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BouwBEdrijf midrEth

ARgon-AFC
SPORTPARK ARGON - HOOFDWEG - MIJDRECHT

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.
Genieweg 50 Bouwerij 75
3641 RH Mijdrecht 1187 XW Amstelveen
0297-346050 020-6401199

www.berkelaar.nl
info@berkelaar.nl

amstelveen@berkelaar.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

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

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

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Dorpsstraat 13  Mijdrecht tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

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

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

Bewoners moeten toch nog heel veel leren

Het wordt inbrekers wel 
heel makkelijk gemaakt 
om binnen te komen
Wilnis – Donderdag jl. heeft de po-
litie in diverse straten in Wilnis de 
bekende voetjesactie gehouden. 
Het doel was om de bewoners van 
de bezochte woningen even be-
wust te maken van de gevolgen als 
zij ongewenst bezoek zouden krij-
gen. Het was bar en boos. Vele van 
de bezochte woningen hadden aan 
de achterzijde van de woning op de 
eerste verdieping de ramen wagen-
wijd openstaan. De kliko’s staan er 
onder, zodat er zo op geklommen 

kan worden om de woning te betre-
den. De bewoners waren niet thuis. 
De schuren, waarin vaak dure goe-
deren staan waren niet afgesloten. 
Fietsen onafgesloten naast de wo-
ning. Achterdeuren van woningen 
die wagenwijd open staan en waar-
van de bewoners gewoon niet thuis 
zijn. 
Bijna alle tuinhekken aan de ach-
terzijde van de woningen waren 
open en gaven toegang tot de per-
celen. Verschillende bewoners, die 

wel thuis waren, zijn door de agen-
ten hierop ook aangesproken, over 
de gevaren en de bijna uitnodigin-
gen voor inbrekers. Velen gaven aan 
goede sloten te hebben en deze bij-
na altijd te gebruiken. Op 41 locaties 
waar de agenten wel heel makkelijk 
toegang konden krijgen tot mogelij-
ke ‘buit’ hebben zij de bekende gele 
politievoetafdruk achtergelaten.

De Ronde Venen - Op donderdag-
ochtend 16 april was wethouder Van 
Breukelen te gast in NME-centrum 
De Woudreus. Samen met kleuters 
van basisschool De Pijlstaart uit Vin-
keveen opende hij de tentoonstel-
ling Merelmest, miezemuizen en 
hommelpap. Deze speel- en speur-
tentoonstelling gaat over de natuur 
in je eigen omgeving. 
In je huis, in de tuin en op straat wo-
nen allerlei dieren en planten. Samen 
met Miep de Huismuis, Joep de Me-
rel en Bep de Tuinhommel ontmoe-

ten kinderen van vier tot acht jaar 
deze planten en dieren. En terwijl ze 
bezig zijn in de tentoonstelling ont-
dekken ze wat hommelpap is en wat 
merelmest. En natuurlijk gaan ze ge-
zellig samen miezemuizen. 
De tentoonstelling staat in het NME-
centrum van 16 april tot en met 3 ju-
li. Tijdens schooluren zullen 67 groe-
pen 1 t/m 4 van de basisscholen in 
de gemeente De Ronde Venen de 
tentoonstelling bezoeken. 
Maar wilt u ook zelf eens miezemui-
zen? Of wilt u weten wat hommel-

pap is? Kom dan op woensdagmid-
dag van 13.30-16.30 uur naar NME-
centrum De Woudreus. U en uw 
(klein)kinderen zijn van harte wel-
kom om kennis te maken met Miep, 
Joep en Bep. De toegang is gratis. 
Bij de tentoonstelling hoort een ver-
haal. 
Vindt u het leuk om dit voor het ten-
toonstellingsbezoek aan uw kinderen 
te vertellen, dan kunt u het verhaal 
opvragen via c.vankruysbergen@ 
milieudienstnwu.nl. Natuurlijk kan 
dit ook telefonisch (0297-273692).

Merelmest, miezemuizen en hommelpap

Wethouder opent tentoonstelling

Mijdrecht/Wilnis - Op vrijdagavond 
en zaterdagnacht zijn vier woningen 
kort achter elkaar overvallen en de 
vijf verdachten hiervan aangehou-
den. 
Omstreeks 23.30 uur was een be-
woonster van het Hofland in Mijdrecht 
televisie aan het kijken toen de deur-
bel ging. Zij liep naar de deur en 
deed vervolgens open. Direct storm-
den twee mannen naar binnen, be-
dreigden haar met een mes en vroe-
gen om geld. Doordat een medebe-
woner poolshoogte kwam nemen, 
renden de twee daders hard weg. De 
bewoners sloegen direct alarm via 
112. De bewoonster hield een pijn-
lijke nek over aan deze overval. 
Een kwartier later, omstreeks 23.45 
uur, werd er aangebeld bij een wo-
ning aan de Tweede Zijweg in 
Mijdrecht. De bewoner deed open 
en werd vervolgens door twee da-
ders naar binnen geduwd en be-
dreigd met een mes. De man moest 

geld en sieraden afgeven en na deze 
overval verdwenen de daders weer. 
De politie was inmiddels een gro-
te zoekactie gestart in Mijdrecht en 
keek uit naar de daders van wie een 
summier signalement bekend was. 
Tevens werd Burgernet ingezet.
 
Overvallen Wilnis
Omstreeks 01.00 uur meldde een be-
woner aan de Burgemeester Fern-
houtlaan in Wilnis dat er twee jon-
gens hard wegrenden bij zijn woning. 
Deze verdachte situatie werd direct 
gemeld bij de politie. 
Omstreeks 01.10 uur werd er aange-
beld bij een woning aan de Heren-
weg in Wilnis. De bewoner zat tele-
visie te kijken en liep vervolgens naar 
de deur. Hij deed open en werd plot-
seling met, vermoedelijk pepperspray, 
in zijn ogen gespoten. De man kon 
even niets meer zien en voelde dat 
de personen die voor de deur ston-
den de deur probeerden open te du-

wen. De man duwde met kracht te-
rug en wist uiteindelijk de deur weer 
te sluiten. De daders verdwenen ver-
volgens. De melder belde direct 112.
 
Verdachten
In het gebied Mijdrecht/Wilnis wer-
den tientallen agenten ingezet en er 
werd gebruik gemaakt van speur-
honden en warmtebeeldkijkers. Bin-
nen 20 minuten na de laatste over-
val werden op de Watermolen en het 
Proostdijlaantje en de Bozenhoven 
vijf jongens/mannen aangehouden in 
de leeftijd van 16 tot 18 jaar uit IJs-
selstein, Mijdrecht en Vinkeveen. De 
mannen voldeden aan de opgege-
ven signalementen en werden inge-
sloten voor verhoor. Op een van ge-
noemde locaties werd een deel van 
de buit aangetroffen. De politie heeft 
de zaak in onderzoek en verzoekt ge-
tuigen contact op te nemen met de 
politie van het district Rijn & Venen, 
tel. 0900-8844.

Vier overvallen in korte tijd        
verdachten aangehouden

GEEN KRANT? 0297-581698

Vinkeveen - De politie heeft vier 
jongens verhoord over de brand-
stichting van een container op za-
terdagmiddag 14 maart jl.  
Die dag werden de hulpdiensten 
rond 15.30 uur gealarmeerd over 
brand in een container die stond 
voor het gebouw Maria-Oord aan 
de Herenweg. Op dat moment stond 

het pand leeg vanwege een verbou-
wing. De brand bleek aangestoken 
te zijn en na onderzoek kwam de 
politie vier jongens in de leeftijd van 
11, 13, en 14 jaar oud op het spoor. 
De jongens zijn door de politie ver-
hoord en zij bekenden de brand te 
hebben gesticht. Tegen hen is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Jongens bekennen brandstichting

Kopstoot
Mijdrecht - Op zondagochtend 
werd een geweldpleger aangehou-
den. Omstreeks 03.00 uur kreeg de 
politie de melding dat een 18-jarige 
man uit Zevenhoven op de Rond-
weg een kopstoot had gekregen. 
Agenten gingen poolshoogte ne-
men en de man gaf aan dat een 16-
jarige jongen uit Mijdrecht dit had 
gedaan. Na een zoektocht in de 
omgeving kon deze jongen worden 
aangehouden. Hij werd ingesloten 
voor verhoor.



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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uitgelicHt
elke week wordt op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad 
van de ronde venen geportretteerd. Waarom 
is hij of zij actief in de lokale politiek en 
wat moet er in ieder geval nog voor de 
verkiezingen worden gerealiseerd? 
deze week: ernst Schreurs.

Ernst Schreurs is lid van de PvdA, 52 jaar en woont in 
Vinkeveen. Hij is alleenstaand en heeft twee kinderen. Ernst 
maakt deel uit van de fractie van de Combinatie (PvdA, 
GroenLinks en niet-gebonden progressieve mensen). In het 
dagelijks leven is hij directeur van Haaxman Lichtreclame 
BV.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Bijna altijd  meer dan één. Ik lees meestal een paar 
boeken naast elkaar, maar nu even niet. Nu ligt er een 
bijzonder boek van Paul van der Steen, “Keurkinderen, 
Hitlers elitescholen in Nederland”. Een boek over de 
twee internaten in Nederland die in  WOII in Valkenburg 
(jongens)  en Heythuysen (meisjes) bestonden. Een 
indrukwekkend relaas over het hoe en waarom van deze 
scholen, de belevenissen van een aantal kinderen dat er 
heen gestuurd werd en de impact die het heeft gehad en in 
sommige gevallen nog heeft, op hun leven.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
Al enige tijd. Eigenlijk al sinds ongeveer 1985. Begonnen 
als steunfractielid voor de PvdA in Vinkeveen. Na de 
herindeling enkele jaren wat minder actief. Raadslid sinds 
1995. In de raad gekomen, nadat een zittend raadslid 
vertrok.

Waar maakt u zich druk over?
Over veel. Ik kan me vooral ergeren aan asociaal gedrag. 
Daarnaast kan ik me steeds weer verbazen over het feit 
dat mensen vaak van alles zonder slag of stoot aannemen, 
kritiekloos geloven wat er in de media te horen en te zien 
is etc. Het is voor mij een soort tweede natuur om, als het 
ergens om gaat, mezelf de vraag te stellen; “Is dat wel zo”? 
Ook het onwrikbaar vasthouden aan eigen standpunten 
zonder je te willen verdiepen in wat een ander ergens van 
vindt kan me erg storen. Lijfspreuk: Ken uw ”vijanden”, 
lees zijn geschriften.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Heb ik niet, maar ik kijk graag naar sportprogramma’s. Als 

ik er de tijd voor heb kan ik uren kijken naar schaatsen en 
wielrennen. Zelfs van het kijken naar een heel lange tijdrit, of 
naar 25 rondjes “diep zitten” van bijvoorbeeld Sven Kramer 
op de 10 km. kan ik genieten.

Waarom zit u in de raad?
Omdat ik graag invloed wil uitoefenen op de besluitvorming 
die bepalend is voor wat er in onze gemeente gebeurt en 
hoe die zich ontwikkelt. Die invloed wordt gestuurd door een 
visie die ik deel met anderen en die we hebben verwoord in 
een verkiezingsprogramma. De meest effectieve plek waar je 
inhoudelijk invloed kunt uitoefenen is de gemeenteraad, als 
hoogste bestuurlijk orgaan in de gemeente.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Verbeteren en oplossen van knelpunten in de infrastructuur. 
Er zijn nog flink wat plekken in de gemeente waar gevaarlijke 
en/of ongewenste verkeerssituaties (zijn) ontstaan. 
Parkeerwachters die consequent boetes uitschrijven bij 
asociaal parkeergedrag. Helaas komt dat veel voor. Tot slot 
wil ik graag een beleid vastleggen waarin voor de komende 
jaren vaste afspraken worden gemaakt over het bouwen van 
voldoende echt betaalbare woningen.

Wie is uw politieke idool?
Heb ik niet. Ik ben sowieso niet van idolen en verafgoding. 

Er zijn natuurlijk wel politici, waar ik graag naar luister. 
Jan Marijnissen bijvoorbeeld. Hoewel ik het inhoudelijk 
behoorlijk met hem oneens ben, heeft hij wel het vermogen 
om ingewikkelde dingen helder en begrijpelijk uit te leggen, 
zonder ongenuanceerd te worden. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Wilders en Verdonk. 

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Zuiverheid en toegankelijkheid. Ik heb een verschrikkelijke 
hekel aan politici die met een verborgen agenda zitten en 
die het vooral gaat om het spelletje (lees de macht) en 
niet om de inhoud. Daarbij vind ik het belangrijk om je echt 
inhoudelijk te verdiepen in de standpunten van anderen. 
Dat betekent niet dat je die dus ook moet overnemen, maar 
je moet er voor open staan je eigen standpunt eventueel bij 
te sturen.

lievelingsplek in de ronde venen?
Moeilijk want er zijn veel mooie plekjes in onze gemeente. 
De foto is genomen op de grens tussen de Vinkeveense 
plassen en Botshol. Hoewel Botshol niet tot ons 
grondgebied behoort, staat de plek symbool voor de 
plassen. ’s Zomers een heerlijke plek, maar, zo hebben we 
de afgelopen winter weer kunnen ervaren, ook ’s winters. 
Eigenlijk valt er elk seizoen op en rond de plassen van alles 
te genieten.

Ernst Schreurs 
bij de Botshol. 
,,’s Zomers en 
’s winters een 
heerlijke plek.”

Merelmest, miezemuizen en 
hommelpap
Wethouder van 
breukelen opent 
tentoonstelling 
Op donderdagochtend 16 april was wethouder Jan van Breukelen te gast 
in NME-centrum De Woudreus. Samen met kleuters van basisschool 
De Pijlstaart uit Vinkeveen opende hij de tentoonstelling Merelmest, 
miezemuizen en hommelpap. Deze speel- en speurtentoonstelling gaat 
over de natuur in je eigen omgeving. In je huis, in de tuin en op straat 
wonen allerlei dieren en planten. Samen met Miep de Huismuis, Joep 
de Merel en Bep de Tuinhommel ontmoeten kinderen van vier tot acht 
jaar deze planten en dieren. En terwijl ze bezig zijn in de tentoonstelling, 
ontdekken ze wat hommelpap is en wat merelmest. En natuurlijk gaan ze 
gezellig samen miezemuizen. 
De tentoonstelling staat in het NME-centrum van 16 april tot en met 3 juli. 
Tijdens schooluren zullen 67 groepen 1 t/m 4 van de basisscholen in de 
gemeente De Ronde Venen de tentoonstelling bezoeken. Wilt u zelf ook 
eens miezemuizen? Of wilt u weten 
wat hommelpap is? Kom dan op 
woensdagmiddag van 13.30 uur - 
16.30 uur naar NME-centrum De 
Woudreus. De toegang is gratis. 
Bij de tentoonstelling hoort ook 
een verhaal. Vindt u het leuk om 
dit voor het tentoonstellingsbezoek 
aan uw kinderen te vertellen, 
dan kunt u het verhaal opvragen 
via c.vankruysbergen@
milieudienstnwu.nl. Natuurlijk kan 
dit ook telefonisch; (0297) 27 36 92. 
Het NME-centrum is gevestigd 
aan de Pieter Joostenlaan 28a in 
Wilnis. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Meta van Dijk of 
Conny van Kruysbergen. 

Bijna 300 leerlingen fietsten op maandag 
20 en dinsdag 21 april door Mijdrecht voor 
het praktijkdeel van het verkeersexamen. 
Maandagochtend 9.00 uur gaven de 
wethouders Jacques Dekker (Verkeer en 
Vervoer) en wethouder Jan van Breukelen 
(Onderwijs) het startschot voor de eerste 
leerlingen. In totaal namen 13 basisscholen 
uit de gemeente De Ronde Venen deel 
aan het examen. Leerlingen van groep 7 
startten vanaf het Raadhuisplein en legden 
met de fiets een parcours door Mijdrecht 
af. Onderweg werden ze beoordeeld op het 
toepassen van de verkeersregels en hun 
gedrag in het verkeer (zoals hand uitsteken 
bij het afslaan). Voorafgaand aan dit examen 
leggen de leerlingen op school eerst een 
theoretisch examen af. Naar verwachting 
horen de leerlingen eind april of ze geslaagd 
zijn voor het praktijk examen. 

Mijn gemeente
Zaken doen met de gemeente op uw persoonlijke internetpagina

fietsen voor verkeersexamen

Sinds 21 april is de digitale dienstverlening van de 
gemeente uitgebreid met “Mijn Gemeente”. “Mijn 
gemeente” is te vinden onder het menu “Loket De 
Ronde Venen” op de gemeentelijke website www.
derondevenen.nl. Via “Mijn Gemeente” kunnen 
inwoners inloggen met hun DigiD en komen zij 
vervolgens op hun persoonlijke internetpagina 
(PIP). Op uw persoonlijke internetpagina kunt u 
zaken doen met de gemeente, zoals het digitaal 
aanvragen van een uittreksel GBA, of één van de 
andere producten uit de webwinkel. U kunt uzelf 
ook abonneren op de attenderingsservice. Het grote 
voordeel van de PIP is dat u maar één keer hoeft 
in te loggen voor al uw zaken. U kunt alles via één 
pagina regelen. 

inzicht in eigen gegevens
Op de persoonlijke internet pagina kunt u uw 
eigen gegevens inzien, zoals uw naam, adres,  
woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens uit 
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) worden 
ook gebruikt bij het automatisch voorinvullen van 
de digitale formulieren. Daarnaast kunt u zelf deze 
persoonlijke gegevens aanvullen met uw vaste of 
mobiele telefoonnummer en uw emailadres. Deze 
informatie wordt dan ook ingevuld bij een digitale 
aanvraag.

producten digitaal aanvragen
Het is ook mogelijk om, zonder opnieuw de DigiD-

code te gebruiken, zaken te doen met de gemeente. 
U kunt alle producten uit de webwinkel digitaal 
aanvragen. 

Op korte termijn kunt u op uw persoonlijke 
internetpagina voor de producten bouwvergunning, 
sloopvergunning gehandicaptenparkeerkaart en 
gehandicaptenparkeerplaats de status van uw 
aanvraag inzien. Het aanbod van digitale producten 
en statusvermelding zal in de loop van dit jaar verder 
uitgroeien.
 
Attenderingsservice
Ook bevat “Mijn gemeente” een uitgebreide 
attenderingsservice. Veel onderdelen en pagina’s 
op de website kunnen als aandachtsgebied worden 
benoemd, waardoor u steeds de laatste informatie 
ontvangt. Denk hierbij aan actuele onderdelen zoals 
nieuws, werk in uitvoering en bekendmakingen. 
Maar ook voor bestuurlijke informatie zoals de 
vergaderkalender en voor de activiteitenkalender is 
dit mogelijk.

is dit veilig?
“Mijn gemeente” heeft het al bekende website 
uiterlijk met een iets andere kleurstelling. “Mijn 
gemeente” is een beveiligde omgeving waar 
uitwisseling van gegevens afgeschermd plaatsvindt. 
Denkt u echter ook aan goede beveiliging van uw 
eigen PC of laptop.
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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.

AGenDA ROnDe TAfel GespRekken OmGeVinG, 
Op wOensDAG 22 ApRil 2009, AAnVAnG 19:30 uuR
in heT GemeenTehuis (inGAnG RAADhuisplein)

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier:   de heer M. de Graaf

1. OnDeRweRpen VAnuiT heT COlleGe:
A Vaststelling bestemmingsplan “omlegging N201 De Ronde Venen” 
 (raadsvoorstel nr. 0017/09) (90 minuten)
 Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn 20 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als 
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden 
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Voorgesteld 
wordt het bestemmingsplan aan te passen, zoals aangegeven in het 
conceptraadsvoorstel en -besluit.

B Ontwikkeling van de Haitsmahof en herontwikkeling van de Molenhof in 
centrum Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0021/09) (60 minuten)

 Voorgesteld wordt in te stemmen met de projectnotitie voor de ontwikkeling 
van de zogenoemde Haitsmahof en de herontwikkeling van de Molenhof in 
het centrum van Mijdrecht. Deze projectnotitie geeft inzicht in het proces tot 
en met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en de daarvoor 
benodigde capaciteit en financiën. Daarnaast wordt er voorgesteld in te 
stemmen met het afsluiten van intentieovereenkomsten voor dit project 
tussen de gemeente en de ontwikkelaars.

C Deelname provinciale starterslening (raadsvoorstel nr. 0015/09) 
 (30 minuten)
 De provincie Utrecht heeft een provinciaal startersfonds ingesteld. Deelname 

aan dit fonds betekent een aanvulling op het huidige gemeentelijke budget 
voor de starterslening, waardoor meer leningen verstrekt kunnen worden aan 
starters. Om deel te nemen aan het provinciale fonds dient de gemeentelijke 
verordening aangepast te worden, gevraagd wordt de oude verordening in te 
trekken en de nieuwe verordening vast te stellen. 

2. OnDeRweRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

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

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

AGenDA ROnDe TAfel GespRekken OmGeVinG, 
Op DOnDeRDAG 23 ApRil 2009, AAnVAnG 19:30 uuR

in heT GemeenTehuis (inGAnG RAADhuisplein)

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier:   de heer M. de Graaf

1. OnDeRweRpen VAnuiT heT COlleGe:
A Vaststelling bestemmingsplan “1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 

2003” (raadsvoorstel nr. 0011/09) (90 minuten)
 Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn 35 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als 
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden 
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Tevens is 
toegevoegd een memo ter beantwoording van vragen uit het ronde tafel 
gesprek van 18 maart jl. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan aan te 
passen, zoals aangegeven in het conceptraadsvoorstel en -besluit. 

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

 RiOOlleiDinG VeRnieuwD

De herstelwerkzaamheden aan de gesprongen rioolleiding in Mijdrecht 
zijn gereed. Donderdag 16 april werd de laatste hand gelegd aan de 
vervanging van de 300 meter nieuwe leiding. Het nieuwe riool ligt nu 
14 meter diep onder Kerkvaart. De (pers)leiding van het riool aan de 
Ringdijk Derde Bedijking bezweek maandagavond 30 maart onder de 
druk. Aangezien van oudsher deze leiding nog door de dijk lag, lekte 
daaruit het rioolwater weg. Dankzij een oplettende buurtbewoner was de 
brandweer snel gealarmeerd en werden direct maatregelen getroffen. 
Gaandeweg de reparatiewerkzaamheden traden nog onverwachte 
complicaties op. Vanwege de veranderende weersomstandigheden en de 
beperkte opvangcapaciteit van de noodvoorziening moest met spoed een 
nieuwe tijdelijke noodvoorziening aangelegd worden en ondertussen werd 
ook de nieuwe rioolleiding aangelegd. Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan enkele reparatiewerkzaamheden aan de nutsvoorzieningen. 
De gemeente De Ronde Venen bedankt loonwerkersbedrijf De Jong 
en aannemer nipcon voor de verrichte werkzaamheden in het korte 
tijdsbestek. Daarnaast bedankt de gemeente de buurtbewoners voor 
hun begrip voor de overlast. 

programma nationale 
Dodenherdenking 4 mei ‘09

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 (gemeente)
19.30 uur Betrekken erewacht door leden Scoutinggroep 
 Vinkeveen bij Monument
19.30 uur Koraalmuziek gespeeld door Brassband 
 Concordia (opgesteld op trottoir tegenover 
 monument)
19.45 uur Vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan de 
 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 Brassband 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 Vertrek 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 Kranslegging door 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. 

sluiting gemeentehuis en 
afvalbrengstation rond de 
feestdagen
het gemeentehuis is gesloten van donderdag 30 april 
(koninginnedag) tot en met 5 mei (Bevrijdingsdag). 
Op 6 mei is het gemeentehuis weer geopend om 09.30 uur.

het afvalbrengstation is gesloten op 30 april en op 5 mei.
Op 1 mei, 2 mei en 4 mei is het afvalbrengstation geopend 
volgens de gebruikelijke tijden.

Buslijn 141 toch via wilnis
Vanaf maandag 20 april rijdt buslijn 141 van Connexxion over de Veenweg 
in Wilnis. Dit is de verbinding Mijdrecht - Woerden en vice versa. Als proef 
gaat de lijn gedurende 3 maanden over de Veenweg rijden. Sinds de 
nieuwe dienstregeling van Connexxion op 14 december van kracht ging, 
reed lijn 141 niet meer door Wilnis. De oude route, via de Padmosweg, 
kon niet gehandhaafd worden, aangezien in de vervoersovereenkomst 
tussen de provincie Utrecht en Connexxion een directe verbinding vanuit 
Woerden naar het industrieterrein in Mijdrecht is overeengekomen. Hoewel 
de gemeente De Ronde Venen haltes in Wilnis wenste, heeft de gemeente 
in overleg met Connexxion en de provincie aangegeven een busroute over 
de Veenweg ongewenst te vinden. Connexxion heeft daarop besloten lijn 
141 via de N212 (Ir. Enschedeweg) en de Mijdrechtsedwarsweg te laten 
rijden en Wilnis geheel niet meer aan te doen. Inwoners van Wilnis konden 
als gevolg daarvan alleen bij de halte Begraafplaats en halte Energieweg 
opstappen. De gemeente De Ronde Venen vond dit echter een 
ongewenste situatie, mede met het oog op de verkeersveiligheid. Inwoners 
moeten dan namelijk de N212 oversteken. Een ongewenste situatie in de 
ogen van de gemeente, vooral omdat lijn 141 veel door scholieren gebruikt 
wordt. Om hieraan een einde te maken heeft de gemeente ingestemd om 
de bus gedurende een proefperiode van 3 maanden over de Veenweg te 
laten rijden. Folders met de dienstregeling worden beschikbaar gesteld 
in de bussen. Voor meer informatie over de dienstregeling kunt u contact 
opnemen met Connexxion via www.connexxion.nl of bellen met de 
klantservice via (0900) 26 66 399 (lokaal tarief).

Gevonden en verloren 
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag van 
gevonden en verloren voorwerpen 
overgegaan van de politie naar 
de gemeente. U kunt ook kijken 
bij www.verlorenofgevonden.nl. 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven:

GeVOnDen VOORweRpen 
2009 week 14 en 15

- Gouden ring met steen en 
versiering

VeRlORen VOORweRpen 
2009 week 14 en 15

- 2 lage tuinverlichting 
roestvrijstaal/chroomkleur

- Een zwarte uitschuifbare GSM 
telefoon Nokia N96 

- Een zwarte Omafiets met 
terugtraprem en standaard

- Een grijs/antraciet damesfiets 
Gazelle Davos met 7 
versnellingen

- Een zwarte damesfiets Gazelle 
Toer Populair met terugtraprem, 
dubbel slot en framenummer: 
6110466

- Een Goudkleurige Motobecane 

E16.C met framenummer: 
05370974

- Een sportjasje met Ajax 
embleem

- Kinderportemonee met Ajax 
embleem

- Een goudkleurig Esprit horloge 
met vierkante wijzerplaat afgezet 
met steentjes en een brede 
schakelband

- Een wit/gouden armband met 
briljantjes en 2 veiligheidsslotjes

- Een bruine schoudertas van 
de wereldwinkel, inhoud: 
een agenda (succes) 
+afsprakenkaart Hofpoort 
Ziekenhuis

- Fietstas met een zwarte handtas, 
inhoud: bloedsuikermeter, 
broodtrommel en een loonstrook

- Een zwarte portemonnee met 
klein BMW logo met diverse 
passen

- Een kort rood gewatteerd 
damesjasje met inhoud: rode 
keykoord met 2 huissleutels en 

 1 fietssleutel

Collectes
De volgende collecte vindt 
op dit moment plaats:

19 t/m 25 april
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

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!

Op dit moment hebben wij de vacature:
- een juridisch medewerker Bouw- en woningtoezicht;
- een senior werkvoorbereider.

meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website 
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons 
via (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

 OuD pApieR en kARTOn

Nederland loopt vooraan in Europa op het gebied van recycling: oud 
papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton 
in Nederland. Hergebruik van oud papier en karton zorgt ervoor dat er 
minder bomen gekapt hoeven worden. Het scheelt echt veel, want zo’n 
10 procent van de wereldwijde houtproductie wordt voor papier gebruikt. 
Voor een groot aantal papierproducten is de inzet van oud papier hoog. 
Voor papieren en kartonnen verpakkingen, krantenpapier, wc-papier en 
handdoekjes ligt dit zelfs tussen de 83-100%. Papier kan niet oneindig 
gerecycled worden: na 5 tot 6 keer recyclen is de vezel versleten. Hij wordt 
te kort. Nieuwe verse houtvezels blijven dus altijd nodig! Er zijn wel 50 
soorten oud papier en -karton: voor de verschillende soorten nieuw papier 
en karton zijn verschillende soorten oud papier nodig. Hergebruik van oud 
papier zorgt bovendien voor vermindering van de afvalberg.
De hoofdregel voor het scheiden van oud papier en karton is: Schoon 
en droog. Schoon wil zeggen geen voedsel-, of verfresten op kranten, 
reclamedrukwerk of karton. Droog betekent niet doorweekt met water; 
een beetje regenwater kan beslist geen kwaad. Alles wat vervuild is kan 
tot problemen leiden bij het proces van herverwerking tot nieuw papier en 
karton.

wat kan er wel en niet bij het oud papier?
Oude kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk (zonder folie) kunnen 
zo bij het oud papier. Verder zijn ook kartonnen dozen, kleine kartonnen 
verpakkingen van bijvoorbeeld thee, macaroni en waspoeder, golfkarton, 
oude telefoonboeken, computervellen en ander kantoorpapier, wc-rolletjes, 
enveloppen, reclamefolders, papieren zakken, eierdozen en cadeaupapier 
geschikt om opnieuw te gebruiken. Niet bij het oud papier hoort papier 
of karton dat ijzer bevat, zoals bijvoorbeeld ordners. Dat geldt ook voor 
kartonnen verpakkingen van zuivel en frisdrank. Die hebben een plastic 
laagje aan de binnenkant. Nat en/of vervuild papier en karton zoals onder 
andere keukenrolpapier, toiletpapier en behang hoort niet bij het oud 
papier. Dat moet in de grijze container. Dat geldt ook voor foto’s. Plastic 
verpakkingen om reclamedrukwerk en tijdschriften mogen niet bij het oud 
papier. Gooi de verpakking bij het huisvuil en alleen de reclamefolders bij 
het oud papier.

Ongewild reclamedrukwerk
Voor het weren van ongeadresseerd reclamedrukwerk zijn in Nederland 
twee stickers beschikbaar. De nee/nee sticker en de nee/ja sticker. De 
eerste sticker houdt zowel het ongeadresseerd reclamedrukwerk als de 
huis-aan-huisbladen buiten de brievenbus. De andere sticker geeft aan 
dat u wel huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, maar geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk (reclamefolders en magazines). Deze stickers zijn 
verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

inzameldata
Het oud papier wordt door de gemeente op twee manieren ingezameld, los 
of via mini-containers (zwarte bak met blauw deksel).
In de kernen wordt het oud papier LOS ingezameld. Op de afvalkalender 
worden de inzameldagen met een BLAUWE kleur aangegeven. De 
inzameling vindt tweewekelijks plaats op woensdag.
Buiten de kernen beschikken de aansluitingen over een minicontainer voor 
papier, grijze bak met blauw deksel. Op de afvalkalender 2009 worden de 
inzameldagen door middel van een rode cirkel aangegeven. De inzameling 
vindt altijd plaats op de derde woensdag van de maand. 



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. 

FESTIVITEITEN KONINGINNEDAG 2009
(Uitgebreide informatie vindt u in het programmaboekje 
Koninginnedag 30 april - Herdenking 4 mei De Ronde Venen. 
Programmaboekjes zijn ook verkrijgbaar bij de receptie in 
het gemeentehuis, zolang de voorraad strekt).

25 APRIl T/M 30 APRIl
Kermis
Locatie: parkeerterrein bij de sportvelden van Argon. 
25 april: 18.00-23.00 uur; 26 april: 14.00-23.00 uur; 
27 april: 14.00-23.00 uur; 28 april: 14.00-23.00 uur; 
29 april: 14.00-24.00 uur; 30 april: 10.00-23.00 uur.

 Activiteitenkalender De Ronde Venen
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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 rubriek staan offi-
ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten 
bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen 
kunt 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
Amstelkade 69 Vernieuwen van een aanlegsteiger en  Reguliere bouwvergunning 2009/0164 31-3-2009
 plaatsen beschoeiing
Mennonietenbuurt 12 Oprichten van 2 woningen Reguliere bouwvergunning  2009/0171 6-4-2009
  fase 1
Mijdrechtse Zuwe 44 Oprichten van een erfafscheiding Lichte bouwvergunning 2009/0172 6-4-2009

Mijdrecht
Anselmusstraat 8 Vernieuwen van een door brand  Reguliere bouwvergunning 2009/0192 15-4-2009
 verwoeste kapconstructie op een woning
Industrieweg 35 Veranderen van een loodsruimte in logies-  Reguliere bouwvergunning 2009/0182 9-4-2009
 c.q. woonruimte
Oosterlandweg 22a, 24 Vergroten van een bedrijfsgebouw met  Reguliere bouwvergunning 2009/0175 7-4-2009
 een dakopbouw

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141d Vergroten van een woning en garage Reguliere bouwvergunning 2009/0177 6-4-2009
Molenkade 13 Oprichten van een recreatiewoning  Reguliere bouwvergunning 2009/0180 9-4-2009
 met kelder fase 2
Molenkade 15 Oprichten van een pergola Lichte bouwvergunning 2009/0185 14-4-2009
2e Velddwarsweg 3 Oprichten van een stalruimte Reguliere bouwvergunning  2009/0163 31-3-2009
  fase 1
Waverveensepad 21 Veranderen van de dakconstructie van  Reguliere bouwvergunning 2009/0174 6-4-2009
 bedrijfsgebouw woning

Waverveen
Waverdijk 3 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2009/0183 9-4-2009

Wilnis
Veenkade 7 Veranderen van een woonhuis Reguliere bouwvergunning 
  fase 1 2009/0181 9-4-2009

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.)

VOORNEMEN TOT ONTHEFFING BESTEMMINGSPlAN 

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 23 april 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Amstelhoek
Piet Heinlaan 17 Vergroten van een woning met een  Lichte bouwvergunning 2009/0139 A
 aanbouw aan de achterzijde

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burge-
meester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontheffing 
waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder 
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de 
behandelend ambtenaar kenbaar maken.

VERlEENDE BOUWVERGUNNINGEN

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

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

Mijdrecht
Toermalijn 20 Vergroten van een woning  Bouwvergunning 2009/0118 9-4-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141b Vergroten en veranderen van een woning  Bouwvergunning 2009/0077 14-4-2009

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 bodemon-
derzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de 
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven.

VERVANGEN BESCHADIGDE GASlEIDING AAN DE BAAMBRUGSE ZUWE NABIj 157 IN VINKEVEEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 april 2009, toestemming hebben gegeven om ter hoogte van nummer 157 aan 
de Baambrugse Zuwe, 3645 AG in Vinkeveen één weghelft af te sluiten in verband met het vervangen van een beschadigde gasleiding. 
De toestemming geldt voor maandag 27 april t/m woensdag 29 april 2009. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 uur en 16.00 
uur. Rekening moet worden gehouden met enige verkeershinder.

VERlEENDE BOUWVERGUNNINGEN IN COMBINATIE MET VRIjSTEllING

Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Mijdrecht
Constructieweg 22 Oprichten van een bedrijfsruimte Bouwvergunning fase 1 2008/0263 14-4-2009
  
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 bodemon-
derzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de 
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven.

VERlEENDE BOUWVERGUNNINGEN IN COMBINATIE MET ONTHEFFING

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Vinkeveen
Achterbos 13, 15 Plaatsen van een dakopbouw op het  Bouwvergunning 2008/0671 9-4-2009
 achtergeveldakvlak en 2 dakkapellen  
 op het voorgeveldakvlak
Baambrugse Zuwe 202 Oprichten van een remmingwerk Bouwvergunning 2009/0159 14-4-2009
Arkenpark De Plashoeve 7 Vergroten van een bergruimte Bouwvergunning 2009/0032 14-4-2009

Wilnis
Oudhuijzerweg 75 Vergroten van een woning met  Bouwvergunning 2009/0051 14-4-2009
 een dakopbouw

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. Belangheb-
benden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voor-
zieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VERKEERSBESlUIT

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 14 april 2009 in De Ronde Venen een verkeersbesluit heb-
ben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
• Het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u op de Mijdrechtsedwarsweg tussen de aansluiting met de N212 (Ir. Enschedeweg) 

en de bebouwde komgrens van Vinkeveen.
• Het aanbrengen van voetgangersoversteek op de Mijdrechtsedwarsweg in het kader van de realisatie van een zogenaamd 

laarzenpad;
Dit besluit ligt met ingang van 22 april 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan 
op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht 
(gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030 361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank in Utrecht, telefoonnummer 030-361411.

VASTSTEllING VAN HET GEHANDICAPTENPARKEERPlAATSENBElEID GEMEENTE DE RONDE VENEN 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 maart 2009 hebben besloten het gehandicaptenparkeer-
plaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009 vast te stellen. Tot op heden waren de vaste beoordelingscriteria die gehanteerd werden 
om een verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats te honoreren of af te wijzen nooit als beleid vastgesteld. Ten behoeve van de duide-
lijkheid die we aan de inwoners kunnen verschaffen over de beoordeling is nu beleid opgesteld. In het gehandicaptenparkeerplaatsenbe-
leid worden de reeds gehanteerde aanwezige beoordelingscriteria beschreven. Het gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De 
Ronde Venen 2009 geldt vanaf 10 maart 2009.

Ter inzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in 
het gemeentehuis, en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

VASTSTEllING NOTITIE SPEElRUIMTEBElEID GEMEENTE DE RONDE VENEN 2008

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 november 2008 heeft besloten de notitie 
Speelruimtebeleid gemeente De Ronde Venen 2008 vast te stellen. De laatste notitie speelruimtebeleid is vastgesteld in april 2003. Deze 
notitie was gebaseerd op aannames en schattingen. In 2007 zijn de ontbrekende gegevens geïnventariseerd en is een herberekening 
gemaakt van het benodigde budget.Voor de gezondheid van kinderen is het belangrijk dat er voldoende en goede speel voorzieningen 
zijn. Deze voorzieningen stimuleren de kinderen om meer te bewegen, waardoor ze ook niet zo snel te dik worden. In de nieuwe notitie 
(ter vervanging van de notitie van 2003) wordt voor de verdeling van de speellocaties in de gemeente wederom toegepast de methode 
“Actieradius”. Deze methode houdt in dat voor het bepalen van de speellocaties gekeken wordt naar de afstand die een kind vanuit zijn 
woning moet afleggen om een speellocatie te bereiken. Er wordt in de notitie gestreefd om tot te komen tot een evenwichtige verdeling 
van de speellocaties en speeltoestellen. Uiteraard is het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen waarop een wijziging is geweest 
op 28 augustus 2008, op de aanwezige speeltoestellen van toepassing. De notitie speelruimtebeleid gemeente De Ronde Venen 2008 
geldt vanaf 1 januari 2009.

Ter inzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in 
het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Vervolg op volgende blz.

29 APRIl 2009
lampionnenoptocht voor kinderen
Verzamelen om 20.30 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht. 
Om 21.00 uur gaat Vios met de kinderen op pad.

Opening
Om 22.00 uur zal de burgemeester van De Ronde Venen, mevrouw 
drs. M.Burgman de festiviteiten rondom Koninginnedag officieel openen. 
Locatie: Terrein Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

30 APRIl KONINGINNEDAG 
Mijdrecht
08.00-13.00 uur:  Rommelmarkt in het winkelcentrum.
09.00 uur:  Versierde fietsenoptocht. Vertrek vanaf Raadhuisplein.
10.00-15.00 uur:  Kinderattracties. Locatie: Burgemeester Haitsmaplein 
10.00-16.00 uur:  Sport- en Spelinstuif. Locatie: terrein aan de 
 Windmolen.
10.30-12.00 uur:  Penalty schieten. Locatie: terrein Argon, inschrijven 
 vanaf 10.00 uur in de kantine van Argon.
11.00 uur:  Ontvangst gemeentebestuur van alle inwoners die ooit  
 een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.
12.30 uur:  Koninginnedagconcert in de Janskerk (Kerstraat).   
 Toegang is gratis, de kerk is open vanaf 12.00 uur,
14.00 uur:  Fiets ‘m erin.
 Oranjefeest op het Raadhuisplein 

Vinkeveen 
08.00 uur:  Luiden van de klokken.
09.30-11.30 uur:  Inschrijven voor de gratis fietstocht voor het hele gezin, 
 start bij de hoofdingang van Maria-Oord.
12.00-13.00 uur:  Brassband Concordia geeft een uur durend concert 
 bij Maria-Oord
10.30-17.00 uur:  Braderie op het terrein van Zorgcentrum Zuwe 
 Maria-Oord, Herenweg 69. 
Wilnis
08.00 uur:  Luiden van de klokken, de vlaggen worden uitgestoken
08.45-09.30 uur:  Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen voor  
 kinderen t/m 12 jaar.
09.30 uur:  Officiële opening Koninginnedag
10.00-12.00 uur:  Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
10.00-12.00 uur:  55+ ochtend in De Schakel
10.00 uur: Start fietspuzzeltocht
10.00-12.00 uur:  Penalty schieten, sportpark CSW
14.00-17.00 uur:  Wilnisse kinderspelen in het Speelwoud

De Hoef
09.15 uur:  Optocht versierde fietsen. Start: Van Meerdonkstraat, 
 eindpunt: HSV-terrein.
10.00-12.30 uur:  Kinderspelen en iets leuks maken. 
 Locatie: HSV, bij slecht weer: De Springbok.
13.30 uur:  Ringsteken. Locatie: HSV-terrein.

2 MEI 2009
Rommelmarkt in Wilnis
Locatie: Kerkplein van de hervormde gemeente Wilnis.
Aanvang: 09.30 uur tot 15.00 uur.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl

Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

VOORINSCHRIJVING

DANSLESSEN

START

ZONDAG 19 APRIL

VANAF 15.00 UUR
EN VERDER T/M 30 APRIL

ELKE MAANDAG EN DONDERDAG

VAN 19.00- 20.00 UUR

INFO 0297-284422

En probeer nu gratis Royal Canin
hondenvoeding.

Monsters worden uitgereikt door
Royal Canin zelf. Voor vragen kunt u 
terecht bij de kraam van Royal Canin bij 
De Dierenspecialist Mijdrecht,
Pr. Margrietlaan 32.

Rogs pupz
Halsband + riem + tuigje + mandje + 3 
speeltjes

van 96,95  voor 76,95

GRatis
EEN week Royal Canin

gezondheidsvoeding voor de kat.
Alleen op vrijdag 24 april

van 11.00 tot 17.00 uur.

Pr. Margrietlaan 32  •  tel. 0297-287 379

Hét adres voor
levering van

• hardhouten 
  damwanden 
• balken 
• palen 
• planken 
• steigers 
• complete
   beschoeiingen 

Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

Van Hameren Hout b.v.
Hertog van Beijerenstraat 2a

2461 EM Ter Aar
Tel. 0172-604073/06-40906031

e-mail: ahvanhameren@hetnet.nl

Te koop:
8 plankdragers + l. 1 mtr. + 15 
steunen = 40 cm 15 euro. 15 
mtr. tuinslang 10 euro. 25 mtr. 
3-aderig snoer 15 euro. Motor-
standaard 20 euro. 
Tel. 0297-264082
Aangeboden:
Gratis af te halen betontegels 
30x30 cm. 
Tel. 0297-593640
Te koop:
Omafiets i.g.st. 50 euro. Dames-
fiets 28 inch 50 euro. Giant jon-
gensfiets heeft opknapbeurt 
nodig 30 euro. 
Tel. 0297-273150
Te koop:
Twinny Load fietsendrager voor 
2 fietsen i.pr.st. 45 euro. 
Tel. 0297-567325
Te koop:
Badkamerkast wit met louvre 
deurtjes 25 euro. Planchet wit 
porselein 15 euro. Grote spiegel 
15 euro. Rvs haken + toiletrol-
houder 15 euro. 
Tel. 0297-242231
Te koop:
Z.g.a.n. combimagnetron 25 l. 
40 euro. Fietsenrek voor 2 fiet-
sen op trekhaak nw. 75 euro met 
verlichting. 
Tel. 0297-282319
Te koop:
Formule 1 Ferrari modelauto be-
stuurbaar schaal 1:7 incl. accu + 
lader nw. in doos 80 euro. 
Tel. 0297-286642
Te koop:
Kinderfiets 20 inch oranje/rood 
i.z.g.st. 2 jr. oud h.remmen + te-
rugtr. rem Loekie Flyeer verl. 
100 euro. 
Tel. 0297-286650
Te koop:
Voetbaltas met apart schoenen-
vak i.g.st. 4 euro. 
Tel. 0297-880255
Te koop:
Ovale tafel en 4 stoeltjes no-
tenhout bekleding groen. Klok 
met 2 gewichten. Servies 50 jaar 
t.e.a.b. 
Tel. 0297-284448
Te koop:
Judopak mt. 120 ziet er goed 
uit 7 euro. Tel. 0297-282209
Gevraagd:
Wie gaat er op de vrijmarkt 
met LP’s, singletjes uit de jaren 
50/60 staan?  
Tel. 0297-786546
Te koop:
Meisjesfiets Batavus Andorra 
geel-oranje 26 inch Axa slot, te-
rugtrap + handremmen + km. 
teller + pomp 99 euro. 
Tel. 0297-546902
Te koop:
Stoere meisjesfiets citybike 
blauw i.pr.st. ±10 jaar 26 inh 
80 euro. Tel. 0297-241172

Te koop:
Etna gasfornuis 85 euro. Bata-
vus meisjesfiets 80 euro. 10 ltr. 
closetboiler 10 euro. Losse lig-
kuip 75 euro. Paardrijlaarzen mt. 
37 10 euro. 
Tel. 0297-241522
Te koop:
Houten kleutertafel + stoel 20 
euro. Electro 7,50 euro. Elec-
tro Pocohontas 7,50 euro. No-
mad kinderslaapzak 160x140 
17,50 euro. 
Tel. 0297-274764

Te koop:
Houten voetbaltafel op poten 
i.g.st. 40 euro. 
Tel. 0297-264903
Te koop:
Samsonite koffer donkerblauw 
met wielen 70x50x30 groot-
ste maat 1x gebruikt afsluitbaar 
45 euro. 
Tel. 0297-261738

Te koop:
Massief eiken salontafel 124x53 
35 euro. 
Tel. 0297-287960

Te koop:
Vouwfiets merk Arrow wielen 
24” 35 euro. 
Tel. 0297-272393

Te koop:
16 inch kinderfiets met zijwie-
len 25 euro. 
Te. 0297-268602 na 18.00 u.

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.

VeRplAAtsinG VAn De weekmARkt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 maart 2009 hebben besloten in te stemmen met het ver-
plaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein, de notitie uitgangspunten weekmarkt Raadhuisplein, het voornemen om 4 lindes ter 
hoogte van de raadzaal te kappen en het voorstel aan de raad om in 2009 voor het verplaatsen van de weekmarkt éénmalig een budget 
beschikbaar te stellen.Tot het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein met een uitloop naar de Dorpsstraat is besloten 
vanwege de hoge parkeerdruk, de matige sfeer van het Burgemeester Haitsmaplein, de ligging buiten de looproute van winkelend publiek 
en de plannen voor gedeeltelijke bebouwing van het Burgermeester Haitsmaplein 
De verplaatsing van de weekmarkt is onder voorbehoud dat de gemeenteraad budget beschikbaar stelt voor het treffen van de benodigde 

voorzieningen op het Raadhuisplein. Het besluit hierover wordt in mei genomen. De verplaatsing van de weekmarkt vindt indien de raad 
budget beschikbaar stelt naar verwachting begin september plaats. De marktverordening zal na dit besluit worden gewijzigd. Zolang de 
verordening niet gewijzigd is is er sprake van een tijdelijke verplaatsing conform artikel 1.2 lid 2a van de Marktverordening De Ronde 
Venen 2006.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in 
het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

OFFiCiele BekenDmAkinGen
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Auto te water
Mijdrecht - Op zaterdagmiddag 
raakte een auto te water. Er vielen 
geen gewonden. De bestuurder had 
wel te veel gedronken.

Omstreeks 16.10 uur kreeg de poli-
tie de melding dat een 39-jarige au-
tomobilist uit Amstelhoek aan de 

Westerlandweg de sloot was inge-
reden na een inhaalmanoeuvre. In 
de auto zaten zijn vrouw en twee 
kinderen van 4 jaar oud. Zij kwamen 
met de schrik vrij. De man bleek te 
hebben gedronken en blies op het 
bureau 245 ug/l. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Vervelende dronk
Mijdrecht - De politie heeft op don-
derdag 16 april een 41-jarige Pool 
aangehouden wegens belediging.
 
Rond 14.45 uur kreeg de politie een 
melding dat er een aantal mannen 
alcohol aan het drinken was en voor 
overlast zorgde op het Burgemees-
ter Haitsmaplein. 

Toen de politie ter plaatse kwam, 
was één van hen bier aan het drin-
ken. Het drinken van alcohol is in 
strijd met de Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV). De Poolse 
man vond het nodig om daarna de 
agenten te beledigen. Hij werd aan-
gehouden en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Queensnight in Immitsj
Mijdrecht - Op donderdag 30 april 
is het weer Koninginnedag. En het 
zou geen Koninginnedag zijn zon-
der Queensnight. AJOC organi-
seert daarom op woensdag 29 april 
Queensnight om Koninginnedag 
2009 goed in te luiden.
Al jaren wordt Koninginnenacht ge-
vierd in Immitsj. De ideale locatie 
omdat dan ook nog het vuurwerk en 
de kermis meegepakt kunnen wor-
den op het terrein van Argon. Je zou 

zeggen Hollandser kan Oranje Bo-
ven niet gevierd worden. Maar wel 
in Immitsj, want naast alle Holland-
se gouwe ouwe hits en de nieuw-
ste feesthits, zal Immitsj omgetoverd 
zijn tot het Oranje Walhalla van De 
Ronde Venen. 

Heb jij zin gekregen in een oranje-
fuif? De entree is ook nog eens gra-
tis ook. Wil je meer informatie, kijk 
dan op www.ajoc.nl.

Staatsloterij feliciteert Utrechtse 
verkooppunten
Primera de Jong beste 
verkooppunt van 
provincie Utrecht
Mijdrecht - De Award voor het 
beste Staatsloterij verkooppunt in 
de provincie Utrecht is voor de der-
de keer op rij uitgereikt aan Primera 
de Jong te Mijdrecht. 

Door het enthousiasme van de ei-
genaren en hun medewerkers gaan 

Staatsloten bij Primera de Jong als 
warme broodjes over de toonbank. 
De verkooppunten zijn medeverant-
woordelijk voor het blijvende suc-
ces van de grootste loterij van Ne-
derland. Reden voor de Staatslote-
rij om de verkooppunten in het zon-
netje te zetten.

Motor van reddingsvlet 
Vinkeveen gestolen
Vinkeveen - Maandag 20 april 
heeft Reddingsbrigade Vinkeveen-
se Plassen (RVP) tot haar grote spijt 
ontdekt dat de motor van haar red-
dingsvlet is gestolen. De verbijste-
ring is groot. Peter Goes, bestuurs-
lid van de Reddingsbrigade, vertelt 
beduusd: “De motor van de red-
dingsvlet is voor ons, wat de wie-
len van een brandweerwagen voor 
de brandweer is. Zonder die motor 
kunnen we niks.”
Peter vervolgt: “Nog steeds realise-
ren veel mensen zich niet dat er ook 
in Vinkeveen een Reddingsbrigade 
aanwezig is en belangrijke hulpver-
lenende en preventieve taken uit-
voert. Een motor stelen van zo’n or-
ganisatie, dat doe je toch gewoon 
niet?!” 

Evenementen en 
recreatiehulpverlening
“De aanvragen van diverse organi-
saties voor hulpverlening bij zowel 
evenementen op en om het water 
als de weekendbewakingen op de 
Vinkeveense Plassen voor deze zo-
mer waren alweer binnen. We wa-
ren druk bezig om onze vrijwilligers 

in te roosteren.” Peter kan het niet 
geloven, en geeft aan: “Doordat we 
voor onze Reddingsvlet geen onder-
dak direct aan de Vinkeveense Plas-
sen hebben, zijn we de afgelopen 
paar jaar al meerdere keren flink de 
dupe geworden van dieven. 
We dachten dat we nu de juiste 
maatregelen hadden genomen om 
zoiets te voorkomen. En dan ge-
beurt dit… “

Nieuwe motor?
De Reddingsbrigade zal heel snel 
een sponsor moeten vinden voor 
een nieuwe 9.9Pk motor. De gesto-
len Suzuki motor was gesponsord 
door Outboard Center Wilnis. De 
evenementen zijn een belangrijke 
bron van inkomsten om materialen 
voor de Reddingsbrigade te kunnen 
bekostigen. Afzeggen van die eve-
nementen zal de Reddingsbrigade 
niet ten goede komen.

Weet u iemand die de Reddings-
brigade kan helpen met een nieu-
we motor? Met uw hulp komen ze 
er wel! Neem contact op via 
PR@ZDRV.nl of 06-10491757.

De vlet nog wel mét motor tijdens een actie met zoekhonden

Vinkeveen -  De politie heeft op 
zondagavond van 23.45 uur tot 00.15 
uur een alcoholcontrole op de Vin-
kenkade en Baambrugse Zuwe ge-
houden. Zevenentwintig automobi-
listen moesten een blaastest afleg-
gen. Eén van hen, een 38-jarige man 
uit Vinkeveen, had te veel gedronken 

en werd aangehouden. 

Bij de ademanalyse in het politie-
bureau blies hij 505 ug/l, meer dan 
twee keer het wettelijke maximum 
van 220 ug/l. Tegen de verdachte 
is proces-verbaal opgemaakt en hij 
kreeg een rijverbod van vijf uur.

Spaarcentje voor diverse 
verenigingen wordt enorm 
gewaardeerd
Vinkeveen - Vrijdagavond 17 april 
rekende Super de Boer op het par-
keerterrein achter het winkelcen-
trum Zuiderwaard even af met veer-
tig verenigingen. Letterlijk, want 
de aanwezige vertegenwoordigers 
daarvan kregen allen een cheque 
uitgedeeld met daarop een bepaald 
bedrag uitgeschreven. De een wat 
meer dan de ander. 

De ‘veertigers’ hadden namelijk 
deelgenomen aan de Verenigings-
actie die door de eigenaren van 
de super, Bas Bobeldijk en Vincent 
Schuijt, was opgezet. Tot 12 april 
jl. konden consumenten bijna drie 
maanden lang meedoen aan de-
ze unieke verenigingsactie waarbij 
men een vereniging naar keuze ‘fi-
nancieel’ kon steunen. Bij aankoop 
van 20 euro aan boodschappen bij 
de super kreeg iedereen een plastic 
muntje ter waarde van 20 cent. Dat 
kon men deponeren in één van de 
veertig transparante ‘piekpijpen’ die 
in een rek naast de inloop van de 
supermarkt waren geplaatst. 

Elke pijp vertegenwoordigde een 
vereniging of organisatie uit de re-
gio die zich bij de super voor deel-
name aan de actie had opgegeven. 
Uiteindelijk waren dat er veertig, het 
merendeel afkomstig uit Vinkeveen 
zelf, maar ook uit de andere kernen. 
Een gevarieerd deelnemersveld, van 
bridgeclub tot hengelsportvereni-
ging, van voetbalclub tot Dorps-
kerk Onderhoud en restauratie. Met 
de actie kregen zij de kans geld in 
te zamelen om de kas te spekken. 
Dat was afhankelijk van de keuze 
van de consumenten die de munt-
jes bij hun geliefde club of organi-
satie van hun keuze in de daarbij-
behorende pijp konden deponeren. 
De stand van zaken, zoals het aan-
tal muntjes en het bijbehorende be-
drag, werd dagelijks door medewer-
kers van Super de Boer bijgehouden 
en geregistreerd.

Vinkeveners
Kort en goed, dat heeft geleid tot 
een eindstand die op 12 april werd 
uitgedraaid waarna de overhandi-
ging van de bedragen aan een ver-
tegenwoordiger van de club/organi-
satie in de vorm van een cheque af-
gelopen vrijdagavond tussen zeven 
en acht uur plaatsvond. 

Dit samen met een bloemetje en de 
felicitaties van een heuse presenta-
tor die het programma buiten in een 
lenteachtige sfeer aan elkaar praat-
te. Ruim honderd verenigingsafge-
vaardigden en verdere belangstel-
lenden woonden de presentatie en 
overhandiging van de cheques bij. 
Daarnaast was er entertainment 
met muziek en werd iedere aanwe-
zige door medewerksters van Super 
de Boer getrakteerd op een heerlijk 
broodje met warme Franse been-
ham van Bollie’s kraam.

In totaal is 9.651 euro in de vorm van 
verschillende bedragen aan de lo-
kale verenigingen beschikbaar ge-
steld. De bedragen zullen op de re-
kening van de clubs worden bijge-
schreven. Als sponsor tekent hier-
voor Super de Boer Vinkeveen, die 
het bedrag geheel zelfstandig uit ei-
gen middelen financiert. “We heb-
ben alle verenigingen aangeschre-
ven om hun cheque in ontvangst te 
komen nemen. De meeste hebben 
er gehoor aan gegeven om te ko-
men. De actie is begin dit jaar door 
ons bedacht en uitgevoerd omdat 
wij graag iets voor de verenigingen 
willen doen. Ze hebben het in deze 
tijd al moeilijk genoeg. In feite zijn 
onze klanten de ‘uitvoerders’ want 
die hebben uiteindelijk de keuze 
gemaakt aan wie zij het geld wilden 
toebedelen. Daar hebben wij graag 
gehoor aan gegeven, ook al omdat 
we zelf ook Vinkeveners zijn.” Aldus 
Bas Bobeldijk van Super de Boer die 
mede namens zijn collega Vincent 
Schuijt spreekt.

Mooi meegenomen
Iedere afgevaardigde was blij met 
het bedrag voor zijn of haar club, of 
dit nu hoog of laag was. 

“Mooi meegenomen zo’n spaar-
centje waar je tóch niets voor hoeft 
te doen”, aldus een blije John Me-
ijwaard van IJsclub Voorwaarts die 
een cheque van 76 euro kreeg (380 
muntjes). Zijn vrouw Jacqueline kon 
236 euro (1180) meenemen voor 
de Peuterspeelzaal De Rakkertjes. 
“Kunnen we een keer iets extra’s 
organiseren.” IJsclub VIOS smaak-
te het genoegen van 134 euro (670). 
De Brandweer Mijdrecht kreeg 234 
euro (1170), de Jeugdbrandweer 
Vinkeveen prees zich gelukkig met 
441 euro (2205) en ook KV De Vin-
ken en SV Hertha sprongen er goed 
uit, respectievelijk met 586 euro 
(2930) en 856 euro (4280). Om er 
maar een paar te noemen. 
Maar dat zijn dan ook grote clubs 

Gezamenlijke verkeersdag 
Wilnis
Wilnis – Het was een groot succes, 
de gezamelijke verkeersdag van de 
Veenzijdeschool, Beatrixschool en 
de Vlinderbosschool. Voor herhaling 
vatbaar was deze indrukwekken-
de verkeersdag. Prachtig om te zien 
hoe sommige dingen zichzelf oplos-
sen bij kinderen en hun gezichten 
spraken boekdelen. 

Een groot succes, vooral dank-
zij de vele hulpouders van alle drie 
de scholen. Het verkeersparcours 

kreeg zelfs bezoek van een politie-
agent. Ook de gemeente bracht de 
scholen een bezoek en had een ca-
deau voor alle jonge deelnemers. De 
spelletjes van de kinderen uit groep 
1 t/m 4 varieerden van het rugzak-
kenparcours tot aan de karrenrace. 
Ook was er een wandeling ingeslo-
ten waarbij de groepsleiders de kin-
deren uitlegden welke verkeersbor-
den zij tegenkwamen. Groep 5 t/m 
8 deed een op het verkeer gerichte 
vossenjacht.

Vernielingen aan borden 
en terrein AJOC Festival
Mijdrecht - In de nacht van zater-
dag 18 april op zondag 19 april heb-
ben vandalen de borden van het 
AJOC Festival vernield en bescha-
digd. Ook op het festivalterrein aan 
Molenland zijn vernielingen aange-
bracht. 

Onbekenden hebben de promotie-
borden van het AJOC Festival om-

vergehaald en deze beschadigd. Al-
le borden zijn toegetakeld. Op het 
festivalterrein aan Molenland zijn 
ook vernielingen aangericht aan de 
palen voor de sponsorborden en de 
schommels. Vele van deze palen zijn 
doorgezaagd en daardoor niet meer 
bruikbaar.  De politie zou graag tips 
of informatie krijgen van getuigen 
(tel. 0900-8844).

Vida makelaars is er klaar voor
Nieuwbouwplan aan de 
Grutto in Mijdrecht
Mijdrecht -Velen hebben er lang 
op moeten wachten maar einde-
lijk is het dan zover. Vida make-
laars is er helemaal klaar voor en 
start met de verkoop van het bijzon-
dere project dat verrijst op de hoek 
van de Hoofdweg en de Roerdomp 
in Mijdrecht. Het bijzondere aan het 
project is de verscheidenheid aan 
woningen.
Het project is gesitueerd tegenover 
een prachtig park en ook een wan-
del- of fietstocht door de polder be-
hoort tot de mogelijkheden. Het 
gezellige en bruisende dorpscen-
trum van Mijdrecht ligt eveneens op 
loopafstand. Hier vindt u de weke-
lijkse markt alsmede diverse restau-
rantjes en diverse leuke winkels.
We hebben het hier over in totaal 87 
woningen in maar liefst 33 varian-
ten. Het kan niet anders of er is voor 
ieder wat wils. Vindt u de zonligging 
belangrijk of een extra kamer, een 
2e badkamer. Hier zult u het vinden.

Kick off
Het project biedt een leuke kick-
off woning waarin je kunt starten 
zoals je nog nooit had durven dro-
men. Er is keuze uit diverse  comfor-
tappartementen waarbij alle ruim-

tes zich bevinden op een verdieping 
maar ook appartementen waarbij de 
ruimtes verdeeld zijn over twee ver-
diepingen en alle natuurlijk met een 
balkon of terras. Er zijn zoveel vari-
anten dat er voor ieder wat wils is.
Op de bovenste verdiepingen van de 
diverse blokken zijn werkelijk formi-
dabele penthouses gecreëerd die 
bijna allemaal een zolder hebben.
Liever een woning? Ook dat is mo-
gelijk in dit project. Kijk dan eens 
naar de fantastische waterfrontwo-
ningen, gesitueerd aan het water 
met een hardhouten vlonderterras, 
een woonkeuken, woonkamer en 
drie slaapkamers. 

Of toch een woning met een tuin, 
ook dan kan! De kubistische woning 
heeft een tuin met berging en daar-
naast een carport. De woning biedt 
u een woonkamer met keuken, 4 
slaapkamers en twee badkamers en 
zelfs een dakterras. 

Binnendek
Bijna alle appartementen en de 
waterfrontwoningen zijn gesitu-
eerd aan het binnendek. Een bin-
nendek waar u uw medebewoners 
kunt ontmoeten of waar u ontmoet 

kunt worden. Dit dek wordt prachtig 
aangekleed met fraaie beplanting 
en bankjes en verlichting. Onder dit 
dek bevinden zich de parkeerplaat-
sen. Iedere woning of appartement 
heeft een eigen parkeerplaats en de 
penthouses zelfs twee.
Heeft u behoefte aan parkeerruim-
te voor uw bezoekers, ook daar is in 
voorzien. Om het totale complex zijn 
voldoende openbare parkeerplaat-
sen. De verkoopprijzen zijn van-
af ca. € 152.800,- v.o.n. excl. bouw-
rente voor een kick-off appartement 
en vanaf ca.  245.000,- v.o.n. excl. 
bouwrente voor een comfortappar-
tement. De verkoopprijzen van de 
woningen zijn vanaf € 315.000,- v.o.n 
excl. bouwrente. 

En dan is er nog een PRIMEUR!
Vida makelaars zal de bemiddeling 
ten aanzien van de verkoop van uw 
bestaande woning ter hand nemen. 
En dat is voor u dan geheel koste-
loos!

De toewijzing van de woningen ver-
loopt via Woningnet. Belangstellen-
den kunnen hun interesse kenbaar 
maken via  www.woningnet.nl

Zaterdag 9 mei a.s. om 11.00 uur 
start de verkoop in de presentatie-
ruimte van Vida makelaars aan de 
Dorpsstraat 14 in Mijdrecht. 

Tot 16.00 uur kunt u uitgebreid kij-
ken naar de plattegronden en de 
impressies van de appartementen 
en woningen. 
De nieuwbouwmakelaars van Vida 
zullen u tekst en uitleg geven. Ui-
teraard is dan ook de verkoopdo-
cumentatie voor u beschikbaar. Een 
hapje en een drankje staan voor u 
klaar. 
Voor vragen kunt u bellen met Vida 
makelaars: 0297-212987 of  
info@vidamakelaars.nl  

Zie ook advertentie elders in de-
ze krant.

met veel leden en dat tikt aan als die 
boodschappen gaan doen. 

Er was echter één organisatie die 
met kop en schouders er bovenuit 
torende. Dat is de Dierenbescher-
ming die een cheque van 1.390 eu-
ro in ontvangst mocht nemen. In die 
pijp waren liefst 6950 muntjes ge-
deponeerd! 
Dit in tegenstelling tot Bridgever-
eniging De Ronde Venen die er voor 
deze mooie sport met maar 150 
muntjes een beetje bekaaid afkwam 
en slechts 30 euro mee naar huis 
kon nemen.

Wat niet wegneemt dat alle deelne-
mers, zonder uitzondering, blij wa-
ren met het bedrag en het getoon-
de initiatief van Super de Boer in 
winkelcentrum Zuiderwaard. Waar-
voor namens alle deelnemers zon-
der meer een dankwoord op zijn 
plaats is!

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

    
 Is uw huisdier 

zoek?

Vermist
-    Herenweg in Vinkeveen, een cyperse,  slanke kater; hij heet Siep.
-    Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex) grens Uithoorn-Amstel 
 veen, 
 poes. wit, zwarte bril, zwarte oortjes,  rechteroor van binnen wit, 
 grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. 
 Ze is 3 1/2 jaar en heet “Mimi”.  
-    Kroonstadtlaan in Mijdrecht; gecastreerde kater, zwart met witte 
  sokjes, bef en buik, rechts onder kin wit streepje, is 4 jaar en 
 heet “Billy”.

Gevonden
-    Industrieterrein Uithoorn; zwart/grijze kat
-    Herenweg in Kudelstaart, cyperse poes; witte pootjes en bef,
     witte streep op neus, is al wat ouder.
-    Dr. J. van de Haarlaan in Mijdrecht; cyperse kat met witte sok- 
 ken,
 vrij groot
-    Stationsstraat in Uithoorn; een cyperse kat met witte buik en 
 pootjes, heeft een wondje op de rug en is daar wat kaal.
-    Amsteldijk in Uithoorn; rood/witte ongecastreerde kater, loopt 
 er al een jaar.
-    Park Montana Recidance in Mijdrecht; pauw.

Goed tehuis gezocht voor:
-     Goed tehuis gezocht voor 2 Main coon katten. Het zijn broer en
  zus en willen graag bij elkaar blijven, zijn erg lief en aan hond 
 gewend. 
-    Goed tehuis gezocht voor rode poes van 8 jaar, is gesteriliseerd. 
 Niet geschikt bij kleine kinderen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden:  06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 

www.morpheus.nl

WAKKER WORDEN!

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

PROFITEER NU VAN DE VOORJAARSAANBIEDINGEN!

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Welke scholen 
worden geholpen?

De namen van basisscholen die hulp nodig hebben in het district Wajir kun-
nen met gemak twee vellen papier vullen.
Helaas, helaas, dat gaat de stichting Welzijn Wajir in de verste verte voor-
lopig niet lukken.
Er moeten dus keuzes worden gemaakt en dat is knap lastig in een gebied 
met zo’n grote achterstand in investering met bovendien inwoners die tot 
verschillende clans behoren.
U voelt het al: jaloezie ligt dan op de loer. Waarom die school wel lokalen 
en wij niet?
Voor onze partners zijn dat moeilijke beslissingen.
Daarom hebben wij erop aangedrongen om een lijst van criteria op te stel-
len die het maken van keuzes vergemakkelijkt en de uitkomst transparanter 
maakt.

Er zijn nu tien criteria:

Kinderen die les krijgen onder een boom of in een krakkemikkig onderko-
men krijgen voorrang.
Verbetering van sanitair, vooral voor meisjes, heeft ook voorrang.
Scholen die nooit eerder hulp hebben gehad en in het bijzonder  voor kinde-
ren van ouders die het nomadenbestaan hebben moeten opgeven.
Voorrang voor de allerarmsten.
Gelijke verdeling over de diverse clans.
Scholen krijgen voorrang als de ouders of de dorpsgemeenschap zelf ook 
bijdragen.
Voorrang voor het herstel van gebouwen met gevaar voor instorting.
Speciale aandacht voor bijzondere groepen zoals gehandicapte kinderen.
Scholen moeten in een gebied met een straal van 9 mijl uit het centrum van 
Wajir liggen, maar we proberen elk jaar een of twee projecten buiten die 
grens te helpen.
Er moet een goed projectvoorstel zijn ingediend.

Zo helpen deze criteria bij de keuze om uw gift aan een bepaald project te 
besteden.

Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Band Zonder Banaan op 
het Lentefeest!
Mijdrecht - Amper bijgekomen van 
de carnavalsfestiviteiten of de Huts 
Geklutste Kliek staat alweer het vol-
gende, jaarlijkse festijn op het pro-
gramma, het Lentefeest. Iets wat je 
zeker niet mag missen!
Dit jaar is namelijk Band Zonder Ba-
naan uitgenodigd die de tent hele-
maal op zijn kop gaat zetten. BZB 
is een band die je zult kennen van 
onder andere het AJOC Festival. Zij 

spelen nummers als Koning Pinter-
man en Echte Vrienden. Ook is de 
discotheek Enlightment aanwezig 
als Band Zonder Banaan even niet 
speelt. Het Lentefeest is op 25 april 
vanaf 21.30 uur in de schuur van de 
Gebroeders Straathof aan de Tien-
boerenweg. Entreeprijs is 10,- euro 
en legitimatie is verplicht, want on-
der de 16 heb je nog even geen toe-
gang.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 24 april a.s. 
organiseert Supportersvereniging 
De Lijnkijkers weer een bingoavond 
in het clubgebouw van de sv Argon. 
Aanvang 20.00 uur en de kaarten 
kosten 0,50 euro per stuk.
Het is alweer de laatste van het sei-

zoen 2008-2009.
Uiteraard weer vele mooie prijzen 
waaronder een dubbeldeurskoel-
kast.

Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis! 
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AJOC Spektakel heeft 
overvol programma
De Ronde Venen - De organi-
satie van het AJOC Festival 2009 
heeft voor de Spektakeldag weer 
een overvol programma in petto. De 
Spektakeldag, die op maandag 1 ju-
ni plaats heeft, is een dag met veel 
gezelligheid, ontspanning en actie 
voor jong en oud.
Voor de allerkleinsten onder ons zul-
len er vele draaimolens en spring-
kussens op het AJOC Festivalter-
rein aanwezig zijn. Voor de wat ou-
deren zal er binnen in de tent on-
der andere een show worden opge-
voerd door Ramana. Deze ‘nieuwe 
Uri Geller’ zet mysterieuze acts neer 
van ongekend niveau. Daarnaast 
komt Elmo dit jaar naar de Spekta-
keldag en iedereen mag met hem 
op de foto!
Het buitenprogramma liegt er ook 
niet om. Zo is er een spectaculai-
re FMX Show. De FMX rijders ha-
len de mooiste stunts uit en sprin-
gen over obstakels heen. Verder is 
er dit jaar onder andere een demon-
stratie zwaardvechten. Deze span-
nende demonstratie geeft je een re-
alistische kijk op de middeleeuwse 
krijgstradities. 
Daarnaast kun je buiten dweilorkest 

Dorst spotten en ook de oude am-
bachten zullen niet ontbreken. Ben 
jij toe aan uitdaging? Ook dan zit je 
goed op de Spektakeldag van het 
AJOC Festival. Je kunt bijvoorbeeld 
van de duizel- of survivelbaan en er 
is nog veel meer te doen!

Kaarten 
Voor maandag 1 juni zijn er nu 
al kaarten verkrijgbaar. Op www.
AJOC.nl kunnen kaarten besteld 
worden. Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang.
Voor vrijdag 29 mei, zaterdag 30 mei 
en zondag 31 mei zijn nog kaar-
ten beschikbaar. Op deze avon-
den staan onder anderen Kane, Jan 
Smit, BLØF, Guus Meeuwis en Gol-
den Earring op het podium. 
Er kunnen niet alleen kaarten be-
steld worden via de site van AJOC, 
maar er zijn ook enkele voorver-
kooppunten. Kaarten worden nu ook 
verkocht bij Wijnhandel De Zwart in 
Wilnis en Wijnkoperij Henri Bloem in 
Amstelveen. Bij deze twee voorver-
kooppunten betaal je contact of met 
je pinpas. Ook voor meer informa-
tie over de kaartverkoop kijk je op 
www.AJOC.nl.

Fietsexcursie langs 
de Rondehoep bij 
Ouderkerk a/d Amstel
De Ronde Venen/Uithoorn - De 
Rondehoep ligt onder de rook van 
Amsterdam-Zuidoost. De weilanden 
zijn doorsneden met slootjes in een 
spinnenwebbenpatroon en de kron-
kelige dijk voert u langs bijzonde-
re plekjes. In deze tijd van het jaar 
broeden hier scholekster, kievit, tu-
reluur en grutto. Er worden regel-
matig ooievaars gezien. De natuur 
is niet ver, maar heel dichtbij! De 
boswachter vertelt u graag alle leu-
ke weetjes en hoopt u daar te tref-
fen. Misschien een idee om met uw 
fi etsclub op pad te gaan of om met 
de hele familie deel te nemen.
De fi etsexcursie is op zondag 3 mei 
van 10.00 tot ca. 12.00 uur. Wat heeft 
u nodig: een fi ets, warme kleding en 

stevig schoeisel. Wellicht wordt er 
nog een korte wandeling gemaakt. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
aan de Kerkstraat, schuin tegenover 
de karakteristieke Hervormde Kerk 
in het centrum van Ouderkerk aan 
de Amstel.  Aanmelden is noodza-
kelijk en kan bij de InformatieWin-
kel van Landschap Noord-Holland, 
tel. 088- 006 44 55. De kosten be-
dragen 5,50 euro, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland be-
talen 3,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 2,50 euro. Meer informatie op 
www.landschapnoordholland.nl. Al-
le buitenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurwegwij-
zer.nl Landschap Noord-Holland is 
één van de 12 Landschappen.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Wij Nederlanders zijn een 
zûnig volkje, dus deze keer 
een gratis fi etstocht langs de 
wilde tuinen in onze regio. We 
pakken de fi ets uit de schuur, 
nemen de plakspullen, een 
lunchpakketje, koffi e en koek 
mee en meteen al als we iets 
groens langs ons pad zien: o, 
wat leuk, de Vossestaart (een 
vroege grassoort). En dat lila: 
is dat nou de Hondsdraf of de 
Paarse Dovenetel. Ze bloeien 
op dit moment allebei. Al fi et-
send ontdekken we nog meer 
paars en lila en rose in de 
groene strook langs ons fi ets-
pad: de smeerwortel bloeit in 
alle kleuren van wit, via rose 
en lila naar donkerpaars. Ik 
glimlach altijd als ik de eerste 
Pinksterbloemen zie bloeien: 
het is lente. En we genieten 
met de wind door onze haren 
en de zon in het gezicht van al 
het geel: het Speenkruid (foto) 
en het geel van Raapzaad en 
Koolzaad. Laten we niet de 
Dotterbloem en de uitbundig 
bloeiende paardebloemen 
vergeten. We komen ogen 
tekort. En we prijzen de dag 
als we ook het geluid van 
de grutto en de kievit boven 
onze hoofden horen. En dáár 
dan, dat fi jne wit: de Gewone 
hoornbloem en een leuke 
Veldkers. 
En praten veel mensen niet 
over het fi jne “kant”  langs de 
weg:  het Fluitekruid bloeit. Het 
lijkt of het veenweidegebied 
waarin wij wonen in een paar 
weken een volledige meta-
morfose ondergaat. Nadat de 
Sleedoorn uitgebloeid is volgt 
meteen de Krent en daarna 

in dikke rijen: de bloei van de 
Meidoorn. Het kan niet op. 
En heeft u wel eens gelet op 
al die verschillende kleuren 
groen die je juist in het voor-
jaar ziet als het eerste blad 
zich ontvouwt. Je komt ogen 
tekort. Al gauw na de bloei 
van de Meidoorn komt de Vlier 
met z’n prachtige roomwitte 
tuilen:

Wanneer ik een goede raad 
mag geven:
De vlier bloeit: het is mei. Voor-
uit, pluk vlier!
Het is niet zo vaak mei meer 
in uw leven,
Misschien nog dertig keer, 
misschien nog vier.

…………..

En daarom moet u voor die tijd 
wel weten
Hoe pruimebloesem ritselt als 
het waait,
En hoe de vlier bloeit. U moet 
niet vergeten:
De meien zijn betrekk’lijk dun 
gezaaid.
(Annie M.G. Schmidt)

TIP voor bermbeheerders:  niet 
klepelen a.u.b. maar twee keer 
per jaar maaien en het maai-
sel afvoeren enne…natuurlijk 
niet bemesten die bermen ! 
Wanneer zal ons veenweide-
gebied beroemd worden om 
zijn bloeiende bermen met 
een grote veelzijdigheid aan 
bloemen ???

Elza Vis
IVN Natuurgids

Fietstocht langs 
wilde tuinen (GRATIS)

Fotowedstrijd De Groene 
Venen Kalender 2010
Regio - Net als voorgaande ja-
ren geeft Vereniging De Groene Ve-
nen ook volgend jaar weer haar in-
middels befaamde kalender uit. En 
net als voorgaande jaren is zij daar-
voor op zoek naar de mooiste foto’s. 
Daarom schrijft De Groene Venen 
opnieuw een fotowedstrijd uit en no-
digt zij iedereen uit om zijn of haar 
mooiste foto in te sturen.
Het onderwerp is natuurlijk Natuur. 
Foto’s van dieren, weilanden, luch-
ten, polders en alles wat daarin leeft, 
groeit en bloeit, is van harte wel-
kom.
Een vakkundige jury zal alle inzen-

dingen beoordelen en een winnaar 
kiezen. De foto van de winnaar zal op 
de voorzijde van de kalender worden 
afgedrukt. Ook ontvangt de winnaar 
de hoofdprijs van 100 euro en een 
bijzonder blijvend aandenken. Uiter-
aard zijn er ook prijzen voor de num-
mers 2 en 3. Stuur de foto(s) vóór 1 
september 2009 naar Charlotte Smit, 
Demmerik 46a, 3645 EC Vinkeveen 
en vermeld duidelijk je naam, adres 
en telefoonnummer, zodat de jury 
contact kan opnemen. Ook wil de 
vereniging graag weten waar de foto 
is gemaakt zodat er een passend bij-
schrift kan worden geschreven. 

Nieuwe vestiging van 
Best Buy Bikes is
ronkend geopend
Mijdrecht - Het was voormalig 
grandprix coureur 500 cc Jurgen 
van de Goorbergh die met zijn spe-
ciale rallymotor over de rode loper 
en met veel motorlawaai het lint van 
de showroom doorbrak en daar-
mee de nieuwe ‘pits’ van BBB aan 
de Handelsweg 2b offi cieel voor 
geopend verklaarde. De motor- en 
scooterzaak van Ed Heining die sa-
men met het enthousiaste verkoop- 
en onderhoudsteam onder leiding 
van Frans Diepgrond een succes-
volle periode doormaakt, kende met 
het fraaie (motor)weer vervolgens 
veel toeloop van talrijke klanten van 
binnen en buiten De Ronde Venen. 
Zij kwamen nieuwsgierig een kijkje 
nemen en lieten niet na Ed – en ook 
Frans - te feliciteren met hun nieu-
we vestiging. Tot voor kort was BBB 
te vinden aan de Constructieweg in 
het rijtje van de businessunits, maar 
daar groeide men na drie jaar aan-
wezigheid volop uit. Vlak na de ope-
ning memoreerde Ed Heining in 
vlotte bewoordingen de groei van 
het motorbedrijf gedurende de af-
gelopen jaren en vergat daarin ook 
niet zijn aanwezige ouders te be-
trekken waaraan hij veel te danken 
heeft. Ook zijn rechterhand Frans 
Diepgrond werd (terecht) in het 
zonnetje gezet evenals zijn echtge-
note die volgens Ed ‘de oorzaak er-
van is dat hij jaren geleden vanuit 
de autobranche in de motorsector 
terechtkwam’. Waar vroeger de au-
tomodellen van Nissan in het pand 
van Van der Helm te pronk werden 
gezet, staan nu fantastisch mooie 
en indrukwekkende motorfi etsen 
van wereldmerken hun opwachting 

te maken. Beneden is een ruimte 
waar talrijke scooters hun domici-
lie hebben gevonden, naast de goed 
geoutilleerde werkplaats. Natuur-
lijk trok ook coureur Jurgen van de 
Goorbergh de nodige aandacht van 
de talrijke nieuwsgierige bezoekers. 
Geregeld klom hij op zijn motor en 
nodigde daarbij een liefhebber uit 
om achter hem in het zadel plaats 
te nemen. Die moest hem wel goed 
vasthouden want Jurgen toverde de 
ene na de andere ‘wheely’ uit zijn 
truckendoos, om vervolgens tiental-
len meters op het achterwiel over de 
Handelsweg te scheuren, het gas-
hendel daarbij niet sparend. Dit tot 
groot plezier van de aanwezigen die 
zich bij dit feestelijke gebeuren het 
hapje en drankje goed lieten sma-
ken. Kortom, BBB had de openings-
activiteiten goed en gezellig geor-
ganiseerd. Saillant detail was dat 
meteen ook de eerste motor uit de 
nieuwe vestiging werd verkocht aan 
de heer Gerard Klein Holte uit Kor-
tenhoef. Hij kreeg onder applaus de 
sleutels overhandigd door Jurgen 
van de Goorbergh. Maar niet alleen 
het bestaande klantenbestand van 
BBB gaf blijk van zijn belangstel-
ling. Ook waren er fl ink wat ‘onbe-
kende’ bezoekers die nieuwsgierig 
een kijkje kwamen nemen. 

Misschien nieuwe klanten voor Ed 
en zijn team nu wellicht de tweede 
auto te duur wordt en er wordt om-
gezien naar een (goedkopere) mo-
tor of scooter… Dan is men bij BBB 
aan het juiste adres. Eerst de web-
site raadplegen is natuurlijk ook een 
optie:  www.bestbuybikes.nl.

Op zoek naar voorouders
Regio - De belangstelling voor de 
genealogische dagen welke door de 
Historische Vereniging “De Proos-
dijlanden”  recentelijk werden ge-
organiseerd, bleken zo succesvol, 
dat naar aanleiding hiervan beslo-
ten werd binnen de vereniging een 
eigen werkgroep samen te stellen. 
Met als doelstelling een luisterend 
oor te willen bieden of zo nodig een 
helpende hand te kunnen reiken 
aan beginners, maar ook aan hen 
die zich al bezig houden met genea-
logie, over het algemeen aangeduid 
met Stamboom onderzoek.
Een tweede kennismaking daar-
toe zal plaats gaan vinden op za-
terdag 25 april a.s. om 14.00 uur, in 
het Hervormd Verenigingsgebouw 
aan de Herenweg 207 in Vinkeveen 
en waarvoor de historische vereni-
ging iedereen, lid of geen lid, gaar-
ne uit wil nodigen. Als spreker is 
uitgenodigd de heer Drs. R.J.F. van 
Drie, hoofd publieksdiensten en plv. 
directeur van het Centraal Bureau 
voor Genealogie. Thema voor dit sa-
menzijn zal zijn, om met behulp van 
een Powerpoint presentatie, u te 
wijzen op het gebruik van bronnen 
en/of mogelijkheden aan te reiken. 
Na de pauze is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om uw vorderingen 

in de zoektocht naar uw voorouders, 
met het invullen van een vragen-
lijst, dit met leden van de genealo-
giegroep te delen. Hiermee maakt u 
het voor de vereniging mogelijk in-
zage te krijgen in wensen en ver-
langens die bij u leven. Het zou te-
vens een begin kunnen zijn van een 
digitale “Stamboek-Namen bank”, 
die later dit jaar op de website van 
de vereniging is te raadplegen. Op 
dit moment hebben reeds tiental-
len stamboomvorsers hun inspan-
ningen bij de vereniging achterge-
laten en is het niet uitgesloten dat 
het bij u al zo lang ontbrekende fa-
milielid reeds eerder werd terugge-
vonden. Maar het zou ook best mo-
gelijk kunnen zijn dat u deze zoek-
tocht naar uw voorouders inmiddels 
heeft afgesloten, verspreid of mis-
schien wel uitgegeven, máár dat dit 
nog niet bekend is bij de vereniging. 
Ook dat zouden zij zeer op prijs stel-
len wanneer u dit aan hen kenbaar 
zou willen maken.

Tenslotte wil Historische vereniging 
“De Proosdjjlanden” eenieder wijzen 
op haar inspanningen hiertoe op de 
website:  
www.proosdijlanden.nl (genealogie) 
of per e-mail: 
info@proosdijlanden.nl
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‘Wilnisse Rommelmarkt 
komt eraan...’
Wilnis - Nog ruim een week en 
dan is het zover. Zaterdag 2 mei a.s. 
wordt de 35e Wilnisse Rommelmarkt 
gehouden. Net zoals vorige jaren zal 
dit evenement plaatsvinden op het 
kerkplein bij de Hervormde Kerk van 
Wilnis langs de N212. De opbrengst 
van de rommelmarkt is geheel be-
stemd voor het project ‘Get a Life’ 
van het INF voor het Green Pastu-
res  Leprosy & Rehabilitation Cen-
tre in Pokhara in Nepal. De mede-
werkers in dit ziekenhuis verlenen 
zorg aan iedereen die als patiënt 
binnenkomt en dat in een erg arm 
land als Nepal. Ze zijn vooral gespe-
cialiseerd in het behandelen van Le-
pra-patiënten.
Maar voordat er een rommelmarkt 

gehouden kan worden moeten er 
eerst spullen zijn om te verkopen. 

Wie heeft nog spulletjes?
De jongeren van de Hervormde Ge-
meente Wilnis zijn al een aantal we-
ken druk met het ophalen en sorte-
ren van de spullen. Er zijn alleen nog 
niet genoeg spullen.
De jongeren halen elke dinsdag-
avond in heel De Ronde Venen spul-
len op die u niet meer nodig hebt.
Meld uw spullen aan via  
www.rommelmarktwilnis.nl of via 
tel. 06-13285326.
Al uw nog mooie spullen zijn bruik-
baar. Daarnaast bent u op 2 mei van 
harte welkom om dit jaarlijkse feest 
mee te vieren.

Techniekexcursies in volle 
gang vanuit de openbare 
basisschool Willespoort
Wilnis - Al sinds 3 jaar lang vinden 
er in het voorjaar vanuit OBS Willes-
poort allerlei excursies naar techni-
sche bedrijven plaats. Ook worden 
er  in het bijzonder in deze periode 
diverse gastsprekers de basisschool 
binnengehaald om de kinderen op 
een zo’n breed mogelijke manier 
beroepsgericht te laten kennisma-
ken met allerlei facetten van tech-
niek in onze maatschappij. Zo heeft  
bijvoorbeeld Huug de Vos, vanuit 
zijn elektrobedrijf in Mijdrecht, vo-
rige week een bijzonder boeiende 
presentatie gehouden voor groep 
7. De kinderen waren betrokken  
en enthousiast  en weten nu  bij-
voorbeeld ook dat ieder meetkast-
je in het weiland op maat gemaakt 
is. Afgelopen vrijdag 17 april bracht 
groep 8 een bezoek aan Drukke-
rij Verweij. De kinderen hadden van 
tevoren de door hen zelfgemaak-
te prentenboekjes digitaal bij de 
Drukker aangeleverd. Na een harte-
lijk welkom met limonade kregen de 
kinderen een proefdruk te zien van 
hun boekjes en konden ze als wa-
re klanten bekijken of er nog wijzi-
gingen aangebracht moesten wor-
den. Nadat er inderdaad een paar 
wijzigingen van plaatjes bij teksten 

hadden plaatsgevonden kregen de 
kinderen een stukje voorgeschiede-
nis van het bedrijf te horen en wer-
den ze op de hoogte gebracht van 
de werking van de machines. Na af-
loop mochten de kinderen ook nog 
vragen stellen. Als klapper op de 
vuurpijl kregen ze allen de zelfge-
maakte prentenboekjes in ringband 
mee naar huis evenals een gewel-
dig grote sticker! Het was een ge-
slaagde dag!
OBS Willespoort wil alle gastspre-
kers en bedrijven die op deze wijze 
hun maatschappelijke betrokken-
heid tonen/toonden hartelijk bedan-
ken. Op dit moment in het bijzonder 
de heer P. Kerssemakers van Druk-
kerij Verweij, die dit jaar het druk-
werk aan de basisschool heeft ge-
schonken.
Voorts zal halverwege mei  voor de 
derde keer een “Boys- and girlsday” 
op het gebied van techniek gehou-
den worden en zullen de groepen 7 
en 8 ook nog naar diverse Science 
Centra als het Nemo en Space Ex-
po gaan. Kortom: een breed scala 
aan technische wetenswaardighe-
den en  indrukken die het werken in 
de technische branche laagdrempe-
liger kunnen maken!

Straks een kleurrijke berm 
dankzij de Veenmollen
Wilnis - Een stukje van de berm 
naast de N212 ter hoogte van de 
Algemene Begraafplaats in Wilnis 
was afgelopen zaterdag het toneel 
van een ‘natuurlijke’ inspanning die 
werd geleverd door een twintigtal 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Zij ma-
ken deel uit van de Jeugdclub ‘De 
Veenmollen’ van het IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn, de lokale Ver-
eniging voor Natuur- en Milieuedu-
catie. De kinderen, verenigd in hun 
club, zijn afkomstig van de verschil-
lende basisscholen in de regio. Zij 
waren op deze prachtige lentezater-
dag met hun begeleid(st)ers geto-
gen naar de bermkant naast de inrit 
van het parkeerterrein bij de Alge-
mene Begraafplaats om daar bloem-
bedden te maken waarin zaad van 
wilde bloemsoorten werd gezaaid. 
Dat moet mettertijd een keur van 
bloeiende wilde bloemen opleveren 
in de berm hetgeen het aanzien on-
tegenzeggelijk zal verhogen. Nu is 
het alleen maar gras. Enkele kinde-
ren hadden hun vader meegenomen 
aangezien er ook ‘afgeplagd’ moest 
worden (graspollen verwijderen tot 
een spadiepte) wat een zwaar werk 
is. Het realiseren van een kleurrij-
ke berm is onderdeel van een pro-
gramma dat per schooljaar bestaat 
uit tien activiteiten die met de na-
tuur te maken hebben. Daar beho-
ren bijvoorbeeld ook bij het knotten 
van wilgen, het bezoeken van bij-
zondere tuinen, roeien door het na-
tuurgebied Botshol, een speurtocht 
naar roofvogels en uilen, het kijken 
bij een biologische boerderij en der-
gelijke. Dit keer stond het ‘aankle-
den’ van een berm op het program-
ma. Overigens is het de bedoeling 
meer bermen in De Ronde Venen, 
voor zover die zich daarvoor lenen 
en als de gemeente toestemming 
geeft, wat op te fleuren.

Aan het werk
Zaterdagmiddag was het twee uur-
tjes ‘werken geblazen’ door kinde-
ren en vaders met als coördinator 
van de jeugdgroep Chiel Bakkeren 
van de lokale IVN die samen met 
Corrie van Asselen, Lia Rademaker 
en Eveline van Gerrevink deze ac-
tiviteiten (veelal) begeleiden. Een 

ander afgewisseld met rustpauzes 
voor een hapje en een drankje om 
het nuttige met het aangename te 
verenigen. Chiel Bakkeren legde in 
korte bewoordingen aan kinderen 
en ouders uit waar het om ging, wat 
voor bloemen het betrof en deelde 
ten slotte het werk in. De kinderen 
werden in vier groepen opgedeeld 
om te helpen bij het spitten, het in-
zaaien, de slootkanten ruimen en 
zwerfvuil verwijderen. Elke twintig 
minuten vond er een wisseling van 
het werk plaats. Vanzelfsprekend 
deden de vaders zoveel mogelijk het 
zware werk. Zo moesten er bijvoor-
beeld stroken gras uit een gemar-
keerd bed van ongeveer 6 x 5 meter 
verwijderd worden om ‘arme grond’ 
te krijgen waarin zich bijzonde-
re bloemsoorten kunnen ontwikke-
len. Het was toen al een vrolijk ge-
zicht de jeugd op die manier aan het 
werk te zien, iets wat zij enthousi-
ast en met volle overgave deden. De 
kinderen kunnen zich per schooljaar 
als lid opgeven bij de jeugdgroep 
van IVN. Wie daarover meer wil we-
ten kan het beste de website bezoe-
ken die veel informatie biedt:  www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn. Ver-
volgens klikken op ‘jeugd’ in de 
tekstpagina.

De Jeugdclub Veenmollen is zo ge-
noemd naar het insect de ‘veen-
mol’, een groot soort kever die in de 
grond leeft en daar erg actief is. De 
IVN Vereniging voor Natuur- en Mi-
lieueducatie is een vrijwilligersor-
ganisatie die bestaat uit 174 lokale 
IVN-afdelingen met zo’n 18.000 le-
den verspreid over heel Nederland. 
Daaronder ook in De Ronde Venen 
samen met Uithoorn. IVN-vrijwilli-
gers zijn regelmatig betrokken bij 
gemeentelijk overleg over natuur-
onderwerpen. Daarnaast verzor-
gen zij natuurlessen en excursies 
voor het basisonderwijs. IVN draagt 
bij aan een duurzame samenleving 
door mensen te betrekken bij na-
tuur, milieu, landschap en leefom-
geving. In De Ronde Venen wordt 
nauw samengewerkt met het NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan in Wilnis (achter het 
dorpshuis De Willisstee).

Man uit Uithoorn wint 
50.000 euro met Kraslot
Uithoorn - Een man uit Uithoorn 
heeft met het Kraslot 7 Klapper de 
hoofdprijs van 50.000 euro netto ge-
wonnen. De man koopt elke zater-
dag een tweetal Krasloten en deze 
keer had hij de hoofdprijs beet.
“Ik had een gratis Kraslot gewon-
nen en daarmee heb ik dit Kraslot 
gekocht. Die bleek dus goed te zijn 
voor 50.000 euro”, aldus de gelukki-
ge winnaar die net een nieuwe au-
to had gekocht en een vakantie ge-

boekt. “Het prijzengeld komt pre-
cies op het goede moment, hiermee 
kunnen we die rekeningen mooi be-
talen!”

Het Kraslot werd verkocht bij Prime-
ra de Jong aan het Zijdelwaardplein 
in Uithoorn. Om te vieren dat daar 
een grote prijs is gevallen, deelt 
Krasloten aanstaande vrijdag 24 
april om 13.00 uur taart uit aan al-
le bezoekers van de winkel.

Basisschoolkinderen leven mee met 
poppentheater
De Hint geeft voorstelling 
over pesten
Uithoorn - De werkgroep Kunst 
en Educatie van Kunstencentrum 
De Hint organiseert jaarlijks voor-
stellingen voor basisscholen in het 
kader van ‘Kom in de Tent’. Afgelo-
pen week werden daarom ruim dui-
zend schoolkinderen van de tien ba-
sisscholen in Uithoorn uitgenodigd 
voor een voorstelling van poppen-
theater De Kleine Zon. In een tent 
voor De Hint op de locatie aan de 
Prinses Christinalaan in Uithoorn 
leefden kinderen uit groep 3 en 4 
luidkeels mee met de voorstelling 
‘Pesten, over en uit!’. 
Woensdagochtend mogen de leer-
lingen van Basisschool De Regen-
boog de tent voor De Hint in. Lang 
hebben ze daar niet voor hoeven lo-
pen, want de basisschoolkinderen 
zijn de buren van De Hint aan de 
Prinses Christinalaan. De kinderen 
krijgen bij binnenkomst als opwar-
mertje een ‘Tante in Marokko’ te ho-
ren van poppenspeelster Frouke van 
Zomeren, die daarvoor haar accor-
deon heeft gepakt. De kinderen zin-
gen meteen hard ‘Hiephoi!’ mee. Als 
ook het applaus is geoefend, is het 
publiek klaar voor de voorstelling en 
kruipt de poppenspeelster achter 
haar poppenkast. 

Tuttie Fruttie
De voorstelling die zij speelt gaat 
over pesten. Het is een bekend on-
derwerp voor de bijna honderd kin-

deren in de tent, want op de vraag 
of ze wel eens gepest zijn steken 
ze bijna allemaal hun vinger in de 
lucht. Het aantal vingers dat om-
hoogschiet lijkt wat veel, maar in-
leven in het thema kunnen ze zich 
allemaal. Het meisje Tuttie Fruttie 
wordt in het verhaal gepest om haar 
naam. De pestkop Blooker, die er 
met zijn vierkante rode poppenkop 
extra dreigend uitziet, pakt haar bal 
af en laat haar niet meespelen met 
een potje voetbal. Ook drie meelo-
pers krijgt hij zover dat ze meedoen 
met pesten. 
De poppen zijn voor de kinderen net 
leeftijdsgenoten, want ze gaan he-
lemaal op in het verhaal over Tuttie 
Fruttie. ‘Ze zijn echt niet lief voor dat 
meisje’, zegt een meisje in de tent 
met zachte stem. De kinderen hel-
pen de poppen graag een hand-
je met een oorverdovend ‘Jaaaaaa!’ 
en ‘Neeeee!’ of door drukgebarend 
‘Daaaaar!’ te roepen om iets aan te 
wijzen in de kleine poppenkast. 

Geoefend applaus
Met behulp van de kinderen loopt 
het verhaal goed af. Het gepeste 
meisje krijgt steun van Grote Broer, 
een grote pop met een uitschuifnek 
die de kinderen hard doet schate-
ren. Hij leert de kinderen dat je pes-
ten niet stopt met schoppen, maar 
door te praten. De drie meelopers 
keren uiteindelijk hun rug naar de 
pestkop. En dan blijft Blooker de 
pester zielig over zonder vrienden. 
Als hij zijn slachtoffer smeekt om 
vrienden te worden vergeeft Tuttie 
Fruttie hem dan toch. Eind goed al 
goed. De kinderen zingen ‘Olé, Olé, 
Olé’ en geven zoals geoefend een 
hard applaus. Na wat drinken en 
wat lekkers gaan de kinderen met 
een wijze les op zak weer terug naar 
de klas. 

Goed gehoord: Oorwerk 
Uithoorn is nu officieel 
geopend!
Uithoorn - Hoewel auditief ge-
handicapten (mensen met een ge-
hoorverlies) vanaf 1 april jl. al de 
weg naar Oorwerk Uithoorn aan de 
Schans 2 hebben gevonden, werd 
deze nieuwste vestiging zaterdag 
18 april officieel en welluidend ge-
opend. Welluidend, want de City 
Guards Highlanders Alkmaar, aan-
gevuld met leden van de First Haar-
lem Pipeband – samen een kleur-
rijke Schotse Fanfare – brachten 
twee uur lang al marcherend in de 
buurt van het Winkelcentrum Am-
stelplein, de Schans en in de Dorps-
straat een aantal vrolijke deuntjes 
op de doedelzak ten gehore. Dat 
trok veel publiek en dat was ook de 
bedoeling van Oorwerk dat de Fan-
fare had ingehuurd om de opening 
van de nieuwe zaak luister bij te zet-
ten. Van verre waren de doedelzak-
tonen al hoorbaar, symboliek waar-
voor Oorwerk Uithoorn in het leven 
is geroepen. Namelijk dat iedereen, 
ook mensen met een gehoorstoor-
nis, de (meeste) tonen goed moe-
ten kunnen horen. Bij de laatste 
groep met behulp van een hoortoe-
stel op maat. Want dat is de kern-
activiteit van deze nieuwe zaak. Na-
melijk zorgen dat mensen met ge-
hoorverlies weer (grotendeels) ge-
luiden kunnen waarnemen die ze 
kunnen gebruiken voor het volgen 
van gesprekken, om zich te amuse-
ren en – heel belangrijk – die waar-
schuwingssignalen inhouden (ver-
keer!). De opening vond plaats aan 
de vooravond van ‘De Week van 

het Oor, waarbij tot zaterdag 25 
april aandacht wordt gevraagd voor 
mensen met een hoorstoornis. Oor-
werk Uithoorn heeft voor nagenoeg 
elke hoorhandicap een passende 
oplossing. Bij Oorwerk treft u gedi-
plomeerde en gecertificeerde audi-
ciens aan die ‘gehoor op maat’ aan-
bieden met een ruime keuze aan A-
merken hoortoestellen. Oormerk is 
de vierde vestiging onder die naam 
in West-Nederland. Eerder werden 
speciaalzaken op dit gebied geves-
tigd in Amstelveen, Bergen en Bloe-
mendaal. In Uithoorn is dit dé spe-
ciaalzaak in de regio waar gebrui-
kers van hoortoestellen ook vanuit 
Aalsmeer en De Ronde Venen te-
recht kunnen voor hooradviezen, 
hoortesten, hoortoestellen, gehoor-
bescherming, maar ook slaap- en 
zwemdoppen, ringleidingen, wek- 
en waarschuwingssystemen, luis-
ter- en communicatiesystemen etc, 
etc. Gebruikers en degenen die voor 
service naar de audicien wilden 
moesten daarvoor veelal naar Am-
stelveen en/of verder. Nu kan men 
dicht bij huis terecht. Veel informatie 
ziet en leest u op de website: www.
oorwerk.nl.

Wat wil men bereiken?
“Inmiddels hebben we al veel posi-
tieve reacties gehad op onze ves-
tiging in Uithoorn, want hier was 
voor mensen met een gehoorstoor-
nis niks. Wat ons onderscheidt van 
auditieve ketens is dat wij niet ge-
bonden zijn aan merken. Bij ons kan 

iedere auditief gehandicapte een 
hoortoestel op maat aangemeten 
krijgen van alle A-merken, van bud-
get tot topapparatuur. Voor elk ge-
hoorprobleem hebben we een op-
lossing,” vertelt audicien Martijn 
Straatman die de scepter zwaait 
bij Oorwerk Uithoorn. Een specia-
list pur sang die net als zijn colle-
ga’s weet waar hij over praat. “Het 
belangrijkste voor iemand met ge-
hoorverlies is ‘wat wil hij of zij be-
reiken en wat heeft men daar voor 
over?’ Alle zorgverzekeraars waar-
mee wij contracten hebben afge-
sloten vergoeden via de AWBZ een 
(basis)hoortoestel. Als men genoe-
gen neemt met een toestel waar-
mee men gesprekken tussen twee 
mensen onder elkaar goed kan ho-
ren, de TV (redelijk) kan volgen en 
naar een radioprogramma kan luis-
teren, is daar doorgaans niets mis 
mee, mits de afstelling optimaal is. 
Heel wat anders wordt dat als men 
ook in gezelschap gesprekken wil 
volgen (verjaardagen, vergaderin-
gen, bijeenkomsten), naar een mu-
sical gaat of vaak concerten be-
zoekt. Als men dan ook nog in het 
verkeer de geluidsrichting van een 
signaal wil bepalen (veiligheid), stelt 
dat veel hogere eisen aan een hoor-
toestel of hoortoestellen als men 
aan beide oren een hoorhandicap 
heeft. Dat vergt geavanceerde hoor-
toestellen met de juiste afstelling 
voor het toonhoogtebereik en rich-
tinggevoeligheid. Daar hangt van-
zelfsprekend een (ander) prijskaart-

je aan en komt bovendien de eigen 
bijdrage om de hoek kijken. Natuur-
lijk kunnen we voor het technische 
deel allerlei oplossingen aandragen. 
Juist omdat we niet merkgebonden 
zijn is er veel ruimere keus. Daar-
naast bieden wij onze klanten een 
proeftijd om de aangemeten hoor-
toestellen eerst eens een paar we-
ken te gebruiken en uit te proberen. 
Wij gaan op voorhand uit van de 
meest prettige oplossing voor een 
optimaal gehoor. Daarbij maken we 
gebruik van wat er nog aan gehoor-
capaciteit beschikbaar is. Wat we 
daarbij altijd doen is naar de juiste 
balans in het gehoor zoeken. Ech-
ter bij mensen die stokdoof blijken 
te zijn kan zelfs het beste en duur-
ste toestel helaas geen soelaas bie-
den.”

Overstapservice
Bij Oorwerk Uithoorn kunnen ook 
gebruikers van hoortoestellen te-
recht die zij bij andere audiciens 
aangemeten hebben gekregen. Ge-
bruikers van een hoortoestel heb-
ben vrijwel altijd een contract voor 
nazorg en service van 5 jaar. Om de 
drempel weg te nemen biedt Oor-
werk een gratis overstapservice 
voor een jaar aan, zodat men dich-

terbij huis terecht kan. Als er dus 
iets stuk gaat, opnieuw ingeregeld 
moet worden of vervangen, wordt 
dat kosteloos uitgevoerd. Oorwerk 
heeft goede contacten met KNO-
artsen en audiologen. Alle A-mer-
ken hoortoestellen genieten we-
reldwijde service. Handig als men 
op vakantie is in een ander land. Bij 
Oorwerk kan iedereen die vermoed 
dat zijn gehoor achteruit gaat, een 
hoortest doen. Dat wordt op dezelf-
de manier uitgevoerd als in het zie-
kenhuis. Ook voor een second opi-
nion en het meten van hoortoestel-
len of die op de juiste manier (voor 
de betreffende persoon) functione-
ren is men hier aan het juiste adres. 
Het maakt daarbij niet uit of het ap-
paraatje van een andere aanbieder 
is. Alle hoortoestellen worden te-
genwoordig met bijbehorende soft-
ware per computer digitaal afgere-
geld. Bij mensen die aan huis ge-
bonden zijn komt de audicien van 
Oorwerk op verzoek thuis langs 
voor advies of het aanmeten van 
een hoortoestel.

Doe er wat aan!
Straatman: “In Nederland zijn 1,8 
miljoen slechthorenden waarvan 
500.000 een hoortoestel hebben. De 

rest doet er niets aan omdat wordt 
gesuggereerd dat zo’n ding toch 
niet helpt op verjaardagen… Maar 
die heb je niet elke dag! En som-
mige toestellen zijn daarvoor ook 
niet geschikt! Beter is na constate-
ring van hoorverlies dit zo snel mo-
gelijk te compenseren om het stuk-
je hersenen dat de geluiden ‘ver-
taalt’ actief te houden. De hoor-
toestellen zijn tegenwoordig zo ge-
avanceerd en klein dat die nauwe-
lijks waarneembaar zijn. Bovendien 
worden de kosten vergoed, dus men 
doet zichzelf te kort als je er geen 
werk van maakt. Uit onderzoek is 
gebleken dan één op de acht in-
woners van Uithoorn en omstreken 
last heeft van een verminderd ge-
hoor. Die mensen wil ik toch advi-
seren daar wat aan te doen voordat 
het erger wordt. Wij koppelen daar-
aan vast dat we met iemand die een 
hoortoestel nodig heeft graag op 
één lijn willen zitten: Wat wil hij of 
zij ermee bereiken voor de prijs die 
ervoor wordt betaald?”
Bij Oorwerk Uithoorn aan de Schans 
2 kan men van maandag tot en met 
vrijdag terecht van 10.00 tot 18.00 
uur. Voor vragen of het maken 
van een afspraak belt u met 0297-
520100.

Inbraak woning Brunel
Uithoorn - Twee inbrekers heb-
ben woensdagmorgen 15 april rond 
halfvijf toegeslagen in een woning 
aan de Brunel. 
De bewoners hoorden gerommel 
op de benedenverdieping en za-

gen vervolgens twee kleine perso-
nen wegrennen.
Ze zijn binnengekomen door ver-
breking van de voordeur. De daders 
namen onder andere een digitale 
camera mee.

Antennediefstallen Zijdelwaard
Uithoorn - De politie in Uithoorn 
heeft acht aangiften van diefstal 
van auto-antennes ontvangen. De-
ze werden afgelopen week gestolen 
(vooral) in Zijdelwaard. 

Mensen die informatie hebben over 

iemand, die loopt te pronken over 
zijn nieuwe verzameling wordt ver-
zocht contact op te nemen met het 
wijkteam Uithoorn via telefoonnum-
mer 0900-8844. Ook is het mogelijk 
om anoniem een melding te doen 
via Bel M: 0800-7000

Nieuw bij Vita Welzijn: 
Cursus vitaal bewegen!
Uithoorn - Vita welzijn en advies 
starten de cursussen Vitaal Bewe-
gen voor heren en Vitaal bewegen 
voor dames in de wijk Legmeer. 

Vitaal Bewegen voor heren 55+
Bij voldoende animo start er op 
maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 
uur een groep voor heren (55+). In 
de les is aandacht voor conditie, ba-
lans, sport en spel.
Inhoud van de les is mede afhanke-
lijk van de wensen van de groep.

Vitaal Bewegen voor dames 55+

Bij voldoende animo start er te-
vens op maandagmiddag van 14.00 
tot 15.00 uur een groep voor dames 
(55+). In deze les is er naast condi-
tie, balans, sport en spel ook aan-
dacht voor lichaamswerk. Inhoud 
van de les is mede afhankelijk van 
de wensen van de groep.
Kosten: tot juni 10,- euro; locatie (tij-
delijk): zaal Café Legmeer, Legmeer-
plein 2, Uithoorn; contact: heeft u in-
teresse in één van de bewegingsles-
sen, neemt u dan contact op met Ju-
dith Smeenk telefoon 0297-532327, 
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Kinderen helpen Kinderen 
feest Hoflandschool

Kleurrijk India - vrijdag 17 april

Mijdrecht - Vrijdagavond 
17 april was het dan echt 
zover! De jaarlijkse feest-
avond van de Hofl and-
school! Er waren verschil-
lende activiteiten voor jong 
en oud en ook waren er 
weer prachtige prijzen te 
winnen bij de bingo en het 
rad van fortuin. 
De opbrengst van de avond 

gaat voor het grootste deel 
naar het huis “Asha Jyothi” 
in Vijayawada. Dit is een 
project van Stichting Derde 
Wereld Hulp (www.sdwh.
nl). Het huis wordt geleid 
door een Indiaas echt-
paar en samen met hulp 
van locale medewerkers 
verzorgen zij de gehan-
dicapte kinderen. Met de 

opbrengst van het school-
feest wil de Hofl andschool 
bijdragen aan de aanschaf 
van een koe en tafeltjes en 
stoeltjes. 
De exacte opbrengst is 
nog niet bekend, maar de 
school kan wel alvast ver-
klappen dat de koeien en 
tafeltjes en stoeltjes er 
gaan komen. 



 Vinke 
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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

 

Ja! Ja! Voorjaarskriebels
Zo is er niets en zo staat 
alles tegelijk in bloei. 
Heeft het twee weken 
geduurd? Daar zit je 
dan de hele winter naar 

uit te kijken. Alles brult de grond uit. Je hebt 
nauwelijks de tijd om alle pracht te gaan bekijken. 
De kasteeltuinen, de bollen, de Betuwe. Door de 
lange winter komt alles in een veel te korte tijd uit 
de knoppen en uit de grond. Gelukkig krijgen wij 
nog de mooie weidebermen met het gele koolzaad, 
dat is er al, en het witte fluitekruid (groeit 30 cm. 
per dag). Zo is er niets en in drie/vier dagen staat 
het er een meter hoog. Wonderen der natuur. Mooi 
hè?. Mijn arme duifje kan geen partner vinden. 
Jammer toch weer. Zij is niet bang en roept af en 
toe. Maar hij durft niet. Of is het andersom? Lief 
begin. Ja! Ja! Kraaien hebben wij hier genoeg in 
het dorp. Ja! Ja! Het gerommel van de boordevolle 
containers klinkt alweer vroeg in de straat. Het is 
voorjaar. De opruimkriebels gaan door de lijven 
van de mensen. Het is voorjaar. Ja! Ja! De winkels 
komen met allerlei voorjaarsaanbiedingen. Aldi is 
verhuisd naar Adelhof. Goed of niet goed? Is dat 
beleid van de gemeente? Ja! Ja! Is dat het beleid 
van de gemeente om Adelhof om zeep te helpen 
of heeft de gemeente geen beleid in deze zaken. 
Het parkeren bij Adelhof is een grote ramp. Het 
was al een ramp en nu Aldi erbij gekomen is, 
is die ramp nog groter. Ja! Ja! Er zijn ook niet 
genoeg parkeerplaatsen voor gehandicapten. De 
anderhalve plaats die er nu beschikbaar is, is lang 
niet voldoende om in de behoefte te voorzien. Is 
dat beleid? Is dat het beleid van onze gemeente? 
Is dat het beleid voor gehandicapten en 
mindervaliden van onze B&W. Is dat het beleid van 
onze Raad. Weer die lastige gehandicapten. Ja! Ja! 
Wat moet je er mee. Waarom denken ze nu eens 
niet door? Of is hun idee “Maak geen behoorlijke 
parkeervoorzieningen voor die groep dan moeten 
ze wel naar AH. Hoe zit het parkeerbeleid van 
onze gemeente in elkaar? Adelhof heeft nu in 
ieder geval te weinig parkeerruimte. Dat betekent 
het einde voor Aldi en Lidl en de bakker, en de 
dierenspeciaalzaak en modezaak en de visboer en 
de kapper, enz. De gemeente wilde Adelhof toch 
al weg hebben. Toch? Ja! Ja! Gemeentelijk beleid. 
Straks, over een paar jaar dan zijn de meeste 
winkels op het industrieterrein. Er komt alvast 
weer een fietsenzaak bij op het industrieterrein 
in Mijdrecht. Wat/Wie is de volgende. Hoe moet 
de gemeente die ontwikkeling tegenhouden? 
Er is een groot voordeel aan als de winkels 

naar het industrieterrein gaan, dan hoef je 
ook geen parkeergarage te bouwen onder het 
Haitsmaplein. Ja! Ja! Dat is een groot voordeel. 
Ja! Ja! Het is weer eens idioot druk voor de 
gemeenteraad. De ene maand is er niets te doen 
en de andere maand staan er zoveel moeilijke 
onderwerpen op de agenda dat er nauwelijks tijd 
is om de zaken te overdenken en te beoordelen 
en te bespreken met de fractie of de achterban 
(wij dus) en nauwelijks tijd is om de zaken op 
papier te zetten. Wordt dat bewust gedaan door 
B&W. Wordt dat bewust zo door B&W uitgekiend 
om zo min mogelijk bezwaren of wijzigingen ter 
verbetering van hun ideeën te krijgen? Ja! Ja! 
Kunnen wij ze vertrouwen? Op maandagavond 
20 april dikke volle agenda’s met belangrijke 
onderwerpen. Zoals het Haitsmaplein/hof en het 
Molenhof en tegelijk ook de lintbebouwing (de 
inkt van het bestemmingsplan is net droog en 
dan begint het gedonder alweer). Dan moeten er 
weer uitzonderingen gemaakt worden, waardoor 
de wegen nog dichter bebouwd worden en 
ons landschap steeds verder wordt aangetast 
en dan ook nog de mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een discotheek. Ja! Ja! Net 
of wij geen gedonder genoeg hebben met de 
opgroeiende jeugd. Ja! Ja! Zoiets trekt jeugd aan 
uit de omliggende grote steden. Anders is het 
niet lonend te maken. Ja! Ja! Een brok ellende. 
Vier brutale overvallen in een weekeind. Hoe 
meer jeugd van buiten aangetrokken wordt 
hoe meer gedonder er komt. Dan moet het 
politiekorps zeker uitgebreid worden en wie 
moeten dat weer betalen? Onze raad heeft het 
alleen maar over de parkeerplaatsen Ja! Ja! 
Maar wij burgers! Ja mensen. Wij moeten weer 
betalen voor het opruimen van de rotzooi die 
door de lieve jeugd gemaakt wordt. Ja! Ja! Ik kan 
mij trouwens goed voorstellen dat hardwerkende 
Marokkanen er behoorlijk de pest in hebben dat 
hun nakomelingen er zo’n bende van maken en 
daardoor een partij als PVV de kans geeft om te 
groeien en ons politieke stelsel aan te tasten. Ja! 
Ja!. Waarom geven die partijen hun ideeën over 
die belangrijke onderwerpen niet eerder aan 
de krant door, zodat wij er eerder kennis van 
kunnen nemen en er waarschijnlijk ook veel meer 
belangstelling is voor de rondetafelgesprekken 
en de raadsvergaderingen. Ja! Ja! 
Mensen geniet van het voorjaar. Ga wandelen. 
Wij wonen nu nog in een mooie omgeving

John B. Grootegoed   

Pak ‘m beet, 150 mensen waren afgelopen za-
terdag afgekomen op de voorstelling die Mi-
scha Wertheim in de Mijdrechtse Meijert gaf. 
Hij was te gast bij de stichting Cultura die zich 
doorgaans profileert als de brenger van de ech-
te cultuur naar onze dorpen. Geheel onwetend 
van de kwaliteiten die dit onmens in zich her-
bergt nam ik als gast van Cultura plaats en wel 
op de voorste rij. Eerlijk is eerlijk, vanaf het eer-
ste moment was duidelijk dat deze figuur er op 
uit was de voornamelijk gehandicapte mens te 
schofferen. Ook zieke mensen zijn bij voorkeur 
het mikpunt van de “grappen”van deze drol. Zo 
de scène van de man die aan de beademing ligt, 
uiteindelijk dood gaat en dit wordt ingeluid door 
een mobiele beller en een dame die haar bo-
vengebit eruit lacht van de dolle pret.

Stuitend is het vervolg waarin de grapdrol aan-
geeft dat zijn vriendin en hijzelf de innige wens 
koesteren een mongooltje op de wereld te zet-
ten. Met name het ‘tje’ krijgt extra aandacht en 
de teleurstelling als steeds meer duidelijk wordt 
dat  na onderzoek blijkt dat het zo gewenste ex-
tra chromosoompje er niet blijkt te zijn. 
Als vader van een mongool ben ik opgestapt 
en heb de drol duidelijk gemaakt dat grappen 
moeten kunnen maar dat deze voorstelling ui-
termate walgelijk is. Ik was woedend, temeer 

daar ik de beademing op de intensive care zelf, 
maar meer mijn familie, aan den lijve heb mo-
gen ervaren. Bij het verlaten van de zaal heb ik 
de grapjas nog toegeroepen dat ik er nog een 
van 29 jaar jong in de aanbieding had. Het heeft 
hem niet weerhouden zijn volledig misplaatste 
grappen voort te zetten. Gaandeweg de voor-
stelling konden meerderen de moed opbrengen 
de zaal te verlaten. Een groepje lafaards bleef 
beschamend genoeg achter. Ook het voltallige 
bestuur van Cultura dat vooraf heeft geweten 
wat deze figuur uitkraamt. Na afloop, mijn han-
den jeukten, stond hij vergenoegd achterover-
leunend met een tweetal vertegenwoordigers 
uit zijn doelgroep te praten. De bos bloemen die 
hij van Cultura had gekregen in zijn handen.

Toen hij De Meijert verliet om huiswaarts te 
gaan heb ik hem vanuit het diepst van mijn hart 
een volwassen boom toegewenst, waar een 
klap hem de praktijk zou leren van de gehandi-
capte mens die niets anders meer rest dan zich 
in een luier vervuilen en kwijlend de dag door 
te brengen.
Het zou zijn grappen zo maar kunnen nuance-
ren, toch...?

Paul Bosman
Mijdrecht

Walgelijke door Cultura 
gesubsidieerde vertoning 

Al jaren ontvang ik op woensdagmiddag de Nieuwe 
Meerbode. Laat ik eerlijk wezen, ik kijk eerst de rouw-
advertenties en dan blader ik door naar de bladzij-
de van de ingezonden stukken. Misschien herkent u 
zich hierin, maar bij mij gaat dit al vele jaren zo. Iede-
re woensdag zie ik de krant volstaan met allerlei ver-
enigingsnieuws, berichtjes van juffen en meesters op 
school en uiteraard ook de gemeente komt aan de 
beurt. Soms wordt de regio opgeschrikt door een nare 
gebeurtenis. We hoeven maar te denken aan de dijk-
doorbraak in Wilnis of een brand. Zo is er ook in au-
gustus 2006 een ernstig auto-ongeval geweest.  Hierbij 
was 1 dode te betreuren en 3 zwaargewonden. Van de 
auto was niet veel meer over. In december 2007 is hier-
over een rechtszitting geweest, waar de Nieuwe Meer-
bode aandacht aan heeft besteed. De bestuurder die 
verantwoordelijk wordt geacht voor dit ongeval is in 
hoger beroep gegaan. De rechtzitting heeft op 20 fe-

bruari 2009 plaatsgevonden en de uitspraak was op 6 
maart jl. Hier kwam uit dat de straf juist zwaarder was 
geworden. Opnieuw is er protest aangetekend. Hij is in 
cassatie gedaan wat betekent dat de zaak naar de Ho-
ge Raad in Den Haag gaat.  Niets, maar dan niets heb 
ik hierover gelezen in de Nieuwe Meerbode. Ja, van de 
eerste rechtszaak, maar daarna was het stil. Jammer, 
want mijn inziens is dit wel degelijk nieuws.  Als ik op 
Petershotnews kijk zie ik wel een bericht en zelfs de fo-
to van het wrak wordt weer geplaatst. Het is toch niet 
zo dat hier niet meer over gesproken mag worden. U 
schrijft dat u zelf geen standpunt in neemt. Maar over 
zoiets belangrijks uit de regio niets vermelden is toch 
erg opmerkelijk
Er zijn toch vele mensen bij betrokken in onze regio.
 

Familie Veenhof uit Vinkeveen

Herinnert u zich dit nog!

Uithoorn - Vorige 
week stond de 75-
jarige magnolia “Ko-
bus” aan de Raad-
huislaan 18 weer 
prachtig te pronken 
met zijn 14 meter 
brede kruin. Hope-
lijk ziet de gemeente 
Uithoorn in, dat de-
ze unieke boom op 
zijn plek blijft bij de 
komende verande-
ringen (zie foto). Als 
u ook vindt dat deze 
boom gespaard moet 
blijven, mail dan s.v.p. 
naar bomenrietje@
telfort.nl

R.Dielen.
Uithoorn

Behoud van waardevolle bomen 

Uithoorn - Bij de re-
novatie van het Oran-
jepark in Uithoorn is de 
gemeente van plan de-
ze vijf prachtige Japanse 
sierkersen weg te halen.
Als ze niet gezond zijn. 
dan zouden ze nu niet zo 
mooi in bloei staan. 

Wilt u ook dat ze blijven 
staan?
Mail dan naar: 
bomenrietje@telfort.nl

R. Dielen
Uithoorn 

Prunus Oranjepark

Vinkeveen - “Het is stil” wordt de laatste weken veel-
vuldig tegen mij gezegd. Niet begrijpend, maar om 
eerlijk te zijn toch wel een beetje, zeg ik dan: “waar-
mee is het stil?” “Nou, met die supermarkt in het oude 
dorp van Vinkeveen. Daar schrijf jij toch al een aantal 
keren over in de Nieuwe Meerbode?” “Ja”, antwoord ik, 
“het is zeker stil.” Het ligt onder de rechter wordt er ge-
zegd (Trouwens dat is eigenlijk best een leuke beeld-
spraak. Als je het letterlijk neemt zie je een rechter in 
zijn zwarte toga, gezeten op een dossier genaamd ‘su-
permarkt in oude dorp van Vinkeveen’. Of misschien 
wel een rechter die het dossier al weken onder zijn 
kussen heeft liggen en nog steeds nadenkend is. Ga ik 
voor die supermarkt in het oude dorp van Vinkeveen of 
geef ik winkeliersvereniging Zuiderwaard gelijk). “Ja, 
het is stil”, antwoord ik nogmaals en wie zal de stilte 
verbreken. Ik weet het nog niet.

Eerbiedig
Soms is stilte best wel mooi of eerbiedig. Neem bij-
voorbeeld op 4 mei als we de doden van de Tweede  
Wereldoorlog herdenken. Of voor een voetbalwedstrijd 
als er een minuut stilte wordt gevraagd (dan moet het 
wel echt stil zijn). Maar deze stilte bevalt mij niks. Mijn 
moeder zij altijd “stilstaan is achteruitgang”. En of-
schoon ze helaas niet meer leeft, had ze wel gelijk. 
Het is immers lente geworden en de nog overgebleven 
toeristen hebben Vinkeveen weer gevonden. Mede 
door het mooie weer worden de boten weer schoon-
gemaakt, de tenten weer opgezet en de recreatiear-
ken weer bewoond. Het wordt weer een klein beetje 
gezellig in Vinkeveen. Ook de ouderen in het dorp zie 
je een wandelingetje maken en sommigen gaan nog 
met de fiets. Gelukkig zonder lekke band, want ja, een 
fietsenwinkel is in Vinkeveen al lang niet meer aan-
wezig. Het leven gaat gewoon door, maar nog steeds 
zonder supermarkt in het oude dorp. Dus de super-
markt staat stil, maar de rest gaat door. Mijn moeder 
had toch gelijk. 

Sloop
Sinds de sloop van de huizen aan de Prins Bernhard-
laan is het centrum van Vinkeveen niet alleen een 
bouwval geworden maar eigenlijk ook een beetje een 
(Maas)vlakte. Het ziet er  niet uit. Je zal als toerist lek-
ker door Vinkeveen fietsen en in het centrum van Vin-
keveen aankomen. De volgende gedachte zou eventu-
eel in hun hoofd kunnen voorkomen: Dat Turkse toe-
stel is toch bij Hoofddorp onfortuinlijk geland en niet 
in Vinkeveen? Ik kan mij zeker deze gedachte voor-
stellen, want het ziet er echt niet uit. Een centrum 
moet bloeien en levendig zijn en zeker geen bouwval 
of (Maas)vlakte.  In Vinkeveen is de discussie omtrent 
een supermarkt lekker losgebroken. Er zijn vele voor-
standers maar ook enkele tegenstanders. En dat laat-
ste mag natuurlijk ook: We leven immers in een demo-
cratie. Alleen, of ik heb iets gemist, heb ik niks verno-
men van een goede discussie door onze gemeente-

raad. Bijvoorbeeld een discussie over hoe kunnen wij 
als gemeenteraad ervoor zorgen dat er in Vinkeveen 
faciliteiten komen dat de toeristen er weer terugko-
men. Hoe kunnen wij als gemeenteraad ervoor zorgen 
dat toeristen op een fatsoenlijke manier hun bood-
schappen kunnen doen. Hoe zorgen wij  als gemeen-
teraad ervoor dat Vinkeveen en daarmee de gemeente 
De Ronde Venen weer op de Nederlandse kaart komt 
te staan (en niet alleen bij de fileberichten) en last but 
not least: hoe zorgen wij ervoor dat de ouderen in het 
oude dorp van Vinkeveen weer de faciliteiten krijgen 
die zij verdienen. 

Gemeenteraad
Maar nee, over Vinkeveen hoor je de gemeenteraad 
te sporadisch naar mijn mening. En dat is merkwaar-
dig. Immers de gemeenteraad is toch ook gekozen 
door de Vinkeveners.  Maar nee, de gemeenteraad 
is druk met de herindeling (tegen), onder water zet-
ten van weilanden (tegen) en het verplaatsen van de 
markt in Mijdrecht (prima economisch besluit, maar 
doe dat dan ook eens voor Vinkeveen). Vinkeveen bui-
ten de discussie laten is naar mijn mening een gemis-
te kans. Meer toeristen in Vinkeveen betekent voor de 
gehele gemeente De Ronde Venen meer economische 
bedrijvigheid, dus meer werkgelegenheid en extra in-
komsten (ook voor de gemeente). En dat is nou, ge-
zien de alom bekende economische crisis, eens een 
keer licht in de duisternis. Wat zei onze Jan Peter Bal-
kenende enige tijd geleden “We moeten weer naar de 
VOC mentaliteit”.

Dagdromen
Toch nog effe dagdromen: een mooie supermarkt in 
het oude dorp, daarnaast een lunchroom (kunnen de 
recreanten maar ook de Vinkeveners in het oude dorp 
doordeweeks om 11.00 uur een kopje koffie drinken. 
Op dit moment is dat niet mogelijk en misschien weer 
een fietsenwinkel, een ditjes datjes winkel, etcetera en 
niet te vergeten de ouderen die voor of na het bood-
schappen doen een gezellig praatje met elkaar ma-
ken, zoals alleen zij maar kunnen.  Dan wordt het weer 
leefbaar in het oude dorp en krijg je weer het zoge-
naamde Zwitser Leven gevoel. 

Maar ja, in werkelijkheid is het stil. André Hazes zong 
ooit “het is stil zonder jou”, het bekendste kerstlied is 
“Stille Nacht” en Acda en de Munnik zongen ooit “t is 
stil”. Maar zo stil als het nu is over de supermarkt in het 
oude dorp van Vinkeveen bevalt mij niks. Wie gaat er-
voor zorgen dat Vinkeveen geen speld meer hoort val-
len. Wie oh wie? Ik hoop en vertrouw op het college 
van Burgemeester en Wethouders en de GEMEENTE-
RAAD van de gemeente De Ronde Venen. Misschien 
wat laat, maar ja, beter laat dan nooit. 

Carl Pothuizen
 Vinkeveen 

Het is stil

  Supermarkten. Zelfs twee is te weinig! 
Vinkeveen - “Men wil wel, maar men mag niet”. Dit 
gezegde past goed bij wat zich al een tijdje in Vin-
keveen afspeelt. Er blijken toch nog steeds onderne-
mers bereid te zijn om in het slangendorp hun nek 
uit te steken en te proberen om de valkuilen te om-
zeilen die alom in de gemeente aanwezig zijn. Aan 
het verstrekken van vergunningen door de gemeente 
De Ronde Venen ligt het blijkbaar niet.  In ons lang-
zaam afglijdend watersportdorp, waar zelfs de net-
ten van de vissers steeds kleiner worden en waar, pas 
aangekomen, toeristen vruchteloos op zoek zijn naar 
een fietsenwinkel om een fiets te huren die hun langs  
troosteloze, deels afgebroken en dichtgetimmerde 
panden richting een winkelcentrum moet brengen, is 
het al jaren kommer en kwel.  

Vergunningen in Vinkeveen, er is wat mee. De uitbrei-
ding IJssalon met een pannenkoekenhuis, wel een 
vergunning, maar een protest hiertegen werd geho-
noreerd. Geen pannenkoeken maar gelukkig nog wel 
een ijsje. Koeleman Electro. Een vergunning gekre-
gen voor nieuwbouw. Na gedeeltelijk gehonoreerde  
protesten moedeloos uitgeweken naar Mijdrecht. De 
Prins Bernhardlaan, wel vergunning of toch niet. Het 
werk ligt stil. En dan de soap voor de vestiging van een 
supermarkt in het oude pand van een supermarkt (!) 
gecombineerd met de voormalige winkel van Koele-
man. Vergunning gekregen. Maar ook hierbij zitten er 

enige addertjes onder het gras. Een protest wordt al 
snel ingediend. Winkelcentrum Zuiderwaard, waar-
onder Super de Boer, heeft zijn klanten lief en waar-
schuwt o.a. tegen het toenemende verkeer en vooral 
de parkeerdruk in de omgeving van de nieuwe vesti-
ging. Het winkelcentrum had beter zijn goede bereik-
baarheid en vrije parkeerplaatsen in de strijd kunnen 
werpen en de nadruk op wat extra service kunnen 
leggen. Wel schijnt er een (absurde) afspraak te lig-
gen met de gemeente dat er in ons vooruitstrevende 
watersportdorp maar één supermarkt mag zijn. Daar 
dacht ik aan toen ik op vakantie was in Julianadorp, 
in de kop van Noord-Holland. Een dorp met zomers 
veel toeristen maar kleiner dan Wilnis. Hier kan je kie-
zen uit vier supermarkten. Ook Anna Palowna, zo’n 10 
kilometer verderop, en zeker niet groter dan Vinke-
veen. Dicht bij elkaar midden in het dorp in een ge-
deeltelijk nieuw winkelgebied ook vier supermarkten. 
De eigenaresse van een cafetaria vertelde ons dat de-
ze vestigingen geen enkel probleem heeft opgeleverd 
en dat de gemeente zelf het initiatief had genomen. 
Daar heeft de gemeente echt oog voor het belang en 
de behoefte van al zijn inwoners.
Hier misschien ook wel maar waarom merken we dat 
niet. Of gaat al het geld na “de Gouden Driehoek” nu 
ook naar het toekomstige “gat van Mijdrecht”?
                                                    Jan van der Maat    

Vinkeveen
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Atalante heren sluiten 
seizoen met 1-3 winst af
Vinkeveen - Donderdag jl.  speel-
den het herenteam van Atalante de 
laatste wedstrijd tegen de studen-
ten van SVU uit Amstelveen. Zoals 
al eerder gemeld stonden de man-
nen van Martijn de Vries “vast” op 
de 4de plaats. Ongeacht het resul-
taat konden de heren niet meer stij-
gen of zakken op de ranglijst. Doel 
was om met een goed resultaat af 
te sluiten met een heerlijke, leuke 
wedstrijd om ook de afscheid ne-
mende spelers Robert Hardeman en 
Duncan van Senten een waardig af-
scheid te schenken. Er werd wel ge-
wonnen maar het was een draak van 
een wedstrijd. Met een 1-3 overwin-
ning werden er nog 4 puntjes toe-
gevoegd aan het totaal. 
Met “good old” Tino vh Hoenderdaal 
van H2 als reserve op de bank be-
gon de basis zes aan de laatste wed-
strijd van het seizoen 2008/2009. De 
prognose leerde hen dat het een 2-3 
overwinning voor Atalante zou wor-
den maar uiteraard wilden de man-
nen uit Vinkeveen laten zien dat de 
prognose niet altijd gelijk heeft. De 
heren dachten meer aan een 0-4 
overwinning om zodoende in stijl af 
te sluiten en de afscheidnemende 
spelers een waardig afscheid te ge-
ven. Het begin was voor Atalante en 
redelijk simpel werd een voorsprong 
genomen. Dit ondanks een romme-
lige passing waar de heren de con-
ditie van spelverdeler Frans aardig 
op de proef stelden. Die wist er in 
veel gevallen nog een aanval van te 
maken waardoor Atalante de punt-
jes op het scorebord wist te zetten. 
De 1ste set ging naar de Vinkeve-
ners met 18-25.

Slordig
Het slordige spel waar op werd ge-
wezen door Martijn in de time-outs 
kreeg in de 2de set een vervolg. 
Weer was het Atalante dat een voor-
sprong nam maar de studenten van 
SVU kregen redelijk grip op de wed-
strijd. De opgebouwde voorsprong 
leek als sneeuw voor de zon te ver-

dwijnen. Echter was het aanvalsge-
weld van de aanvallers van Atalan-
te voldoende om SVU van zich af te 
houden. De gastheren leken sterk 
terug te komen maar Leonard, Ro-
bert en Bas lieten zich in deze fase 
van de wedstrijd gelden. Bij een 24-
24 tussenstand bleken de heren van 
Atalante koelbloediger in de afwer-
king waardoor de laatste 2 punten 
ook naar Atalante gingen, 24-26. Dit 
leek de nekslag voor SVU. Atalante 
liet niet het beste spel zien van het 
seizoen maar op karakter en werk-
lust werd ook de 3de set redelijk be-
gonnen. Inmiddels was Tino voor 
Rick binnen de lijnen gekomen.  Het 
waren de foutjes aan Atalante kant 
die SVU weer een beetje in het za-
del bracht maar de heren van coach 
De Vries lieten zien waarom zij op de 
4de plaats staan. Met het pieken op 
de juiste momenten werd een op-
gebouwde voorsprong geconsoli-
deerd. Even dreigde het mis te gaan 
maar het gaatje met 5 punten kwam 
niet echt in gevaar. Aan Duncan de 
eer om het laatste punt van de 3de 
set te maken en ook hij liet zijn mak-
kers niet in de steek. Met een aanval 
op rechtsvoor zette hij de 20-25 set-
stand op het bord.
De 4de set bracht Rick voor 
Duncan. 
De heren uit Vinkeveen wilden zo-
als gezegd goed afsluiten met een 
0-4 maar de start was dramatisch. 
Via 4-1 werd het 5-3. De passing die 
in de voorgaande 3 sets ook al niet 
lekker lag was de 4de set helemaal 
slecht. Frans liep zich een slag in de 
rondte maar kon zijn aanvallers niet 
goed bedienen op deze manier. Kort 
achter elkaar nam Martijn zijn time-
outs maar ook dit bracht niet de zo 
gevraagde verbetering. Een kleine 
opleving volgde maar SVU had een 
gat geslagen dat niet meer te over-
bruggen viel. De gastheren wonnen 
uiteindelijk de 4de set met 25-17. 
Atalante kan terugkijken op een ge-
slaagd seizoen met een keurige 4de 
plaats als eindresultaat. 

Argon verslikt zich in 
ADO ‘20
Mijdrecht - In de strijd om het kam-
pioenschap heeft Argon in Heems-
kerk een misstap gemaakt, via een 
0-0 gelijkspel werden twee punten 
ingeleverd en daarmee kwam het 
wel winnende Westlandia na deze 
ronde weer aan de kop. 
Argon startte behoorlijk en al na 
4 minuten was er een schotmoge-
lijkheid voor Thabiso van Zeijl na 
een voorzet van Michael van Lae-
re, maar te lang aarzelen deed de-
ze kans tenietgaan. Daarna nam 
de thuisploeg langzaam het heft in 
handen, mede doordat de ploeg de 
stevige wind in de rug had en om-
dat het Mijdrechtse middenveld niet 
de gelegenheid kreeg om het spel te 
bepalen, de tijd werd hen gewoon-
weg niet gegund. Veel kansen lever-
de dit overwicht echter niet op, al 
was Carolina er met een rush over 
de rechtervleugel wel dichtbij. Een 
uitbraak van Patrick Lokken na ruim 
een kwartier werd door Scheffer ten 
koste van een gele kaart afgestopt, 
maar de vrije trap leverde ook in 
tweede instantie geen echt gevaar 
op voor doelman v.d. Ban. De groot-
ste kans in het eerste deel was voor 
middenvelder Ruud Koedijk, maar 
zijn vrije schietkans vanaf de rand 
van het strafschopgebied deed de 
bal slechts in de handen van Eelco 
Zeinstra belanden.

Feller
Na rust startte Argon feller en dat 
leverde wel wat hoekschoppen, 
maar voorlopig geen echte kansen 
op. De eerste kwam pas na 70 mi-

nuten spelen, toen Anton den Haan 
de bal na een vrije trap van Nico-
lai Verbiest doorkopte op Michael 
van Laere, die de bal echter niet 
wist te raken, waardoor de doelman 
het leer simpel kon oprapen. Ook 2 
minuten later raakte de schaduw-
spits de bal niet, nu na een voorzet 
van Joeri Onderwater, die het even 
later zelf probeerde met een af-
standsschot, wat de keeper echter 
niet kon verontrusten. Tien minu-
ten voor tijd was er de derde en met 
afstand grootste kans voor Michael 
van Laere, toen Patrick Lokken de 
bal vanaf de linkerkant perfect voor 
het doel bracht, waar bij de tweede 
paal de geheel vrijstaande ploegge-
noot stond te wachten. Tot ontzet-
ting van ploeg en meegereisde sup-
porters mikte Van Laere van dichtbij 
echter over de lat, daarmee duide-
lijk makend dat scoren deze zondag 
niet aan Argon leek besteed. Door 
deze meevaller gooide ADO ’20 er in 
de laatste minuten nog een schepje 
bovenop en dat betekende, dat Eel-
co Zeinstra nog enkele malen han-
delend op moest treden om de nul 
te handhaven, wat hem (zij het één-
maal met de nodige moeite) goed 
afging.
Beslist is er ook na deze speeldag 
nog niets, maar Westlandia heeft de 
positie in ieder geval versterkt. Ko-
mend weekeinde staan er met Ar-
gon – AFC en Haaglandia – West-
landia echter weer enkele heel inte-
ressante ontmoetingen op het pro-
gramma, de spanning lijkt er tot aan 
de laatste ronde in te blijven.

Dames Atalante 1 eindigen 
als tweede in competitie
Vinkeveen - Vrijdag 17 april was 
het dan zover, de laatste competi-
tiewedstrijd van het jaar werd ge-
speeld in de eigen De Boei. Dames 
1 van Atalante, gesponsord door 
Haaxman Lichtreclame en Krijn Ver-
bruggen, hoewel niet meer in de 
running voor het kampioenschap, 
kon rekenen op een goede twee-
de plaats mits werd gewonnen. De 
tegenstander, SVU, die laatst ge-
plaatst stond in de competitie bleek 
deze overwinning echter niet zo-
maar weg te geven.
De wedstrijd werd begonnen met 
Loes Kuijper en Inge Tanja op mid-
den, Astrid van de Water en Mirjam 
van der Straatte op de buitenposi-
tie, Irma Schouten als spelverdeel-
ster en Suzan Heijne op de diago-
naal. Wegens ziekte kon Janine Ko-
nemann helaas niet aanwezig zijn, 
Nancy Schockmann was aanwezig 
als support aan de zijlijn. Het be-
gin van de set werd gespannen be-
gonnen aan Atalanter zijde, wat di-
rect resulteerde in een kleine ach-
terstand. De slechte passes en ge-
degen aanvallen waren niet genoeg 
om punten te maken tegen het jon-
ge SVU. Zonder een werkelijke slag 
of stoot werd deze set dan ook ge-
wonnen door SVU met 25-21. 
Met de zwakke punten van de eer-
ste set uitgesproken tijdens de veld-
wissel, werd de tweede set begon-
nen met dezelfde opstelling. De eer-
ste paar punten gingen gelijk op en 
met slimme wissels van Coach Sjaak 
Immerzeel die Marlieke Smit in het 
achterveld plaatste, werd de voor-

sprong behaald. Met 13-23 op het 
scorebord rekende Atalante zichzelf 
al rijk van de winst deze set, 2 pun-
ten behalen op een 12 voor de te-
genstander is immers een zeer kans-
rijke voorsprong. Deze laconieke in-
stelling van Atalante liet SVU terug-
komen tot een 23-24, met gelukkig 
toch nog het beslissende punt voor 
Atalante; 23-25.
De derde set werd begonnen met 
de verandering van Carin van Tel-
lingen op het midden. Er werd sterk 
begonnen en vooral door een goe-
de servicedruk werd een positie-
ve stand op het scorebord behaald. 
Atalante was terug in de winning-
mood en scoorde punt na punt door 
goed geplaatste aanvallen. SVU had 
geen tegenspraak en de set werd 
gewonnen door Atalante met 25-
10. Ook de vierde set, met Mirjam 
van der Straatte op de diagonaal, 
werd direct goed gestart. Hoewel 
SVU nog even dichtbij bleef met de 
score, wist Atalante halverwege de 
set uit te lopen. Op een 18-24 voor 
Atalante kreeg Inge Tanja een pu-
bliekswissel wegens haar afscheid 
bij Atalante. De set werd gewonnen 
met 25-20.
Met deze 3-1 winst is Atalante ge-
eindigd op een tweede plek in de 
competitie. Met 18 gewonnen wed-
strijden en 4 verloren kan het team 
zeker trots zijn op deze prestatie. De 
running voor de beker gaat voort op 
2 mei wanneer Atalante het in de 
Boei opneemt tegen het Texelse Te-
voco. Deze halve finale zal worden 
gespeeld om 12.15 uur.

Biljarten bij D.I.O
De Ronde Venen - Aan de kop van 
de competitie begint de eindrang-
schikking zich steeds duidelijker af 
te tekenen. Jaap Hoogendoorn is 
uitgespeeld en kan dus geen pun-
ten meer behalen, tenzij hij de wed-
strijdleiding omkoopt. De achtervol-
gers Eric Brandsteder en Ton Drie-
huis moeten elk nog vier partijen. 
Eric heeft na de winst van 2-0 op 
Gijs van der Neut de beste papieren, 
aangezien Ton Driehuis nipt met 3-
1 verloor van Herman Turkenburg. 
Daar zag het lange tijd niet naar uit, 
Ton had in de 14e beurt nog slechts 
één carambole te gaan, Herman fi-
nishte echter met de nog ontbre-
kende serie van 11.
Dik Aarsman kwam, ondanks een 
goede serie van 14, toch adem te 
kort tegen Piet Stokhof in 20 beur-
ten.
Hans Levy was niet opgewassen te-
gen het geweld van Koos Zwerver, 
0-3 in 20 beurten.
Hennie Hoffmans en John Vrielink 
maakten er een mooie strijd van, in 
19 beurten was Henny aan de finish, 
John kon in de nabeurt slechts 1 ca-
rambole scoren en kwam er 2 tekort 
voor een remise: 3-1.
Henny van ´t Hul begon kansrijk te-

gen Gerard Verlaan, maar kon na de 
7e beurt geen serie meer ophoes-
ten. Gerard bleef regelmatig zijn se-
ries maken en eindigde in 13 beur-
ten: 1-3.
Koos Zwerver was nog in de roes 
van de overwinning en dacht tegen 
Jos van Wijk zijn goede vorm voort 
te zetten. Een verkeerde inschatting, 
Jos eindigde in 18 beurten, Koos 
kwam er te veel tekort om nog een 
punt mee naar huis te nemen: 0-3.
Wim Moen en Peter Driehuis gingen 
tot het einde gelijk op, uiteindelijk 
bleef de pater familias zijn schoon-
zoon de baas: 2-0 in 25 beurten.
Wim Bakker kwam slechts 1 caram-
bole tekort tegen Bob Verbrugge. In 
de 23e beurt passeerde hij de nestor 
van de club op de finish: 1-3.
Piet Stokhof had reeds een partij in 
de benen, Jos Boeijen dacht daar 
wel voordeel uit te kunnen halen, 
maar kwam van een koude kermis 
thuis: in slechts 9 beurten en een il-
lusie armer moest hij genoegen ne-
men met een punt, waar Piet er 3 
pakte.
In de tweede partij van Hans Levy 
ging het beter, Cor Bavinck moest 
daarvan het slachtoffer worden, 3-
0 in 18 beurten,

Start Atlantis 2 teleurstellend
Vinkeveen -  Zaterdag 11 april be-
gon voor het door Fortis gesponsor-
de Atlantis 2 de tweede helft van het 
veldseizoen. Na een goede voorbe-
reiding startte Atlantis vol vertrou-
wen de belangrijke wedstrijd te-
gen het hogergeplaatste OVVO 4. 
Van deze tegenstander moest en 
kon gewonnen worden. Bij de eer-
dere ontmoeting was de eindstand 
12-12.
Atlantis 2 begon fel aan de wed-
strijd. De eerste 
aanval, bestaan-
de uit Alex van 
Senten, Berry 
de Jong, Tama-
ra Gortenmul-
der en Melissa 
v/d Stap zocht 
naar goede kan-
sen en doelpun-
ten. Toch was 
het OVVO dat 
de score open-
de door mid-
del van een af-
standschot.
Na de 1–1 
mocht het twee-
de aanvalsvak, 
bestaande uit 
Jimmy de Ko-
ning, Wouter Drubbel, Kim Stolk en 
Sandra Gortenmulder, proberen om 
als eerste een gat van 2 punten te 
maken. Helaas gebeurde het omge-
keerde en was het OVVO dat mak-
kelijker de korf vond.

Met een 3–1 achterstand bleef At-
lantis zoeken naar de aansluiten-
de treffer. Hier kreeg het ook de tijd 
voor, omdat het verdedigend goed 
zat. Helaas was het een dag waarbij 
de korf moeizaam gevonden werd. 

Zo stond het halverwege slechts 3–
2.
Na een goede speech van coach 
Petra Taal startte Atlantis fel aan de 
tweede helft. En met succes, want al 
in de eerste aanval kwam door een 
goed afstandsschot van Alex van 
Senten de gelijkmaker op het score 
bord. Hierna kreeg OVVO toch nog 
voor korte tijd het initiatief, en liep 
uit naar weer 2 punten verschil.
Ondanks dat de rest van de wed-

strijd het 
door Fortis 
gesponsor-
de Atlan-
tis 2 lange 
aanva l l en 
kon opzet-
ten en dat 
OVVO geen 
a n t w o o r d 
wist te vin-
den op de 
v e r d e d i -
gende kwa-
liteiten luk-
te het niet 
om de wed-
strijd te ke-
ren. Hier-
door werd 
de wed-

strijd afgesloten met een teleurstel-
lende 8–5 nederlaag.
Door deze nederlaag is Atlantis 2 
gezakt naar de laatste plaats in de 
competitie en zal het er alles aan 
moeten doen om het seizoen nog 
positief te kunnen afronden. Het 
zou een domper zijn op het 40-ja-
rig bestaan van de club, dat op 2 
mei feestelijk wordt gevierd. Ook op 
die dag zal de selectie van Atlantis 
d.m.v. een echte carwash het beste 
beentje voor zetten!

Driehuis  en  Driehuis  in 
finale driebanden
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd in Café Biljart De Merel de hal-
ve finales gespeeld van het drieban-
den toernooi van biljartclub D.I.O. 
(Door Inspanning Ontspanning) van 
het jaargang 2009.

Van de zestien spelers in de halve fi-
nale zijn er toch verrassende spelers 
van het groene laken gekomen om 
op zaterdag 18 en zondag 19 april te 
spelen om wie uiteindelijk het toer-
nooi op zijn naam mag schrijven. 
Een van de spelers was Thijs Hen-
drikx die zaterdag verrassend door-
ging en zondag Hein Voorneveld 
die Hans Bak verpletterde. Verder 
plaatsten zich voor de finale Des-
mond Driehuis, Peter Driehuis, Theo 
Valentijn, Tino v. Bemmelen, Patrick 

v.d. Meer en Maarten Dulmus. De-
ze acht spelers staan dus komend 
weekend aan de biljarttafel met het 
groene laken in biljartarena Café de 
Merel aan Arkenpark MUR no 43. 
Aanvang beide dagen om 14.00 uur. 
De voorzitter van B.J.C. D.I.O. zal de 
prijzen op zondag uitreiken. 

Ook kan D.I.O. nog enkele biljarters 
voor de nieuwe competitie alsme-
de voor De Ronde Venen competi-
tie plaatsen.
Opgeven kan in het clubhuis, zowel 
voor de dinsdagavondclub B.J.C. de 
Merel als voor de donderdagavond-
club B.J.C. D.I.O. 
Ook dames zijn uiteraard van har-
te welkom. Voor meer informatie: tel. 
0297-263562 b.g.g. 0297-264159.

JEROC 2000 ondersteunt teams 
van Tennis Vereniging Wilnis
Wilnis - JEROC 2000 kerstpakket-
ten en relatiegeschenken heeft zich 
dit jaar tot grote vreugde weer be-
reid gevonden om zaterdag Dames 
1 en zondag Heren 2 van TV Wilnis 
te sponsoren. 

De competitie is inmiddels van start 
gegaan. Dames 1 heeft er alweer 
twee speeldagen op zitten. Zij ko-
men uit in de hoofdklasse, iedere 
zaterdag dienen er 4 singles en twee 
dubbels te worden gespeeld. Op de 
eerste zaterdag speelde Dames 1 
thuis en won met 4-2 van Hoogland. 
Op zaterdag 11 april jl. speelden zij 
uit tegen Naarden en gingen met 
een stand van 2-4 naar huis. Zij ne-

men nu een 5e plek in, maar zijn van 
plan om nog te gaan stijgen!
Heren 2 komt uit op zondag in de 5e 
klasse. Nadat zij vorig jaar kampioen 
zijn geworden, mogen zij het dit jaar 
in een hogere klasse proberen. Dat 
er sprake is van een hogere klasse 
was meteen te merken. De eerste 
speeldag verloor Wilnis met 6-0 van 
Mijdrecht. Een sterke tegenstander 
dus. Maar Wilnis is nu goed voorbe-
reid en is klaar voor de volgende te-
genstander!

In ieder geval zien beide teams er 
weer professioneel uit geduren-
de deze competitie dankzij JEROC 
2000. De resultaten zullen volgen!

Groep 8 hoflandschool 
wint de beker
Mijdrecht - Na vijf jaar enthousiast 
meespelen, maar zonder beker, was 
het afgelopen woensdag dan einde-
lijk zover: de jongens van groep 8 
van de Hoflandschool zijn kampioen 
geworden!
In een heerlijk zonnetje kwamen ze 
op de fiets al vroeg aan bij Herta. 
Na een snelle lunch was het al tijd 
voor de 1e wedstrijd, van De Scha-
kel 1 werd makkelijk gewonnen: 4-
0. Daarna was De Eendracht aan de 
beurt en ook hiervan werd gewon-
nen met 1-0. De Vlinderbos was hun 
volgende tegenstander en ook hier 
werd weer van gewonnen met 2-0. 
Al heel snel moest de Hoflandschool 
daarna tegen de Hoeksteen en dit 
werd een moeilijke tegenstander. Ze 
kwamen zelfs met 1-0 achter maar 
dankzij goals van Bart en Alla werd 
er toch nog met 2-1 gewonnen. Nu 
kunnen de jongens al aardig reke-
nen en dus hadden ze al snel door 
dat ze de laatste wedstrijd tegen De 
Willespoort niet hoefden te winnen. 
De spelers spaarden zichzelf voor de 

kwartfinales en daarom werd met 1-
3 verloren.
Nu werd het echt spannend, alle 
fans langs de lijn stonden gespan-
nen te kijken, Juliana was de vol-
gende tegenstander. Gelukkig bleek 
al snel dat de Hoflandschooljon-
gens een maatje te groot waren en 
met mooie goals van Alla en Ruben 
werd met 3-0 gewonnen. Voor het 
eerst in de finale werden de jongens 
toch wat zenuwachtig en ook al aar-
dig vermoeid. Twistvlied moest nog 
worden verslagen en dat werd een 
zeer spannende wedstijd. Dankzij 
een gelukkig eigen doelpunt van de 
tegenstander kwamen ze al snel met 
1-0 voor maar Twistvlied kwam goed 
terug en ze scoorden vlak daarna 2 
keer. De Hoflandschooljongens lie-
ten het er zeker niet bij zitten, Alla 
en Youssef scoorden de 3-2. In de 
laatse minuut werd het toch nog 3-3, 
verlengen dus! En hier bleek alweer 
dat de jongens zich de beker niet 
lieten afnemen, Loek scoorde 2x en 
dus werd er verdiend gewonnen. 

Jongens groep 8 
Twistvliedschool tweede
Mijdrecht- Woensdag 15 april zijn de jongens van Twistvliedschool groep 8  
tweede geworden bij het schoolvoetbal. Een geweldige prestatie van deze 
groep jongens, gezien het feit dat een aantal uit dit team niet eens op voet-
bal zit. Tijdens de spannende poulewedstrijden hebben ze vier wedstrijden 
gewonnen en één wedstrijd gelijkgespeeld. Zo begonnen ze aan de kwart-
finale en ook deze hebben ze ruim gewonnen, maar in de finale vonden 
ze uiteindelijk na verlenging van de speeltijd hun meerdere in de Hofland-
school. Goed gedaan, jongens.

Vrijdag 24 april
Prijsklaverjassen in 
De Merel
Vinkeveen -Komende vrijdag 24 
april is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel. Men dient 
om 20.00 uur aanwezig te zijn. Ui-
terlijk om 20.15 wordt gestart, dit op 
veelvuldig verzoek. 

Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend. Ook is er op 

deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjaswedstrijd is als volgt:
1. Dorus v.d. Meer 7327 punten 
2. Carla v.Nieuwkerk 6848 punten
3. Henk v.d. Wilt 6798 punten
4. Martien de Kuijer 6642 punten
5. Rob Veraar 6569 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Jeroen Berkelaar met 5452 punten.

Grootse rommelmarkt bij 
korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Aanstaande zater-
dag, 25 april, wordt op het ter-
rein van korfbalvereniging Atlantis 
in Mijdrecht een grootse rommel-
markt gehouden. Korfbalvereniging 
Atlantis bestaat dit jaar 40 jaar en 
om haar jubileumfestiviteiten moge-
lijk te maken heeft zij een geweldige 
rommelmarkt georganiseerd.
Om 10.00 uur zullen de hekken 
opengaan en het zal tot ongeveer 
15.00 uur duren. Vanuit een grote 
tent en meerdere kramen wordt er 

een diversiteit aan spullen aange-
boden. Altijd leuk om even te snuf-
felen. Tevens zal er een terras zijn 
waar u een heerlijk kopje koffie/thee 
met iets lekkers erbij kunt nuttigen. 
En het rad van avontuur zal natuur-
lijk ook niet ontbreken. Voor de kids 
hebben ze diverse activiteiten waar-
onder touwtje trekken, sjoelen en 
ballen gooien. 
Kortom, het gaat een heel gezellige 
dag worden waar Atlantis u van har-
te voor wil uitnodigen!
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Antoniusschool gaat naar 
FC-Utrecht
De Hoef - Zondag 19 april was het 
dan eindelijk zo ver. Groep 7 en 8 
van de Antoniusschool uit de Hoef 
ging naar de wedstrijd FC-Utrecht-
Heerenveen in de Galgenwaard. 
Dit uitje kregen ze cadeau omdat ze 
hadden meegewerkt aan een uit-
wisselingsproject met een stads-
school uit Utrecht. De stichting Al-
leato probeert op deze manier stads 
en dorps kinderen met elkaar in 
contact te brengen.
Om 11.30 werden de leerlingen en 
hun begeleiders opgehaald met een 
bus. Aan gekomen in Utrecht wer-
den de zelfgemaakte spandoeken 
van hen + 6 andere scholen uitge-
kozen en kregen alle leerlingen een 
supporters sjaaltje en een toeter.

In een bonte, luidruchtige optocht 
( 100 kinderen met toeters) liepen 
ze naar de Galgenwaard. Het werd 
een spannende wedstrijd. Gelukkig 
scoorde Utrecht in de laatste minuut 
de winnende goal via een penalty en 
hadden de leerlingen niet voor niets 
aangemoedigd. 

Het was een enerverende en gezel-
lige dag, waarbij de kinderen uit de 
Hoef naast een leuke wedstrijd ook 
een heleboel andere kinderen heb-
ben leren kennen.

Als afsluiting volgt er 10 juni nog 
een sportdag waarbij alle scholen 
die deelnamen aan dit project we-
derom zijn uitgenodigd. 

Podiumplaats voor Kervin 
Bos uit Wilnis
Regio -  Kervin Bos uit Wilnis heeft 
op het Belgische circuit van Fran-
corchamps een schitterende derde 
plaats in de Dutch Supersport we-
ten te behalen. In een zinderende 
wedstrijd moest Bos alleen Joey Lit-
jens en Swen Ahnendorp voor laten 
gaan. De podiumplaats betekende 
een fikse opsteker voor de wedstrijd 
in het WK Supersport van zondag 
aanstaande op het circuit van Assen. 
“Het is niet te bevatten,” waren de 
eerste woorden van een dolgelukki-
ge Bos na afloop van de wedstrijd. 
“Wat heb ik met Ahnendorp, Litjens 
en Ter Braake moeten strijden om 
de podiumplaatsen. We hebben el-
kaar misschien wel vijftien keer in-
gehaald, waarbij ik zelfs nog even 
de leiding in de wedstrijd nam. We 
hebben gestreden om iedere cen-
timeter asfalt in een fair duel.” Uit-
eindelijk wist de Van derSleen-Van 
der Heyden coureur voor het eerst 
een podiumplaats te behalen in de 
Dutch Supersport. De Yamaha-cou-
reur stak de loftrompet uit naar zijn 
monteurs. “De motor was zeer goed 

geprepareerd. De vering was goed 
afgesteld en ook de bandenkeuze 
was perfect.” Ook roemde de rappe 
coureur de inbreng van Gerard Rike, 
zijn persoonlijk begeleider. Als voor-
malig coureur weet hij precies wat 
ik dan bedoel en vertaald dit prima 
naar de monteurs en motor, boven-
dien geeft hij mij adviezen waar ik 
duidelijk veel aan heb. Al met al ben 
ik zeer tevreden over het team.“
Een week daarvoor had Kervin tij-
dens de openingswedstrijd van het 
seizoen in Assen al laten zien dat er 
dit jaart terdege rekening gehou-
den dient te worden met hem door 
als vijfde te eindigen. In de eer-
ste kwalificatietraining in Francor-
champs kwam Kervin tot een vijfde 
plaats, wat de tweede startrij bete-
kende . Door de regen kon die tijd 
in de tweede kwalificatie niet meer 
verbeterd worden. De start vanaf 
de tweede startrij was voor Bos be-
langrijk, omdat hij direct kon aanha-
ken bij de koplopers en het duel met 
ze kon aangaan. De als snelste ver-
trokken Vincent Lombois viel al snel 

Driehuismeiden groep 6 
weer eerste!
Mijdrecht - De meiden van groep 6 
van de Driehuisschool zijn er ook dit 
jaar weer in geslaagd om 1e te wor-
den tijdens het schoolvoetbaltoer-
nooi. Vorig jaar behaalde hetzelf-
de team meiden, toen nog in groep 
5, ook de eerste plaats in het toer-
nooi. 

Ook al kwam de regen met bakken 
uit de hemel, de meiden hadden er 
geen last van.  Samen met coach 
Mike hebben zij er een fantastische 

spannende middag van gemaakt. 
Zeker toen de eerste 2 wedstrijden 
waren gewonnen, werd de span-
ning alsmaar groter en groter. 
Toen ook de derde wedstrijd met 
winst was afgesloten, droomden de 
meiden alleen nog maar van de 1e 
plaats.  En uiteindelijk is dat ook ge-
lukt. De laatste wedstrijd werd zelfs 
met een zonnetje gespeeld. 
Op naar Culemborg, voor de finale 
op 27 mei! 
Meiden en Mike: Veel succes!!! 

Teams van Dio lijden 
een maximaal verlies in 
Willisstee
De Ronde Venen – Biljartweek 34 
zijn alle wedstrijden in verband met 
de Pasen op woensdagavond ge-
speeld.
Gezien de vele hoge uitslagen was 
dit niet voor elk team een succes. 
Met name Dio 1 en 2 hebben een 
nare nasmaak aan hun bezoek in 
Wilnis overgehouden. De Kuiper/
van Wijk was met 9-0 de baas over 
Dio 1 en zeer verrassend verpletter-
de Stieva Aalsmeer op de andere 
biljarttafel Dio 2 met 9-0.

De Vrijheid/Biljartmakers gaat re-
gelrecht op het periode-kampioen-
schap af door een 9-0 overwinning 
op De Merel/Metaal Mijdrecht 1. De 
naaste concurrenten zijn zo aardig 
om heel veel punten te laten liggen. 
Op deze manier is men ruim voor de 
laatste speelweek al de 2e periode-
kampioen.
John Oldersma (zie foto) was op 
dreef door in 16 beurten de kortste 
partij van de week te noteren. 
Gerrit Schuurman zorgde met 15 ca-
ramboles = 36,59% voor de procen-
tueel hoogste serie van deze speel-
week.

De Merel/Metaal Mijdrecht 3 haalde 
een 7-2 winst op Bob’s Bar 1. Joop 
Luthart redde de eer voor Bob’s Bar 
1 door Hans van Rijn te verslaan.
De Kuiper/van Wijk is met een eind-
sprint bezig en dat ondervond Dio 
1, uitslag 9-0. Michael de Kuiper 
had slechts 20 beurten nodig om 
van  Cor Bavinck te winnen. Kees de 
Zwart en Paul Schuurman gaven el-
kaar weinig toe, maar Kees trok toch 
aan het langste eind.
Stieva Aalsmeer verraste vriend en 
vijand door een 9-0 winst op Dio 2. 
Vooral Pieter Coenen had er zin in 
door in 21 beurten Hennie Hoffmans 
te verpletteren. De beide dames Lu-
cia en Aria hadden geen medelijden 
met Pieter Stokhof die 2 wedstrijden 
moest spelen.

Clementie

De Paddestoel 1 had met 7-2 geen 
clementie met het veel hoger staan-
de Cens 1. Peter van Velzen redde 
de eer voor Cens 1 door met een 
carambole verschil van Carolien van 
Wijk te winnen.
Cens 2 won met 9-0 van een volle-
dig de weg kwijt zijnde De Padde-
stoel 2. De jongste aanwinst Joel 

Knightley van Cens 2 had maar 21 
beurten nodig om Robert Daalhui-
zen te verslaan.
De Schans kon het met 3-6 niet bol-
werken tegen De Kromme Mijdrecht 
2. Opvallend was de winst van Mar-
tin Hoegee in 25 beurten op John 
Beets.
De Kromme Mijdrecht 1 won nipt 
met 5-4 van De Paddestoel 3. Ralph 
Dam zal zich deze avond nog lang 
heugen. Hij haalde slechts 6 caram-
boles tegen een ontketende John 
Oldersma die maar 16 beurten no-
dig had. De Kromme Mijdrecht 1 
staat nu op een prachtige 2e plaats. 
Bob’s Bar 2 verloor met 3-6 van De 
Merel/Metaal Mijdrecht 4. Stefan 
Vos haalde in een schitterende par-
tij van 17 beurten ook het extra punt 
tegen een diep onder de indruk zij-
nde Gijs van der Vliet.
De Vrijheid/Biljartmakers vernietig-
de met 9-0 de goede bedoelingen 

van De Merel/Metaal Mijdrecht 1. 
Het team van Bert Loogman, Nico 
van Soeren, Bart Dirks en Dave Me-
ijer is in de winning mood. Nico van 
Soeren was the man of the match 
door in 17 beurten Ton Driehuis af 
te poeieren. Bert Loogman was met 
een sterke eindsprint in 20 beurten 
te sterk voor John Vrielink.

Stand 2e periode: 
1. De Vrijheid/Biljartmakers  
93 punten (14 wedstrijden)
2. Kromme Mijdrecht 1   
76 punten (15 wedstrijden)
3. De Merel/Metaal Mijdrecht 4 72 
punten (14 wedstrijden)  

Joyce Brugman naar NK 
Divisie 2
Regio - In Varsseveld turnden af-
gelopen weekend de Divisie 2-turn-
sters hun laatste wedstrijd naar het 
Nederlands Kampioenschap. Voor 
de vereniging FIT ’84 Amstelveen 
hadden twee Mijdrechtse turnsters 
zich weten te plaatsen voor deze 1/2 
Finale NK. Het was deze wedstrijd er 
op of er onder, voor slechts de helft 
van alle turnsters was een plaatsbe-
wijs weggelegd voor het felbegeer-
de NK. 
Zondag turnden de zusjes Brugman 
hun 1/2 Finale NK. Shenna (Junio-
ren) plaatste zich voor deze wed-
strijd als 14e tijdens de 1/4 Finale en 
Joyce (Senioren) werd in 6e in Vo-
lendam. 
Shenna startte haar wedstrijd zeer 
goed op het onderdeel brug. Een 
mooie ruime oefening met goede 
reus leverde haar een mooie 8.433 
p. op. Op balk liet zij echter een 
steekje vallen en ondanks de mooie 
uitgangswaarde van 9.700 p. kwam 
Shenna niet verder dan 7.000 p.. De 
goede oefeningen op vloer (8.166 
p.) en sprong (7.600 p.) konden he-
laas het gat niet meer dichten naar 
de eerste 18 turnsters. Helaas voor 
Shenna heeft zij ondanks goed tur-
nen het NK niet kunnen bereiken. 
Shenna kan zich nu gaan opma-

ken voor de Finale Regiocompetitie, 
waar zij zich voor geplaatst heeft. 
Joyce startte haar wedstrijd goed op 
sprong. Lang bleef het relatief lage 
cijfer van 7.950 p. voor haar tshuka-
hara de beste beoordeling van alle 
turnsters. Uiteindelijk werd Joyce 6e 
op dit toestel. Op brug moest Joy-
ce helaas het toestel verlaten met 
haar reus-ondersprong-salto. Zij 
vervolgde haar oefening daarna nog 
prima en zette nog een mooi cijfer 
neer. Tijdens de 3e ronde liet Joyce 
zien dat zij zich niet uit het veld liet 
slaan na haar val van brug. Een pri-
ma balkoefening en zelfs een lachje 
tijdens haar oefening brachten haar 
een mooie 7.666 p. op. 

Na drie onderdelen stond Joyce 1 
plaats onder de streep van 18 turn-
sters. Zij zou dus zeker een goe-
de oefening op vloer moeten neer-
zetten en minimaal in de 8 punten 
moeten scoren. En dat deed Joyce. 
Een overtuigende oefening bracht 
haar naar een mooie 8.300 p.. En dat 
bleek genoeg. Joyce eindigde op 
een mooie 11e plaats in het deel-
nemersveld van 36 turnsters. Joyce 
mag voor FIT de clubkleuren gaan 
hooghouden tijdens het NK Divisie 
2 op 23 mei in Reussel.

HVM Hockey Clinic
Mijdrecht - Hockey vereniging 
Mijdrecht organiseert voor het eerst 
een HVM Hockey Clinic voor jon-
gens en meisjes van 5 t/m 8 jaar 
uit de gehele regio. Wil je graag 
eens kennis maken met de hockey-
sport, dan kan dit op zaterdag 25 
april aanstaande van 10:30 – 12:00 
uur bij HVM, Proostdijstraat 41 te 
Mijdrecht. 

Kom je zaterdag 25 
april ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey 
Clinic is niet nodig. Deelname is gra-
tis en het enige dat je mee moet ne-

men is sportkleding en sportschoe-
nen (en eventueel scheenbescher-
mers). Na afloop krijg je een infor-
matiepakket mee naar huis. Als je zo 
leuk vindt dat je binnen twee weken 
lid wordt van HVM dan krijg je een 
Starter Set (stick, bitje en scheenbe-
schermers) kado. Je kunt er ook voor 
kiezen om geen inschrijfgeld te be-
talen. Je betaalt pas lidmaatschaps-
geld vanaf seizoen 2009/2010. Heb 
je vragen over de Hockey Clinic of 
ben je ouder dan 8 jaar dan kun je 
contact opnemen met Carola Slooff 
op 0297 – 24 22 64.  Kijk anders ook 
op www.hvmijdrecht.nl.

Sporten & zwemmen 
voor jong & oud in de 
meivakantie!
Aalsmeer - De meivakantie is dit 
jaar van maandag 27 april t/m dins-
dag 05 mei 2009. Het personeel van 
de ESA heeft van alles georgani-
seerd om het de vakantie vierende 
kinderen naar de zin te maken.

Sport & spel instuiven
In sporthal De Proosdijhal kunnen 
de kinderen van 4 tot en met 12 
jaar zich heerlijk uitleven tijdens de 
sport & spel instuiven op maandag 
27 april en maandag 04 mei. Lekker 
spelen, klimmen, rennen, knutselen 
of tekenen. Kortom teveel om op te 
noemen!
De kinderen zijn van harte welkom 
van 09.30 tot 12.00 uur. De entree is 
2 euro of 3.50 euro voor een pata-
tje en een glas limonade erbij. Ook 
de ouders zijn natuurlijk van harte 
welkom om met hun kinderen mee 
te komen.

Extra vrijzwemmen
Ook in de meivakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad “De Wa-
terlelie”. Elke dag kunnen de kinde-
ren komen spelen en zwemmen in 
het water met alle speelmaterialen. 
Op maandag 27 en dinsdag 28 april 
is het zwembad geopend van 10.30-
14.30 uur, op woensdag 29 april 
van 10.30-15.45 uur, op vrijdag 01 
mei van 10.00-13.00 uur, op zater-
dag 02 mei van 13.00-14.30 uur, op 
zondag 03 mei van 10.00-14.00 uur 
en op maandag 04 en dinsdag 05 
mei van 10.30-14.30 uur. Tijdens de 
vrijzwem- uren worden regelmatig 
spelletjes en kleine wedstrijdjes ge-

organiseerd voor jong & oud. Don-
derdag 30 april (koninginnedag) is 
“De Waterlelie”gesloten!

Buitenbad
Zwembad “De Waterlelie” hoopt op 
mooi weer tijdens de meivakantie. 
Het buitenbad is vanaf maandag 27 
april open bij goede weersomstan-
digheden en een min. watertempe-
ratuur van 18 graden. Bij deze goe-
de weersomstandigheden is het bui-
tenbad in de meivakantie geopend 
op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 10.30-18.00 uur, op za-
terdag van 10.00-14.30/17.30 uur 
en op zondag van 10.00-14.00/17.30 
uur.

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen 
een lastige slag en wat extra aan-
dacht om de puntjes op de i te zet-
ten is soms nodig. In de meivakantie 
wordt er een borstcrawlinstuif ge-
geven van twee lessen voor kinde-
ren v.a. het oranje lintje t/m oplei-
ding voor C. Dit geldt voor de kin-
deren die deelnemen aan de zwem-
lessen of aan de schoolzwemles-
sen. De mini cursus wordt gege-
ven op maandag 27 april & maan-
dag 04 mei van 09.45-10.30 uur of 
op maandag 27 april & dinsdag 28 
april van 14.30-15.15 uur.

De 8 persoons lessen zijn incl. vrij 
zwemmen na en voorafgaand aan 
de lessen tot 14.30 uur en kosten € 
17.00. Opgeven kan aan de receptie 
van het zwembad. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. 

weg waarna Litjens en de van po-
leposition vertrokken Ahnendorp 
de strijd aangingen om de eerste 
plaats. Pal daarachter streden Ker-
vin en Ter Braake om plaats drie en 
vier waaruit Kervin als winnaar te-
voorschijn kwam en steeds verder 
bij hem weg reedt en zo aanslui-
ting bij de twee koplopers kreeg. De 
wedstrijd werd onderbroken van-
wege een pittige schuiver van Mar-
tin Domburg, maar na de herstart 
mengde de coureur uit Wilnis zich 
direct weer met de strijd om de top-
plaats, waarbij hij ook nog eens de 
snelste tijd in het tweede gedeelte 
van de wedstrijd liet noteren. Na af-
loop was er grote blijdschap in het 
kamp van Van der Sleen – van der 
Heyden Motors Racing. 
Een plaats in de top tien in het eind-
klassement was de doelstelling 
voorafgaand het seizoen, maar na 
twee wedstrijden heeft Bos laten 
zien met de top mee te kunnen. 

Enerverend
Bovendien wacht er een enerve-
rende week, want Kervin is bij de 

KNMB op gevallen en heeft daar-
door een Wild-Card gekregen om 
mee te doen aan de WK wedstrijd 
Supersport, die samen met het WK 
Superbike komende 24, 25 en 26 
april op het circuit van Assen zal 
worden verreden. 

“Er wacht ons een druk weekje,” 
glimlacht Kervin, “want er komt bij 
een WK Supersport heel wat op je 
af. De snelle coureur uit Wilnis be-
seft terdege dat hij met de snelste 
van de wereld zal rijden. 

“Ik wil vooral ervaring opdoen en 
voor ongeveer 60.000 toeschouwers 
racen geeft je als coureur en team 
een behoorlijke kick. Er zal ook veel 
belangstelling van de diverse media 
zijn. Zeker is dat de tv veel aandacht 
aan het evenement gaat besteden. 
RTL7 maakt een special over de WK 
Supersport en WK Superbike wed-
strijden, ook zal via Eurosport de 
wedstrijden op het circuit van As-
sen rechtstreeks worden uitgezon-
den,” aldus Kervin, die zich van zijn 
beste kant wil laten zien. 
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Argon F3 pakt belangrijke zege
Mijdrecht - Nadat vorige week het 
toernooi bij CSW Rijsenhout ge-
wonnen werd, hebben de mannen 
van de F3, afgelopen zaterdag een 
zeer belangrijke wedstrijd, in strijd 
om het kampioenschap, tegen FC 
Weesp F3 weten te winnen met 7-2. 
Hierdoor blijft Argon F3 ongeslagen 
in de competitie. 
In de eerdere ontmoeting met 
Weesp F3 wist Argon F3, na een he-
vige strijd de winst met 5-3 naar zich 
toe te trekken. 

Argon begon niet al te sterk aan de 
wedstrijd, gelukkig was Weesp ook 
nog niet helemaal wakker, dit resul-
teerde in een matige eerste helft. 
De eerste kans voor Argon kwam uit 
een corner van Erkelly, de bal kwam 
voor de voeten van Dion en na een 
schitterend schot ging de bal tegen 
de paal en rolde hij over de lijn naar 
de keeper. De tweede kans was voor 
Jim, met een snoeihard schot, van-
uit de tweede lijn wist hij de keeper 
te raken. Nog steeds was de stand 
0-0. Door een wild schot van Weesp 
kwam de bal voor de voeten van 
Mathis, deze aarzelde niet en gaf 
meteen voor op Auke, een mooie 
treffer was het gevolg, 1-0. Weesp 
was wakker geworden en begon 
aan een offensief. De verdediging 
bestaande uit Dion, Jim en Abdoel, 
kwam onder druk te staan. Weesp 
vuurde een hoge bal af en de tegen 
de zon in kijkende Dani was geklopt, 
1-1. Met nog drie minuten te spe-
len in de eerste helft trapte Dani de 
bal uit naar Abdoel, met een sprint 
ging hij naar voren, het daaropvol-
gende schot dreigde in de handen 

van de keeper te vallen, maar Ma-
this wist slim zijn voet tegen de bal 
aan te krijgen, 2-1. 

Succes
In de rust ondergingen de mannen 
een tactische bespreking. 
Het was Weesp dat na 3 minuten 
in de tweede helft op gelijke hoog-
te kwam, weer een hoge bal. Nu be-
gon het bij Argon te lopen, de man-
nen vonden elkaar weer en ook 
stonden ze weer vrij. Dit resulteerde 
in kansen voor Erkelly, Auke en Jim, 
helaas ging alles naast. Nog steeds 
was het 2-2 en Weesp brak met drie 
spelers door, met twee schitteren-
de reddingen wist Dani een achter-
stand te voorkomen. Het was de op-
komende Niels die met zijn “choco-
ladebeen” de 3-2 in de netten deed 
belanden. Met nog 7 minuten te 
spelen zette Argon druk naar voren 

en met resultaat, de corner van Er-
kelly werd door Niels ingeschoten, 
4-2. Bij de aftrap zat Weesp te sla-
pen en de oplettende Mathis pikte 
de bal op en schoot vanaf de mid-
denlijn, via een been van de tegen-
stander belandde hij achter de kee-
per, 5-2. Dion stopt de daaropvol-
gende aanval van Weesp en speelde 
meteen op de vrijstaande Niels, met 
rush ging deze naar voren en de 6-
2 was een feit. Dit recept werd her-
haald door Abdoel en Auke, maar 
nu was het de keeper die de score 
deed verhinderen. Weesp zette nog 
een keer alles op alles, maar ook nu 
stond Dani goed zijn mannetje. Het 
was Auke die met een schitteren-
de sliding op de bal de voorzet van 
Niels achter de keeper deed belan-
den, 7-2. 
En zo bleven de punten terecht in 
Mijdrecht. Goed gedaan, mannen.

Hertha F3 al bijna zeker 
van het kampioenschap
Vinkeveen - Het is weer prachtig 
weer, beetje fris nog, als ze richting 
Ankeveen vertrekken. Na 6 wed-
strijden en 18 punten is Hertha F3 
op weg naar het kampioenschap
ASV begon beter aan de wedstrijd 
dan de Vinkeveners en dat resul-
teerde in wat benauwde momenten 
voor het doel van keeper Bas Via-
nen. Een paar kansen van ASV wer-
den gekeerd, maar toen een speler 
van ASV in het doelgebied onderuit 
werd gehaald, besloot de scheids-
rechter een penalty aan ASV te ge-
ven. Geheel terecht trouwens.
Hertha heeft echter keeper Bas in 
het doel, dus na de penalty stond 

het gewoon nog 0-0. 
Na de gemiste penalty nam Hert-
ha het heft in handen en dat resul-
teerde al gauw in 0-1. Mauro Kne-
bel knalde van afstand een poei-
er op het doel van ASV en liet de 
keeper kansloos. Daarna bleef Hert-
ha de betere ploeg, en na een kwar-
tiertje stond het 0-3. Net voor rust 
scoorde  ASV de 1-3.
In de tweede helft ging Hertha ver-
der met wat ze het hele seizoen al 
doen, goed voetballen. Door goed 
overspel bleven de doelpunten niet 
uit en stond het op een gegeven 
moment 1-5 voor Hertha! Doelpun-
ten van Mauro, Lars (2x), Victor en 

Damon zorgden ervoor dat de winst 
zeker werd gesteld. Dat ASV nog 
de 2-5 en 3-5 maakte, doet niets af 
aan de geweldige prestatie van de-
ze jongens!
Door deze overwinning hebben ze 
21 punten uit 7 wedstrijden en zijn 
ze eigenlijk al niet meer in te ha-
len. Er zijn nog 2 wedstrijden te 
spelen (en er zijn er 2 afgelast, die 
nog gespeeld zouden kunnen wor-
den, maar daar gaan ze niet van 
uit), en winst volgende week thuis 
tegen Huizen F6 (de hekkensluiter) 
zou betekenen dat Hertha F3 kam-
pioen wordt.
Komt allen kijken en aanmoedigen!

Budo Ryu Blaauw  
succesvol bij judotoernooi
Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 18 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama 
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd 
tot en met 14 jaar werden ingedeeld 
naar leeftijd, gewicht en kleur band. 
Nadat de poules geschreven wa-
ren konden de wedstrijden begin-
nen. Sommigen hadden al wat meer 
wedstrijden gedaan, maar er waren 
ook judoka’s bij die voor het eerst 
meededen. Het was een genot, ter-
wijl de wat ouderen al goed judo lie-
ten zien. 5 judoka’s van Budo Ryu 
Blaauw wisten kampioen te worden. 
Bij de meisjes waren dat Chantal 
Offerman en Bo Voorend. Bij de jon-
gens waren dat, Leon Pijning, Ru-
ben Clerc en Thomas Blaauw. Bui-
ten deze 5 eerste plaatsen wisten 
zij 4 tweede plaatsen in de wacht 
te slepen. Een heel goede prestatie. 
Bij de jongens waren dat Floris de 
Groot, Wouter de Groot en Wesley 
van Dijk. Bij de meisjes wist Susan 
Blaauw 2e te worden. De volgen-
de Judoka’s van Budo Ryu Blaauw 
hebben de gedeelde derde plaats 
behaald: Arnoud Schaap, Adlaine 
Hoogvliets, Luca Kooistra, Janieck 
Lindeman, Bram de Best, Justin van 
de Weijden, Rogier Hendriksma, To-
bias Evers en Remke Verwoerd. Na 
een lange judodag gingen alle judo-
ka’s moe maar voldaan weer huis-
waarts. 
Voor meer informatie over jeugdju-
do vanaf 4 jaar, volwassenen judo en 
karate vanaf 10 jaar kunt u contact 
opnemen met Budo Ryu Blaauw, tel. 
0297-272629 of 
06-10484259.

Meisjes groep 8 
van de Eendracht 
behalen het diploma 
Mijdrecht - De meisjes van de 
groepen 8 Obs Eendracht hebben 
woensdag 15 april  afgezwommen 
voor het diploma overlevingszwem-
men. Zij hebben allemaal hun di-
ploma gehaald! Proficiat meisjes. 
Zweminstructeurs Martin en Henk 
van zwembad Blijdrecht zijn zeer 
trots op deze groep !

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Laatste zonovergoten 
schoolvoetbaldag 
Julianaschool 
Wilnis - Woensdag 15 april moch-
ten de laatste groepen aantreden 
om hun voetbalkunsten te laten 
zien. 
Dit waren de hoogste groepen jon-
gens, namelijk groep 7 en 8. Als je 
een erg grote klas had, dan kon je 
meedoen met het 11-spelers toer-
nooi, maar de meeste scholen gin-

gen voor de 7-tallen. 
En de Julianaschool heeft zich, ook 
deze keer, van een goede kant laten 
zien! Groep 8 deed ontzettend zijn 
best om puntjes te behalen en heeft 
die ook behaald, ondanks de warm-
te En groep 7 was zo enorm goed 
op dreef dat deze gelijk doorstoom-
de naar de halve finales, welke zij 

afsloten met een mooie 4e plek! Ge-
feliciteerd! 
De toernooien zijn weer achter de 
rug. De Julianaschool is haar shirt-
sponsors Bouwbedrijf Leeflang en 
Installatiebedrijf C&R van der Wilt 
en natuurlijk de organisatoren van 
dit toernooi zeer dankbaar, zij maak-
ten mede dit toernooi mogelijk.

CSW grijpt koppositie
Wilnis - De spanning was om te 
snijden. CSW moest op bezoek bij 
koploper TOV en had een achter-
stand van 2 punten. De ploeg van 
Gerrit Plomp moest dus winnen 
om nog kans te houden op de titel. 
Die kans bleef wel degelijk aanwe-
zig want na afloop stapten de Wil-
nissers met een klinkende 0-3 zege 
van het veld.

Het begin van de wedstrijd was het 
wat aftasten aan beide kanten, CSW 
probeerde vaak de voetballende op-
lossing te zoeken, terwijl TOV veel-
al met de lange bal direct de spit-
sen probeerde te bereiken. Het le-
verde vooralsnog van beide kanten 
weinig gevaar op. 

Toch was het CSW dat al vrij snel op 
voorsprong kwam. Een schitterende 
pass van Alexander Bos bereikte de 
wegsprintende Edwin Milton. Mil-
ton kon zomaar doorlopen richting 
keeper en tikte beheerst binnen. Het 
was TOV dat het meest in balbezit 
was maar dat leverde nauwelijks 
kansen op, mede ook omdat de ver-
dediging van CSW de zaken prima 
voor elkaar had. TOV probeerde het 
met wat afstandsschoten maar het 
was de zeer attent keepende Jordy 
Wens die alles pakte. 

Gevaarlijk
De uitvallen van CSW waren ge-
vaarlijker, na een voorzet van Cesar 
de Kuyer tikte Jilles Klumper binnen 
maar het doelpunt werd afgekeurd 
wegens een duwfout. CSW had de 
wedstrijd geheel onder controle en 
ging dan ook met 0-1 rusten. Na 
rust begon de wedstrijd pas goed 
op gang te komen. TOV ging gretig 
op zoek naar de gelijkmaker maar 
liet daarbij ook veel ruimtes achter 
tussen de linies. Het kreeg nog wel 
een goede kans toen een terugge-
legde bal hoog over het doel werd 
geschoten. De beste kansen waren 
echter voor CSW. Zo eindigde een 
kopbal van Jilles Klumper op de lat 
na een voorzet van Cesar de Kuy-
er en even later zocht Klumper het 
doel net te hoog na prima voorbe-
reidend werk van Edwin Milton. Een 
steenharde vrije trap van Jochem 
van Bergen kon ternauwernood 
worden gered door de keeper. 
Een kwartier voor tijd viel voor CSW 
eindelijk de bevrijdende en dikver-
diende 0-2. Edwin Milton ging op 
rechts langs zijn man en legde de 
bal prima klaar voor Jay Wijngaar-
den die schitterend inschoot. De 
wedstrijd was gespeeld en het hard-
werkende CSW wenste niets meer 
weg te geven. Het werd zelfs nog 

mooier voor CSW. Een voorzet van 
Edwin Milton kwam bij de geheel 
vrijstaande Jay Wijngaarden. Wijn-
gaarden controleerde de bal met de 
borst en schoot prima binnen. 
Een afgetekende en dikverdiende 
overwinning voor de ploeg uit Wilnis 
die er zich goed van bewust was dat 
dit de laatste kans was om nog aan-
spraak te maken op de titel. CSW 
heeft nu 1 punt voorsprong op TOV 
met nog 2 wedstrijden te spelen. Al-
les is nog mogelijk en de eerste vol-
gende wedstrijd is a.s. zaterdag om 
14.30 uur thuis tegen Altius.

Jay Klaas Wijngaarden
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Examens en fuyiamatoernooi 
judoschool blaauw
Regio –  Zaterdag jl. zijn in de do-
jo van Judoschool Blaauw de eerste 
van een reeks examens afgenomen. 
Acht judoka’s mochten laten zien 
wat zij het afgelopen seizoen had-
den bijgeleerd. Gadegeslagen door 
ouders, oma’s, opa’s en andere be-
langstellenden, die genoten van de 
verrichtingen, lieten de judoka’s de 
worpen en de grondhandelingen 
zien.
Tot en met 14 juni a.s. zullen er el-
ke zaterdag om 13.00 uur een groep 
judoka’s in de dojo van Judoschool 
Blaauw hun kunnen tonen en trach-
ten te slagen voor een hogere graad. 
Deze examens worden uitgevoerd 
door kinderen vanaf ongeveer vijf 
jaar tot volwassenen in de buurt van 
de vijftig jaar.
De uitslagen van afgelopen zater-
dag zijn:

Gele slip, 6e Kyu
Danny van de Pol, Joep Wisse

Gele band, 5e Kyu
Dion Bijl

Oranje slip, 5e Kyu
Brian Pouw, Danique Schreutel-
kamp, Hein Lek, Stan Turkenburg, 
Vincent Schreutelkamp

De volgende examens zullen wor-
den gehouden op zaterdag 25 april 
in de dojo van Judoschool Blaauw.

Fuyiamatoernooi
Op zondag 19 april jl. hebben 26 
leden van de Judoschool Blaauw 
meegedaan aan het Fuyiamatoer-
nooi in Amsterdam. Aan dit toer-
nooi deden ongeveer 292 judoka’s 
mee van 18 clubs. De kinderen wer-
den onderverdeeld op kleur band en 
gewicht in 70 poules, zodat ze mini-
maal drie wedstrijden moesten ma-
ken. Hierdoor kunnen de kinderen 
zo veel mogelijk ervaring opdoen 
met wedstrijden. 
De judoka’s van Judoschool Blaauw 
waren succesvol tijdens dit toernooi 
en wisten 6 gouden medailles en 3 
zilveren medailles te winnen.
Bij de meisjes deden Malee Luijken 
en Eline Kooijman het goed. Met 
goed aanvallend judo wisten zij hun 
judopartijen te winnen.
Bij de jongens waren Mats Kool-
moes en Vincent Schreutelkamp 
goed op dreef. Beiden wisten hun 
wedstrijden op een ippon te winnen 
waardoor ze ongeslagen kampioen 
werden. Ook Stefan Pijpers en Luc 
Gielink werden eerste in hun poule. 
Naast deze gouden medaille win-
naars wisten Kasper Bleijswijk, Stan 
van den Berg en Bo van Vliet de zil-
veren medaille te behalen. 
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
medaille voor de derde plaats in 
ontvangst nemen.

Lenterit 2009 brengt 
2.100 euro op
De Ronde Venen - De zesde Len-
terit, die zondag 19 april jl. plaats-
vond, is opnieuw een succesvol eve-
nement geworden. Ruim 150 deel-
nemers, verdeeld over 52 equi-
pes, verschenen onder schitteren-
de weersomstandigheden aan de 
start van deze recreatieve autopuz-
zeltocht voor het hele gezin. Na af-
loop van de rit konden er niet alleen 
mooie prijzen voor de winnaars wor-
den uitgereikt, ook kon een cheque 
van 2.100 euro worden overhandigd 
aan badmintonvereniging Veenshut-
tle, die hiermee een nieuwe sport-
rolstoel kan aanschaffen.
De route van ca. 65 km voerde langs 
de mooiste plekjes in het Groe-
ne Hart en mede dankzij het goe-
de lenteweer van de afgelopen da-
gen viel er in de natuur veel te ge-
nieten. De deelnemers kregen hun 
aanwijzingen in de vorm van een 
‘stripverhaal’ met bolletjes en pijltjes 
en ook moesten zij onderweg foto-
vragen beantwoorden en opdrach-
ten uitvoeren. 

Voor de winnaars, het team met de 
minste strafpunten (de puzzelrit vol-
ledig juist verreden, alle vragen goed 
beantwoord en een perfect uitge-
voerde behendigheidstest), waren 
fraaie prijzen beschikbaar gesteld. 
De eerste prijs ging naar het team 
Van Saane, met 0 strafpunten. Zij 
kregen een kunstwerk van Herman 
Brood, beschikbaar gesteld door 
Strix Lease Service. De tweede prijs 
was voor het team Prince; zij mogen 
een weekend/midweek naar een 
bungalowpark van Landal Green-
Parks. Team Kloots won de derde 
prijs: een dinerbon bij Rendez-Vous. 
Het team Van der Berg behaalde het 

hoogste aantal strafpuntende (890) 
en mocht hiervoor de poedelprijs in 
ontvangst nemen. 
Ook tal van andere bedrijven en in-
stellingen in de regio ondersteun-
den de Lenterit op financiële of an-
dere wijze, om zodoende de op-
brengst voor het goede doel te 
maximaliseren.

Klassieker van het Jaar
Gezien het grote aantal klassie-
ke auto’s dat dit jaar deelnam, be-
sloot de organiserende Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis om een aparte 
prijs in het leven te roepen voor deze 
groep auto’s, die ouder moeten zijn 
dan 25 jaar. De genomineerden par-
keerden na afloop op het Raadhuis-
plein, waar een jury dit ‘Concours 
d’Elegance’ aan een kritisch oordeel 
onderwierp. De Volvo  P1800S van 
Danny Brugman van de Bangarage 
was in de ogen van de jury de mooi-
ste ‘Klassieker van het Jaar’.

Sportrolstoel
Joop Reurings en Raymond Bot van 
Badmintonvereniging Veenshuttle 
konden na afloop van de Lenterit 
uit handen van Huub Kluijtmans van 
de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een 
cheque in ontvangst nemen voor de 
aanschaf van een sportrolstoel. De 
sportrolstoel is bestemd voor min-
dervalide mensen, die met bad-
mintonnen willen beginnen en zo 
op een laagdrempelige manier met 
deze sport kunnen kennismaken. 
Maar de sportrolstoel kan ook ge-
bruikt worden door valide mensen, 
die dan tegen mindervalide mensen 
kunnen spelen, om zo de integratie 
tussen validen en mindervaliden te 
stimuleren.

Carrouselwedstrijd Lucky 
Stable bijzonder creatief
Mijdrecht - Op de Mijdrechtse ma-
nege Lucky Stable werd zaterdag de 
jaarlijkse onderlinge carrouselwed-
strijd verreden. De diverse groepen 
lieten zien waar ze het hele jaar zo 
hard voor getraind hadden. 

De ruiters en amazones toonden 
niet alleen hun beste rijkunsten, ze 
lieten zich ook van hun meest cre-
atieve kant zien. Iedere groep was 
verkleed en hier en daar waren zelfs 
de paarden in de stijl meegegaan. 

Bij de beginners won de groep Me-
ga Mindy. De acht dametjes, allen 
gehuld in Mega Mindy-outfit, won-
nen ook de originaliteitsprijs. Bij de 
halfgevorderden won Mama Mia. 
De eerste prijs bij de gevorderden 
ging naar Queens, die met de paar-
den met kroontjes al duidelijk naar 
Koninginnedag toeleefden. Na de-
ze wedstrijddrukte kunnen de paar-
den uitkijken naar de weidegang 
die naar alle waarschijnlijkheid eind 
april zal plaatsvinden. 

Zwemteam Willespoortschool 
kampioen van 2009
Vinkeveen - Zaterdag 18 april jl. 
vonden de  jaarlijkse schoolzwem-
wedstrijden plaats in het Veenbad 
in Vinkeveen. De deelnemers uit de 
bovenbouw van OBS Willespoort 
kwamen zeer goed voor de dag. Tim 
Dressel (gr. 6), Marjon de Bruin (gr. 
8) en Scarlett Paap (gr. 8) lieten zien 
dat zij zeer goed kunnen zwemmen 
en wonnen vrijwel al hun wedstrij-
den met overmacht. Na de wed-

strijden volgde de prijsuitreiking. 
Tim kreeg de oorkonde voor snel-
ste zwemmer op de vrije slag. Scar-
lett kreeg zelfs drie oorkondes als 
snelste zwemster voor alle onderde-
len waar zij op uitkwam. Nadat al-
le resultaten waren opgeteld bleek 
dat het team van OBS Willespoort 
de meeste punten had behaald en 
de wisselbeker voor de bovenbouw 
in ontvangst mocht nemen.

Schoolzwemwedstrijden ZDRV
St. jozefschool en 
De Willespoort 
algemene winnaars 2009
De Ronde Venen - Op zaterdag 18 
april zijn de 8e Schoolzwemwed-
strijden gehouden door Zwemver-
eniging De Ronde Venen (ZDRV). 
143 leerlingen van alle basisscholen 
in De Ronde Venen, in de groepen 3 
tot en met 8 hebben weer hard ge-
zwommen voor de beste tijden op 
de onderdelen schoolslag, rugslag 
en vrije slag. 

Aan de onderdelen schoolslag en 
rugslag is dit jaar voor het eerst een 
stukje reddingszwemmen toege-
voegd. Bij de schoolslag zwommen 
de deelnemers onder een lange mat 
door. De bovenbouw klom op de te-
rugweg ook over de mat. Bij de rug-
slag zwommen de deelnemers van 
de onderbouw met een bal. Voor de 
bovenbouw is het onderdeel ver-
zwaard door met een pseudo-dren-
keling (pop) te zwemmen.

Mevrouw Leeflang, begeleidster van 
De Schakel, komt al jaren naar de 
schoolzwemwedstrijden. “Ik vroeg 
me af hoe het met de vernieuwde 
onderdelen zou verlopen, maar alles 
ging heel goed. Dit is weer eens wat 
anders dan gewone wedstrijden.” 

Voor sommige deelnemers is de 
nieuwe opzet even wennen. Tim 
vertelt: “Ik vond het eerst heel erg 
spannend. Het is met de pop en de 
mat nu wel moeilijk, maar veel leu-
ker dan alleen heen en weer zwem-
men.” 

Het eerste deel van de middag 
wordt gezwommen door de leerlin-
gen uit groep 3 tot en met 5 voor 

de afstand van 25 meter per onder-
deel. Het tweede deel van de mid-
dag zetten de leerlingen uit groep 6 
tot en met 8 hun beste beentje voor 
op de afstanden van 50 meter per 
onderdeel.

Nationale Sportweek
De Schoolzwemwedstrijden zijn ge-
organiseerd in samenwerking met 
De Nationale Sportweek. Deze vindt 
plaats van 18 tot en met 24 april. Het 
doel van deze week is om sport en 
sporten in een sportvereniging on-
der de aandacht van een zo breed 
mogelijk publiek te brengen. In het 
hele land kunnen bijvoorbeeld wed-
strijden, open dagen en toernooien 
bij sportverenigingen bezocht wor-
den en kan er meegedaan worden. 
Alle activiteiten zijn per woonplaats 
op te zoeken op 
www.nationalesportweek.nl

Sponsoring
De Schoolzwemwedstrijden worden 
geheel door vrijwilligers georgani-
seerd en zouden niet mogelijk zijn 
zonder de sponsors. 
Hiervoor dank aan de sponsors: A-
side Media, Rabobank Veenstro-
men, Brouwer Transport, Midreth 
Bouwbedrijf, Profile Tyrecenter Ho-
gendoorn, Schadenet Kranenburg, 
Grafisch Centrum VanderHeym, HE-
MA Mijdrecht, Boom en Fruitkwe-
kerij Ruizendaal en Intersport Duo. 
Wilt u ook de ZDRV ook steunen bij 
deze activiteit? 

Met uw hulp komen ze er wel! Neem 
contact op via PR@ZDRV.nl of 
tel. 0297-284085.

Tweede plaats voor de 
Sint jozefschool!
Vinkeveen - Op woensdag 15 april 
werd op de voetbalvelden van Hert-
ha in Vinkeveen het schoolvoetbal-
toernooi van de groepen 7 en 8 ge-
houden.

Met een strakblauwe lucht en een 
aangename temperatuur kon de 
dag eigenlijk al niet meer stuk. De 
jongens van het 1e team van de St. 
Jozefschool begonnen het toernooi 
met een 0-0 gelijkspel, de 2e wed-
strijd moest gespeeld worden te-
gen groep 7 van hun eigen school, 
met een “schepje erboven op” werd 
voor elke meter gestreden, want van 
groep 7 wil je als 8e groeper natuur-
lijk niet verliezen. Het werd een 4-1 
overwinning.
Daarmee belandden ze in de poule 
waar werd gespeeld voor de 1e, 2e 

en 3e plaats. 
De 1e wedstrijd werd gewonnen 
met 2-0 waarbij Tony een schitte-
rend doelpunt scoorde, ongeveer 25 
meter van het doel schoot hij vanaf 
de zijlijn de bal richting doel, of het 
een voorzet of een doelpoging was 
zullen we nooit weten, maar de bal 
stuiterde vóór de keeper en er ver-
volgens overheen.
Omdat de 2 concurrenten tegen el-
kaar gelijk speelden zou een gelijk-
spel voor het team genoeg zijn om 
kampioen te worden. 

Helaas werd er nipt met 1-0 verlo-
ren. Toch kwamen de jongens stra-
lend van het veld, een tweede plaats 
was tenslotte óók een beker en dat 
was voor velen die meededen nog 
nooit gebeurd!

Op de foto v.l.n.r. achterste rij: invaller Ritchie, Timo, Vincent, Sjors ,Lex, Cedric 
Wilco, coaches Jos en Astrid
Voorste rij: Rik Tony Jerom en Rutger

Deloitte open indoor Kampioenschappen

Tennishal De Ronde Venen
De Ronde Venen - Dit jaar heeft 
Tennishal De Ronde Venen voor de 
10e keer op rij de Deloitte Open In-
door Kampioenschappen georga-
niseerd. Het toernooi startte op za-
terdag 28 maart en de finales ston-
den gepland op donderdagavond 9 
april. Er werd rekening gehouden 
met competitiespelers die voorna-
melijk op zaterdag 4 april verhin-
derd waren. Voor de meeste compe-
titiespelers een uitstekende voorbe-
reiding op de competitie. Maar ook 
degenen die geen competitie spe-
len hebben natuurlijk meegedaan. 
Er werd in alle categorieën hard 
gestreden om de eerste en tweede 
plaats. Yoeri Mayer uit Vinkeveen, 
uitkomend voor het eerste heren-
team op zondag van T.V. Mijdrecht, 
wist een knappe prestatie te leveren 
door 1e geplaatste Rutger-Jan Lan-
ge met 6-2 6-3 te verslaan, de partij 
was van landelijk niveau. Een voor-
beeld voor veel plaatselijk talent om 
naar te kijken. Het toernooi kan om-
schreven worden als een toernooi 
zonder extreme uitloop. Alle wed-
strijden waren, met op 2 partijen uit-
gezonderd, op een acceptabele tijd 

klaar. Op de tweede dinsdag moest 
voor het eerst een noodmaatre-
gel toegepast worden. Vier partijen 
moesten verkort worden verspeeld. 
Dat de wedstrijdleiding deze beslis-
sing moest maken kwam wel uit een 
positief gegeven. In haar jubileum-
jaar heeft de tennishal nog nooit zo-
veel inschrijvingen gekregen: 324 in 
getal. Dus er moesten 311 wedstrij-
den gespeeld worden. Het publiek, 
dat zich dit jaar in principe niet op 
de baan begaf, was sportief en le-
verde geen enkel probleem voor de 
wedstrijdleiding. Verder waren de fi-
nales van Marija Zivkovie-Laurenta 
en Angelique Karsten (6-4,6-2) en 
Yuki Shiba tegen Imil Chehoudi 6-
2,6-4 van een hoog kaliber. En zul-
len de meesten zeker volgend jaar 
een categorie hoger staan  op hun 
spelerspasje. Het toernooi zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder  spon-
sors: hoofdsponsor Deloitte, mede-
sponsors: Rabobank, Vrumona, In-
tersport Duo-Duo, kledingzaak Djo 
Djo’s, Smit Volendammer visdelica-
tesse, meubel en accessoires An-
ne- Woon, bloemenatelier Kristel en 
Douwe Egberts.
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Boekverkoop Bieb Wilnis
Wilnis - Vanaf komende vrijdag-
middag 24 april om 14.00 uur zullen 
in de Bibliotheek van Wilnis afge-
schreven boeken worden verkocht.  

Het betreft hier oude of weinig uit-
geleende exemplaren die plaats 
gaan maken voor nieuwe. 

Zo kan de collectie actueel blijven.  
Alle afgeschreven romans, studie- 
en jeugdboeken kosten e0,50 per 

stuk, tijdschriften gaan per stapel 
voor e2,00 weg. 

De boekenverkoop is tijdens de nor-
male openingstijden op maandag- 
en vrijdagavond van 19.00-20.30 
uur, op woensdag- en vrijdagmid-
dag van 14.00-17.00 uur, en op za-
terdag van 10.30-13.00 uur.  

De bibliotheek is gevestigd aan de 
Pieter Joostenlaan 24.

De Christenvrouw
Mijdrecht - De vereniging “De 
Christenvrouw” hoopt op  D.V. don-
derdag 23 april a.s. voor de laatste 
keer dit seizoen weer bij elkaar te 
komen  in  gebouw “ ’t Kruispunt” 
van de Christelijk Gereformeerde 
kerk aan de Koningin Julianalaan 22 
in Mijdrecht.
Deze avond wordt verzorgd door 

een medewerker van  Stichting TE-
AR uit Zeist. 
Het onderwerp is: “Wat doet deze 
stichting en waar staat zij voor”. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom !

Aanvang 20.00 uur en de koffie staat 
om 19.45 klaar!

De koster vraagt om hulp
De Ronde Venen - Op maandag 
30 maart jl. bezochten de leerlin-
gen van groep 4 van de Willespoort 
uit De Ronde Venen de Johannes de 
Doperkerk in Mijdrecht. In het kader 
van het project ‘Wie woont of werkt 
waar?’ van Kunst Centraal kregen zij 
een rondleiding van de ‘koster’. De-
ze werd gespeeld door acteur Bart 
Schouten. Aanwezig waren wethou-
der Jan van Breukelen, beleidsamb-
tenaren Petra ter Bekke en Pieter 
Scholten en cultuurmakelaar Ma-
rije Lurgendorf van de gemeente De 
Ronde Venen. Voorafgaand aan het 
bezoek ontvingen de leerlingen een 
brief van de koster, waarin hij hen 
vraagt hem te helpen met een pro-
bleem. De leerlingen bekeken onder 
andere de doopkapel en de rijk ver-
sierde ramen van de kerk en luister-
den  ademloos naar het verhaal over 
de heilige Franciscus. Ook mochten 
ze allemaal een keer de klok in de 
kerk luiden. De koster vroeg de leer-
lingen een ontwerp te maken voor 
de twee ramen in de kerk die niet 
met glas-in-lood zijn versierd. Daar-
voor kregen zij papier op maat van 
deze ramen mee. Onder leiding van 
de leerkracht maken zij op school 
een ontwerp. De ontwerpen zullen 
in de kerk tentoongesteld worden. 
Het project in De Ronde Venen kent 
twee varianten. De groepen van de 
scholen in Mijdrecht en Wilnis be-
zochten de Johannes de Doperkerk 
en de leerlingen van Vinkeveen be-
zochten de Heilige Hart van Jezus 
kerk, waar de koster weer een an-
der probleem voorlegt aan de kin-
deren. 

Voorgesprek
Vooraf spraken de vertegenwoordi-

gers van de gemeente, Kunst Cen-
traal, de scholen en de kerk met el-
kaar over het belang van activiteiten 
als deze. In het voorgesprek licht-
te Kunst Centraal de opzet van het 
project toe en plaatste het in het ka-
der van het zogenaamde Cultuur-
programma. Dit is een dienst die 
Kunst Centraal het afgelopen jaar 
voor het eerst voor de scholen in de 
gemeente De Ronde Venen heeft 
georganiseerd. Doel van het pro-
gramma is leerlingen kennis te la-
ten maken met hun eigen culturele 
omgeving. De Gemeente De Ronde 
Venen ondersteunt deze activitei-
ten van Kunst Centraal in woord en 
daad. Zij verleent per leerling subsi-
die om de uitvoering van de activi-
teiten mogelijk te maken. De scho-
len en Kunst Centraal dragen een 
evenredig deel bij. Leo van de Rot-
te, beheerder van de kerk, gaf aan 
dat de kerken graag hun medewer-
king verlenen aan projecten. Direc-
teur Jos van der Jagt en cultuurco-
ordinator Miek van Muiswinkel be-
nadrukten namens de vijftien scho-
len uit De Ronde Venen die aan het 
programma deelnemen dat het de 
wens van de scholen is dit program-
ma structureel aan te bieden. 

In het kader van het Cultuurpro-
gramma vinden in De Ronde Venen 
dit schooljaar in totaal vier activitei-
ten plaats. De kleuters hebben be-
zoek gehad van schrijfster Evelien 
Pullens. De onderbouw bekeek de 
dorpskerk door de ogen van de kos-
ter. De middenbouw bekeek kunst-
werken in de openbare ruimte en de 
bovenbouw heeft een historische 
rechtszaak nagespeeld in de kerk in 
de omgeving van hun school.

Peutertjes Dribbel op 
bezoek bij boer Bos
Mijdrecht - Vorige week zijn de 
peutertjes van peuterspeelzaal 
Dribbel op bezoek geweest bij boer 
Bos. 
De peuters konden daar lamme-
tjes aaien, een ritje op een pony 

maken en heerlijk genieten van de 
kalfjes. Terug op de speelzaal stond 
er een stapel pannenkoeken klaar. 
Dat smaakte prima. Moe maar vol-
daan gingen de peutertjes weer 
naar huis.

Filmavond en -middag in 
de Veenhartkerk
Mijdrecht - Filmliefhebbers opge-
let! Voor iedereen die van een goede 
film houdt is er vrijdag 24 april weer 
een Veenhartfilmavond. Speciaal in 
de meivakantie draait er op dins-
dag 28 april een familiefilm die ge-
schikt is voor alle leeftijden. Neem 
dus vooral je vriendjes en vriendin-
netjes of opa en oma mee!
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. El-
ke dinsdag in de schoolvakanties 
wordt een leuke familiefilm vertoont 
in de Veenhartkerk. 

De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk, Grutto 
2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de 
zaal open en de film start om 20.30 
uur, entrée € 4,00. De film wordt ver-
toond op een groot scherm en na 
afloop is er een drankje en gelegen-
heid om na te praten.

De familiefilm begint dinsdag 28 
april om 14 uur in hetzelfde gebouw. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. De 
entree bedraagt 2 euro voor kinde-
ren en 4 euro voor volwassenen. Na 
afloop is er drinken en iets lekkers.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de filma-
vonden? Kijk op onze website  www.
veenhartkerk.nl en geef je op voor 
de Veenharfilmladder, dan word je 
maandelijks op de hoogte gehou-
den. 
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. We wil-
len een plek zijn 

waar ruimte is voor iedereen die be-
zig is met religie of nadenkt over zin-
geving. Al onze activiteiten, ook de 
Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld 
om op een uitdagende manier met 
religie en zingeving bezig te zijn. 

Julianaschool brengt 
bezoek aan boerderij
Wilnis - Op woensdag 15 april be-
zocht groep 3 van de Kon. Juliana-
school te Wilnis de boerderij van fa-
milie Van der  Arend aan de Dem-
merikse Kade in Vinkeveen. 
De kinderen kregen een fascineren-
de rondleiding door het bedrijf. Boe-
rin Annie vertelde alles over de koei-
en, het melken, de schuren etc. 
Op de boerderij waren verschillende 
opdrachten voor de kinderen klaar-

gezet. Zo mochten ze helpen bij het 
voeren van de koeien, kalfjes aaien, 
een koeienvlaai opzoeken en stallen 
aanvegen.
Familie Van der Arend heeft niet al-
leen koeien, maar maakt ook heer-
lijke kaas. De kinderen konden zien 
hoe dit in zijn werk gaat en mochten 
van de kaas proeven. 
Het was een gezellige ochtend en 
zeker de moeite waard!

MiniMaxi, supervoordelig 
voor het hele gezin!
Vinkeveen - Nog maar net drie we-
ken geopend en het is nu al een 
succes: de MiniMaxi winkel als on-
derdeel van Super de Boer in win-
kelcentrum Zuiderwaard. De win-
kel is gesitueerd aan de andere 
kant van het looppad naast Super 
de Boer, daar waar tot voor kort Het 
Fruitpaleis was gevestigd. Bij Mini-
Maxi treft de consument onder an-
dere een goede kwaliteit kruide-
nierswaren en huishoudelijke arti-
kelen aan tegen werkelijk verbluf-
fend lage prijzen. “Het gaat hier om 
restpartijen die leveranciers ons 
aanbieden tegen een keurige prijs 
en waar we onze klanten het voor-
deel van laten meegenieten. Dit met 
als motto: Mini prijsjes, Maxi voor-
deel”, vertelt Vincent Schuijt van 
Super de Boer. “Zie het als een fi-
liaal, een stukje discount van ons-
zelf. Ongeveer 60 procent van de ar-
tikelen bestaat uit een vast assor-
timent en 40 procent is actiematig, 
met vaak dagaanbiedingen omdat 
die slechts éénmalig worden aange-
boden. Daar zitten ook vaak A-mer-
ken tussen. Dit zijn voor onze klan-
ten die er gebruik van willen maken 
heel leuke en verrassende aanbie-
dingen. Daarbij moet men bijvoor-
beeld denken aan frisdrank en wijn, 
koffie, koekjes, chocolaterie, chips, 
snoep, wasmiddelen, toiletpa-
pier, batterijen, diervoeding, allerlei 
grootverpakkingen en noem maar 
op. Kortom, tal van kruidenierswa-
ren die in een gezin vaak worden 
gebruikt, maar geen ‘vers’. Op voor-
verpakt fruit na in een dagaanbie-
ding. En als men een (kinder)feestje 
wil organiseren, kan men hier goed-
koop allerlei snackjes inslaan. Dat 
scheelt echt geld in de portemon-
nee. Omdat het een open winkel is 
kan men er vrijblijvend rondkijken. 
De winkel heeft eigen personeel en 
men kan ter plaatse afrekenen aan 
de kassa. Je hoeft dus niet nog een 
keer extra bij de super binnen te lo-
pen. Dat is wel zo gemakkelijk. Ove-
rigens is het assortiment anders 
dan het aanbod in de supermarkt 
zelf. MiniMaxi moet je niet zien als 
een nieuwe concurrent, maar eerder 
als een aanvulling op het full service 
assortiment van onze eigen winkel. 
We hebben nu voor elke portemon-
nee een (super)aanbod.” Aldus Vin-
cent die de opzet van MiniMaxi uit 
oogpunt van ondernemerschap ziet 
en veel van het eigen ‘discountfili-
aal’ verwacht.

Eén centraal winkelcentrum
“De ruimte stond al een poosje leeg 

en omdat wij toch plannen hadden 
voor uitbreiding van ons aanbod 
was het een uitgelezen kans dit er-
bij te huren. Onze eigen winkelruim-
te is te klein om nog eens een vorm 
van een eigen discount erbij te heb-
ben”, legt Bas Bobeldijk uit die sa-
men met Vincent Schuijt eigenaar 
van de supermarkt is. Samen run-
nen zij met een groot aantal enthou-
siaste medewerkers de super. “In ei-
gen beheer hebben we de winkel-
ruimte aangepast en opnieuw in-
gericht. Enerzijds is Super de Boer 
een full service supermarkt met een 
breed assortiment. Anderzijds kwa-
men wij op het idee om onze klan-
ten ook iets aan te bieden in een 
prijstechnisch gezien nog aantrek-
kelijker assortiment. In deze tijd lijkt 
ons dat heel prettig voor de con-
sument. We gaan eerst kijken hoe 
het loopt. Gaat het goed dan krijgt 
het een vervolg. Mocht het ooit zo-
ver komen dat nieuwbouw van het 
winkelcentrum op (korte) termijn 
van de grond komt, dan integreren 
we het in onze eigen winkelruimte. 
Maar het liefst zien we er te zijner 
tijd nog een supermarkt bijkomen in 
de vorm van een échte discount, zo-
als een Aldi of een Lidl. 

Dan heeft de consument nóg meer 
keus. Maar dan wél centraal georga-
niseerd in één winkelcentrum. Geen 
versnippering, want het blijkt dat zo-
iets niet werkt en eerder slecht dan 
goed is voor het winkelbestand. Nu 
komen er wekelijks pakweg 12.000 
mensen naar het winkelcentrum. 
Als daarvan 4.000 worden ‘wegge-
zogen’ naar een andere – tweede 
locatie, dan moeten er hier winkels 
sluiten want die kunnen van het ge-
ringere bezoek niet meer rondko-
men. Samen met de andere winke-
liers moeten we een vuist maken om 
dat te voorkomen. We hebben dus 
geen enkel probleem met gezon-
de concurrentie, mits hier geves-
tigd! We geloven in een centraal ge-
legen winkelcentrum en daar gaan 
we voor. 

Consumenten willen zoveel mo-
gelijk alles onder één dak hebben. 
Van hot naar her rijden houden de 
meesten niet van, problemen met 
parkeren en meer tijd kwijt zijn om 
boodschappen te doen liggen daar-
aan ten grondslag. Bovendien is het 
slecht voor het milieu al die ver-
keersverplaatsingen. Ook de onder-
nemers schieten er niets mee op. 
Vandaar onze gefundeerde mening 
daarover.” Aldus Bas Bobeldijk.

Koninklijke Onderscheiding 
De Ronde Venen – Afgelopen 
week heeft Wolter Blankert uit Vin-
keveen een Koninklijke Onderschei-
ding toegekend gekregen. Het ver-
siersel behorende bij deze onder-
scheiding werd opgespeld door lo-
co-burgemeester Jan van Breuke-
len, in de Koepelkerk in Amsterdam. 
De heer Blankert is gedecoreerd als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Hij ontving de onderscheiding 
vanwege zijn bijzondere verdiensten 
voor het uitdragen van de Europese 
gedachte binnen het onderwijs. 
Wolter Blankert (65) was één van 
de drie grondleggers van het Euro-
pees Platform voor het Nederland-
se Onderwijs waar thans ruim zes-
tig mensen werkzaam zijn. De heer 
Blankert heeft in 1982 de zekerheid 
van een baan in het onderwijs opge-
geven om vorm en inhoud te geven 
aan een Europese en internationale 
oriëntatie in het onderwijs. Hij is aan 
het Europees Platform verbonden 
geweest van 1982 tot aan zijn pen-
sionering in 2009. Voor korte tijd als 
vrijwilliger en vervolgens als werk-
nemer. Hij heeft deze activiteiten 
met name uitgevoerd in zijn functie 
als hoofd van de afdeling Nationale 
en Bilaterale Programma’s.
Zijn verdiensten worden erkend, 
door niet alleen samenwerkende in-
stellingen en overheden in binnen- 
en buitenland, maar ook door een 
breed netwerk van scholen. De heer 
Blankert heeft gedurende zijn gehe-
le loopbaan bij scholen, leraren en 
leerlingen aandacht gevraagd voor 
de betekenis van de Europese en 
internationale samenwerking. Deze 
inzet heeft geleid tot het bevorderen 

van leerlingenuitwisselingen, stu-
diebezoeken, schoolpartnerschap-
pen en tal van andere internatio-
naliseringsvormen. Deze reguliere 
activiteiten werden uitgevoerd on-
der zijn verantwoordelijkheid en im-
mer met oog voor persoonlijk detail. 
Door zijn afdeling werd en wordt de 
heer Blankert op handen gedragen.

Bijeenkomsten
Het bijzondere is dat de heer Blan-
kert zijn activiteiten niet alleen in 
werktijd uitvoerde, maar ook in de 
avonduren, weekenden en zelfs tij-
dens vakanties zeer actief is ge-
weest. Hij heeft tijdens talloze bij-
eenkomsten in de avonduren en 
weekenden op conferenties en bij-
eenkomsten leraren toegesproken. 
Hij heeft een serie publicaties ge-
schreven die veelal in zijn vrije tijd 
tot stand zijn gekomen. Ook bege-
leidde hij vele studiebezoeken naar 
talloze Europese landen, maar ook 
naar Zuid-Afrika, Marokko en Tur-
kije. 
Zijn bezigheden hebben tot op he-
den invloed op de docenten en 
daarmee op de leerlingen. Zijn sti-
mulerende lezingen hebben hon-
derden docenten beïnvloed in hun 
werk op de scholen terwijl zijn pu-
blicaties nog heel lang na zijn pen-
sionering zullen worden gebruikt. 
Hij is voor de leraren in Nederland 
die Europees en internationaal ge-
oriënteerd zijn een voorbeeld van 
inzet, creativiteit, betrokkenheid en 
humor.
Samengevat: Wolter Blankert 
weet met kennis, inzet en humor 
(inter)nationale muren te slechten.

Rode Kruis vraagt inzet
De Ronde Venen – Bij veel men-
sen is het Nederlandse Rode Kruis 
vooral bekend van de hulpverle-
ning bij grote rampen en oorlogssi-
tuaties. Maar ook op lokaal niveau is 
het Rode Kruis actief op vele terrei-
nen. De groep vrijwilligers die deze 
activiteiten uitvoeren is naarstig op 
zoek naar versterking.
“Het gaat deze keer niet in de eer-
ste plaats om geld, waarvoor wij een 
beroep doen op onze plaatsgeno-
ten”, zegt Pieter Koopmans, activi-
teitencoördinator van het Neder-
landse Rode Kruis in De Ronde Ve-
nen. “Het gaat ons ditmaal om inzet 
van menskracht. We zoeken mensen 
die wat tijd over hebben of die wat 
tijd vrij willen maken. We beschik-
ken over een gemotiveerd team van 
vrijwilligers, maar die mensen wor-
den ook allemaal ouder. Om ook op 
langere termijn het werk van onze 
organisatie te kunnen waarborgen 
zou het fantastisch zijn wanneer ook 
mensen, die nog niet gepensioneerd 
zijn, wat tijd vrijmaken. Ook voor de 
jeugd is het Rode kruis een prach-
tige organisatie die je volop kansen 
biedt om wat voor de samenleving 
te doen. Er is lokaal ook veel te doen 
en je kunt de omvang van je inbreng 
zelf bepalen.” Het gaat om een drie-
tal activiteiten waar versterking no-
dig is, vertelt Koopmans. Dat zijn de 
telefooncirkels, het huisbezoek en 
de jaarlijkse collecte. “De telefoon-
cirkel is een activiteit waarbij el-
ke ochtend alleenstaanden gebeld 
worden. We weten dan dat ze de 
nacht goed zijn doorgekomen, ma-
ken soms even een praatje en kun-
nen eventueel ook reageren op vra-
gen die ze op dat moment hebben. 
Wanneer iemand niet opneemt is 

dat een reden om ter plaatse pools-
hoogte te (laten) nemen. Deze te-
lefooncirkels zijn voor veel mensen 
een uitkomst en ook een  belangrijk 
moment van contact. Onze vrijwilli-
gers werken op rooster. Hoe meer 
mensen we hebben hoe mInder tijd 
het kost. Dan is er het huisbezoek. 
We hebben een bestand van oude-
re mensen die niet meer zo gemak-
kelijk uit huis kunnen en die met 
een zekere regelmaat thuis bezocht 
worden. Soms gaat het alleen maar 
om het contact, een kopje koffie en 
een gesprekje. Soms kunnen we er-
gens mee helpen of iets voor ze re-
gelen. Ook dit is voor de betrokke-
nen heel belangrijk en als vrijwilli-
ger kun je er veel plezier aan bele-
ven. Je krijgt er zelf ook wat voor te-
rug”, vertelt Pieter Koopmans.
Koopmans weet als oud-huisarts, 
als geen ander waar hij over praat. 
Hij kent de noden en behoeften. 
“Het werk van het Rode Kruis op 
plaatselijk niveau komt meestal niet 
zo in de schijnwerpers, maar is ont-
zettend belangrijk. We moeten voor-
komen dat mensen in een isolement 
raken. 
Naast inzet van vrijwilligers is er ook 
geld nodig. Daarvoor zal in de week 
van 15 tot 20 juni weer huis aan huis 
gecollecteerd worden. Pieter Koop-
mans:  “Dat betekent dat we ook dit 
jaar weer collectanten nodig heb-
ben. Het kost je weinig tijd en het is 
maar één keer per jaar, dus dat lijkt 
me toch niet te veel gevraagd.”
Mensen die er wat voor voelen om 
het Rode Kruis in De Ronde Venen 
te komen helpen kunnen zich mel-
den via tel. 0297-254231 (b.g.g. tel. 
0297-285823) of e-mail stichtswei-
degebied@redcross.nl.

Hervormde Gemeente op de planken 

Musical Switch groot succes!
Wilnis – Afgelopen vrijdag- en za-
terdagavond stonden 19 tieners 
van de Hervormde Gemeente op de 
planken met voorstellingen van de 
musical Switch! Beide voorstellin-
gen werden goed bezocht en lever-
den de aanwezigen een geanimeer-
de avond op. 
Er was flink op gestudeerd en dat 
was te zien. Ook de liedjes werden 
voorzien van veel mimiek en kwa-
men daardoor goed uit de verf! 
Dankzij de wekenlange inspannin-

gen van deze tieners en hun regis-
seurs werd 1.785- euro voor het pro-
ject “Get a Life” bij elkaar gebracht. 
Een geweldige prestatie! 

Met het geld kunnen heel veel men-
sen in het Green Pastures Zieken-
huis in Nepal geholpen worden in 
het opbouwen van een nieuw be-
staan. 

Meer info over het project vindt u op 
www.hervormdwilnis.nl 
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Meisjes C-junioren AKU 
liggen op koers
Uithoorn - Op 18 april was de eer-
ste CD competitie van het seizoen. 
Vooral de meisjes C-junioren waren 
in topvorm. Ze wonnen de wedstrijd 
als ploeg en na deze wedstrijd staan 
ze op de tweede plaats in de re-
gio. Linda van Rossum was de snel-
ste op de 80 meter sprint in 10,61 
sec. Voor het team kwam zij ook uit 
op het hoogspringen, maar ondanks 
dat dit niet haar favoriete onderdeel 
is, werd zij ook daar eerste met een 
sprong over 1,50 meter. Kim Hittin-
ger is heel veelzijdig. 

Op de 1000 meter liep zij een nieuw 
persoonlijk record van 3.18.24 min. 
en werd hiermee eerste. Ook bij het 
speerwerpen had zij een persoon-
lijk record met een worp van 21,46 
meter. Channa van Seters kwam op 
de 1000 meter binnen in een tijd van 
3.50.74 min. en op haar favoriete on-
derdeel de 80 meter horden finish-
te zij in 15,78 sec. Ook Jip Mukanay 
startte op dit onderdeel en liep een 

nieuw persoonlijk record van 13,34 
sec. Ze mocht direct door naar het 
verspringen en sprong met 5,10 me-
ter naar de eerste plaats. Janne-
ke Pons ging lekker op de 80 me-
ter sprint en was met 12,30 sec. 
maar liefst viertiende sneller dan 
een week eerder. Daarna stootte zij 
de kogel 6,90 meter ver. Ook Quinta 
Duba kwam uit op het kogelstoten 
en stootte een nieuw persoonlijk re-
cord van 10,41 meter. Ook met dis-
cuswerpen had zij een nieuw per-
soonlijk record van 20,68 meter. Lin-
da van Rossum, Jip Mukanay, Kim 
Hittinger en Quinta Duba liepen sa-
men de 4 keer 80 meter estafet-
te en finishten als derde in een tijd 
van 43,20 sec. Deze ploeg heeft zich 
van haar beste kant laten zien tij-
dens de wedstrijd. Niet alleen zijn er 
veel persoonlijke records verbeterd, 
maar ook is het belang van de ploeg 
voorgegaan boven het eigen belang 
en dit heeft tot een fantastisch re-
sultaat geleid. 

Hoefse Sport Vereniging 
viert het 40-jarig bestaan
De Hoef – Vrijdagavond 12 en za-
terdag 13 juni zal er groot feest zijn 
in De Hoef. Een feest voor jong en 
oud en dit ter ere van het 40-jarig 
bestaan van de HSV. Vrijdag zal in 
de feesttent de band Shoreline gaan 
optreden. Shoreline staat garant voor 
gezelligheid voor elk feest van groot 
tot klein. Door middel van inzet en 
een jarenlange ervaring speelt deze 

formatie de pannen van het dak. De 
toegangsprijs is 10 euro per persoon 
en de tent gaat om 20.30 uur open.
Zaterdag is er de hele dag feest. 
Het start om 10.00 uur tot 13.00 uur 
met een zeskamp voor kinderen tot 
16 jaar. Deelname is voor HSV le-
den. Aansluitend is er een geweldi-
ge feestmiddag met een Nederland-
se artiest.

Fietsvereniging De Merel 
organiseert bloesemtocht
Vinkeveen - Zondag 26 april houdt 
TTC De Merel haar traditionele 
Bloesemtocht. Deze lentetocht gaat 
voornamelijk langs mooie binnen-
weggetjes en rustige dorpjes, met 
fruitbomen in volle bloei.
Vanuit Mijdrecht gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen en IJssel-
stein. De fietsers steken de Lek over 
naar Vianen en gaan verder naar 
Hei- en Boeicop en Asperen. Ze ko-
men bij de Linge, het mooie riviertje 
dat richting Geldermalsen kronkelt. 
Hier genieten ze volop van de vele 

soorten fruitbomen die in de bloe-
sem staan! Bij Geldermalsen buigen 
ze af naar het prachtige plaatsje Bu-
ren waar gepauzeerd zal worden in 
restaurant De Pannenkoekenbak-
ker. Via Zoelmond en Beusichem 
fietsen ze naar Culemborg waar ze 
de pont nemen en via Tull en ’t Waal 
weer richting Mijdrecht gaan.
De rit wordt in groepsverband ge-
reden; u rijdt dus uit de wind, ach-
ter de ruggen van sterke en ervaren 
voorrijders. Er wordt met een snel-
heid van 27 à 28 km/uur gereden. 

Met wind mee iets daarboven, tegen 
de wind in wellicht wat langzamer.
Iedereen met een racefiets en een 
redelijke fietsconditie kan mee, u 
bent van harte welkom! Natuur-
lijk draagt u een helm. De tocht is 
150 km lang. Begin- en eindpunt bij 
Café-Bar de Paddestoel aan Hof-
land 33a in Mijdrecht. Inschrijfkos-
ten:  2,80 euro voor NTFU-leden en 
3,80  euro voor niet-leden (dit is in-
clusief 0,80 eurocent voor de pont). 
Inschrijven vanaf 7.45 uur, vertrek 
om 8.00 uur. 

Geslaagde clubkampioen-
schappen bij AKU
Uithoorn- Zaterdag 11 april orga-
niseerde atletiekvereniging AKU 
op de atletiekbaan haar jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Onder een 
stralend zonnetje hadden zich meer 
dan 100 atleten aangemeld om zich 
in de verschillende leeftijdscatego-
rieën met elkaar te meten in een 
vierkamp. Vooral in de jongste leef-
tijdscategorieën, vanaf 6 jaar, wa-
ren er veel deelnemers. Deze pupil-
len bonden met elkaar de strijd aan 
in een sprint, verspringen, balwer-
pen en een lange afstand van 600, 

800 of 1000 meter. Junioren, senio-
ren en veteranen hadden kogelsto-
ten i.p.v. balwerpen op het program-
amma staan. Halverwege de dag 
werd de vierkamp kort onderbroken 
voor een loop over 3000 meter waar 
vooral een groep oudere atleten aan 
meedeed. Er werden veel persoon-
lijke records gebroken en daarmee 
leverde iedereen op zijn/haar eigen 
niveau een prestatie en dat is waar 
het om gaat in een sportieve kracht-
meting op de atletiekbaan. De dag 
werd afgesloten met een familie-es-

tafette. Elke groep, meestal een fa-
milie en soms een vriendengroep, 
streed tegen elkaar in een circuit-
vorm met hindernissen en dat leid-
de tot veel hilariteit en gelach en uit-
eindelijk was het helemaal niet be-
langrijk wie de estafette won, waar-
schijnlijk zijn het de meesten ont-
gaan wie als eerste over de streep 
kwam. Na de prijsuitreiking kon ie-
dereen aan het eind van de dag, 
met de voorjaarszon in het gezicht, 
terugkijken op een sportieve en ge-
zellige dag.

Volleybalclinic Avital Selinger 
en Martinus in De Boei
Vinkeveen - Op dinsdag 28 april 
komt oud-international Avital Se-
linger naar De Boei om samen met 
Dela Martinus een geweldige de-
monstratietraining te geven. Avital 
Selinger is koploper in de nationa-
le volleybalcompetitie en inmiddels 
al bekerkampioen. 

Avital is een grote bekende naam in 
het internationale volleybal. Welke 
sportliefhebber herinnert zich niet 
de machtige overwinning tijdens de 
Spelen van 1992 in Barcelona toen 
favoriet Italië werd uitgeschakeld in 
de kwartfinale. 

Zo’n Olympisch zilveren kampioen 
dichtbij aan het werk te zien is na-

tuurlijk een grote eer en droom van 
iedere volleyballiefhebber! 
Een ruime 20 Atalante leden doet 
mee aan de training samen met de 
lange dames om de fijne kneepjes 
te leren van een van ‘s werelds top-
volleybaltrainers, echt een unieke 
ervaring! En aan het eind natuurlijk 
op de foto met dit volleybalicoon en 
charmante sportieve ladies. 

Het wordt een superevenement om 
het 50-jarig jubileumseizoen mooi 
mee af te sluiten en uiteraard zijn 
alle sportliefhebbers van harte uit-
genodigd, entree is gratis! Aanvang 
is 19:00 uur. 
Meer informatie op 
www.vv-atalante.nl

Frans Woerden voor 140e 
keer marathon onder 3 uur 
Regio - Op tweede paasdag heeft 
Veenloper Frans Woerden weer een 
marathon onder de 3 uur aan zijn 
duizelingwekkende aantal toege-
voegd. De andere Veenlopers die op 
deze dag de marathon liepen, waren 
minder tevreden, maar bleken zich 
afgelopen zondag al weer hersteld 
te hebben.
Het aantal van 140 marathons onder 
de 3 uur is een unieke prestatie in 
Nederland. Nog geen enkele andere 
loper in Nederland heeft zo’n aan-
tal marathons in zo’n snelle tijd ge-
lopen. Op tweede paasdag leek het 
er lange tijd niet op dat Frans on-
der deze grens zou lopen: een ge-
stoten knie leek roet in het eten te 
gooien. Een bijna vlak gelopen ma-
rathon resulteerde echter in een tijd 
van 2.58.51. Dit was maar 9 secon-
den minder snel dan zijn marathon 
van een week daarvoor in Rotter-
dam.
De andere Veenlopers stonden uit-
stekend getraind aan de start van 
de Jaarbeurs Marathon in Utrecht, 
maar een marathon blijft een haast 
niet te trainen onderdeel van de ma-
rathon. Vroeg of laat lopen de benen 
vol en is het hopen dat de snelheid 
er nog in blijft zitten.
Ricardo van ’t Schip kende een goe-
de eerste helft en een zware twee-
de helft. Hij toonde echter karakter 
door de marathon uit te lopen. Ri-
cardo liep een tijd van 3.06.05. Ook 
Willem van Leeuwen kende een 
zwaar tweede gedeelte en ook Wil-
lem toonde echter karakter. Hij wist 
er nog een nieuw persoonlijk record 
uit te persen in 3.13.19, een verbe-
tering met 20 seconden. Willem had 
echter op meer gehoopt. Martien 
Lek en Apollo Veenhof kenden de-
zelfde (niet geplande) opbouw van 
de marathon. De eerste helft lie-
pen ze het geplande tempo, maar 
de tweede helft moesten ze de ge-
plande eindtijd laten gaan. Martien 
finishte in een tijd van 3.31.32 en 

Apollo in een tijd van 3.48.59.

Nieuwe kansen
Afgelopen zondag was het echter 
een nieuwe wedstrijd en dus nieu-
we kansen. Een groot aantal Veen-
lopers nam deel aan de Nike Hilver-
sum City Run. Ook de marathonlo-
pers stonden hier aan de start en 
toonden zo hun doorzettingsvermo-
gen.
Er namen twee teams van Meeus 
financiële dienstverlening uit Hil-
versum deel aan de businessloop 
over 10 kilometer, volledig bestaan-
de uit Veenlopers. Meeus is één van 
de nieuwe hoofdsponsors van De 
Veenlopers.
De organisatie had een pittig par-
koers uitgezet door de glooiende 
delen van de mediastad. De aanloop 
door het mediapark was nog rede-
lijk vlak, maar daarna was het con-
stant omhoog of omlaag. De deel-
nemers wisten na afloop dat Hilver-
sum heel wat heuvelachtige wegen 
heeft…

Michael Woerden finishte als twee-
de tijdens de businessloop in een 
tijd van 33.59. Ricardo van ’t Schip 
(een snelle 39.50), Willem van Leeu-
wen (een mooie 39.22), Johan Baas 
(39.46, prachtig onder de 40 minu-
ten), Frans Woerden (40.50) en Mar-
tien Lek (na de marathon al weer 
41.29) maakten het team compleet. 
Dit team finishte op een prachtige 
tweede plaats achter het ongenaak-
bare Nike team I, maar wel voor 
Nike team II. Het andere Meeus/
Veenlopersteam finishte als tien-
de. De lopers waren: Jaco de Ruiter 
(41.52), Mark Baas (42.40), Steven 
van der Poel (43.18), Henny Buijing 
(44.01), Apollo Veenhof (44.08) en 
Sandra Schwegler (53.42). Ook de 
nieuwe hoofdsponsor en z’n doch-
ter ontbraken niet in Hilversum. Ed 
Dohle liep 55.10, terwijl Esmeralda 
een snelle 50.50 liet noteren.

Postduiven
Hennie Pothuizen wint de 
eerste vlucht van het seizoen
Regio - Het Postduivenseizoen is 
weer begonnen, afgelopen zater-
dag stond de eerste vlucht vanuit 
het Belgische Meer op het program-
ma, en je kon meteen al merken dat 
men weer de gezonde spanning be-
zat. De week er voor was een trai-
ningsvlucht vanuit Geertruidenberg 
wegens de weersomstandigheden 
van die dag afgelast, en werden de 
duiven in Alphen aan den Rijn ge-
lost, zodat de leden toch nog even 
de elektronische apparaten kon-
den testen. De problemen die er 
waren zijn weer opgelost, zodat ie-
dereen zaterdag gespannen bij zijn/
haar hok de duiven op kon wach-
ten. Om 08.55 uur kregen de duiven 
de vrijheid, en lieten zien dat ze nog 
steeds heel hard kunnen vliegen. De 
gemiddelde afstand was 83 km, en 
om 09.42.41 werd de eerste duif al 
geklokt bij de kampioen van 2008, 
Hennie Pothuizen. Deze duif maak-
te een snelheid van 1701,772 meter 
per minuut, dat is ruim 102 km per 
uur. Met een krappe meter verschil 
werd Ton Duivenvoorde 2 en 3. In 
het Rayon van de Afdeling Noord-
Holland werd Hennie 2e, 41e en 
45e, Ton Duivenvoorde werd 3e en 
4e, Bosse & Zn 12e, Ron den Boer 
51e, Henk Snoek 60e, 73e en 81e, 
Piet van Schaik 74e en 95e, Ginkel & 
Berg bestaande uit Martin van Gin-
kel (nieuw lid) en Richard van den 
Berg werd 91e en 92e. Martin en Ri-
chard werden door dit resultaat ook 
winnaars in de B Poule. 
Afgelopen weken is er een duiven-
liefhebber een paar keer met wat 
jonge duiven op basisschool “de 
Zon” geweest, en dat was heel mooi 
om mee te maken. Hij had bijvoor-
beeld ook een aangepikt eitje mee-
genomen om te laten zien hoe een 
klein kuikenduifje zich uit het ei 
worstelt, en jongen van verschillen-

de leeftijden. De kinderen vonden 
dit heel interessant, je krijgt werke-
lijk de mooiste vragen en opmerking 
te horen, en vertellen dit na school 
ook heel enthousiast aan hun ou-
ders. En wat blijkt! Deze weten ei-
genlijk niet wat postduivensport in-
houdt en wat het is. Juist voor men-
sen die niet meer actief sporten met 
bijvoorbeeld voetbal of iets derge-
lijks, is postduivensport een leu-
ke hobby die ook met het hele ge-
zin beoefend kan worden. Mocht u 
interesse hebben, kom rustig een 
keer bij de postduivenclub aan de 
Amsterdamseweg kijken, en uiter-
aard ook vragen stellen, men helpt 
u graag. 
De uitslag is als volgt:
Meer 733 duiven 20 deelnemers
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
R. den Boer
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
Verweij-Castricum
M. v.d. Hoort
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Pannenkoekentoernooi 
bij Tennisvereniging 
De Ronde Vener
Mijdrecht - Afgelopen woensdag-
middag 15 april, het weer was su-
per, begon om 14.00 uur het pan-
nenkoekentoernooi voor de jeugd 
tot en met 12 jaar. Ruim 30 deel-
nemers begonnen het toernooi met 
een spellencircuit. In groepjes kon-
den de kinderen hun balvaardigheid 
testen. Na een klein uurtje waren de 
tafels op het terras gezellig gedekt 
en kon iedereen genieten van de 
zelfgebakken pannenkoeken. 
Tijdens het pannenkoeken eten 
kreeg iedere deelnemer een lootje 
waarmee ze aan het einde van het 
toernooi een prijsje mochten opha-
len. Er werden nog een paar span-
nende wedstrijden gespeeld! Om 
16.00 uur was het toernooi afgelo-
pen! Mede namens de hulp van een 
aantal ouders was het een zeer ge-
slaagd toernooi! 
Tennisvereniging De Ronde Vener 
heeft een enthousiaste jeugdcom-

missie die het hele seizoen door 
toernooien voor de jeugd organi-
seert. 
Naast deze gezelligheidstoernooien 
start binnenkort de mini- en drie-
kwart competitie voor de jongste 
jeugd. Deze competitievorm die ge-
organiseerd wordt door de KNLTB 
is nieuw en geeft hun jongste jeugd 
de gelegenheid om kennis te ma-
ken met het spelen van tenniscom-
petitie.  
Tennisvereniging De Ronde Vener 
vindt het belangrijk om de jeugdle-
den de kans te geven zich op de-
ze manier verder te ontwikkelen in 
de tennissport. Voor informatie over 
jeugdtennis kunt u telefonisch con-
tact opnemen met Marianne Ouds-
hoorn, tel.  0297-274370 en over lid-
maatschap kunt u contact opne-
men met Marijke ten Dam, tel. 0297-
285469. Kijk ook eens op de websi-
te www.tvdrv.nl. 

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de kaartavond van 
dinsdag 14 april werd niet erg hoog 
gekaart. Elly Degenaars werd eer-
ste met 5024 punten, tweede is ge-
worden Theo Kranendonk met 4921 
punten, derde Ferry Verbraak met 

4872 punten, vierde Frans Bierste-
kers met 4745 punten en als vijf-
de eindigde Martien de Kuijer met 
4689 punten. Frederik Mulckhuijse 
moest met 3752 punten genoegen 
nemen met de laatste plaats.

Atalante D2 komt tekort 
in laatste wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag 18 april 
speelden de dames van twee hun 
laatste wedstrijd van het seizoen. Er 
was nog een kleine kans dat ze de-
gradatie konden ontlopen. De num-
mer 10 zou de vrijdag ervoor flink 
moeten verliezen en D2 flink win-
nen. Bij vertrek naar de Blauw-wit 
hal in Amsterdam was de uitslag 
van Oberon, de nummer 10 nog niet 
bekend. 

Met een equipe van wel 11 spelers 
begon de Oudenallen ploeg aan de 
eerste set. Gelukkig was Marleen 
Sondermeijer weer helemaal her-
steld en kon op de middenposi-
tie ingezet worden. Uit alle macht 
probeerden de dames grip op de 
wedstrijd te krijgen maar vooral in 
de pass waren er net te veel fout-
jes waardoor de thuisploeg kon uit-
lopen. D1 coach Sjaak Immerzeel 
deed wat hij kon door veelvuldig te 
wisselen. Hoewel het tweede deel 
beter begon te lopen was het niet 
genoeg: 25-17 verlies. 
In het tweede bedrijf begon het te 
draaien. De dames waren alert en 
er werd prima gereageerd op afwij-
kende ballen. De pass kwam beter 
en werker Jet Feddema kon de aan-
vallers mooi afwisselend in stelling 
brengen: 22-25 winst. 
Met goede moraal ging de equi-

pe voort met de derde set. Het liep 
als een speer en zelfs nog beter. De 
ontspannen fanatieke flow die dit 
seizoen op bepalende monumenten 
zo vaak zoek is geweest, was weer 
helemaal gevonden. Mooie ballen 
van Joke Ruizendaal door het mid-
den, knallers en bloks van Marleen, 
goed aanvalswerk van Annemarie-
ke Wijnands en ook lekkere spetters 
van Natalie van Scheppingen en Ti-
neke Vellekoop en Jet Feddema die 
het allemaal dynamisch aanstuurde. 
Het verschil was groot: 12-25 winst!
Ondertussen was bekend gewor-
den (voor enkele spelers) dat Obe-
ron met 3-1 had verloren. Bij winst 
van de vierde set zou de Oudenallen 
formatie ‘door’ zijn... Set vier startte 
met de zelfde flair maar Amsterdam 
zette nu ook een zeer duidelijk stap-
je meer en het ging heel spannend 
gelijk tegen elkaar op. Aan het eind 
was Atalante op voorsprong maar 
werd weer ingehaald door de Am-
sterdammers, maar kwam toch weer 
gelijk tot 24-24. Twee foutjes maak-
ten een eind aan de strijd en met 
miniem verschil verloor de Ouden-
allen ploeg de cruciale set met 26-
24. De vijfde set werd in een roes 
uitgespeeld, 15-5. Het was wederom 
close maar ‘bijna’ levert geen pun-
ten op en het feit ligt er nu: dames 2 
degradeert naar de tweede klasse.

Winst Atalante JC2 tegen 
VCH MC6
Vinkeveen - De strijd om de twee-
de plek in de competitie is weer he-
lemaal open mede door de winst af-
gelopen vrijdag tegen VCH MC6.
De wedstrijd die thuis in De Boei 
werd gespeeld voor eigen publiek 
was achteraf gezien niet een te 
moeilijke wedstrijd.

Aan het begin van de wedstrijd 
werd een lekkere snack beloofd 
als Atalante met 3-0 zou winnen 
en dat heeft zich uitbetaald in een 
goed draaiend JC2 dat in de eer-
ste set zonder enig probleem uitliep 
naar 25-16. De 2e set ging eigenlijk 
in het zelfde spelbeeld met makke-
lijk gescoorde punten die eindigde 

met 25-20. In de 3e set was Atalante 
toch wat makkelijk en met dit in het 
hoofd kwam de tegenstander aardig 
terug in de set maar niet genoeg om 
te winnen, ook de 3e set ging naar 
Atalante JC2 met 25-20.

Een mooie overwinning en erg 
spannend voor de competitie met 1 
punt achter de nummer 2 en 4 pun-
ten achter de koploper.
Vrijdag 13 maart speelt Atalante JC2 
weer thuis in De Boei tegen VHZ 
JC1 en probeert voor eigen publiek 
weer een stapje dichterbij te komen 
bij de koploper.
Dus kom aanstaande vrijdag eens 
kijken bij Atalante.

Atalante miniteams hebben 
goed gespeeld in De Scheg
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
18 april speelden vijf miniteams van 
Atalante hun zevende minidag in De 
Scheg in Uithoorn. De teams spelen 
op verschillende niveaus, de jongste 
welpen spelen partijtjes met enkel 
gooien en vangen, het oudste team 
speelt netjes in drieën. De Atalan-
te Heroes (niveau 3) waren als eer-
ste aan de beurt met Kimo, Frans, 
Danny en Shane, die zijn allereerste 
toernooi speelde. Ze moesten eerst 
nog even wennen aan de nieuwe re-
gels, maar daarna ging het hartstik-
ke goed. Heel leuk dat alle moeders 
kwamen kijken. Knap werd de der-
de plaats behaald.

De Muppets waren vorige keer ge-
promoveerd naar een poule hoger 
en deden het weer heel erg goed. 
Dit keer zonder Jaco, maar met Noa, 
Marit, Jeffrey en Ralph ging het lek-
ker. Een eerste of tweede plaats zat 
er niet in, maar derde worden in 
weer een nieuwe poule is gewoon 
super goed!

Daarna was het weer de beurt aan 
onze allerkleinsten van de vereni-
ging; de Ukke Toppers. Het team 
was helemaal compleet en Noa, 
Chanel, Roos, Lucia, Claudia en Le-
onie lieten zien goed hun best te 
doen op de trainingen. Er werd ge-
streden voor elke bal en er wordt 

steeds beter op de lege plekken ge-
gooid. Dit keer behaalden zij een 
vierde plaats.
 Onze oudste mini’s, de Wuppies, 
waren verre van compleet. Van de 
zes spelers waren alleen Richard 
en Nada aanwezig. Gelukkig waren 
Loulou (eerste toernooi), Tess en 
Juriaan van de Kanaries bereid om 
mee te spelen. 

De Wuppies spelen op niveau 6 in 
de een-na-hoogste poule. Er was 
rekening gehouden met veel ver-
liezen gezien het grote leeftijdsver-
schil. Nada en Richard zijn in hun 
poule zelf al een van de jongere kin-
deren, moet je nagaan hoe dat ver-
schil is met de drie anderen. Daar 
was in de wedstrijdjes helemaal niks 
van te merken. Er werd keihard ge-
werkt en het volleybal zag er zeer 
goed uit. Ze deden het supergoed 
met een knappe derde plaats als re-
sultaat. 

Als laatste volgden dit keer de Ka-
naries. Zij moesten het doen zon-
der Sayuri, die geblesseerd is. Ma-
rilot kwam echter Tess, Jurriaan en 
Nadine helpen en zo was het team 
toch weer compleet. De eerste wed-
strijd was duidelijk even wennen, 
maar daarna kwamen de Kanaries 
op gang. Een knappe tweede plaats 
was het eindresultaat.

Teleurstellend duel voor 
de CSW voetbaldames
Wilnis - De eerste wedstrijd, waar-
in de hoofdmacht van de CSW da-
mes zonder zorgen de competi-
tie konden vervolgen, is teleurstel-
lend verlopen. Hert team, dat na de 
winst van vorige week niet meer kon 
degraderen, miste de inspiratie om 
in en tegen Berkel (nog wel in de-
gradatiegevaar) vol voor de winst 
te gaan. De fysiek sterke Zuid-Hol-
landse ploeg won met 3-1.
Het verschil in beleving werd al snel 
duidelijk; Berkel ging fysiek tot aan 
het randje en soms er overheen. 
CSW liet zich intimideren en Ber-
kel kreeg de eerste 20 minuten en-
kele mooie kansen. Na 10 minuten 
weet CSW keepster Isabella Koe-
nen een inzet van de linkerspits nog 
onschadelijk te maken, maar in de 
18de minuut is het via de rechter-
spits wel raak (1-0). Even later be-
hoedt de lat CSW voor een grotere 
achterstand. Pas na 24 minuten lost 
Lianne Hogeterp het eerste serieu-

ze  schot van CSW zijde op de goal. 
Hierna komt CSW ook beter in het 
spel en al snel is de stand in even-
wicht. Saskia Vis tikt de bal uit een 
corner van Linda van Beek binnen 
(1-1). CSW blijft nog een tijdje aan-
dringen en vrije trappen van Linda 
van Beek en Saskia Vis dwingen de 
keepster van Berkel tot het uiterste. 
De rust komt met 1-1. 
Na de hervatting gooit Berkel er fy-
siek nog een schepje bovenop en 
CSW stelt daar maar weinig meer 
tegenover. CSW keepster Isabel-
la Koenen moet nog twee keer ca-
pituleren; eerst voor een schijnbaar 
onschuldige schuiver en even later 
voor  een lobje. Eigenlijk laat de he-
le ploeg het wel een beetje afweten 
en Berkel haalt dan ook zonder al te 
veel moeite met 3-1 de eindstreep. 
CSW zal weer meer uit de kast moe-
ten halen om de 2 slotwedstrijden 
tot een goed einde te brengen.

Rotaract bezorgt HVM 
G-Hockey onvergetelijke 
vriendjesdag
Mijdrecht - De vriendjes/vriendin-
netjesdag van afgelopen zaterdag 
bij Hockeyvereniging Mijdrecht is 
een bijzondere ochtend geworden. 
Het terrein mooi versierd, veel kin-
deren op het veld en met een en-
thousiaste clown, die op geheel ei-
gen wijze een feestelijk tintje gaf 
aan het geheel. Alles paste vlekke-
loos in elkaar. 

Onder een heerlijk zonnetje werden 
de kinderen met introducés weer 
goed begeleid op het veld. Heer-
lijk die enthousiaste trainers. Jong 
en oud in de ondersteuning, waarbij 
vooral de complimenten aan de jon-
ge trainers uit de heren 1, die nu al 
zo goed aanvoelen, wat wenselijk is 
voor de g-kinderen. Midpoint kwam 
een rapportage maken van de open 
training. 

Een professionele training, waar-
bij de g-kinderen helemaal zichzelf 
zijn: heel erg puur en onbevangen. 
Dit beloven mooie beelden te wor-
den op Midpoint tv.; uitzenddatum 
vanaf vrijdag 1 mei. Voor de reporta-
ge was Bas Bokkes van de gemeen-
te op en om het veld om de hockey-
sfeer te proeven en interviews af te 
nemen. Ook Veronique, de jong-

ste deelneemster van de g-hockey, 
kwam nog even aan het woord. Een 
beetje overrompeld maar dapper, 
pakte zij zelf de microfoon en vertel-
de wat ze er van had gevonden. Ver-
der was ook Sportservice Midden-
Nederland aanwezig. G-Hockey co-
ordinator Vera Hooglugt van HVM: 
“Samen met deze organisatie gaan 
we met HVM de diverse vormen 
van bijzonder onderwijs bezoeken. 
Zo kunnen we daar de meerwaarde 
van het samen kunnen sporten voor 
g-kinderen belichten en promoten.” 

Klap op de vuurpijl was de emoti-
onele afsluiting van deze prachti-
ge ochtend: Rotaract, de jongeren-
afdeling van de Rotary, kwam spe-
ciaal langs om een cheque te over-
handigen. Deze fantastische men-
sen hadden 700 kg paaseitjes (of-
tewel 2850 zakjes!) handmatig ver-
pakt en weten te verkopen. 
De opbrengst was maar liefst 
e2.400! Door deze hartverwarmen-
de actie moest menigeen een traan-
tje wegpinken.

Door de inzet van vele vrijwilligers 
van zowel binnen als buiten HVM is 
het een onvergetelijke hockeyoch-
tend geworden.

De spanning stijgt voor 
hockeymeisjes HVM ME4
Mijdrecht - En waarom stijgt de 
spanning voor de HVM ME4, vraagt 
u zich dan af? Vorig jaar speelden 
deze meiden als MF1 al in de hoog-
ste klasse 6-6 op een kwart veld 
en toen werden ze kampioen. Mis-
schien gaat dat weer gebeuren maar 
nu als ME4 en weer in de hoogste 
klasse van de eerste jaar E.

De HVM ME4 heeft de afgelopen 
vijf wedstrijden allemaal gewonnen, 
en wel van Amsterdam, Qui Vive 2x, 
Pinoke en HBS. En gisteren moes-
ten ze uit naar Alliance om te spe-
len tegen ME10, het sterkste eerste-
jaars E team. De kleine rode duivel-
tjes moesten dus weer vroeg uit de 
veren (net als de ouders) om naar 
Heemstede te trekken en onder een 
lekker zonnetje kwamen ze daar 
aan. Je kon zien dat de meiden er 
zin in hadden, want ze kunnen re-
kenen en dachten dat ze gisteren 
al kampioen konden worden. Maar 
dan moest er nog even worden ge-
wonnen van Alliance. 

De eerste helft was rommelig en de 
meiden vielen terug op oude ge-
woonten zoals het spelen door het 
midden, op een kluitje, met de voe-
ten (want je zou je stick toch eens 
laag houden, dan beschadigd die) 
etc etc. Desondanks werd er drie 

keer gescoord (tweemaal Fleur en 
eenmaal Lisa), omdat er toch nog 
een aantal goede passes werd ge-
geven. Nadat de coach in de pauze 
even lang en overduidelijk liet horen 
wat hij ervan vond gingen de mei-
den weer opgewekt het veld in. Het 
spel was aanzienlijk beter en er werd 
nog twee keer door ME4 gescoord, 
eenmaal door Juul G die een sprint 
nam met bal over de hele lengte van 
het veld en door Nena die scoorde 
na een voorzet uit een werkelijk bril-
jante actie van Lisa. Bravo. Uitslag 
5-2 gewonnen.

Maar waren ze kampioen? Nee, he-
laas niet. Amsterdam moest gelijk 
spelen tegen Qui Vive en won he-
laas. Maar dat maakt het wel zo 
leuk. Want zaterdag 16 mei kan 
ME4 kampioen worden, thuis op ei-
gen veld tegen Athena. Een gelijk-
spelletje is genoeg en Athena staat 
ook nog onderaan. Dus bij dezen 
roep tHVM alle vriendjes/vriendin-
netjes, opa’s/oma’s, ooms en tantes 
op om 16 mei om 9 uur te komen 
kijken op veld 1. 
Komt dit zien, laat u zich verbazen 
over de snelheid en hockeylol die 
deze meiden laten zie op het veld. 
Uiteraard hopen zij natuurlijk ook 
dat sponsor Ruijgrok Makelaars 
weer aanwezig zal z0ijn.

De HVM meiden vlnr: Sophie Berger, Julia Govers, Eva Meijer, Fleur Snijders, 
Nena Kraaij, Julia Ruijgrok en Lisa Smelik


