernooi
Uithoorn - Mocht schaken als een 
bedaarde vredelievende denksport 
te boek staan, eigenlijk is het ‘oor-
log op het bord’. Zaterdag 19 april 
waren er heel wat gevechten op het 
bord in De Scheg bij het 13e Rabo-
bank-Amsteltoernooi. Er klonk geen 
wapengekletter, eerder doodse stil-
te en de gevechtshandelingen be-

stonden uit het zetten van stuk-
ken en indrukken van de schaak-
klok. Winnaars waren er wel: Paul 
Oomen (van schaakclub De Amstel, 
Uithoorn) bij de junioren en Olaf Cli-
teur (van schaakclub De Raadsheer, 
Amsterdam) bij de senioren.

Uiterste concentratie bij de 22 seni-
oren en ook bij vele van de 33 junio-
ren. Zij houden de lange middag en 
de negen partijen  goed vol onder 
andere dankzij de comsumptiebon-
nen waar zij heerlijk snoep en soms 
drinken voor halen. Maar ook de 
bekers die uitgestald zijn, stimule-
ren natuurlijk de vechtlust van deze 
junioren. “Ik kon mat zetten maar zei 

dat het remise was. Ik had een pi-
on over het hoofd gezien”, aldus een 
wat vertwijfelde Brian van Yperen. 
Het is mazzel voor zijn tegenstan-
der Joost van der Vlugt die nu remi-
se heeft in plaats van een verloren 
partij. Beiden hebben na drie par-
tijen anderhalve punt. Wat is er vol-
gens hen en een paar anderen die 
gezellig aanschuiven, nou zo leuk 
aan schaken? Brian: “Het is grap-
pig, ik hou veel van schaken.” 
Joost vindt het “gezellig bij de club. 
Je leert ook beter problemen op-
lossen. Dit toernooi is het enige 
dat door onze club georganiseerd 
wordt. Het is leuk om mee te doen.” 
Volgens Brian leer je nadenken van 
schaken en Koen van der Vlugt vult 

hem aan: “Je kunt zien hoe iemand 
een ander mat zet, dat kun je zelf 
gebruiken.” Jasper van der Barg 
heeft even bij de volwassenen ge-
keken: “Die denken heel lang na, ze 
hebben veel meer tijd, veertig minu-
ten.”

Senioren
De senioren spelen in het toernooi 
zeven partijen van veertig minuten 
(twintig minuten per persoon), de 
junioren negen van maximaal der-
tig minuten (vijftien per persoon). 
Tussendoor rennen sommigen lek-
ker even buiten een rondje om De 
Scheg heen. Er zijn mooie partijen, 
gewonnen partijen, snelle partijen 
(toch een keer bij de junioren het 
herdersmat), verloren partijen en er 
zijn partijen waarbij even niet goed 
opgelet wordt bijvoorbeeld door ie-
mand die opgeeft terwijl de vlag van 
zijn tegenstander al gevallen is of 
door Brian die mat over het hoofd 

ziet. Soms moet er overlegd worden: 
is er remise of niet. Het bleek remi-
se te zijn. 
De ‘grand old ladies’ van De Am-
stel, Marijcke van der Wal en Riek 
Spook, beamen even later aan de 
bar bij een kop thee wat de junioren 
vertelden: “Kinderen leren naden-
ken door te schaken, strategie be-

palen, concentreren. 
Ze leren ook tegen hun verlies te 
kunnen. Schaken is toch oorlog op 
het bord. Als je verliest is dat altijd 
door je eigen spel, je kunt niet een 
team of anderen de schuld geven. 
En voor ons geldt: het houdt de grij-
ze cellen goed.”

 De voorzitter van De Amstel, Henk 
Elserman, komt voorbij. Hoe gaat 
het met hem? “Redelijk. Ik heb net 
een gewonnen stelling weggegeven 
maar heb nu twee punten uit drie 
partijen dus het valt nog mee.” Maar 
dan moeten de senioren weer ach-
ter het bord plaatsnemen, het zetten 
begint, de klokken tikken weer. 

Uitslagen\
De junioren spelen in één grote 
groep, op sterkte ingedeeld. Er zijn 
bekers voor winnaars van het hele 
toernooi en bekers voor winnaars 
in leeftijdsgroepen. Tot de laat-
ste ronde bleef het bij de junioren 
spannend wie de winnaar zou wor-
den, er waren nog vijf kanshebbers. 
Matthijs Meijers stond na de acht-
ste ronde bovenaan maar verloor 
zijn partij waardoor Paul Oomen, die 
na de achtste ronde tweede stond, 
kampioen werd toen hij zijn partij 
wel won.

Junioren
Toernooiwinnaars

Paul Oomen
Matthijs Meijers
Jean Paul Brooks
Winnaars leeftijdsgroepen
Groep A 13 jaar en ouder
Corne Selser
Yoeri Sohl
Dan Asfar 
Groep B 11 – 12 jaar
Robert Meijerink
Stefan Rijsbergen
Daniëlle Oomen
Groep C 10 jaar
Bastiaan van Dijk
Diederick Lodewijks
Bastiaan Claus
Groep D 8 – 9 jaar
Sander Kirillova
Daniël van Dijk
Brian van Yperen

Senioren
Olaf Cliteur
Pim Ydo
Jan de Boer

Let op!  Krant komt 1 keer 
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties 
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur

NK motorcross MX 3
Regio - Afgelopen weekend was de 
tweede wedstrijd om heet Neder-
lands Kampioenschap MX 3 in Vars-
seveld. In de tijdtraining moest men 
zich kwalificeren om mee te mogen 
doen aan de wedstrijd.
Er waren twee groepen van 35 rij-
ders. Tino Winter zat in groep 1 en 
moest een tijd neerzetten zodat hij 
bij de eerste 20 zou zitten. Zaterdag-
morgen namen er totaal 40 deelne-
mers mee aan de wedstrijd.

Franks behaalde de 18e tijd, dus ge-
kwalificeerd. Met 40 rijders en 2 ron-
des te gaan werd het en zware klus. 
Tino moest in de 2e startrij staan en 
haalde bij de eerste bocht al rijders 
in. Halverwege lag Tino 18e, maar 
aan het einde viel hij een keer en 
werd 22e. De 2e manche ging be-
ter en behaalde Tino de 18e plaats. 
Totaal werd hij 17e. Na twee wed-
strijden staat Tino 16e in het kam-
pioenschap.

Met de Veenlopers het 
wad op!
De Ronde Venen - Zaterdag 27 
september gaan de veenlopers 
wadlopen. 
Tijdens de tocht naar de Engels-
manplaat loopt u hier en daar door 
slik, het merendeel van de onder-
grond is echter zanderig en hard. 
Het huisje op palen en het baken 
zijn kenmerkend op de skyline. De 
ca. 12 km lange tocht (heen en te-
rug) duurt ongeveer 4 uur, inclusief 
een rustpauze op de plaat. De mi-
nimale leeftijd voor deze tocht is 14 
jaar.
Het wordt georganiseerd door een 
lid van de Veenlopers en is voor ie-

dereen die eens iets anders willen 
dan rennen over de weg door de 
polder. Er zijn nog  plaatsen over 
in de bus beschikbaar, iedereen is 
welkom als je over een klein beetje 
conditie beschikt.  
Over de exacte opstapplaatsen/tij-
den wordt U later geinformeerd.
De kosten voor deze tocht bedragen 
€ 47.50 p.p. dit is incl. de reis per tou-
ringcar, de wadlooptocht, en ter af-
sluiting pannekoeken eten om de 
koolhydraten weer aan te vullen. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan of 
wil je meer informatie bel dan voor 
10 mei 06-14148253.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 25 
april is er weer een gezellige bingo-
avond bij Argon. Iedereen is van har-
te welkom. De hoofdprijs deze keer 
is en koelkast, aangeboden, door 

Expert Mijdrecht. Het eerste kop-
je koffie of thee is gratis. De kaart-
jes kosten 50 eurocent per stuk. Ar-
gon is te vinden aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht.

Veenlopers lopen Nike 
Hilversum Cityrun
De Ronde Venen - Vorige week 
zondag stonden er maar liefst 7.500 
lopers aan de start van de Nike Hil-
versum Cityrun. 

Onder hen bevonden zich 6 Veen-
lopers. Na het slechte weer van 
de wintermaanden was het einde-
lijk weer eens prachtig weer. Het 
was een leuk, maar ook zwaar par-
koers. De organisatie had namelijk 
de glooiende wegen van Hilversum 
opgezocht voor deze 10 kilometer. 
Viif Veenlopers namen deel namens 
het businessteam van Meeùs, één 
van de grootste landelijke dienst-
verleners op het gebied van verze-

keringen, hypotheken en makelaar-
dij og.

Peter Winters, Steven van der Poel 
en Peter van Adrichem hielden el-
kaar de hele wedstrijd in zicht. Peter 
finishte in 44.14, Steven volgde op 2 
seconden en Peter zat daar weer 10 
seconden achter. Esmeralda Dohle 
liep in Hilversum een ijzersterke 
wedstrijd. Zij verbeterde haar per-
soonlijke record op dit lastige par-
koers met bijna 3 minuten. Esmeral-
da finishte in 47.43. Haar vader Ed 
liep de 10 kilometer in een mooie 
56.51, terwijl Annette van Doorn 
1.02 .12 nodig had.
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Buitenseizoen LR&PC 
Willis begonnen
Wilnis - Zaterdag 12 april werd de 
eerste onderlinge buitenwedstrijd in 
het kader van de Rabobank com-
petitie van LR&PC Willis gereden 
aan de Bovendijk in Wilnis. In de 
paardensport is het traditie dat de 
wedstrijden zich in de maand april 
van binnen naar buiten verplaat-
sen. Hoewel de dag wat druilerig 
en koud begon, was het enthousi-
asme er niet minder om. Het eerst 
gingen de paarden van start. Er re-
den veel jonge dieren mee, waar-
van een aantal wel erg ‘vrolijk’ door 
de bak sprong. De eerste plaats 
was weggelegd voor Moniek Nieu-
wendijk met haar ruin Joey. Zij reed 
een goede L1 proef. Daarna kwam 
Marcha Troost met de merrie Tor-
sia. Haar B-proef was goed voor een 
tweede plaats. Als derde plaatste 
Annemieke Oudijk zich. Met de im-
posante Friese hengst Fidde reed ze 
een indrukwekkende M1 proef. 
Bij de pony’s werd Megan Verbrug-
gen met de Welsh pony Malibu Sun-
dance eerste, op de voet gevolgd 
door Milou van Wieringen met haar 

ruin Virgil. De derde plaats mocht 
Yoeki Bos op haar naam zetten. 
Zij reed met haar superleuke pony 
Kim een moeilijke L1 proef. Voor de 
jongste Willis-leden was er de Bixie-
proef. Deze proef is speciaal voor 
jonge kinderen die zich nog maar 
net op het wedstrijdpad hebben be-
geven. Gelukkig was het weer in-
middels aardig opgeknapt. In een 
heerlijk lentezonnetje behaalde Jo-
anne Peek de eerste plaats met haar 
pony Ashley, Max van Scheppingen 
werd tweede met een puntje ver-
schil en op de derde plaats eindig-
de Antoinet Peek, die haar proef ook 
op Ashley reed.

Het was een zeer geslaagd begin 
van het buitenseizoen. Wilt u ook lid 
worden van deze actieve, gezellige 
ruitersportvereniging of meer we-
ten over onze activiteiten, ga dan 
naar onze website www.lrpcwillis.
nl. Daar vindt u ook meer informa-
tie over de schrik- en obstakeltrai-
ning die LR&PC Willis op zaterdag 
26 maart organiseert.

Raceteam van der Ham  
‘back in business’
De ronde Venen - Raceteam van 
der Ham is het nieuwe seizoen N.K. 
Ovalracing in Ter Apel goed begon-
nen met een podiumplek. Na de ve-
le tegenslagen in het vorige sei-
zoen, begint 2008 dus heel hoopvol. 
Team van der Ham beschikt op dit 
moment over twee racewagens die 
elk in verschillende klasses worden 
ingezet. Beide wagen worden be-
stuurd door Peter van der Ham en 
dat doet hij – na er twee jaar voor 
studie tussenuit te zijn geweest - 
niet onverdienstelijk. 
De eerste manche eindigde Peter 
als vierde en de tweede manche 
ook. Om wat meer snelheid te krij-
gen, werd tussen de manches een 
andere overbrenging geplaatst. Die 

strategie bleek succesvol, want in 
de grote finale werd de eervolle der-
de plaats gehaald en daarmee ver-
wierf hij de eerste punten voor het 
Nederlands Kampioenschap 2008. 
Daarmee ligt Van der Han op koers 
voor de doelstelling van dit seizoen: 
een plaats bij de eerste drie.
Niet in de laatste plaats is het suc-
ces van het team te danken aan de 
sponsors: Brasserie De Waard 
te Wilnis, Eetcafe De Buurvrouw te 
Wilnis, Smit Containerservice te Wa-
verveen, 
Oliehandel Vis BV te Wilnis, AGIP  
Smeermiddelen, Dynamic Polyster 
Services te Mijdrecht, Zomer Moto-
rentechniek BV te Holten en My Po-
wer Products BV te Mijdrecht.

Veenzijde tenue compleet
Wilnis -Vorig jaar konden we de 
kinderen van de Veenzijdeschool al 
blij maken met nieuwe schoolshirts, 
betaald uit sponsorgelden.  Dit jaar 
konden daar broekjes en voetbal-
sokken aan toegevoegd worden. Dit 
werd mogelijk gemaakt door Stie-

va metalen puien BV, waarvoor we 
hen hartelijk willen bedanken. He-
laas mochten de tenuetjes niet tot 
het gewenste resultaat leiden bij het 
schoolvoetbaltoernooi.
Maar de kinderen en de school zijn 
er erg blij mee.

Amstel 1 stelt zich 
veilig , Amstel 2 en 
3 in de problemen
Regio - In de 6eronde van de SGA-
competitie heeft het eerste team van 
SV de Amstel zich definitief in vei-
ligheid gebracht door een overwin-
ning op SV Donner Minder goed 
ging het met de andere 2 senioren-
teams. Amstel 2 had zich wat lucht 
kunnen verschaffen door van TOZ 
te winnen, maar bleef op een ge-
lijkspel steken en Amstel 3 verloor 
kansloos van Amstel en Gein1.
Succes was er voor het jeugdteam 
C1dat kampioen werd van de 3e 
klasse C, terwijl C2 een goede 2e 
plaats in zijn groep behaalde.
Amstel1 speelt in klasse1B waar-
in 8 teams spelen. Dit seizoen is er 
een verzwaarde degradatieregeling, 
waardoor 3 teams degraderen. Te-
gen het eerste team van SV Don-
ner, stelde het Uithoornse team zich 
door een 5-3 overwinning definitief 
veilig.
Ysbert van Hoorn had in een vooruit 
gespeeld duel met enig geluk ge-
wonnen en dat is altijd een prettig 
steuntje in de rug. Tijdens de wed-
strijd in Diemen werden 6 partijen 
remise, maar de held van de avond 
was Simon Veldhuijzen, die aan 
bord 2 voor Mirza Bro inviel. Simon 
speelde onbevangen tegen een te-
genstander met veel hogere rating. 
Hij won een pion in een dame- to-
rens middenspel, later een tweede 
pion, ruilde een stel torens en ging 
met zijn vrijpionnen lopen. Ondanks 
behoorlijke tijdnood maakte Simon 
het heel goed af. Dat was 2-0.
Na een snelle remise van Henk El-
serman, remiseerden ook Piet Geert-
sema en Lex van Hattum. Stand 3,5-
1,5.De resterende partijen leken 
eerst gunstig te staan, maar daarin 
gebeurden later enkele onverwach-
te ontwikkelingen.
Cora van der Zanden had een pion 
gewonnen, maar haar tegenstander 
kreeg behoorlijke tegenkansen toen 
Cora niet goed voortzette. Ze maak-
te door eeuwig schaak toch nog re-
mise. En ook bij Herman Freek ging 
er iets mis, hij kreeg een gevaarlijke 
aanval te verduren. Gelukkig zette 
zijn tegenstander niet door .Een tac-
tisch remiseaanbod werd toen, toch 
nog wel onverwacht, geaccepteerd. 
Door deze remises was de winst 
voor het Amstel team binnen. Er 
resteerde nog de partij van Dawood 
Asfar, die veel beter leek te staan. 
Zijn tegenstander wist in grote tijd-
nood echter nog een eeuwig schaak 
mechanisme te vinden, waardoor 
ook deze partij remise werd. Eind-
stand 5-3.

Een tegenvaller
In de thuiswedstrijd tegen TOZ leek 
Amstel 2 lange tijd op weg naar de 
eerste seizoenzege. Riek Spook, op-
nieuw een trefzekere invalster, won 
aan het laatste bord een vlotte partij. 
Ook Dies Bouterse maakte zijn re-
putatie weer eens waar, hij verover-
de de vijandelijke dame, waarna het 
snel uit was. Deze veelbelovende 2-
0 voorsprong ging echter vrij snel 
weer verloren.
 Joop van der Linden was een stuk 
kwijtgeraakt, stribbelde nog lang te-
gen maar verloor uiteindelijk toch. 
Aan het eerste bord speelde Simon 
Veldhuijzen een moeilijke partij, 
waarin hij steeds iets minder stond. 
Simon verloor het eindspel, al liet hij 
waarschijnlijk enkele remisemoge-
lijkheden liggen. De partijen van Je-
roen Smit, Martin Steunebrink en 
Jan van Willigen werden remise.
 Bij de stand 3.5-3.5 moest de par-
tij van Henk Jurriens toen de be-
slissing brengen. Henk had een to-
ren tegen een lastig rondspringend 
paard. Hij liet zich in de tijdnood van 
zijn tegenstandster bovendien tot 

snel spel verleiden. Er ontstond een 
eindspel, waarin beide spelers een 
dame haalden. Het werd vervolgens 
remise.
Eindstand 4-4 en opnieuw geen 
overwinning voor het 2e team, dat 
nu wel erg in de problemen is geko-
men. Slechts een overwinning in de 
laatste ronde kan redding brengen.

Nederlaag
Amstel 3 speelde thuis tegen Am-
stel en Gein 1 uit Ouderkerk en ging 
met 6-2 ten onder. Carel Kok speel-
de een avontuurlijke partij ,waar in 
hij een toren voorkwam. Zijn ko-
ning bleef midden op het bord ech-
ter op de tocht staan. Carel moest 
al het materiaal weer inleveren om 
te overleven. Deze partij ging ver-
volgens nog verloren, een flinke de-
ceptie voor de eerste bordspeler.
Mark Meijerink werd nogal hard-
handig van het bord gezet en ook 
Anton Lusthof verloor, toen hij spo-
ken zag.
 Jan van Ommeren en Henk van 
Lonkhuijzen speelden allebei remi-
se, al had er bij de laatste misschien 
wel meer ingezeten. Joop Veldhuij-
zen stond waarschijnlijk ergens ge-
wonnen, kon de winst niet vinden 
en verloor alsnog in tijdnood. Bij 
Jan Röling ging het eveneens mis, 
zijn koningstelling was onvoldoende 
verdedigd en bezweek al spoedig. 
Het 2e Amstelpunt kwam van Ma-
rijcke van der Wal die de tegenstan-
der met twee lopers fraai mat zette. 
Eindstand 6-2.
Ook dit Amstelteam moet in de laat-
ste ronde winnen om aan degrada-
tie te ontkomen.

 Jeugdteams                      
De Amstel jeugdteams 1 en 2 heb-
ben bij de kampioensronden in Am-
sterdam uitstekend gepresteerd. C1 
werd in de voorronden 2e en plaats-
te zich met enkele andere sterke 
teams voor de grote finale in de Top-
groep. Team C2 werd in deze voor-
ronden vierde en speelde de finale 
in de Middengroep.
Het eerste jeugdteam bestaande uit 
Robert Meijerink, Bastiaan Claus, 
Joost van der Vlugt en Maarten Last 
speelde een geweldig toernooi .In 
de kruisfinale werd Weesp versla-
gen en toen mochten de vier Am-
stelspelers in de finale het sterke Al-
mere bestrijden. Door de afwezig-
heid van een vierde man bij Almere 
was de stand al aan het begin 1-0 . 
Na een nederlaag van Joost en een 
overwinning van Bastiaan, hing al-
les af van de partij van Robert. De-
ze joeg de vijandelijke koning over 
het bord en zette hem toen mat ! Zo 
werd Amstel C1 kampioen van der-
de klasse C. Een mooie prestatie.
Het tweede team bestaande uit Da-
vid van Boxtel,Matthijs van der Aart, 
Elmer Merton en Bastiaan van Dijk 
speelde in de Middengroep finale 
tegen VAS C6 uit Amsterdam. Al-
leen Bastiaan won, de overige par-
tijen gingen verloren. C2 eindigde 
zodoende op een tweede plaats. 
Een goede prestatie van dit jonge 
team.
En dan bereidt SV de Amstel zich 
nu voor op het jaarlijkse Rabobank/
Amstel schaaktoernooi voor jong en 
oud, dat a.s. zaterdag in Sporthal de 
Scheg wordt gehouden. Er zijn al 
heel wat aanmeldingen ,maar men 
kan zich nog opgeven.
Het toernooi begint om 12.30 uur. 
Alle verdere informatie over dit, al 
weer 13e toernooi, vindt men op de 
website  www.amstelschaak.nl. Ook  
alle externe wedstrijdverslagen en 
gedetailleerde uitslagen van de in-
terne wedstrijden zijn hier te vin-
den.

Vrouwen gezocht bij 
toerclub de Merel
De Ronde Venen - Vrouwen zijn 
dikwijls flink in de minderheid bij 
fietsverenigingen. Ook bij Toerclub 
De Merel in de Ronde Venen.
De fietsvereniging wil daar graag 
verandering in brengen. En roept 
daarom vooral vrouwen op om op 20 
april naar de Open dag te komen.
Tijdens de Open dag is er natuur-
lijk veel informatie beschikbaar over 
fietsen in groepsverband. En over 
Toerclub De Merel.
Ook is het mogelijk om deel te ne-
men aan een toertocht. Specifiek 
voor vrouwen starten er toertochten 
om 10.30 uur. Er kan op elk niveau 
worden deelgenomen. Of u nu pres-
tatief wilt fietsen of lekker recrea-
tief met vriendinnen: voor elk soort 
fietster zijn er tochten. De afstand 
van de toertochten bedraagt 40 ki-
lometer.
Vergeten we de mannen? Beslist 
niet. Ook zij zijn meer dan welkom 
op de Open Dag. Maar mogen om 
10.30 uur niet meefietsen. Tenzij als 
begeleider. Tussen 9.00 en 11.00 
uur starten er ook gemengde groe-
pen. Hieraan mag iedereen deelne-
men. Deze groepen zijn ingedeeld 
naar verschillende snelheden. Be-
zoekers aan de Open Dag en deel-
nemers aan de fietstochten krijgen 

van ervaren toerfietsers informatie 
op het gebied van toerfietsen. Tech-
niek, materiaal, fietstips, fietsreizen: 
alles komt aan bod. 

De Open Dag wordt gehouden op 
het terrein voor Café-Bar De Padde-
stoel, Hofland 33A in Mijdrecht.
Hier vindt ook de start van de toer-
tochten plaats. U wordt ontvangen 
met een kopje koffie. Na afloop van 
de toertocht krijgt u ook wat te drin-
ken aangeboden.
Deelnemers aan een toertocht 
ontvangen een leuke attentie. En 
nu maar hopen op mooi weer. De 
weersverwachting voor komend 
weekend is gelukkig goed. Dus er is 
geen reden om thuis te blijven.
Dames: kom op. En fiets mee op 20 
april. En breng de heren mee.

Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over 
de Open Dag en over TTC De Merel 
op de site van de vereniging:  www.
ttcdemerel.nl
Of neem contact op met Tom Zuij-
dervliet, secretaris van de vereni-
ging.
Telefoon: 06-21831714 of 0172-
409476. E-mail:  ttc.de.merel@oran-
ge.nl.

Postduivenvereniging 
Rond de Amstel
Hennie Pothuizen winnaar 
vlucht vanuit Duffel
Regio -  zaterdag 12 april stond de 
tweede vlucht van het seizoen van-
uit het Belgische Duffel op het pro-
gramma, en deze vlucht was mis-
schien wel zwaarder dan van vori-
ge week. Het was koud, en na de 
regenzone die over Noord Holland 
was weggetrokken, kwam er een 
stevige ZZW wind opsteken die de 
duiven tot zeer hoge snelheden wist 
te brengen. Door de hoge snelhe-
den vliegen de duiven gemakke-
lijk te ver door, en dan moeten ze 
tegen die stevige ZZW wind terug 
naar hun hok vliegen. Het is ze al-
lemaal weer gelukt, maar de slim-
ste duiven zaten deze week bij Hen-
nie Pothuizen in Vinkeveen, die wis-
ten op tijd uit de koppel te ontsnap-
pen, en vlogen niet te ver door. Meet 
een eerste en tweede plaats in de 
uitslag was hij de grote winnaar. De 
pech van vorige week toen zijn dui-

ven precies thuis kwamen in een re-
genbui en daardoor niet naar bin-
nen wilde was hiermee gauw ver-
geten. De duiven werden in Duffel 
om 10.00 uur gelost, met een oplo-
pende ZZW wind, en de eerste duif 
van Hennie arriveerde om 11.07.42 

uur en zijn tweede duif landde twee 
seconden later. In de B groep ( de 
overnachtploeg en beginnerploeg) 
ging de eer naar Verweij-Castricum 
uit mijdrecht. Er word nu alleen nog 
maar over de A en B groep gespro-
ken, in positieve zin, en de onder-
linge sportieve strijd loopt al hoog 
op. In Rayon F waar Theo Kuijlen-
burg vorige week een keurige 5e 
plaats veroverde, wist Hennie Pot-
huizen dit huzarenstukje te herha-
len, hij werd daar in 5e en 6e, Bos-
se & Zn werd 59e, Ton Duivenvoor-
de 93e en Verweij-Castricum 97e te-
gen ongeveer 4000 duiven, en dat 
zijn zeker met de harde wind vanuit 
ZZW hele mooie resultaten. De uit-
slag is als volgt;
Duffel 643 duiven, 23 deelnemers
C. Pothuizen 
Bosse & Zn 
A.M. Duivenvoorde 

Verweij-Castricum 
W. Wijfje 
C. Stevens 
W. Könst 
H.P. Snoek 
R. v.d. Berg 
Th. Kuijlenburg 

G.V.M turnsters strijden 
voor finaleplaats in de 
laatste voorronde
Mijdrecht - Zaterdag 12 april jl. 
werd  in Hooglanderveen de laatste 
voorronde turnen gehouden voor 
de  dames, NTS 11 en de keuze oe-
fenstof. In de eerste wedstrijdron-
de werd begonnen met jeugd, divi-
sie 7, NTS 11. Voor G.V.M kwamen er 
acht turnsters uit in dit niveau. Ilse 
Meeuwis behaalde de 23ste plaats 
met een totaal van 25.350, de 19de 
plaats was voor Susan de Bruin 
met 26.400, direct voor haar eindig-
de op de 18de plaats  Amy van Eijk 
met 26.450 en ook de 17de plaats 
was voor een G.V.M turnster, name-
lijk voor Anouk Jansen. Op de 11de 
plaats met 28.700 eindigde Melanie 
Kentrop en Justine Oudshoorn wist 
met 30.650 punten beslag te leggen 
op de 5de plaats. Zowel de 2de als 
de 1ste plaats waren ook voor G.V.M 
turnsters. Op 2 eindigde Manoek Ot-
tevanger met een totaal van 32.2500 
en het hoogste plaatsje op het podi-
um, de nr. 1, was voor Rebecca Jan-
maat met een score van 33.450 pun-
ten. De tweede wedstrijd ronde de-
den er vier G.V.M turnsters mee in 
divisie 6, NTS 10. In een deelnemers 
veld van 32 turnsters was de 11de 
plaats voor Mirjam de Graaff met 
29.750 punten en op de 9de plaats 
eindigde met 30.050 punten Owefa 
Asafiati. En ook in deze ronde waren 
er weer twee podiumplaatsen voor 
G.V.M, op de 3de plaats Suzanne 
van der Velden met 31.150 en op de 
2de plaats Cariena Tjujerman met 
een totaal van 32.350 punten.

Laatste ronde
In de derde wedstrijd ronde deed 
Safa Asafiati mee in de 5de divi-
sie, jeugd NTS 9. Liep het haar eer-
ste voorronde op rolletjes, vandaag 
ging het minder. Het leverde Safa 
een 12de plaats op met een totaal 
van 29.700 aan punten. Ook in de 

5de divisie kwam Zoë van der Meer 
uit bij de junioren NTS 8. Met 27.000 
behaalde Zoë de 14de plaats. In 
de vierde en laatste wedstrijdron-
de deed voor G.V.M  Vicky de Jong 
mee, in divisie 7, senior NTS 9.
Vicky werd 6de met een punten to-
taal van 29.450. Ook in de vierde 
wedstrijdronde ,maar dan in een an-
dere categorie, namelijk divisie 7, ju-
nior NTS 10, waren er G.V.M turn-
sters actief. Sandra Verwei behaal-
de de 13de plaats met een punten-
totaal van 28.600, de 11de plek was 
voor Kelly Ultee met 28.700 punten.
Verrassend was de 6de plaats voor 
Tamara Jongerling met een totaal 
aantal punten van 29.350. En ook in 
de laatste ronde was er een G.V.M 
turnster die het podium op mocht. 
De 3de plaats met een puntento-
taal van 30.150 was er voor Cynthia 
Pauw.

Finales
Inmiddels zijn ook de namen van de 
turnsters bekend die door mogen 
naar de finales !!!
Naar de finale 5de divisie mogen de 
G.V.M turnsters: Safa Asafiati en Sa-
ki Kato.
De finale divisie 6 hebben de vol-
gende G.V.M turnsters zich weten te 
plaatsen: Mirjam de Graaff, Owefa 
Asafiati, Cariena Tjuerman, Suzanne  
der Velden, Lisa van Scheppingen, 
Joline Twaalfhoven, Romy de Kuij-
er, Giny Stam en tenslotte Caressa 
van der Galiën.
Ook in de divisie 7 hebben zich een 
aantal turnsters weten te plaatsen 
voor de finale:
Vicky de Jong, Cynthia Pauw, Ta-
mara Jongerling, Rebecca Janmaat, 
Manoek Ottevanger, Justine Ouds-
hoorn, Anouk Jansen, Lotte Zout-
man, B’lana Siereveld en ook Maxi-
me Kok doet mee in de finale. 

Let op! Krant komt 1 keer
op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties
kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur
In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei He-
melvaartsdag, komt de Nieuwe 
Meerbode eenmalig op maandag 
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt. Adverten-
ties kunnen worden ingeleverd tot 
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons 
kantoor in de Anselmusstraat 19 in 

Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl.

U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagochtend 
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl. 
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Lekker
 buiten sporten bij eerste sportdag UithoornUithoorn - Natuurlijk wordt er op scholen ook 

aan gymnastiek en aan bewegingssporten gedaan, 
maar het is toch wel even wat anders als je dat sa-
men met een aantal andere scholen doet waarbij 
ook nog eens het wedstrijdelement telt: “Dat is trou-
wens niet het belangrijkste hoor”, benadrukt Bea 
van het Amstelveens sportbedrijf die de organisatie 
in handen had. Uit de samenwerking met Stichting 
Sportbelangen Uithoorn en de Jeugdsportpas is 
trouwens dit initiatief van een sportdag voortge-
komen. “In het verre verleden hebben wij ook wel 
eens sportdagen gehad en dat was eigenlijk zo leuk 
dat wij besloten hebben om dat initiatief nogmaals 
op te pakken. Het gaat dan om de groepen zeven 
en acht van de basisscholen. In totaal deden er zes 
basisscholen mee en wel De Kajuit, de Tweemaster, 
De Regenboog, De Kwikstaart, ’t Startnest en de 
Toermalijn. Bij de sportdag waren ook veel ver-
enigingen betrokken zoals de plaatselijke sport-
verenigingen, stagiaires van de ALO (Academie 
Lichamelijke Opvoeding) uit Amsterdam, leerlingen 
van Panta Rhei die bij de catering en bij de clinics 
hielpen. Elke groep leerlingen kon aan vijf sporten 
meedoen. De scholen hadden zelf de groepen in-
gedeeld en de groepen van twee scholen trokken 
de hele dag met elkaar op. Dat schept onderling 
een band”, vindt Bea. Het schema is opgesteld door 
het Amstelveens Sportbedrijf. Rond 09.00 uur was 
de eerste warming-up. En dat was echt opwarmen 
want het was behoorlijk koud en dat bleef het ook 
eigenlijk de hele dag maar het bleef gelukkig wel 
droog. Om 9.15 was de aftrap door wethouder Je-
roen Verheijen, meteen gevolgd door de eerste ron-
de clinics. Zoals gezegd, je kon uit verschillende on-
derdelen een keuze maken. Niet alleen de al jaren 
bekende sporten zoals handbal, voetbal, atletiek, 
wielrennen, honkbal, basketbal en aerobics, maar 
ook aan nieuwere sporten werd ruimte geboden. Zo 
kon je opeens op een stuk van het veld een groepje 
kinderen bezig zien met de juiste bewegingen te 
maken voor streetdance. 

Gezichten
En dat viel nog helemaal niet mee, te oordelen naar 
de ingespannen gezichten en het tussendoor nog 
even extra oefenen, want je moest natuurlijk wel in 
de maat blijven. Je zou het niet verwachten, omdat 
je als je aan frisbee denkt je meteen het strand voor 
je ziet waar je op een warme dag de frisbee naar 
elkaar toegooit maar hier was het als sport gebom-
bardeerd en het viel in de smaak, hoewel je de fris-
bee door de wind soms alle kanten zag opzeilen en 
dan moest je er natuurlijk weer als een speer ach-
teraan rennen. Er was beachvolleybal en skeeleren. 
Ook dat laatste onderdeel was nog helemaal niet 
zo makkelijk. Natuurlijk waren er sommige kinderen 
die het duidelijk al eerder hadden gedaan, maar er 
waren nog genoeg kinderen die het voor de eerste 
keer deden en wankelend probeerden om overeind 
te blijven, maar gelukkig wel ondersteund door de 
helpers. Je kon je uitleven in karate en je kon jezelf 
een tweede Lance Armstrong wanen. Na afl oop van 
de eerste ronde clinics was het tijd voor de lunch en 
daarna ging het weer verder met de tweede ronde 
clinics. Dat de kinderen best wel fanatiek waren 
was ook te zien aan het enthousiasme waarmee ze 
aan de verschillende onderdelen deelnamen. De 
dag werd afgesloten met een ludieke estafette zo-
als Bea het uitdrukte. Aan de scholen was gevraagd 
om een groep van vijf lopers samen te stellen die 
sowieso moest bestaan uit twee meisjes en niet al-
lemaal uit groep acht mochten komen. De eerste 15 
meter moest elke groep een kleine opdracht vervul-
len. Dat varieerde van touwtje springen, zaklopen 
en achteruitlopen. 

Zaklopen
Het laatste stuk moest je hardlopen. Je zag de span-
ning op de gezichten en zenuwachtig werden de 
zakken bij het zaklopen nog eens goed gelegd want 
je moest er natuurlijk wel meteen inkruipen als je 
teamgenoot aan kwam rennen. De teams werden 
luidkeels aangemoedigd vanaf de kant en ook hier 
weer bijgestaan door de helpers. En ja, dat laatste 
stuk daar ging het natuurlijk om, dan moest je echt 
rennen of je leven ervan afhing en dat deden ze dan 
ook. Er was voor de uiteindelijke winnaar een beker 
die ze mochten houden en een wisselbeker. Toen 
de winnaar de Tweemaster bekend werd gemaakt 
door de wethouder ging er vanzelfsprekend een luid 
gejuich op van de andere kinderen van die school. 
Tweede was De Kajuit en De Regenboog kwam als 
derde uit de bus. Nog even een nieuwtje wat betreft 
de jeugdsportpas, hoewel ook niet helemaal nieuw 
want er was al over gesproken bij de raadsverga-
dering. De jeugdsportpas wordt volgend schooljaar 
een Jeugdactiviteitenpas  waarmee kinderen niet 
alleen kennis kunnen maken met diverse sporten 
maar ook met activiteiten op het gebied van cul-
tuur en natuur. Een programma daarvoor wordt nu 
gemaakt. In eerste instantie gebeurt dat via school 
met speciale lessen. Een jaar wordt in vier periodes 
onderverdeeld en per periode staat een activiteit 
centraal. Daarna kunnen dan nog vier lessen gratis 
gevolgd worden bij sportverenigingen, kunstencen-
trum de Hint of andere verenigingen.



pagina 36 Nieuwe Meerbode  - 23 april 2008

Atalante D2 behoudt plek 
in 1ste klasse
Vinkeveen - Vrijdag 18 april speel-
de de Oudenallen equipe haar laat-
ste wedstrijd tegen de nummer 6, VV 
Amsterdam. De Vinkeveensen ston-
den op plek 9, één punt voor de nr 
10, Huizen D2, dat die vrijdagavond 
ook haar laatste wedstrijd speelde. 
De nummer 10 moet P/D wedstrij-
den spelen en zou mogelijk degra-
deren... Het was dus belangrijk zo 
veel mogelijk punten te pakken. 
De eerste wedstrijd hadden de Ou-
denallen dames gewonnen, maar 
het was een zeer gelijk opgaande 
strijd geweest met sterke diepe ser-
vices en korte diagonaaltjes van de 
lange midvoor. Met die wetenschap 
begon de eerste set. Het team draai-
de solide en leek iets de overhand te 
hebben. Op de buitenkant was het 
met name Tineke van Oudenallen 
die veelvuldig scoorde.  Maar al snel 
wist Amsterdam het gat te dichten 
en zo laverend kwamen beide teams 
tot voorbij de 20. Atalante was eer-
der en met 25-22 werd de set bin-
nengehaald. 
De dames kwamen lekker op gang 
en Natalie Jansen en wederom Ti-
neke van Oudenallen zetten diver-

se punten op het telbord. Ook in de 
verdediging haalden diagonaal Jet 
Feddema en Natalie Jansen mooie 
moeilijke ballen van de vloer en de 
sfeer werd er alleen maar beter op. 
Door het midden pakten Loes Kuij-
per en Joke Ruizendaal verschillen-
de punten, maar de Amsterdam-
se verdediging was pittig, regelma-
tig waren er lange rally’s. Het ging 
lekker en de set werd geboekt met 
25-17.
De derde set is altijd lastig. Amster-
dam kwam goed op dreef en wist 
een aantal malen slim de gaten in 
de Vinkeveense verdediging te vin-
den. In de rally’s kreeg de bezoe-
kende ploeg de overhand en ook 
werden diverse punten gescoord 
met een mooie strakke service. Er 
werd hard gewerkt maar helaas was 
het Amsterdam dat deze set pakte 
met 22-25. 

Spanning
De spanning werd groter want het 
was belangrijk de volgende set wel 
te winnen. Maar de Amsterdam-
se ploeg rook kansen en zette ge-
lijk een mooie reeks punten neer. 

Atalante sloot weer aan en eigen-
lijk was de hele wedstrijd een stui-
vertje wisselen van punten. Petra 
de Bruin was zeer alert op de bui-
tenkant en pakte meerdere punten. 
Marjan Blenk wist door het midden 
harde klappen af te wisselen met 
mooie kortje balletjes op het mid-
den, vrij knap want tot dan toe luk-
te dat niet goed. De finale van set 
3 was echt superspannend. Pu-
bliek was toegestroomd om de da-
mes over de streep te trekken. Via 
25-26 werd het 27-28 en uiteinde-
lijk werd het maar liefst 29-31. Voor 
Amsterdam. 
In de laatste set hadden de Amster-
dammertjes vleugels gekregen en 
met name de sterke servicebeur-
ten scoorden vele punten op rij. 
Met 5-15 werd de laatste set ge-
pakt, 3-2 verloren, een flinke teleur-
stelling. Later die avond volgde de 
wedstrijd van H1 en dat was ook su-
perspannend. Halverwege die wed-
strijd kwam voor de dames de ver-
lossende melding dat Huizen (de nr 
10) met 4-0 had verloren. Dus geen 
mogelijke degradatie voor D2, maar 
SAVE in de 1e klasse!! 

Juventus wint de 
Champions League bij CSW
Wilnis - In de jeugd bij CSW wordt 
er onderling een Champions Leaque 
competitie gespeeld tussen 
Barcelona, AC Milan, Juventus en 
Celtic. Na veel onderlinge wedstrij-
den te hebben gespeeld is uiteinde-
lijk de winnaar Juventus geworden.

Door goed samenspel en hard wer-
ken hebben ze dit resultaat bereikt. 
Een mooie beker mag dan ook naar 
huis worden meegenomen.
Daarnaast worden er na de wed-
strijden door een ieder ook een pe-
nalty genomen en na alles geteld te 

hebben is Barcelona de winnaar ge-
worden en in bezit gekomen van de 
penaltybokaal.
Al met al een leuke competitie, 
en we willen ook iedereen bedan-
ken die hieraan aan mee geholpen 
heeft,

Goede zege Argon bij 
Haaglandia/SW
Mijdrecht –m In de directe confron-
tatie met Haaglandia/SW met als in-
zet de tweede plaats op de ranglijst 
heeft Argon een meer dan behoor-
lijke wedstrijd weten te spelen, die 
uiteindelijk een nog magere 1-3 ze-
ge opleverde.

Binnen de kortste keren werd deze 
wedstrijd open gebroken, want na 
welgeteld 24 seconden lag de bal 
in het net achter doelman de Groot 
van de thuisploeg. Een inworp van 
Jeroen Westera werd door Patrick 
Lokken verlengd op de in de basis 
debuterende Thabiso van Zeijl, die in 
het strafschopgebied nog een ver-
dediger wist uit te spelen en schuin 
voor de doelman de bal beheerst in 
de uiterste hoek wist te mikken, 0-1. 
Haaglandia liet zich echter niet zo-
maar opzij zetten en na 10 minuten 
slaagde Achterberg er in te profite-
ren van een misverstand tussen Du-
ane Sinester en Jeroen Westera en 
met een schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied liet hij Eelco Zein-
stra kansloos, 1-1. 

Deze doelpuntrijke start bleek geen 
voorbode van een leuk vervolg, want 
de eerste helft liet daarna weinig 
goede aanvallen zien, de kansen die 
er kwamen waren meestal het ge-
volg van balverlies in de opbouw. En 
daarom moest Eelco Zeinstra red-
den bij inzetten van Mghizrat en 
Faerber, terwijl zijn collega de Groot 
met name bij een inzet van Patrick 
Lokken moest optreden.

Fouten
De start van de tweede helft leek 
een kopie van de eerste, want weer 
lag de bal binnen één minuut achter 
de doelman van de thuisploeg. Ver-
dediger Maseland speelde, opge-
jaagd door Joeri Onderwater, te kort 
terug op zijn keeper en dat soort 
fouten moeten met Patrick Lok-
ken in de buurt niet gemaakt wor-
den. Hij pikte de bal op, ging langs 
de doelman en schoof beheerst de 
1-2 binnen. In tegenstelling tot de 
eerste helft hield Argon nu het ini-
tiatief vast en dat leverde de no-
dige kansen op, terwijl de thuis-
ploeg nog maar sporadisch voor ge-
vaar wist te zorgen. Duane Sinester 
talmde na 50 minuten te lang, maar 
de alsnog door Patrick Lokken voor 
de goal gebrachte bal kon door Joe-
ri Onderwater net niet op het doel 
gekopt worden. Ook bij de volgen-
de kans was Duane Sinester niet 
attent genoeg, terwijl Patrick Lok-
ken bepaald pech had, toen hij na 
mistasten van Nagel de bal kogel-
hard langs de doelman schoot, maar 
het leer via de onderkant van de lat 
weer terug zag stuiten. Het eerste 
gevaar na de doelwisseling van de 
thuisploeg was na 72 minuten, toen 
de bal uit een hoekschop op de bui-
tenkant van de paal werd getrapt. 
Kort daarna wist Thabiso van Ze-
ijl, die een sterke wedstrijd speelde, 
de bal wel langs de doelman te krij-
gen, maar hij zag de bal naast het 
doel verdwijnen. Tien minuten voor 
tijd pakte Hosé wegens mekkeren 

tegen de leiding zijn tweede gele 
kaart en dus kreeg Haaglandia het 
nog moeilijker. 

Hoekschop
Doelman de Groot bleef in drie si-
tuaties met Patrick Lokken overeind, 
al was hij bij de eerste inzet kans-
loos, maar het leer rolde juist langs 
de verkeerde kant van de paal. Bij 
de twee volgende pogingen rea-
geerde hij stijlvol en adequaat en 
omdat enkele andere kansen niet 
goed werden uitgespeeld, bleef de 
kans op een onverwachte gelijkma-
ker aanwezig. 

En in de laatste minuut kwam die 
bijna ook, maar de op de doellijn 
staande Thabiso van Zeijl kopte de 
na een hoekschop ingekopte bal 
van de lijn. In blessuretijd kwam dan 
de verlossende derde treffer ein-
delijk toch, het was Patrick Lokken 
die op een pas van Duane Sinester 
eerst door de doelman naar de zij-
kant werd gedrongen maar kappend 
en draaiend vond hij toch de ruim-
te voor een doeltreffende schuiver, 
1-3. Door deze zege (die en passant 
ervoor zorgde, dat het verliezen-
de Hollandia toch kampioen werd) 
heeft Argon de plaats achter de 
kampioen ingenomen en dat is een 
plek, waar in het begin van het sei-
zoen weinigen aan gedacht zullen 
hebben. Deze stek zal in de reste-
rende drie wedstrijden vast gehou-
den moeten worden, te beginnen 
zondag in Heemskerk bij ADO ’20.

Atalante MA1 voor de 3de 
keer op rij kampioen!
Vinkeveen - Maandag 14 april 
speelde de Atalante meisjes aspi-
ranten A tegen Haarlem MA1. De 
eerste set werd gespeeld door De-
nise Mooij, Kellie Bocxe, Suzan-
ne Arts, Mariska v/d Spoel, Xuee 
Lont en Mathilde Kamp. De meiden 
moesten er wel weer even inkomen 
na 2 weken niet gespeeld te heb-
ben. De tegenstander Haarlem MA1 
speelde slordig, waardoor Atalan-
te mee ging spelen met het slordi-
ge spel. Na een time-out van de te-
genstander kwam iedereen weer tot 

rust waardoor de meiden weer lek-
ker hun eigen spel gingen spelen. 
Ze wonnen de set met 25-14. 
In de tweede set stonden dezelf-
de meiden in het veld, maar hal-
verwege werd Mariska gewisseld 
voor Tanja v. Eijk. Ondanks dat Ata-
lante nog niet helemaal in de wed-
strijd zat, maakten ze toch een aan-
tal mooie punten. Ook deze set werd 
gewonnen. Dit keer met 25-15.

Halverwege de laatste set (de der-
de set) kwam Denise voor Xuee in 

de plaats. Dit deel van de wedstrijd 
ging wat beter, waardoor de tegen-
stander een beetje in paniek raakte. 
Hier profiteerde Suzanne mooi van 
en scoorde een aantal aces achter 
elkaar. Het was gedaan met ze, de 
meiden waren nu enthousiast en de 
punten vlogen binnen. Het werd 25-
9 voor Atalante. Alweer een wed-
strijd met 3-0 gewonnen, mooie af-
sluiting van het seizoen! Een sei-
zoen waarin Atalante MA1 voor de 
3e keer achter elkaar kampioen ge-
worden. Ongeslagen nog wel! Pro-

Atalante Dames 1 verliest 
laatste wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag 19 april kwa-
men de dames van 1 bij elkaar om 
het in de laatste wedstrijd van het 
seizoen in Amsterdam op te ne-
men tegen U.S.. Hoewel het team, 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame, al veilig 
stond om volgend jaar weer in de 
promotieklasse te kunnen spelen, 
was de wil om te winnen aanwezig. 
De eerste wedstrijd van het seizoen 
werd ook tegen dit team gespeeld 
en toen was er met 3-1 gewonnen.

Dat dames 1 het afgelopen seizoen 
bij weinig wedstrijden compleet kon 
zijn is gebleken en zette zich ook 
deze laatste wedstrijd voort. Irma 
Schouten en Marlieke Moen waren 
aanwezig, maar stonden aan de kant 
wegens blessures en Lotte Schreurs 
en Carin van Tellingen konden deze 
wedstrijd niet aanwezig zijn. Geluk-
kig vond Atalante Loes Kuijper en 
Kelly Bocxe bereid om mee te gaan.
De eerste set werd begonnen en 
veel slordigheden aan beide kanten 
van het veld zorgde voor een gelijke 
stand tot de 15 punten. Hierna greep 
U.S. de leiding en vocht zich naar 

boven, resulterende in een stand 
van 22-18. Atalante kon door het 
duidelijkere spel aan de overzijde 
het eigen spel ook weer oppakken, 
met als drijfveer Nancy Schockman 
die voor libero speelde, maar helaas 
net te laat; 25-23 voor U.S..

Punten
De tweede set werd er met weer 
een gelijkopgaande puntenscore 
en slordig spel gestart. Erg veel ser-
vices haalden het andere veld niet 
en veel ballen werden uitgeslagen. 
Coach Sjaak Immerzeel vroeg een 
time-out aan waarin de dames weer 
even rustig konden ademhalen in de 
snikhete Wibauthal. Terugkerende 
op het veld leek de wil om te winnen 
ook weer terug. Onder andere door 
mooie ballen aan het net van Loes 
Kuijper en Inge Tanja werd de ach-
tervolging op U.S. ingezet. Met een 
23-20 achterstand voor Atalante 
keerde het tij helemaal en werd de 
set gewonnen met 23-25. In de der-
de set werd al snel een achterstand 
behaald voor Vinkeveen. Ondanks 
de time-outs van de trainer en de 
wissel voor Laura Kuijl in het achter-

veld werd deze niet ingelopen. Met 
een stand van 17-22 was de moed 
echter nog niet opgegeven; eerder 
was een dergelijke achterstand in-
gelopen. Atalante liep weer in en 
mede door een paar tactische bal-
len van Mirjam van der Strate kwam 
de stand gelijk op de 23. Bij 25 gelijk 
klom U.S. weer naar boven en won 
de set, helaas, met 27-25.

Laarste
De laatste set werd begonnen met 
goed verdeeld spel van Janine Kö-
nemann wat het makkelijk maakte 
voor de aanvallers direct te scoren, 
wat in de eerste drie sets nauwelijks 
gebeurde. 
Ook U.S. speelde beter en zo gingen 
de teams weer gelijk op. De twee 
verloren sets hadden geen groot 
puntenverschil en Atalante hoop-
te deze keer aan het langste eind te 
trekken en zo een vijfde set te spe-
len. Doordat er op het eind van de 
set geen kracht meer zat in het team 
is deze laatste set ook naar U.S. ge-
gaan met 22-25. Door deze wed-
strijd eindigt Atalante dames 1 op 
een zevende plek dit seizoen. 

Let op! 

Krant komt 1 keer

op maandag uit!

Redactionele artikelen + advertenties

kunnen worden ingeleverd tot 

vrijdagochtend 11.00 uur

In verband met de komende feest-
dagen, woensdag 30 april Konin-
ginnedag en donderdag 1 mei He-
melvaartsdag, komt de Nieuwe 
Meerbode eenmalig op maandag 
uit. Dit houdt in dat deze op vrijdag 
25 april wordt gemaakt. Adverten-
ties kunnen worden ingeleverd tot 
vrijdagochtend 11.00 uur aan ons 
kantoor in de Anselmusstraat 19 in 
Mijdrecht of per mail:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl.
U kunt ze ook faxen: 0297-581509.
Teksten voor de redactie kunnen 
worden gemaild tot vrijdagochtend 
11.00 uur naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl. 
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Peter Driehuis op 
kampioenskoers
De Ronde Venen - In de onderlin-
ge competitie van biljartclub D.I.O. 
uit Vinkeveen  moet het gek gaan 
als de voorzitter van de biljartclub 
het kampioenschap nog laat schie-
ten  maar je weet het nooit met de 
wispelturig spelende Cor Bavinck in
de achtervolging.De uitslagen van 
afgelopen week waren ; Bob Ver-
bruggen won in 26 beurten van Jos 
de Kwant, 2-0. Jos Boeijen ging in 
27 beurten ten onder tegen Her-
man Turkenburg, 0-2. Ton Brandse-
ma kwam slechts 1 carambole te-
kort tegen Willem Moen, 0-2. Cor 
Bavinck kreeg onder uit de pan van 
Frits Wildeman, 0-3. Hennie Hoff-
mans speelde een goede patij, Eric 

Brandsteder deed het nog beter 1-3. 
Frits Horich heeft geen boodschap 
aan goede buur Gijs v.d.Neut,3-
1. Piet Stokhof wint nipt van Krelis 
v.d.Linden,3-1. 
Wim Bakker verslaat Ton Driehuis 
in 24 beurten,3-0. Jos van Wijk ken-
de geen genade met erevoorzitter 
Gert Mooij, 3-0 John Vrielink kreeg 
een pak slaag van Henny v.`tHul 
in slechts 10 beurten, 0-3. Willem 
Moen won ook nog van Jaap Aars-
man,2-0 en weet weer wat winnen 
is. Cor Bavinck speelde nog een 
tweede partij en wel tegen Jos de 
Kwant en verloor opnieuw met 0-3 
wat hem waarschijnlijk het kampi-
oenschap gaat kosten.

Schaatsbaan in Vinkeveen
De Ronde Venen - Bij gebrek 
aan ijs biedt ijsclub VIOS dinsdag 
23, woensdag 24 en donderdag 25 
april u kinderen de gelegenheid om 
te kunnen schaatsen op de eerste 
kunststof schaatsbaan in Vinkeveen. 
Deze baan is uniek. Als je er op gaat 
staan is hij stroef maar als je gaat 
schaatsen gaat hij steeds beter glij-
den. Deze schaatsbaan komt in Vin-
keveen op het Tuiderslaantje en zal 
open zijn voor iedereen op woens-
dag vanaf 12.00 uur en donderdag 

en vrijdag vanaf 15.00 uur tot 21.00 
uur. Toegang is gratis. De kinderen 
die komen schaatsen moeten ver-
plicht handschoenen dragen. Dan 
zorgen wij gratis voor de schaatsen. 
Nemen de kinderen zelf hun helm 
mee dan stellen we dat zeer op prijs 
en anders zorgen zij daar ook voor. 
Deze gelegenheid kunnen zij gra-
tis aanbieden door de medewerking 
van de KNSB, het Veenbad, de Vobi, 
Richards grondwerken en hotel/ca-
fé ‘t Meertje.

Zonneveld gekwalificeerd 
voor NK Turnen
Regio - Op de halve finale in Em-
men heeft Thomas Zonneveld zich 
weten te plaatsen voor het NK Tur-
nen. Afgelopen zaterdag streden de 
beste 48 turners van Nederland in 
divisie 2 niveau 8 voor een plaats in 
de finale. De beste 8 mochten recht-
streeks naar de finale en de volgen-
de 14 kunnen een plaats proberen 
te bemachtigen via de play-off. Het 
was een drukke wedstrijd omdat te-
gelijkertijd nog 66 andere turners in 
divisie 1 niveaus 7 en 9, waaronder 
een aantal clubgenoten van SV PAX 
Haarlemmermeer, ook een plaats 
wilden hebben in hun finale.
Thomas begon op sprong, een van 
zijn sterkste onderdelen en met 
19,60 punten gaf dat hem gelijk een 
heel goede start in de wedstrijd. Zijn 
volgende onderdeel was brug. Tij-
dens het inturnen ging het op dit 
toestel niet volgens wens en werd 
besloten het onderdeel pak-pak 
uit de oefening te laten, dus Tho-
mas had een uitgangswaarde van 
18 punten in plaats van 20. Hij turn-
de een op het eerste gezicht perfec-
te oefening, maar helaas waren de 
gesprongen handstanden volgens 
de jury niet hoog genoeg en lever-
de de brug-oefening slechts 16,00 
punten op. 

Rotatie
Het volgende toestel in de rotatie is 
de hoge rekstok, wederom dit sei-
zoen een van Thomas’ beste toe-
stellen, en vandaag ging dat, even-
als in de vorige wedstrijden, hele-
maal goed. Met 19,15 punten kon 
iets van de schade op brug worden 

ingehaald. Vervolgens naar vloer. 
Deze oefening is mooi om te zien, 
die begint en eindigt met een tum-
bling-serie en daartussen moet de 
turner zijn kracht en souplesse laten 
zien met handstand-heffen, split en 
vloerflanken. Thomas heeft dit goed 
uitgevoerd en kreeg 16,80 punten 
van de jury. 
Vervolgens voltige, waarbij het flan-
ken een stuk gemakkelijker is dan 
op de vloer. Hiervoor kreeg hij een 
mooie 18,00 van de jury. Voor het 
laatste toestel stond Thomas 8e in 
het klassement, hij moest beter tur-
nen dan de anderen om zijn plaats 
in de finale te verdienen. Het was 
dus erg spannend. Thomas was de 
laatste turner van zijn groep voor dit 
toestel. In de ringen-oefening moet 
de turner zijn kracht-onderdelen 
twee seconden vast houden. Tho-
mas heeft een prima oefening laten 
zien waarmee hij 17,60 punten ver-
diende. Daarmee had hij een totaal 
van 107,15 punten en dat was goed 
voor de 7de plaats. Ook de ande-
re jongens van SV PAX hebben met 
veel succes in Emmen geturnd. Sven 
Lam behaalde met 105,90 de eerste 
plaats, Ilan Lampl met 104,65 de 6de 
plaats beide in divisie 1 niveau 7, en 
Loran de Munk haalde met 110,45 
de eerste plaats in divisie 1 niveau 9. 
Allen hebben zich geplaatst voor het 
NK. Dit is de eerste keer dat Thomas 
zo goed geturnd heeft dat hij ook 
deel mag nemen aan het NK Tur-
nen. Wij wensen hem en zijn club-
genoten heel veel succes toe in de 
finale in Bergen op Zoom, die over 
zes weken zal plaatsvinden. 

Dikker en Bras 
halve finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./ Ca-
fè de Merel  zijn alle  halve finalis-
ten bekend, in  het afgelopen week-
end  speelden  zich  Hans Dikker (na 
een bloedstollende partij tegen Wim 
Roest) , Ben Fransen, Tobias Hagen-
beek, Hans Bras die veel te sterk 
was voor Bob Hubenet en Maar-
ten Dulmus, Paul Schuurman, Hans 
van Rijn, Henk Doornekamp ,Jaap 
Hoogendoorn,  Theo Valentijn , Har-

ry Koperberg, Henny v`t Hul, Thijs 
Hendrikx ,Jan Eijsker, Peter Driehuis, 
John Vrielink en  Bert van Walraven. 

De halve finales worden op zater-
dag 19 en zondag 20 april gespeeld 
en de finale op zaterdag 26 en zon-
dag 27 april met acht man. Aanvang 
van de wedstrijden zijn 14.00uur.  
Dit alles  in Cafè de Merel, Arken-
park  MUR 43 te Vinkeveen  tel. 
0297-263562. 

Geslaagde lustrum 
Lions Lenterit
Mijdrecht/Wilnis - 13 april 2008 
– Onder redelijke weersomstandig-
heden heeft afgelopen zondag de 
vijfde editie van de jaarlijkse Lente-
rit plaatsgevonden. Er verschenen 
ongeveer 150 deelnemers verdeeld 
over 49 equipes aan de start om de 
80 km lange autopuzzelrit voor het 
goede doel mee te maken. De rou-
te voerde dit keer door de Amstel 
en Vecht streek en voerde o.a. langs 
Wilnis, Breukelen, Vreeland,  de 
Gein en Waver en Uithoorn en  terug 
naar Mijdrecht, waar werd gefinisht 
op het Burgemeester Haitsmaplein. 
Behalve de routeopdrachten onder-
weg, het vinden van de kortste route 
en juiste controleposten moesten de 
deelnemers bij de finish nog aanto-
nen hoe behendig zij zijn in de sla-
lom en in het tot stilstand brengen 
van hun voertuig.

Prijzen
Terwijl de deelnemers bij Restaurant 
Rendez-Vous ervaringen uitwissel-
den, werden alle formulieren, ant-
woorden en (straf)punten geteld. 
De eerste prijs ging naar het team 
Harms en Pruijssers. Zij behaalden 

slechts 125 strafpunten en kregen 
een fraaie litho van Herman Brood 
uitgereikt, beschikbaar gesteld door 
Strix Lease Service. Team Van den 
Bruinhorst en Andriessen plaatste 
zich met 233 strafpunten als tweede 
en kreeg een weekend/midweek-
verblijf in een vakantiebungalow 
uitgereikt, beschikbaar gesteld door 
Landal GreenParks. 

Op de derde plaats, met 264 straf-
punten, eindigde het team Wort-
man. Zij ontvingen een dinercheque 
van Rendez-Vous. 

Goede doel
De opbrengst van de Lenterit gaat 
dit jaar naar twee plaatselijke goede 
doelen, de Stichting Gehandicapten 
(Soos de Cirkel) en Kindermusical-
koor De Regenboog. Aan elk doel 
werd een cheque van Euro 900,- 
overhandigd. Voor een sfeerimpres-
sie van de dag kan men binnenkort 
terecht bij Midpoint TV; de locale 
zender van De Ronde Venen en om-
streken heeft tijdens de dag op di-
verse punten langs de tocht opna-
men gemaakt.

Atalante Dames 1 wint 
laatste thuiswedstrijd 
Vinkeveen – Vrijdagavond speelde 
de dames hun laatste thuiswedstrijd 
van dit seizoen tegen het altijd lasti-
ge Afas Leos uit Leusden. De wed-
strijd werd gespeeld in sporthal de 
Boei in Vinkeveen, die door de ve-
le aanwezige supporters en sport-
vrienden weer eens uitpuilde van 
sfeer en gezelligheid.

De eerste set werd begonnen met 
Laura Kuijl als spelverdeelster en 
Nens Schockman als libero. De ver-
dere veldbezetting kwam voor re-
kening van Irma Schouten, Carin 
van Tellingen, Mirjam van der Stra-
ten, Inge Tanja en Lotte Schreurs. Er 
werd in het begin goed en fel ge-
start wat ook direct in een 6-2 voor-
sprong tot uiting werd gebracht. De 
Atalante dames hadden snel door 
dat de nummer 4 van Leos moeite 
had om de servicepass bij de spel-
verdeler te krijgen. Alle services gin-
gen dan ook richting die nummer 4. 
Na een time-out van Leos kreeg Le-
os wat meer vat op de wedstrijd en 
vanaf de stand 13-13 ging het spel 
gelijk op. Atalante verslikte zich in 
een aantal rommelballen van Le-
os en ineens stonden ze met 13-16 
achter. Irma Schouten die normaal 
gezien zo safe is als een bankkluis 
had het vizier, in de beginfase, niet 
op scherp staan. Zwaar teleurge-
steld door twee snoeihard, maar wel 
uitgeslagen ballen, kwam Irma mid-
den voor het net te staan. Leos viel 
door het midden aan en stuitte daar 
op de op zichzelf geïrriteerde Irma. 
Via het éénmansblok van Irma be-
landde de keiharde aanval van Le-
os nog harder op de grond bij Leos. 
Puntje voor Atalante en de omme-
keer in deze set. Na een mooie ser-
vice reeks van Mirjam en goed spel-
verdelend werk van Laura trok Ata-
lante de eerste set naar zich toe. De 
set werd gewonnen met 25-21.

Onder vuur
De tweede set werd in dezelfde op-
stelling voortgezet. Er werd door 
Atalante afgesproken de nummer 
4 van Leos direct flink onder vuur te 
nemen om daarmee snel een com-
fortabele voorsprong te nemen. Zo 
gezegd zo gedaan. Voor Leos ook 
maar iets kon bedenken stonden ze 
met 5-0 achter. Leos vluchtte in een 
time-out, maar dat mocht niet ba-
ten. Carin en Lotte bleven slim en 
geplaatst aanvallen hetgeen punt 
na punt voor de Atalante dames op-
leverden. Wanhopig nam de coach 
van Leos een tweede time-out bij de 
stand van 12-6. Dit leverde daarna 
wel een aantal punten voor Leos op, 
maar niet voor lang. Inge vond het 
genoeg geweest en sloeg twee bal-
len spetterhard in. Leos had geen 
antwoord op de goed geplaats-
te aanvallen van Atalante. De set-
winst ging dan ook naar Atalante 
met maar liefst 25-12. 
In de derde set werd weer gestart 
met de staande opstelling. Atalante 
bleef de service- en rallypass keu-
rig verzorgen. In de afwerking van 
de aanvallen werden de dames ech-
ter slordiger. Het duurde steeds lan-
ger voor er een punt kon worden 
gescoord. Dit kostte kracht en zelf-
vertrouwen. Leos rook kansen en 
herpakte zich. Door gedegen spel 
bleef Leos, Atalante deze hele set de 
baas. Kleine misverstandjes, minder 

concentratie en een paar keer dom-
me pech zorgen ervoor dat Atalan-
te op een gegeven moment met 9-
15 achter stond. Tijd om te wisse-
len moet coach Sjaak Immerzeel 
hebben gedacht. Janine Könemann 
werd als spelverdeelster in het veld 
gebracht voor Laura. Dit resulteerde 
in ander spel. Janine bracht voor dat 
moment de andere aanvalsideeën 
die nodig waren in het spel van de 
Vinkeveners. Atalante kroop steeds 
dichter bij en bij een stand van 18-
22 werd in een laatste alles of niets 
poging Lotte gewisseld voor het jon-
ge talent Kelly Bocxe. 
Dit alles kon Leos er niet van weer-
houden om de derde set naar zich 
toe te trekken met 22-25.

Knokte
De vierde set werd begonnen met 
de opstelling waar de derde set mee 
eindigde. Atalante knokte voor wat 
het waard was. De vierde set ging 
tot 9-9 gelijk op. Op dat moment 
kreeg Leos ineens vleugels en ze 
liepen uit naar een stand van 13-18. 
Toen Atalante ook nog eens werd 
afgefloten door de scheidsrechter 
voor een vermeende opstellingsfout 
waren de dames helemaal van de 
kook. Sjaak Immerzeel moest vluch-
ten in een time-out om de gemoe-
deren in het veld weer rustig te krij-
gen. Er vielen daarbij harde woor-
den die de dames weer op scherp 
moesten zetten.
Vanaf dat moment speelde Atalan-
te getergd en messcherp de set uit 
gesteund door het fanatieke Vinke-
veense publiek. Leos kon het echt 
vergeten om een bal aan de grond 
te krijgen bij Atalante. Daar zorg-
de libero Nens in hoogsteigen per-
soon voor. Nens moet een plaag zijn 
geweest voor Leos. Er was zelfs een 
moment dat Leos juichte voor een 
punt, omdat de bal schier onhoud-
baar leek voor de Atalante dames. 
Binnen een flits dook Nens de bal 
met een pancake van de grond en 
verzorgde zelfs een prima pass. Ja-
nine reageerde alert en gaf een snel-
le set-up in het midden, die gena-
deloos door Irma werd ingeslagen. 
Atalante had er weer zin in en wil-
de als team, voor zichzelf en het pu-
bliek, deze vierde set gewoon win-
nen. Na een goede servicebeurt van 
Laura, die Janine even verving om 
haar wat lucht te gunnen, lieten In-
ge en Kelly zien samen een dijk van 
een blok te kunnen vormen, waarop 
Leos zich keer op keer stuk sloeg.
Nadat Carin de bal twee keer met 
een ingehouden slag in het centrum 
van de verdediging had gespeeld 
ging Leos dat centrum beter verde-
digen. Mirjam maakte daar dank-
baar gebruik van door haar aanval-
len te plaatsen in het nu slecht ver-
dedigde achterveld van Leos.
Toen de scheidsrechter de span-
nende vierde set affloot stond er 
een eindstand op het bord van 25-
23 in het voordeel van de Atalan-
te dames. 
Een gedegen 3-1 overwinning voor 
het team van Atalante. Met nog één 
wedstrijd te gaan in de competitie 
staan de dames op een mooie 5-e 
plaats. Zaterdag 19 april om 15.00 
uur spelen de dames hun laatste 
competitiewedstrijd van dit seizoen 
in de Wibauthal tegen het Amster-
damse US.

16 en 23 april 
Open training voor 
meisjes bij CSW
Wilnis - Heb jij meegedaan met het 
schoolvoetbal toernooi en dacht je 
toen, voetbal is best leuk dat wil ik 
ook! Kom dan naar de open training 
bij CSW, de club voor meisjesvoet-
bal. 
Het loopt als een trein bij het meis-
jesvoetbal van CSW. Alle 6 meis-
jespupillen teams presteren dit jaar 
weer uitstekend. Om goed te leren 
voetballen is het van belang om zo 
vroeg mogelijk, het liefst al op 6 jari-
ge leeftijd, te beginnen. De trainers-
staf heeft dan alle tijd om de meiden 
een gedegen opleiding te geven, zo-
dat ze hun talenten goed kunnen 

ontwikkelen, al staat bij de jongsten 
het plezier in het voetballen natuur-
lijk wel op de eerste plaats.
Kort na het zo geslaagde school-
voetbaltoernooi is het de gelegen-
heid om te kijken of voetbal ook 
jouw sport is. Lijkt het je leuk om 
volgend seizoen te gaan voetballen 
bij CSW? Ben je een meisje en ge-
boren in 1998, 1999, 2000, 2001 of 
2002.

Kom dan op woensdagmiddag 16 of 
23 april naar CSW om mee te trai-
nen. De training is van 15 tot 16 
uur.

Unitas ziet kans op een 
kampioenschap verwateren
De Ronde Venen  -  Afge lo-
pen woensdagavond speelde de 
Mijdrechtse volleybalheren van Uni-
tas een uitwedstrijd tegen VCH 4 
in de FBK-sporthal te Hoofddorp. 
De volleyballers uit Hoofddorp zijn 
met twee teams in de poule ver-
tegenwoordigd, waarbij VCH 4 de 
hoogst geklasseerde is met een 
vierde plaats. Direct achter Unitat. 
De Mijdrechtenaren hebben nog 
steeds een kleine kans om kampi-
oen te worden, maar dan moet er 
wel een duidelijke overwinning be-
haald worden om het gat met de top 
2 niet groter te laten worden.

Met een verzwakte selectie vertrok 
men richting Hoofddorp. Spelverde-
ler Jeroen Kraakman was nog ge-
blesseerd. Diagonaalspeler Robert 
van der Meer had een ATV-dag op-
genomen en Ruud Stark kon door 
zijn werkzaamheden niet op tijd ver-
trekken. Hierdoor werd een beroep 
gedaan op jeugdspeler Rick Sam-
son, zodat er 2 generaties van de fa-
milie Samson in het veld kwamen.
Vlak voor aanvang van de eerste set 
kwam Ruud Stark de sporthal bin-
nen gelopen, waardoor de ploeg 
toch nog twee wissels op de bank 
had zitten. De wel aanwezige, maar 

dus geblesseerde Jeroen Kraakman 
nam deze wedstrijd taak van coach 
op zich. In de eerste set kon Unitas 
nog redelijk goed tegenstand bieden 
tegen VCH. Wel liep Unitas/Schade-
net steeds achter de feiten aan. VCH 
4 kon de eerste set winnend kon af-
sluiten met een minimaal verschil 
en een eindstand van 25 - 23. De 
tweede set was bijna een kopie van 
de eerste set: VCH 4 won deze set 
met 25-22. In de derde set maak-
te Rick Samson het veld in gestuurd 
en maakte zo zijn debuut. Echter 
het hele team speelde ver onder de 
maat en er het was daardoor voor 
de invaller moeilijk om in zijn eigen 
ritme komen. Toch kon Rick Samson 
een paar goede aanvallen produce-
ren waardoor zijn debuut niet al te-
veel in het water viel en hij toch nog 
iets van zijn aanvallende kracht kon 
laten zien. De set ging echter met 
25-12 verloren. De vierde set was 
iets beter dan de vorige set maar 
ging toch met 25-15 verloren. Dat 
maakte de eindstand op 4-0. Met 
deze nederlaag zijn de titelkansen 
flink geslonken, maar behoud Uni-
tas nog net de 3e plaats vast, maar 
voelt het de hete adem van VCH 4 in 
de nek. Met nog 2 wedstrijden blijft 
de competitie erg spannend.


