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KOOPCENTRUM

MIJDRECHT
Zie advertenties
elders in de krant

VRIJDAGAVOND
A.S. TUSSEN 18.00
EN 21.00 UUR

SUPERKOOPJES

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Twee gewonden bij frontale
botsing Westerlandweg
sonenauto’s door nog onbekende
oorzaak op elkaar. Een van de auto’s kwam hierbij op zijn kop in het
water terecht.
De brandweer, ambulances en de
traumahelikopter waren snel ter

plaatse. De twee bestuurders waren echter al op eigen kracht uit de
auto’s gekomen. Zij werden beiden
wel overgebracht naar het ziekenhuis.
Beide auto’s waren total loss.

Gevolgen verenigingen en huishoudens serieus genomen

Raadsvoorstel aanschaf
papiercontainers van agenda
De Ronde Venen - Wethouder
Schouten heeft het morgenavond
tijdens de raadsvergadering weer
wat makkelijker gekregen. Het
raadsvoorstel invoering papiercontainers is van de agenda gehaald.
In een keurig persbericht wordt dit
medegedeeld. Na bespreking van
dit voorstel in de commissie hadden vier fracties al aangegeven dat
zij het voorstel nog niet rijp vonden

voor behandeling in de raad van 26
april. De andere vier fracties eigenlijk ook niet, maar zij gaven de wethouder nog de kans om het voorstel
bij te stellen. Het college stelt nu in
hun persbericht: “De afgelopen weken heeft het college van verschillende kanten signalen gekregen
over de gevolgen van het voorstel
voor verenigingen die momenteel
papier inzamelen en voor de huis-

houdens in De Ronde Venen. Deze
reacties zijn door ons college zeer
serieus genomen en voor ons aanleiding om te bekijken in hoeverre
we hier rekening mee kunnen houden. Vandaar dat wij het voorstel
voor ‘nader beraad’ terugnemen.
Naar verwachting kunnen wij hier in
de tweede helft van dit jaar op terugkomen”, aldus het persbericht.
Wordt vervolgd dus...

Lees In de provincie
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht
Sinds 1971 een vertrouwde keuze

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. €25,- p.mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:

www.c-rvanderwilt.nl

De Ronde Venen - Het college van
B en W van De Ronde Venen is onaangenaam verrast door de tussenuitspraak die het Gerechtshof in
Den Haag 17 april jl. heeft gedaan
over de vraag wie de schade moet
betalen die de gemeente heeft geleden als gevolg van de dijkverschuiving in Wilnis in 2003. De Ronde Venen staat op het standpunt
dat het hoogheemraadschap AGV
hiervoor verantwoordelijk is en dat
al in 1975 is vastgesteld dat de dijk
niet voldeed aan de veiligheidseisen. Het gerechtshof gaat hier in
zijn tussenuitspraak niet op in en
heeft op 17 april jl. bepaald dat nader onderzoek nodig is om de schadevraag te kunnen beantwoorden.
In de nacht van 25 op 26 augustus
2003 is de veendijk langs de Ringvaart in Wilnis (gemeente De Ronde
Venen) over een lengte van 60 meter ongeveer 5,5 tot 7,5 meter verschoven, waardoor zo’n 230.000 m³

water de wijk Veenzijde I instroomde. Het herstel van de schade heeft
de gemeente vele miljoenen euro’s
gekost. Het hoogheemraadschap
AGV is eigenaar en beheerder van
de veendijk.
De gemeente heeft het hoogheemraadschap aansprakelijk gesteld
voor de schade omdat het hoogheemraadschap verantwoordelijk
is voor het onderhoud en een goede staat van de dijk. De dijk voldeed wat De Ronde Venen betreft
niet aan de veiligheidseisen. Al in
1975 is de dijk afgekeurd door de
Technische Adviescommissie Waterkeringen en sindsdien is er door
zowel omwonenden als gemeente gewaarschuwd voor de staat van
de dijk. Ook AGV zelf heeft voorafgaand aan de verschuiving verschillende keren geconstateerd dat
de dijk niet voldeed. Ondanks al die
signalen heeft AGV geen noemens-

waardig onderhoud gepleegd om
de dijk te verbeteren. Het gerechtshof in Den Haag komt nu in een tussenvonnis tot de conclusie dat niet
op voorhand vaststaat dat het hoogheemraadschap iets valt te verwijten of in gebreke is gebleven. Om
hierover uitspraak te kunnen doen,
is nader onderzoek nodig. Daartoe zullen twee deskundigen (één
aan te wijzen door de gemeente en
één door AGV) worden aangetrokken die hierover waarschijnlijk pas
na de zomermaanden uitspraak zullen doen. Het college is teleurge-

€ 239.500 K.K.

ADVERTEREN?

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond.
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de
overzijde bungalows.

IN DE

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Gemeente De Ronde Venen nog niet in het gelijk gesteld

College onaangenaam verrast door tussenvonnis
gerechtshof over schade dijkverschuiving

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Amstelplein 6-12 | uithoorn | 0297-52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
steld en verbaasd over de tussenuitspraak omdat naar de mening van
het college al voldoende is aangetoond dat de dijk in Wilnis gebrekkig
was en AGV al die jaren onvoldoende onderhoud had gepleegd.

Budgetcoach De Ronde Venen
brengt rust in uw financiën en in uw leven!
www.budgetcoachderondevenen.nl
info@budgetcoachderondevenen.nl
tel: 0297-77 62 02

zie ook zakenwijzer elders in deze krant

WIJ SPONSOREN KEES JAN KOEDAM:
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vrijdaG 27, zaterdaG 28 eN zONdaG 29 april
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eN aNdere merkeN

40-50

%

kOrtiNG

Op dames- eN hereNjeaNs

zONdaG
www.aemstelpunt.nl

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL

GeOpeNd
vaN 12.00 tOt 17.00 uur

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

troy 50847

Mijdr echt - Afgelopen maandagmiddag vond er op de kruising Westerlandweg/Hoofdweg een ernstig
ongeluk plaats, waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Rond de
klok van twee botsten de twee per-

Europa om
je heen

INFO@FIDICE.NL

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in
deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen
en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Gein-Noord 77
’t Marktvelt 6
Oude Dijk 4
amstelhoek
Engellaan 1b
Bucho van
Montzimastraat 7
baambrugge
Kleiweg 24
mijdrecht
Genieweg 36a
Helmstraat 9
Stadthouderlaan 4a
vinkeveen
Demmerik 42 (achter)
Veldhuisweg 1

waverveen
2e Velddwarsweg 2

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Realiseren van een verdieping
op de woning
Plaatsen van een fietsenstalling
Realiseren van groot onderhoud

Bouwen

W-2012-0206

13-4-2012

Bouwen
Bouwen
Monument

W-2012-0214
W-2012-0216

17-4-2012
18-4-2012

Uitbreiden van de woning
aan voorzijde
Verwijderen van asbesthoudend
materiaal

Bouwen

W-2012-0213

17-4-2012

Slopen

W-2012-0212

16-4-2012

Realiseren van een aanbouw
aan de zijgevel van de woning

Bouwen

W-2012-0211

11-4-2012

Plaatsen van kozijnen in de zijgevel Bouwen
en een stalen trap
Realiseren van een fietsenberging Bouwen
Uitbreiden van een praktijkruimte
Bouwen

W-2012-0222

19-4-2012

W-2012-0207
W-2012-0221

13-4-2012
19-4-2012

W-2012-0210

16-4-2012

Aanbrengen van beschoeiing en
wijzigen van de watergang
Plaatsen van 2 betonnen landbouwbruggen en het vervangen van
2 toegangsbruggen

Bouwen
Werk uitvoeren
Bouwen
Werk uitvoeren

W-2012-0217

18-4-2012

Realiseren van een melkveestal

Bouwen
W-2012-0205
Afwijken
bestemming (RO)
Handeling
beschermde
natuurgebieden
Milieu

13-4-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 27 april 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de
ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
straatnaam

aard van het project/inrichting

abcoude
Leo Dongelmansstraat 13 Brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf

activiteiten

aanvraagnr.

Gebruiksvergunning

W-2012-0096

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende
staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, 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 ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

vinkeveen
Donkereind 46 (nabij)

Afwijkend gebruik van het bestemmingsplan

(RO) afwijken
bestemming

W-2012-0127

Vergroten van een woonhuis met een
dakopbouw op de 1e verdieping

Bouwen

W-2012-0128

wilnis
Kamgras 14

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

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

abcoude
Hoogstraaat 18a

Realiseren v/e off premiseruimte

Bouwen

W-2012-0082

12-4-2012

Verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van drietal schuren

Slopen

W-2012-0117

19-4-2012

Uitbreiden van de woning aan de
achter- en zijkant

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen
Afwijken bestemming (RO)

W-2012-0013

12-4-2012

W-2012-0150

12-4-2012

W-2012-0123

12-4-2012

W-2012-0069

12-4-2012

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0134

17-4-2012

Bouwen
Slopen
RO (afwijken
bestemming)
Herstellen van de fundering en vloer Bouwen
Realiseren van een garage
Bouwen

W-2011-0664

19-4-2012

W-2012-0144
W-2012-0063

16-4-2012
12-4-2012

W-2012-0142

12-4-2012

baambrugge
Rijksstraatweg 135
de hoef
Merelslag 42
Vinkenslag 8

Vervangen van een schuur door
een plantenkas

mijdrecht
Gosewijn van
Aemstelstraat 5
Houtduif 21

Plaatsen van een nieuw kozijn

Saffier 10

vinkeveen
Demmerik 47a

Herenweg 221
Uitweg 31
wilnis
Zorggras 36

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
Plaatsen van een dakopbouw

Bouwen
Monument
Bouwen

Bouwen van een woning met
bijgebouwen en sloop van het
hoofdgebouw

Plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

Bouwen

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel

kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn
ingediend.
datum

evenement

locatie

activiteit

2 juni 2012
15.00-23.00 uur

Jazzfestival Chazz 2012

Boerderij Stroomzicht,
De Hoef Westzijde 50,
1426 AT De Hoef

Versterkt geluid

8 juni t/m 1 juli 2012
Alle wedstrijden van Nederlands
elftal 17.00–01.00 uur
+ halve finales en finale

EK Tent De Ronde Venen

Mijdrechtse dwarsweg 36,
3648 BS Wilnis

Versterkt geluid

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag
08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Dit kan
schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’. Informatie
over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.
tijdelijke plaatsinG cOntainer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 april 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en
5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Mevr. Koek vergunning hebben verleend
om tijdelijk een container te plaatsen aan de Koningsspil in Mijdrecht. Dit in verband met het afvoeren van sloopafval
etc. aan de Koningsspil 22 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 15 maart 2012 tot en met 4 juni 2012.
Het werkadres en het adres van de tijdelijke plaatsing container is koningsspil 22, 3642 zr in mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de
vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
inrichtinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 april 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en
5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouwbedrijf Robu B.V. ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Vinkenkade te Vinkeveen. Dit in verband met opslag
bouwmateriaal voor werkzaamheden aan Plaswijk 33 in Vinkeveen. Deze materialen zullen over het water worden
vervoerd (op ponton) naar Plaswijk 33. De vergunning geldt voor de periode van maandag 16 april 2012 tot en met
maandag 1 oktober 2012. Het werkadres is Plaswijk 33, 3645 AS Vinkeveen. Het adres van de tijdelijke bouwplaats
is vinkenkade, 3645 ap vinkeveen.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de
vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van wagenvoort vuurwerk, Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk op 1 september 2012 op de afsteeklocatie amsterdamsestraatweg (bij abcoudermeer) in Abcoude.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 27 april tot en met 10 mei 2012. Overeenkomstig
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de
bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord- West Utrecht,
Postbus 242, 3620 AE Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, bereikbaar op tel. 0346-260646 of mw.
Y.T.M. van der Maat, bereikbaar op telefoonnummer 0346 26 06 41.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 26 april 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Eigendom, zeggenschap en beheer Duurzame energievoorziening Westerheul IV, raadsvoorstel 0018/12.
In de nieuwbouwwijk Westerheul IV wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd in de vorm van een warmte/koude opslag. De gemeente De Ronde Venen heeft als eigenaar de realisatie en technische instandhouding van
deze duurzame energievoorziening aan Kropman aanbesteed. Onderzoek heeft plaatsgevonden naar het eigendom,
de exploitatie en het beheer van de energievoorziening. Hiertoe zijn drie varianten onderzocht te weten verkoop, regie op afstand en strategisch partnerschap, met een voorkeur voor verkoop. Via dit voorstel worden de uitkomsten
van het onderzoek toegelicht en wordt de raad geadviseerd er mee in te stemmen, dat de gemeente tijdens de aanlegfase eigenaar blijft van de duurzame energievoorziening Westerheul IV, maar dat verkoop onmiddellijk na realisatie en aansluiting van de woningen mogelijk is. De duurzame energievoorziening wordt daarom zo ingericht dat
deze zo goed mogelijk is te verkopen met een maximale opbrengst. Tevens wordt de raad via dit voorstel gevraagd
te besluiten over het beschikbaar stellen van de noodzakelijke budgetten.
5. Papiercontainers, raadsvoorstel 0015/12.
Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van papiercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Op dit moment wordt in het binnengebied van De Ronde Venen
nog tweewekelijks los oud papier ingezameld. Met de invoering van papiercontainers wordt het hergebruik van oud
papier geoptimaliseerd.
6. Nota kernenbeleid, raadsvoorstel 0012/12.
De Beleidsnota Kernenbeleid geeft de visie weer van het college op het kernenbeleid en legt een basis voor de invulling daarvan voor de rest van de collegeperiode en de periode daarna. In deze nota wordt uitgewerkt hoe de gemeente het kernenbeleid in de diverse kernen wil vormgeven. Wat zijn de rollen van de dorps- en wijkcomités, de
bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waaronder de contactfunctionarissen. Hoe vindt de communicatie plaats met
de kernen en wijken, welke resultaten worden verwacht etc.
7. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 26 april 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Van: aansluitend aan meningvormende raad.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 29 maart 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening Basisregistratie Personen (BRP), raadsvoorstel 0010/12)
Deze verordening Basisregistratie Personen omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. Dit was de start van verplicht gebruik van de BRP voor binnengemeentelijk
gebruik, Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens
betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen.
4b. Vaststelling bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV, raadsvoorstel 0016/12.
Geadviseerd wordt het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd vast te stellen en daarmee de realisatie van een centraal technische ruimte ten behoeve van de duurzame energievoorziening voor Westerheul IV
mogelijk te maken op de groenstrook naast het gasontvangststation op de hoek Mijdrechtsedwarsweg/Voorbancken in Vinkeveen.
vervolg op volgende blz.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
Vervolg van vorige blz.
4c. Fusie milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht, raadsvoorstel 0013/12.
De Milieudiensten Zuidoost Utrecht en Noord-West Utrecht hebben besloten te gaan fuseren. Met een intentievoorstel daarover heeft de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen op 22 december 2011 ingestemd. Het
aangaan van de gemeenschappelijke regeling waarin de fusie wordt vastgelegd, is een bevoegdheid van het college
van burgemeester en wethouders. Voordat het college tot deelname aan-, en ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zal overgaan, wordt de gemeenteraad toestemming gevraagd.
4d. Beleidskader en verdeelregel brede schoolontwikkeling 2012-2014, raadsvoorstel 0011/12.
In opdracht van de raad is een beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld op grond waarvan subsidieaanvragen ter stimulering van de Brede Schoolontwikkeling in De Ronde Venen kunnen worden getoetst. De raad wordt
voorgesteld dit beleidskader vast te stellen.
5. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik en
Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een gecombineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad
en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn begroot op e 258.000
en een subsidie van e 100.000 is bij de provincie aangevraagd. Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk
uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recreanten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en
uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. (Dit onderwerp is rechtstreeks op de besluitnemende vergadering geplaatst aangezien in de besluitnemende raad van 29 maart jl. de stemmen staakten.)
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting
VerGaderinG commissie inwonerszaken/samenleVinG 14 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 mei 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als
u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt
dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 16 april 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Initiatiefvoorstel sportvelden Abcoude
Door de fractie van Ronde Venen Belang is een initiatiefvoorstel opgesteld. Het initiatiefvoorstel gaat over de aanleg
van 4 kunstgrasvelden, waarvan 2 voor de hockeyvereniging Abcoude en 2 voor de voetbalvereniging Fc Abcoude.
De kunstgrasvelden zijn noodzakelijk om het capaciteitsprobleem van beide verenigingen op te lossen, noodzakelijk voor het voortbestaan van beide verenigingen (ruim 1.400 leden). Bovendien wordt met de aanleg van de kunstgrasvelden een mogelijke afkeuring van de hockeyvelden op grond van gezondheidsrisico’s voorkomen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
7. Sluiting
VerGaderinG commissie ruimtelijke zaken 15 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3.
4.
5.
a.

b.

c.

d.

6.
7.

Vaststellen agenda
Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012
Punten voor de raad van 31 mei 2012
Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude, raadsvoorstel nr. 0020/12
Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabobank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern
Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van
B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.
Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3
te Waverveen, raadsvoorstel nr. 0022/12
Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In
verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
nodig. Het onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 maart 2011.
Geurbeleid, raadsvoorstel nr. 0024/12
De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het
college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor “vaste afstandsdieren”. Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze
bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstanden gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Marickenzijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden.
Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel nr. 0023/12
De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand gekomen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet gemaakt hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende
jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot
stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.
Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
Sluiting

VerGaderinG commissie alGemene bestuurlijke zaken/Financiën 21 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15 maart 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december
2012, raadsvoorstel nr. 0021/12
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de projecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vaststellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van
de grondexploitatie Baambrugge Oost.
b. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e financiële rapportage 2012.
6. Overige punten
a. Project revitalisering woonwagenkamp Molenland Wilnis
Aan de hand van een memo van het college over dit onderwerp wordt hierover van gedachten gewisseld.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting

Er komt weer een Beursvloer!

Vrijdag Hardcore in The Mix
Uithoorn - Komende vrijdag 27
april spelen er twee hardcore metalbands in jongerencentrum The
Mix. Better Left Burried is de band
van Dion, lichttechnicus in The Mix
en tevens bassist van deze vooraanstaande band.
Ze spelen samen met hun Belgische

collega’s van In Clear Sight, welke
band momenteel een Europese tour
doet. Liefhebbers van stevige klanken kunnen vrijdag hun hart ophalen in jongerencentrum The Mix aan
de J.A. van Seumerenlaan. Aanvang
is 21.00 uur en de entree is geheel
gratis!

WLC en Slimness slaan de
handen ineen!
De Ronde Venen - Bewegen, gezond en verantwoord eten zijn de
sleutelwoorden tot succes om af te
vallen. WLC trainingen en Slimness
Mijdrecht, de gewichtsconsulent
geven u daarom de komende weken
een kijkje achter de schermen door
het volgen van een mystery guest!
Hiermee zullen ze aantonen dat dit
de gezondste en uiteindelijk de juiste en goedkoopste manier is om op
gewicht te komen. Twaalf weken
zullen ze deze mystery guests volgen met foto’s en verhalen oftewel
alle ins en outs van Willem (WLC) en
Claudia (Slimness), en natuurlijk de
mystery guest. Na deze twaalf weken zullen zij u kenbaar maken wie
deze persoon is en natuurlijk hoeveel kilo lichter. Afgelopen week is
de mystery guest door Slimness gewogen, heeft Slimness instructies

gegeven met betrekking tot verantwoord eten en is er een basisdieet
meegegeven. Natuurlijk wordt er al
veel getraind. Willem neemt de mystery guest maar liefst 4x per week
op sleeptouw, dus nu kan het afvallen beginnen!

De Ronde Venen - Donderdag
11 oktober is het weer zo ver, voor
de vijfde keer wordt dan de Beursvloer De Ronde Venen gehouden.
Beursvloer De Ronde Venen is hét
evenement waar wordt gehandeld in maatschappelijke behoeftes in plaats van in opties of aandelen. Een ontmoetingsplek waar bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen daadwerkelijk
met elkaar in contact kunnen treden om samen een deal te sluiten in
de vorm van een match. Wat de één
over heeft of graag wil bieden, kan
voor de ander zeer gewenst zijn.
Geld is daarbij taboe! Deze matches
hebben betrekking op menskracht,
kennis, toegang tot netwerken, materiaal en/of faciliteiten. De Rondeveense beursvloer is goed voor de
lokale samenleving. Het resultaat is
winst voor iedereen!
De vorige beursvloeren waren succesvolle evenementen, waar veel
nuttige overeenkomsten werden
gesloten, de laatste keer bijna 120!
Ook werden er veel contacten gelegd. Deelnemende maatschappelijke instellingen werden vaardiger in het verwerven van dingen of

diensten die ze nodig hebben, en
kregen zicht op wat ze zelf voor het
bedrijfsleven kunnen betekenen.
Bedrijven merkten hoe veel maatschappelijk nut ze kunnen hebben,
en hoe dat een positieve weerslag
heeft op het eigen personeel en de
omgeving.

Beursvloer De Ronde Venen is een
project van Stichting Match! en
wordt ondersteund door de gemeente De Ronde Venen en het
bedrijfsleven. Doel van Stichting
Match! is het stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
ter versterking van lokale maat-

schappelijke organisaties. De stichting helpt u graag in de zoektocht
naar nieuwe vormen van samenwerking.
Bent u een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de samenleving wil
vormgeven of bent u een maatschappelijke organisatie: meldt
u aan voor deelname of kijk voor
meer informatie op www.beursvloer-derondevenen.nl

Zondag LIVE de eredivisie
wedstrijden in The Mix
Uithoorn - Het is super spannend
in de Eredivisie dit seizoen. Koploper Ajax staat met nog drie wedstrijden te gaan 6 punten voor op
de nummer twee (AZ) en drie (Feyenoord) en 7 punten op de nummer
4 (Twente) en 5 (PSV). Net als vorig
jaar zal de beslissing voor het landskampioenschap dus gaan vallen in
de laatste wedstrijden. Vorig seizoen
was het ook zo spannend en was de
live uitzending binnen The Mix een
groot succes. Daarom zal het team
van The Mix ook dit jaar weer een
spannende wedstrijd uitzenden op
het grootste scherm in Uithoorn.
Dit zal zondagmiddag 29 april zijn,
namelijk de wedstrijd FC Twente –
AFC Ajax. Tevens zal op een ande-

re TV de wedstrijd tussen Feyenoord
en AZ te zien zijn zodat iedereen de
tussenstanden kan blijven volgen.
Een geweldige zondag middag dus
en de medewerkers en vrijwilligers
nodigen dan ook weer iedereen uit
om LIVE de voetbal uitzending te
bekijken in The Mix. De deur zal om
13.00 uur open gaan waar dan eerst
de voorbeschouwing te zien zal zijn.
De wedstrijd begint om 14.30 uur en
na de wedstrijd zal er nog een nabeschouwing zijn. De deuren sluiten
om uiterlijk 18.00 uur. De toegang
is geheel GRATIS, maar kom wel
op tijd want vol = vol. Het adres is
Jongerencentrum The Mix – J.A. van
Seumerenlaan 1 in Uithoorn. Meer
info op de site www.the-mix.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp

Vinkeveen - Donderdag 19 april
was het dan zover. Voor 17 bewoners van de Zwanenhof is een wens
in vervulling gegaan om met een
vrijwilliger van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) Afdeling
De Ronde Venen op stap te gaan.
De bewoners werden opgehaald om
13.00 uur door 23 vrijwilligers.
Er was veel belangstelling om een
middag naar Intratuin in Ter Aar te
gaan. Aldaar genoten de mensen
van de tuin- en bloemenpracht en
werden de nodige planten gekocht.
Voor diverse bewoners van de Zwanenhof was dit ook dé gelegenheid
eens een verre vriend(in) of familielid te bezoeken. Eén mevrouw op
hoge leeftijd is teruggekeerd naar
de V&D waar ze in de jonge jaren
heeft gewerkt. ‘Veel was nog her-

Mijmeringen

kenbaar; het was erg fijn daar weer
te zijn’. Een andere mevrouw kon
na 30 jaar weer op bezoek bij een
vriendin. Hartverwarmend waren
daarom ook de reacties voor de vrijwilligers van de NPV die dit hebben georganiseerd en ook uitgevoerd. Aan het einde van de middag
heeft men gezamenlijk gegeten in
Het Ontmoetingscentrum, achter de
kerk van de protestantse gemeente ‘De Morgenster’ in Vinkeveen.
Het buffet werd aangeboden door
Lunchroom Tof uit Mijdrecht. Dat
was het resultaat van onderhandelingen op de beursvloer 2011. Via de
Meerbode willen de bewoners van
de Zwanenhof Lunchroom Tof nogmaals hartelijk bedanken. Het buffet was heerlijk. Alle 40 aanwezigen
hebben er erg van genoten.

dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

Mobiel
Door Flavoring
Regelmatig rijd ik op de N201 en ik zie daar dan toch hele bijzondere types voorbij komen. Nu zal dit het geval zijn op elke willekeurige
weg, maar toevallig is de N201 wel de drukste provinciale weg van
het land. De kans is dus groot dat je veel verkeer, files en gevaarlijke situaties tegenkomt.

Groep 8 Proostdijschool
behaalt het EHBO-diploma
Mijdrecht - Woensdag 18 april hebben alle kinderen uit groep 8 van de
Proostdijschool hun EHBO- diploma
behaald. Wekenlang kregen de leerlingen op dinsdag les over het aanbrengen van verbanden en het uitvoeren van grepen.
De leerkrachten waren blij dat ook
er ook dit jaar weer deskundige
vrijwilligers van de EHBO vereniging waren die hun ondersteunden bij de praktijklessen. Daarnaast

moest er ook flink wat theorie geleerd worden. Alles kwam aan bod:
brandwonden, vergiftiging, splinters, schaafwonden, een gebroken
been, het vervoeren van slachtoffers, noem maar op.
De eerstvolgende leerling die EHBO
nodig heeft, kan gerust aankloppen
bij groep 8!
De Proostdijschool wil via de Meerbode nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

dOkTERSdIENSTEN

Uit en toch thuis met het Rode Kruis

Gezellig boottochtje over
de Vinkeveense Plassen

wederom gesponsord door bedrijven (die niet genoemd willen worden) uit onze gemeente. Hen sprak
het idee wel aan om een dagje uit
juist in de eigen omgeving te organiseren! Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben mensen thuis bezocht en enthousiast gemaakt met
als doel een fijne dag, een leuke uitleg over de Plassen, misschien wat
nieuwe contacten leggen en uiteraard ook kennismaking met het Rode Kruis en haar activiteiten! Kortom: er even tussen uit!

Laatst stond ik zowel in de ochtend als in de middag in de file. Tijd
te over om eens rustig om me heen te kijken. Een extra blik achter
me op de aardige zakenmeneer die me netjes liet invoegen met een
vriendelijk handgebaar, even kijken naar rechts naar de aso die niet
zo netjes invoegde en in het algemeen om me heen, om te zien hoe
alle mensen erbij zitten achter het stuur.
De een kijkt chagrijnig, de ander zie ik meebewegen op een of ander
deuntje. Er is echter één ding wat mij het meest opviel en dat is hoeveel mensen wel niet mobiel bellen in hun auto. Maar niet handsfree
mobiel bellen zoals het hoort. Nee, ontzettend veel mensen zie ik met
hun telefoon in de hand en met een beetje geluk dan nog de andere
hand aan het stuur en soms dat zelfs niet eens.
‘s Middags had ik zo’n blonde mevrouw in een zilverkleurige auto (uit
het dure segment) achter me hangen. Ik moest afremmen voor de file en kijk dan altijd even automatisch of diegene achter me dat ook
doet. Dat deed deze mevrouw wel, maar vraag niet hoe.
Er zat niet veel ruimte tussen mijn bumper en haar voorkant en mevrouw was vrolijk aan het babbelen met de mobiel in haar hand! Mijn
irritatielevel stijgt dan van 0 naar 100 in welgeteld 1 seconde. Wat
blonde mevrouw?Jij blonde, eencellige, leeghoofdige …. Wie denk
je wel niet wie je bent om mij en andere weggebruikers in gevaar te
brengen? Het is niet dat je geen bluetooth oortje of zelfs een systeem
in je auto niet zou kunnen veroorloven.

zORG &
dIENSTvERLENING

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Vinkeveen - Donderdag 10 mei organiseert het Rode Kruis weer een
gezellig vaardagje: ‘Uit en toch
thuis’ voor zo’n 50 - merendeel oudere - inwoners uit De Ronde Venen (onder hen ook een aantal rolstoelers !), die nog zelfstandig thuiswonen en wel een fijn dagje uit nodig hebben. Tien begeleiders van
de plaatselijke Rode Kruis-afdeling
varen mee om waar nodig behulpzaam te zijn en het eenieder naar de
zin te maken ! Deze verzorgde boottocht op de Vinkeveense Plassen is

Bewoners Zwanenhof
verrast met gezellig uitje

Sorry, maar zo zien jij en je auto er niet uit. Ik snap het echt niet, waarom dit soort mensen niet handsfree bellen? Hoe moeilijk is het nou?
Ik kan me zo goed als geen situatie voorstellen waarin het geoorloofd
is om te bellen met mobiel in de hand, wellicht om 112 te bellen als je
een ongeluk ziet gebeuren? Een ongeluk dat dan waarschijnlijk weer
veroorzaakt wordt door zo’n gek die niet handsfree belt.
Een paar dagen later werd ik flink gesneden door een zwarte volkswagen Golf GTI. Ter plekke borrelden de vooroordelen bij me naar boven, ik zie een patserbakkie en dat staat voor mij gelijk aan een asociale jongen. Vooroordelen zijn natuurlijk gemakkelijk en ook niet altijd waar, maar in dit geval had ik gelijk.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Waterhoen: rood tijgerachtig gekleurde kater met lange
haren en pluimstaart met ringen; hij heeft een gekleurd bandje om.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte
bef.
- Vinkeveen, Demmerik: beige konijn.
- De Kwakel, Drechtdijk: Twee zwart-witte katten. Eén poes heeft wit
om haar neus en 2 witte kousjes achter en voor witte voetjes; zij
draagt een bandje van de Dierenbescherming. Het katertje heeft 4
witte voetjes een wit befje en een wit vlekje onder zijn kin.
- Zevenhoven, Manege Wild-Rose: magere witte hond.
- Waverveen, Eerste Velddwarsweg: klein bruin konijntje
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
- Uithoorn, Romeflat: zwarte- witte kat; linkervoorpootje half zwart,
witte kraag, witte buik en vier witte sokjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Het was een jongeman en hij was asociaal. Niet alleen doordat hij me
sneed, maar vooral omdat hij dit deed terwijl hij aan het bellen was
met zijn mobiel in zijn hand! En dan heb je ook nog het verkeer op de
snelweg en ook het sneller rijdende verkeer kan kennelijk de handen
niet van de telefoon houden.
Gisteren nog reed ik achter een slingerende vrachtwagen die het niet
lukte om zijn grote wagen in de rijbaan te houden.
Oorzaak was al snel te zien, meneer zat een smsje te tikken op zijn
telefoon.
Iedereen die drukker is met zijn telefoon dan met het verkeer en zo de
veiligheid voor zichzelf maar vooral andere weggebruikers riskeert,
die is niet goed bij zijn hoofd. Mocht iemand om deze reden een ongeluk veroorzaken dan moet daar een passende straf bij horen.
Levenslang werken in een revalidatiecentrum, waar ook regelmatig
verkeers-slachtoffers moeten bivakkeren lijkt mij heel passend.
Wellicht dat dan de ogen worden geopenend en ziet men dan in wat
een ontzettend asociaal, risicovol gedrag het is om niet handsfree te
bellen in de auto.

Mooi ‘ slot’ van seizoen bij
Passage afdeling Mijdrecht
Mijdrecht – Morgen, donderdag
26 april, is de laatste bijeenkomst
van de christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging van dit seizoen.
Deze avond staat in het teken van
de bewoonster van een bekend kasteel in onze regio. ‘Slot Zuylen’, een
prachtig kasteeltje gelegen aan de
Vecht in het dorpje Oud-Zuilen. Het
kasteel dankt zijn naam aan Belle
van Zuylen. Deze veelzijdige dame
is geboren in dit slot op 20 oktober
1740. Zij was schrijfster, dichteres,
componiste en tuinierde erg graag.
Over deze bijzondere vrouw, geboren op dit prachtige schilderachtige plekje waar u op een mooie zo-

merdag vast weleens langs gefietst
bent, komt mevrouw N.v.d.Tak uit
Amstelveen de Passage-leden iets
meer vertellen.
Het kasteel is nu een museum en
kunstgalerie, omringd door een
schitterende tuin. In mei gaan de
Passage-leden met elkaar een dagje uit en het is hun bedoeling naar
dit mooie plekje te gaan. De sportieve dames onder hen kunnen dan
lekker gaan fietsen, u hoort nog wel
wanneer men dit uitje gepland heeft.
Morgenavond dus, donderdag 26
april, in gebouw Irene aan de Kerkstraat, aanvang 20.00 uur, een mooi
‘slot’ van het seizoen 2011/2012. Iedereen is van harte welkom.
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Provincie Utrecht
is verhuisd

Europa heeft meer invloed
op ons dagelijks leven in de
provincie Utrecht dan het op
het eerste gezicht lijkt. Denk
bijvoorbeeld aan ons milieu en
de kwaliteit van onze lucht: de
provincie heeft als taak om de
luchtkwaliteit te bewaken, maar
de lucht houdt natuurlijk niet op
bij de provinciegrens. Daarom is
het belangrijk dat verschillende
Europese regio’s samenwerken

PS

volgens dezelfde richtlijnen.
Ook de ambitie van Utrecht
om culturele hoofdstad van
Europa te worden wordt steeds
zichtbaarder. En Utrecht
wil graag een Europees
kenniscentrum zijn voor
innovatie. Het is daarom ook
goed om even stil te staan
bij de Europadag, die in alle
EU-landen wordt gevierd op
9 mei. Dit doen we omdat op

‘Alleen samenwerken op
gebieden die zich daarvoor lenen’

Younis Lutfula , statenlid voor de SP:
"De SP is erg voor internationale
samenwerking op de terreinen die zich
daarvoor lenen, zoals veiligheid en milieu.
Over onderwerpen als onderwijs, sociaal
beleid, volkshuisvesting en pensioenen
moeten lidstaten zelf kunnen beslissen.
Europa, zoals het nu is georganiseerd,
is ondemocratisch, peperduur en legt
het neoliberalisme op aan de lidstaten
als voorgeschreven beleid. Er gaan

GS

die datum in 1950 de Franse
minister Robert Schuman de
ambitie uitsprak om tot meer
samenwerking in Europa te
komen, wat uiteindelijk leidde
tot de vorming van de Europese
Unie.
Voor meer informatie over
Europa in de provincie Utrecht:
http://www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/alle-onderwerpen/
europa/

bakken met geld over de balk, alleen al
met heen en weer gereis tussen Brussel
en Straatsburg. De lidstaten dragen
miljarden af aan Europa en proberen
dat met een lobbycircus weer terug te
krijgen. Rondpompen van geld. Er bestaat
ook niet zoiets als een Europese
identiteit. De Dag van Europa zegt
ons daarom niets bijzonders. En dat
is bij verreweg de meeste burgers niet
anders.”

‘Goed op de hoogte zijn van
Europese regels’

Ralph de Vries, gedeputeerde Europa: "Europese
wet- en regelgeving heeft vaak een directe
invloed op de manier waarop de provincie haar
taken uitvoert. Ik denk dan aan regels rond
luchtkwaliteit, kwaliteit van zwemwater, behoud
van natuurgebieden en milieuvergunningen voor
bedrijven. Het is dus zaak goed op de hoogte te zijn
van deze Europese regels.
Daarnaast neemt de provincie deel aan een reeks
Europese netwerken om kennis en ervaring bij
het uitvoeren van gezamenlijke projecten
te delen. Een mooi voorbeeld is het

droogvergisten van bermgras om biogas te
maken. Een nieuwe techniek waarbij
kennisdeling voorop staat.
Het AIR-netwerk, waarin vergelijkbare
regio's in Europa samenwerken om de
luchtkwaliteit te verbeteren, is tevens
een lobby. Daarbij wordt overlegd
met de Europese Commissie om het
probleem van verslechterde
luchtkwaliteit bij de
bron aan te
pakken."

Op 16 april zijn de
medewerkers van
de provincie Utrecht
verhuisd van de
Pythagoraslaan naar
het nabijgelegen
voormalige Fortiskantoor. Het nieuwe
provinciehuis is
gevestigd aan de
Archimedeslaan langs
de A27. De provincie heeft
gekozen voor het verbouwen
van een bestaand pand, in
plaats van nieuwbouw. Hiermee
willen we het goede voorbeeld
geven, gezien het grote aantal
kantoorpanden dat leegstaat.

De verbouwing van het pand is
op tijd en ruim binnen budget
gerealiseerd.
Ons bezoekadres is
Archimedeslaan 6, 3584 BA
Utrecht. Ons postadres is niet
veranderd.

Kom naar de Europa
Kijkdagen in de
provincie Utrecht
Gratis een kijkje nemen
bij Europese projecten
in de provincie Utrecht?
Op 11 en 12 mei kan
het! Tijdens de Europa
Kijkdagen openen in
heel Nederland meer
dan honderd Europese projecten
hun deuren voor het publiek.
Ook in onze provincie worden er
leuke activiteiten georganiseerd.

Agenda
Deze projecten zijn gratis
toegankelijk:
Vrijdag 11 mei tussen 15.00 en
17.00 uur
AmersfoortBreed - innoveren
met breedband
Paviljoen 750, Eemlaan 98,
Amersfoort
Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
van 21.30 tot 23.00 uur
Trajectum Lumen
Domplein te Utrecht
Zaterdag 12 mei tussen 11.00
en 18.00 uur
Designer Café
Waterstraat 47 7, Utrecht

Zo kunt u in Utrecht terecht in
het Designer Café of Trajectum
Lumen wandelen en kunt u
in Amersfoort langskomen bij
AmersfoortBreed.
De projecten laten zien hoe de
Europese Unie samen met de
Nederlandse overheid, bedrijven
en kennisinstellingen werkt
aan duurzaamheid, innovatie
en grensoverschrijdende
samenwerking. Belangstellenden
kunnen ‘om de hoek’ projecten
bezoeken en zelf zien hoe
Europees geld in Nederland
wordt besteed. In de agenda
hiernaast ziet u welke projecten
op 11 en 12 mei gratis
toegankelijk zijn.
Meer informatie: http://www.
europaomdehoek.nl/kijkdagen

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
9 mei. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

acTiViTEiTEn VooR SEnioREn
MEi 2012

acTiViTEiTEn VooR SEnioREn
MEi 2012
MaRia-ooRD

ZuiDERhof

DonDERDag 3 MEI
Filmmiddag in de
welzijnszaal. Een film van
Bert Haanstra met daarin
een aantal dialogen
en monologen. Deze
zijn ooit door Simon
Carmiggelt opgetekend
voor het Amsterdamse
dagblad Het Parool.
De schrijver zelf vormt
de verbindende factor
tussen de scènes. De
film begint om 14.30 uur
en duurt ongeveer 110
minuten.
ZaTERDag 5 MEi
Om de themaweken
samen met u af te ronden
nodigen wij u graag
uit voor een gezellige
middag in Brinkzicht. Voor
deze middag hebben
wij het smartlappen duo
‘De Boa’s’ uitgenodigd.
Zoals de naam al doet
vermoeden brengen zij
een liedjes programma
met allerlei smartlappen.
Dus als u zin hebt in een
middagje ontspannen,
samen zingen of mee wilt
jubelen, moet u zeker
komen! Uiteraard zijn uw
familieleden en kennissen
van harte welkom. U
bent allen welkom vanaf
14.00 uur in Brinkzicht het
optreden begint om 14.15
uur. Zingt u mee!
DonDERDag 10 MEi
Tijdens deze
borrelmiddag komt Wim
Holla accordeon muziek
spelen. Wim zal spelen
van 14.00-16.00 uur in
Brinkzicht
DinSDag 15 MEi
Vanmiddag willen wij u
allen graag uitnodigen
om naar Brinkzicht
te komen voor het
bingospel. Vanaf 14.00
uur staat de koffie en thee
voor u klaar. Wij spelen
zoals u van ons gewend
bent twee rondes bingo.
DonDERDag 24 MEi
Borrelmiddag met
muziek gespeeld door
Ger Dijkshoorn. Ger speelt
keyboard en zingt daarbij
allerlei verschillende
bekende liedjes. U bent
welkom van 14.00-16.00
uur in Brinkzicht

VaSTE acTiViTEiTEn
Elke di
10.30 u. knikkerbaan,
sjoelen en rummicub
Elke wo
14.30 u creatief bewegen
Elke do
10.30 u. spel
19.00 u. zingen in
Zuiderhof
Elke vr
15.00 u. bibliotheek
16.15 u. weeksluiting

gERaRDuS
MajElla
VaSTE acTiViTEiTEn
Elke ma
zingen om 19.45 u. Ma.
30 april geen zingen i.v.m.
Koninginnedagviering
Elke di
stoelgym om 10.30 u.
Elke wo
Handwerken met het
rode kruis om 9.30 u.
Elke do
Rozenkransgebed om
9.45 u.

niEuw
aVonDlichT
VaSTE acTiViTEiTEn
Elke ma
10.30 u. Zingen rond de
piano
14.30 u. Spelmiddag in de
koepelzaal
14.30 u. Aromatherapie in
de huiskamer
Elke di
19.00 u. Activiteit in de
koepelzaal
Elke do
14.30 u. Naar de markt
19.00 u. Muziekavond
Elke vr
10.45 u. Bewegen
Eerste vr v/d maand
Eucharistieviering
Overige vr 15.00 u.
Weeksluiting

SaMEnwERKingEn
alZhEiMER café
wo. 9 mei
thema: “De wondere
wereld van dementie?”
Rob Verbraeck is
gastspreker: hij heeft
zich gespecialiseerd in
de ouderenpsychiatrie.
en heeft het boek
geschreven:“De
wonderen wereld van
dementie”. Een boek met
veel praktische tips en
heldere bewoordingen
dat inzicht biedt in de
werking van de hersenen
van de dementerende
en wat dat betekent
voor de begeleiding/
mantelzorger. Adres:
Zorgcentrum Zuiderhof,
Futenlaan 50 te
Vinkeveen. Tijd: 19.30 uur.
Het programma begint
om 20.00 uur en eindigt
om 21.30 uur. Toegang is
gratis, voor consumpties
wordt een bijdrage
gevraagd. Aanmelden
niet nodig. Voor meer
informatie kunt u
contact opnemen met:
Esther Smit, coördinator
Steunpunt Mantelzorg
van Stichting De Baat.
e.smit@stichtingdebaat.nl
of tel. (0297) 230280.
EETcafé hET
PRuTTElPoTjE
Ma. 14 mei
Op de even weken v/a
16.00 u. in De Fabriek
oPEn TafEl
Do. 31 mei
van 12.30-14.30 u.
locatie: Gerardus Majella

oVERigE
PaSSagE Mijdrecht
Datum: start weer in
september
Locatie Gebouw Irene,
Kerkstraat
PaSSagE afd. Vinkeveen
en Waverveen
Datum: start weer in
september
Locatie: Hervormd
Verenigingsgebouw
ouDEREnMiDDagEn
Do. 10 mei
Locatie: Gebouw
De Roeping. Afsluiting
van het seizoen
onZE KonTaKT
MoRgEn
Datum: mei afsluiting
van het seizoen. Locatie
Gebouw Irene, Kerkstraat
SEnioRwEB DRV
Di. en do. 10.00-12.00 u.
Internetcafé
Energieweg 107 Mijdrecht
anBo-lEDEn
Elke wo. 13.30 u.
Soos in de Meijert

U kunt het inschrijfformulier
voor een beweegmaatje
downloaden op de website
van Stichting De Baat:
www.stichtingdebaat.nl/
nieuws of Spel en Sport:
www.spelensportdrv.nl/
bestanden.
Ook kunt u het formulier
ophalen bij Stichting De Baat
(Kerkvaart 2, Mijdrecht) of
één van de Servicepunten.
Het formulier kunt u op
allebei de punten inleveren.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
projectcoördinator Carolien
Harbers van Maatje voor Twee.
Tel (0297) 230280
of mailen naar:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

RaBoBanKBuS
VacaTuRESVRijwilligERSwERK
Zoekt u leuk of boeiend vrijwilligerswerk in De Ronde Venen? Hieronder krijgt u een indruk van ons aanbod. Voor
meer informatie over de onderstaande vacatures kunt u kijken op de website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. U
vindt hier tevens zo’n 60 andere vacatures voor vrijwilligerswerk bij u in de buurt.
- Medewerker telefooncirkel: toon zorg voor uw medemens door telefonisch contact met hen te onderhouden.
Rode Kruis, vacaturenummer 258
- Materiaalbeheerder/klusman/klusvrouw. Houdt de materialen compleet en verzorgd bij het depot van EHBOdiensten, vacaturenummer 235
- Beheerder clubschip wVa. Beheer de catering van kleine en grote evenementen bij de watersportvereniging en
zorg dat alles piekfijn geregeld is. Vacaturenummer 409
- PR-man of –vrouw. U bent goed thuis op gebied van PR
(persberichten, communicatie) en kunt vrijwilligers aansturen en taken coördineren. U bent het gezicht naar buiten voor Stichting Spel en Sport DRV. Vacaturenummer
4804.
- Mentor. Als mentor bent u een vertrouwenspersoon,
adviseert en behartigt de belangen van de cliënt (mensen die zelf deels wilsonbekwaam zijn) en wordt door de
rechter aangesteld. Mentorschap Midden- Nederland, vacaturenummer 1373
- Maatje. Wilt u 1-op-1 werken met mensen met een verstandelijke beperking en samen met hen gezellige of
leuke dingen ondernemen? Veel bewoners bij Zideris
zouden graag een maatje hebben, vacaturenummer 5880
- Kunt u goed organiseren, regelen en/of coördineren en
pakt u makkelijk taken op op het gebied van lichte administratie? De buurtkamer in Mijdrecht zoekt versterking
voor haar gezellige team, vacaturenummer 382
- Kantinemedewerker. Wilt u zich graag in een sportieve
en jonge omgevingnuttig maken en heeft u rond etenstijd door de weeks, of in het weekend wat uurtjes tijd?
Argon zoekt barmedewerkers, vacaturenummer 429.
- Ben u een echt watermens? Help dan met het mogelijk maken van uitdagende watersportvakanties voor
mensen met een handicap. Sailwise, vacaturenummer
4686.
U kunt op onze website www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info nog veel meer vacatures voor vrijwilligerswerk vinden.
In maart (2012) werd onze website door 1624 mensen bezocht! Wilt u uw vacature ook bij ons plaatsen? Neem dan
contact op met Dyanne van Tessel (d.vantessel@stichtingdebaat.nl)

Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

BoSSaBall liBERaTion fESTiVal
Op zaterdag 5 mei wordt Bevrijdingsdag feestelijk gevierd
bij jongerencentrum De Fabriek in Mijdrecht. Er gaat een
Bossaball veld geplaatst worden op het parkeerterrein voor
het jongerencentrum waar de jeugd van De Ronde Venen
zich op mag gaan vermaken. Na afloop is er een barbecue
en een afterparty.
Bossaball wordt gespeeld op een groot luchtkussen ter
grootte van een volleybalveld, waar aan beide zijdes een
kleine trampoline voor het net staat. In deze sport worden
de vaardigheden van voetbal, turnen en volleybal samen
gebracht. Dit onder begeleiding van professionele instructeurs. Om 12.00 uur is de aftrap van de Bossaball. Jongeren
van 10 t/m 15 jaar mogen zich tot 15.00 uur helemaal uitleven op het veld. Voor de 16+ groep is het van 15.00-18.00
uur. Dit alles zal door ons gratis verzorgd worden, dus wees
er op tijd bij! Kaarten aan de deur kosten €5,- verder is het
ook mogelijk om een combinatie ticket te kopen voor de
barbecue en de afterparty, de kosten voor deze kaarten zijn
€7,50 en eveneens verkrijgbaar bij Primera-Mijdrecht.
Voor meer informatie check onze Facebook! De voetbalkooi
bij de Fabriek zal door ArCo Catering omgebouwd worden
tot onze barbecueplek. Na afloop van de Bossaball kan nog
gezellig een drankje en een hapje genuttigd worden.
Om de dag helemaal feestelijk af te sluiten zal er nog in de
Fabriek een afterparty zijn die om 20.00 uur begint. Hier zullen lokale bandjes, DJ’s en zangers optreden. Voor de barbecue en afterparty is er een voorverkoop in de Primera in
Mijdrecht en Dio de Bree in Vinkeveen. Voor de barbecue
moeten er vooraf kaarten gekocht worden. Bij de afterparty
is er ook deurverkoop.
Voor meer informatie: www.defabriek-drv.nl

TafElEn in hET
BuuRhuiS

let op: i.v.m. tweede
pinksterdag, vindt de
mantelzorgsalon plaats
op maandag 21 mei.
Deze keer weer onder
begeleiding van een
trainer van indigo.
Bent u mantelzorger en
woont u in De Ronde
Venen, dan bent u van
harte welkom bij de
mantelzorgsalon van
13.30-15.30 uur in De
Buurtkamer aan de G.
van Aemstelstraat 5 in
Mijdrecht. Om enigszins
in te schatten hoeveel
mensen er komen, kunt
u zich vooraf opgeven
bij Stichting de Baat,
tel (0297) 230280, of
per e-mail e.smit@
stichtingdebaat.nl.
Uiteraard wordt er voor
koffie/thee en wat lekkers
gezorgd.

oP DE VRijDagEn in
DE onEVEn wEKEn
Data: 11 en 25 mei
Vossestaart 2,Wilnis
Van 17.00-20.00 uur

RollaToRSPREEKuuR
ElKE 2E DonDERDag
V/D MaanD
van 10.00-11.00 uur
Start weer in september

cinEMa 55+,
DonDERDag 3 MEi
in Maria-Oord
Prijs: € 4,- of 5x voor €15,(aanvang 14:30 uur)

KooKPunT!

ScooTMoBiElToERTochT
DinSDag 15 MEi

REPaiR café DE
RonDE VEnEn
DonDERDag 10
En 24 MEi
Elke 2e en 4e donderdag
van de maand kunt u
met uw kapotte spullen
tussen 14.00-16.00 uur
terecht in De Buurtkamer
Mijdrecht.

BRunchEn in DE
KwEEKTuin
Op de eerste zondag in
de even maanden organiseert De Baat samen met
De Kweektuin een Brunch
van 11.30 tot 14.00 uur.
Bent u 65+, dan bent
u van harte welkom.
Kosten: €5,-. Als u niet de
mogelijkheid hebt om
zelf naar De Kweektuin
te komen, dan kunt u
gebruik maken van onze
vervoersdienst. De kosten
voor vervoer bedragen
€3,-. Er kunnen maximaal
20 personen deelnemen
De eerstvolgende is op
3 juni.

oP DE MaanDagEn oP
DE onEVEn wEKEn
Data: 7 en 21 mei
in De Fabriek, Rondweg
1a, Mijdrecht
Van 17.00-20.00 uur

PluSBuS uiTjES En/of winKElEn
Di 1 mei Vislunch in Scheveningen
Wo 2 mei Egmond aan Zee
Do 3 mei Boodschappen
Do 3 mei Filmmiddag in Maria-Oord
Vr 4 mei “Het Weeshuis van Monnickendam”
Ma 7 mei Eten bij het Kookpunt
Wo 9 mei Kaasboerderij ’t Geertje
Do 10 mei Boodschappen
Vr 11 mei Bloesemtocht
Vr 11 mei Tafelen in het Buurhuis Wilnis
Wo 16 mei Openluchtmuseum Arnhem
Vr 18 mei Intratuin Ter Aar
Ma 21 mei Eten in De Fabriek
Wo 23 mei Feest op het Malieveld
Do 24 mei Boodschappen
Vr 25 mei Bisonspoor Maarssen
Vr 25 mei Tafelen in het Buurhuis Wilnis
Wo 30 mei Rit langs de Ringvaart
Do 31 mei Boodschappen
Voor info en aanmelden:
Servicepunt De Ronde Venen tel. (0297) 587600.

Buurtkamer Vinkeveen
Open inloop:
di en do 10.00-12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek
(achter dorpshuis De Boei)
Tuinderslaantje 4
3645 EX Vinkeveen

€ 10,€ 14,€ 3,€ 7,€ 10,€ 10,€ 9,€ 3,€ 15,€ 10,€ 35,€ 4,€ 10,€ 20,€ 3,€ 5,€ 10,€ 12,€ 3,-

Buurtkamer Mijdrecht
Open inloop: di, wo en do
10.00-12.00 uur.
Mee-eten kan op di en do
van 12.00 tot ca. 13.15 uur
G. van Aemstelstr. 5,
3641 AP Mijdrecht, 0297-288466
(tijdens openingstijden)

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Abcoude: Kerkgaarde 5

lEnTE chEcK gRooT SuccES!

www.STichTingVRiEnDEnVanDEBaaT.nl

ManTElZoRgSalon

Vorige week woensdag kwamen er 30 deelnemers af op de
eerste dag van de Lente Check in de Willisstee. Gemeente
De Ronde Venen, Spel en Sport DRV en De Baat organiseren deze check met als doel: het bevorderen van veiligheid.
Niet alleen de materialen zoals de fiets, de scootmobiel en
schoenen werden op veiligheid gecheckt, maar ook de verkeerskennis, ogen en oren. Door middel van eenvoudige
oefeningen kreeg iedereen praktische tips met betrekking
tot balans en valpreventie. Het tweede deel van de Check
is vandaag, op woensdag 25 april. Waarbij er wandel-, fiets
en scootmobieltochten uitgezet zijn. Volgend jaar opnieuw
een Lente Check!

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

KOOPCENTRUM MIJDRECHT: UNIEK
j & Gezellig
WELKOM IN HET HART VAN DE RONDE VENEN

EXPERT MIJDRECHT
Bent u onlangs in de geheel verbouwde
winkel van Expert op Bozenhoven (naast
Hema) geweest? Niet? Dan toch maar eens
even binnenlopen om te zien hoe mooi
die is geworden. Prachtige zaak waar u uw
ogen uitkijkt!
Eind 2011 is de winkel geheel gestript en opnieuw ingericht naar de eisen en wensen die
klanten er vandaag de dag aan stellen. Voorts
is de winkel overzichtelijker geworden en
oogt daardoor ook ruimtelijker. Aan een kant
is een demo keukenwand geïnstalleerd met
inbouwapparatuur waarbij u een realistisch
beeld krijgt hoe een modern ingerichte keuken is opgebouwd. Expert werkt graag samen
met grote en bekende merken als AEG, Bosch,
Miele, Samsung, Philips – met een kortingsactie op de komende vrijdagavond, Siemens,
Sony en tal van andere leveranciers die borg
staan voor de kwaliteit van hun producten.

Naast het omvangrijke aanbod aan TV’s, audioapparatuur, accessoires en huishoudelijke
apparaten krijgt u als potentiële klant een
goede voorlichting van een van de gemotiveerde medewerkers, t.w. Nanne Tiggelman
(foto), Harm de Vree, Jos de Vries, Rijk Luijben
en Astrid Visser. En goed advies is belangrijker
dan u denkt, want het is de bedoeling dat u
met het juiste artikel van uw keuze naar huis
gaat. De filosofie van de medewerkers is dat
als u tevreden bent over uw apparaat en het
gebruik ervan, zij u weer terug zien in de winkel. En dat gebeurt vaak. Niet voor niets heeft
Expert Mijdrecht een brede en vaste klantenkring.
Sinds 2011 is Expert dealer van Apple producten als iPad en iPod. Maar ook laptops
en notebooks behoren tot het assortiment.
Daarbij ook tal van accessoires, zoals covers,
beschermfolie en docking stations. Om je vingers bij af te likken, zo mooi!

EL FUEGO VRIJETIJDSKLEDING

Liefhebbers van vrijetijdskleding die net
even anders is, komen bij El Fuego in de
Dorpsstraat 63 zeker aan hun trekken.
Dames en heren, in de leeftijdsklasse van
16 jaar en hoger treffen hier een fraaie collectie kleding aan waarin zij graag gezien
willen worden.
Apart gedessineerd van bijvoorbeeld het
merk Supertrash en MET jeans, vintage jeans
en bedrukte T-shirts. De mode uit zich ook hier
in veel kleuren. Niet alleen kleding voor het
dragen in de vrije tijd, maar ook voor feestjes
en partijen kan je ermee voor de dag komen.
Bijvoorbeeld met in allerlei kleuren geprinte
lange jurken, jump-suits en korte leren jasjes.
Schoenen zijn er voor de dames ook volop.
De schoenmode van vandaag de dag kenmerkt zich door modellen met een sleehak en
niet te vergeten diverse typen pumps. Pascal
en Kim zullen u in de winkel graag adviseren
over nieuwe collecties, maar ook via facebook
(pascalelfuego). De heren kunnen zich hier
ook uitleven, o.a. met lichte spijkerbroeken,
geprinte T-shirts en poloshirts van het merk

LUNCHROOM TOF

Als u gaat winkelen in koopcentrum
Mijdrecht kunt u voor een knapperig vers
belegd broodje, complete lunch en zelfs
een hapje voor de avonduren terecht bij
Lunchroom TOF in de Dorpsstraat. Voor een
kopje koffie met wat lekkers erbij zit u er
ook goed.
Gerard Veenhof met zijn echtgenote Nicole
(foto) vierden februari dit jaar hun 20-jarig bestaan. Dat zegt iets over de culinaire activiteiten, de kwaliteit van het aanbod en het trouwe

klantenbestand. Dat heeft letterlijk geleid tot
een ‘toffe zaak’. Naast de eigenaren zorgen ook
Sanne en Moniek voor het welgevoelen van de
inwendige mens. TOF heeft een uitgebreide
keuze aan vers belegde broodjes, lunchgerechten en snacks tegen heel aantrekkelijke
prijzen. Vooral de (ruim) belegde broodjes vinden gretig aftrek. Maar ook het bedrijfsleven,
diverse instellingen en de gemeentelijke overheid hebben hun weg naar TOF gevonden. Behalve dat men de etenswaren in de lunchroom
zelf kan nuttigen, kunnen die op bestelling
eveneens afgehaald worden. Maar er is meer.
Een andere smakelijke activiteit van TOF is de
verzorging van een complete catering voor
zowel de particuliere als zakelijke markt. Afhankelijk van de aard en het tijdstip is er een
ruime keuze uit schalen met borrelhapjes en
complete warme en koude buffetten. Alles in
eigen beheer samengesteld en vers bereid.
Daarbij wordt flexibel ingehaakt op de wensen van de opdrachtgever. Wie meer wil weten
moet de website maar eens raadplegen: www.
eettof.nl. Bij TOF kunt u ook genieten van heerlijk Italiaans schepijs in tal van smaken. Zin om
te proeven? Kom dan vrijdagavond een hapje
eten met een biefstukje of saté. Dan krijgt u bij
elk hoofdgerecht gratis een ijscoupe!

Gastvri

DIERENSPECIAALZAAK

Death by Zero, maar ook strakke shirts voor
degenen die hun gespierde lichaam willen
tonen, Anthony Morato shorts en schoenen.
Er is tevens een grote collectie prachtige en
fel gekleurde zwembroeken. Wie er voor het
naderende EK herkenbaar wil bijlopen, zal
zich eens moeten oriënteren op de collectie
Björn Borg boxershorts die in alle kleuren van
de deelnemende landen verkrijgbaar zijn.
Kim toont er een van op de foto. Om alvast
in de stemming te komen is het voor liefhebbers interessant om op vrijdagavond even bij
de winkel binnen te lopen. Er is een aparte
dames- en herenafdeling (achter in de winkel) met elk drie paskamers. U bent van harte
welkom!

DISCUS MIJDRECHT

Formeel is het op 4 oktober dierendag.
Maar waarom zou je dat niet elke dag met
je favoriete huisdier vieren? Je krijgt er immers ook dagelijks veel plezier voor terug?
Verzorging, eten, speeltjes en af en toe een
extra verwennerij, daarvoor ga je naar de
dierenspeciaalzaak Discus in de Mijdrechtse Dorpsstraat om het nodige te kopen.
Het grote assortiment haakt in op de huidige
behoeften en wensen van de klant van vandaag. In de ‘TipTop Lente folder die pas huis
aan huis is verspreid staan voordelige aanbiedingen. Maar in de winkel vind je een veel
groter assortiment voor hond en kat, zachte
konijntjes, cavia’s, marmotten en tropische
vissen. Van bepaalde diersoorten zijn levende
exemplaren in de winkel te koop. Voor de liefhebbers zijn er prachtige terrariums met bijbehoren flora en fauna, bijzondere amfibieën
en reptielen. Alles legaal! En wat te denken
van compleet uitgevoerde aquariums in verschillende afmetingen met een groot aanbod
aan accessoires. Discus onderscheidt zich niet
alleen door een groot assortiment voor het
huisdier, maar ook in duidelijke voorlichting

over het houden van een huisdier en de verantwoordelijkheid die men daarvoor op zich
neemt. Voorts vanwege een goede service
en garantie! Want, hoe vreemd dit ook moge
klinken, wordt tegenwoordig een half jaar
garantie gegeven op een dier. Dat is bij wet
geregeld. Als je echter goed voor je (nieuwe)
huisdier zorgt, mag je er ook wat van verwachten, namelijk dat het dier gezond blijft en je er
lange(re) tijd van kan genieten. Aanstaande
vrijdagavond is er een leuke actie met wel heel
goedkope speeltjes voor hond en kat. Corry en
Remco (foto) staan u graag te woord.

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 25 april 2012

“Ed Swaab en Peter van
Golen”: bedankt!”
Mijdrecht - Op de halfjaarlijkse algemene vergadering van de Historische Vereniging De Proosdijlanden is afgelopen donderdag officieel afscheid genomen van twee
bijzondere bestuursleden. Helaas
was oud-secretaris Peter van Golen
door ziekte niet in staat om de vergadering bij te wonen, maar duidelijk werd wel dat de vereniging twee
bestuurlijke zwaargewichten gaat
missen.

Peter van Golen
Na eerst al tussen 1992 en 1997 het
secretariaat van de vereniging beheerd te hebben, kwam Peter van
Golen in 2005 terug in het bestuur
van de Proosdijlanden. Eerst opnieuw als secretaris, de laatste jaren

vooral als beheerder van de oudheidkamer en het documentatiecentrum. Maar de verdiensten van
Van Golen zijn enorm veel groter
dan de hier genoemde taken. Genealogie, archeologie, het plaatselijke museum en eigenlijk alles wat
maar met onze regionale historie te
maken heeft, valt binnen zijn aandachtsgebied.
Peter is een geschiedenisliefhebber
in hart en nieren. Een mooi resultaat
van zijn diverse inspanningen is het
plaatsen van de grens- of limietpalen langs de Mijdrechtse Dwarsweg
en bij Achterbos. De Proosdijlanden
is Peter van Golen bijzonder erkentelijk voor zijn enorme inbreng. Het
is prettig om te weten, dat als zijn

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Wilnis, Herenweg 248,

gezondheidstoestand het weer toelaat, hij zijn werkzaamheden, los van
zijn nu gestopte inbreng in het bestuur, voorlopig onverkort doorzet.
Ed Swaab
Diezelfde dank sprak het achterblijvend bestuur bij monde van voorzitter Jaap Meulstee uit aan het andere afscheidnemende bestuurslid.
De altijd positieve inbreng van Ed
Swaab, zijn onmiskenbare kwaliteiten om de vereniging financieel gezond te maken en zijn niet te stuiten zendingsdrang om zo veel mogelijk Rondeveners lid te maken van
de vereniging, hebben er toe geleid
dat De Proosdijlanden anno 2012
een vereniging is met ruim duizend
leden en een gezonde financiële positie. Ed Swaab was de motor achter
diverse tentoonstellingen.
Hij was vicevoorzitter en bijzonder
belangrijk als fondsenwerver voor
de vereniging en voor de Stichting
Proosdijer Publicaties. Een prachtig
afscheidsproject was de realisatie
van het boek ‘Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen’ dat onlangs
zijn release kende en waarin Ed
Swaab een belangrijk aandeel heeft
gehad. De vereniging is Ed Swaab
bijzonder veel dank verschuldigd
voor zijn ruim tienjarig bestuurslidmaatschap en de vele uren die hij
belangeloos voor de historische vereniging heeft ingezet. Op zijn geheel
eigen open en humorvolle wijze bedankt Ed Swaab voor de samenwerking die hij heeft mogen ondervinden en hij benadrukte het plezier

groentezaak familie Bon

toen

waarmee hij het verenigingswerk
altijd heeft gedaan. Een bloemetje
voor zijn vrouw Anneke en een bescheiden stoffelijke waardering vielen hem ten deel.
Vervanging
Het is niet makkelijk om zulke
grootheden te vervangen. Toch presenteerde het verenigingsbestuur
twee nieuwe bestuursleden, die alweer enkele maanden meedraaien
om zich te oriënteren op het vrijwilligerswerk voor deze club. De heer
Co Oudshoorn uit Mijdrecht en de
heer Hans van Zwieten uit Vinkeveen kregen van de vergadering het
vertrouwen om hun steentje bij te
dragen aan de organisatie van de
historische vereniging.

Expert luistert graag naar haar klanten

Klant verdient aankoopbedrag
terug bij Expert Mijdrecht
Mijdrecht - Expert staat bekend om
Beste Service, Deskundig Advies en
Topkwaliteit. Om haar dienstverlening continu te blijven verbeteren en op een hoog niveau te houden, heeft Expert haar klanten uitgenodigd hun ervaring te vertellen.
Met het delen van de koopervaring
maakt de klant, gedurende 2012, iedere week kans om zijn/haar aankoopbedrag terug te verdienen. Afgelopen week werd weer een winnaar bekendgemaakt en beloond
met een symbolische cheque door
Expert Mijdrecht.
Inmiddels zijn al veel ervaringen met
Expert door klanten gedeeld. Eén
van de gelukkige winnaars van de
actie is de familie Baas uit Nieuwkoop. Op woensdag 18 april werd
door ondernemer Ger Reurings van
Expert Mijdrecht de winnaar beloond met een symbolische cheque
ter waarde van 329 euro. Het bedrag zal automatisch worden overgemaakt op de bankrekening van
de klant.
Ook minder positieve
ervaringen worden beloond
Na de aankoop wordt de klant uitgenodigd op de website van Expert

om een tiental vragen te beantwoorden. Expert hoort het liefst positieve
ervaringen, maar ook minder positieve ervaringen worden door de organisatie als waardevol gezien. Expert maakt hiermee op geen enkele
wijze onderscheid in de selectie. Dit
betekent dus dat alle deelnemers
evenveel kans maken om hun aankoopbedrag terug te verdienen. Op
de website van Expert (www.expert.
nl) kan de klant meer lezen over de
actie en de voorwaarden.

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

Kindertentoonstelling
‘Over Nachten’

Expert winnaar Vakjuryprijs
‘Beste Service’
In 2011 is Expert winnaar geworden
van de Vakjuryprijs: Beste Service.
De prijs voor Beste Service wordt alleen uitgereikt als er sprake is van
bijzondere serviceprestaties. Met
name de superieure dienstverlening
en de inzet van nieuwe serviceconcepten werden geroemd door de
vakjury.
Er is veel waardering voor de wijze waarop Expert voortdurend in
staat blijkt het hoge serviceniveau
te handhaven. Naar de mening van
de jury maken de winkels en experts
van Expert de slogan ‘Bij Expert gaat
niets te ver’ voordurend waar.

Plusgroep Vlinderbos presenteert
project over verkeer
Wilnis - De plusgroep van Jenaplanbasisschool Vlinderbos is de afgelopen weken druk geweest met
het organiseren van een verkeersproject voor de hele school.
De school werd in sfeer gebracht
door echte verkeersborden, haaientanden, zebrapad en doorgetrokken
strepen in de gangen.
De leerlingen hebben contact gezocht met de gemeente over de
aanschaf en plaatsing van Victor
Veilig. Weer andere leerlingen belden Brouwer Transport Mijdrecht
of een chauffeur met vrachtwagen
een ‘dode hoek’-les kon geven op
school.
De leerlingen van groep 5 tot en met
8 konden ervaren hoe lastig het voor
een vrachtwagenchauffeur is om
fietsers te zien en waar je als fietser
op moet letten.
De Plusgroep leerlingen verzorgden
verder per tweetal een presentatie
over verkeersregels in alle groepen.
Om het helemaal duidelijk te maken hadden ze met hulp van ouders
echte verkeerssituaties op straat
gefilmd. Na de presentatie werd er
in alle groepen gezellig en creatief
over verkeersborden geknutseld.

Wilnis - Op woensdag 18 april
kwamen de leerlingen van groep
1/2 van basisschool Proostdij uit
Mijdrecht op bezoek in NME-centrum De Woudreus. Zij waren de
eerste bezoekers aan de tentoonstelling ‘Over Nachten’. De tentoonstelling is gemaakt voor kinderen
van groep 1 tot en met 4. Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Rabobank Rijn en Veenstromen.
De speel- en speurtentoonstelling
speelt zich af in een mooi, donker en
sfeervol bos. In het bos is het avond.
Het lijkt stil, maar de dieren slapen
nog niet. Als je goed luistert hoor je
de bosuil, misschien zie je de kleine oogjes van de ree en die vogeltjes in de lucht…? Dat zijn de vleermuizen die vliegen tijdens de schemering, op zoek naar eten.
De dieren die de kinderen in dit bos
tegenkomen zijn de vos, het reekalf, het konijn, de bunzing, de rat,
de nachtegaal, kerkuil, slakjes en

nachtvlinders. Voor de kleine bezoekers een mogelijkheid om de dieren
eens van dichtbij te zien, te voelen,
te horen wat voor geluid ze maken
en om meer over het leven van de
dieren te weten te komen.
Daarnaast kunnen bezoekertjes
in een boomhut klimmen of in een
molshoop kruipen waar ze kennis
maken met het ondergrondse leven
van mol en bosmuis. Natuurlijk is er
nog veel meer te ontdekken in de
tentoonstelling ‘Over Nachten’.
De tentoonstelling staat in het
NME-centrum tot en met 4 juli 2012.
Op woensdagmiddag is ‘Over Nachten’ open voor iedereen (met uitzondering van woensdagmiddag 2 mei).
Dus kom gezellig langs! De toegang
is gratis.
NME-centrum De Woudreus is te
vinden aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis, tel 0297-273692. Email: info@nmederondevenen.nl.
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Massief oud eiken troef bij
Gerard Keune

Koningin Julianaschool
sluit project feestelijk af
Wilnis - Leerkrachten en leerlingen
van de Koningin Julianaschool hebben donderdag 19 april hun jaarlijkse project afgesloten. Het onderwerp was ‘Ik woon in…’
Iedere klas had een eigen thema
gekozen, zoals: wonen op een boerderij, in een kasteel, in de Petteflet,

in een huis van de toekomst, enz. Op
de drukbezochte open avond vertelden de kinderen vol trots over hun
werk.
Men kon gezellig bijpraten met een
kopje koffie/thee met koek. Voor de
kinderen was er limonade en wat
lekkers. De opbrengst van deze

consumpties is bestemd voor kinderen die wonen in sloppenwijken.
Gekozen is voor een project voor
opvang en onderwijs in twee arme
wijken van de stad Barranquilla in
Colombia.
Er werd maar liefst 358,30 euro opgehaald.

Uithoorn volgt landelijke trend
Uithoorn - Steeds meer consumenten weten het internet te vinden voor het doen van aankopen.
Levensmiddelen, meubels, accessoires, kleding en schoenen worden aangekocht vanuit de luie
stoel. Aankopen worden veelvuldig
gedaan via webwinkels. Ook in Uithoorn is een webshop van schoenen en accessoires gestart. Het eerste zomerseizoen is met veel succes
doorlopen. De kick-off was de verkoopdag op Koninginnedag 2011.
“Wat een goede opkomst en leuke reacties hebben we ontvangen
op de schoenen”, aldus eigenaresse
Riekie van den Hoek. “Toen we op
vakantie schoenen van dit merk tegenkwamen, waren we meteen verkocht. Helaas was mijn maat niet te
vinden. Terug in Nederland zijn we
meteen op Google gaan zoeken en
toen bleek dat het schoenenmerk
niet in Nederland verkocht werd!
Na contact gezocht te hebben met
de leverancier, hebben we het merk
naar Nederland gebracht met grote
verwachtingen. Wij wisten al dat de

schoenen leuk waren en veel mensen delen die mening!” Klanten weten de webshop van Belles Choses
al gauw te vinden. Voor diegene die
de schoenen graag wil zien en vasthouden, heeft Belles Choses de mogelijkheid geboden om langs te komen. Ook dit jaar zullen zij de zomercollectie weer presenteren op

Koninginnedag. Iedereen die de zomerschoenen wil zien is van 09.00
tot – 17.00 uur van harte welkom aan
de binnentuin van de Wiegerbruinlaan 8a. Je zult zien dat er weer originele, vrolijke, stijlvolle damesschoenen zijn, die je niet kunt laten
staan! Laat die zomer maar beginnen...

Uithoorn - Liefhebbers van bijzondere en vaak eenmalige woondecoraties weten de weg naar Gerard Keune in de Schans zeker te
vinden. De winkel staat al meer dan
45 jaar bekend om een schitterende mixture van voorwerpen en meubels, waaronder eveneens een collectie prachtige interieurstukken die
in de loop van de decennia is opgebouwd. Maar meer nog wordt vandaag de dag de aandacht gevestigd
op een nieuwe inbreng met op maat
gemaakte lifestyle meubelen en bijbehorende accessoires. Daartoe
heeft men bij Keune in een van de
oorspronkelijke woningen die nu tot
de winkel behoren, een ruimte ingericht waar meubels, kasten en toebehoren van massief oud eiken in
een passende ambiance te bewonderen zijn.
“Voor liefhebbers van bijzondere meubelen kunnen wij die van
massief oud eiken op maat maken.
Met de nadruk op ‘oud’, want daarbij praat je over eikenhout afkomstig van balken die tussen de honderd en tweehonderd jaar oud zijn.
Gerecycled hout, afkomstig uit oude historische panden. Voor het gebruik van dit eiken worden geen bomen gekapt. Het komt uit de Balkan, want hier in Nederland hebben
we dat niet”, laat Gerard weten. “Wij
kunnen er bij een Oost-Europese leverancier alles van laten maken. Zoals tafels en kasten op maat. Met
opzet daar, want hier zou dat onbetaalbaar zijn. Bovendien heeft men
er ter plaatse de machinerie en het
gereedschap voor. Wij zijn exclusief
importeur van deze meubelen en
toebehoren die wij onder de naam
Argentum Sylvelin voeren en aanbieden. Hoewel bijzonder zwaar uitgevoerd en bepaald niet goedkoop
blijkt er veel belangstelling voor deze meubels te bestaan. Ze worden
met certificaat van natuurlijke echtheid geleverd en hebben een eigentijdse landelijke uitstraling.” Gerard
wijst op de combinatie met (oud)
ijzer en staal wat staat voor een
bijzondere beleving en uitstraling.
Lifestyle op en top. Het toont, het
is exclusief en past eigenlijk in alle
woontypen, met inachtneming van
de maat waarvoor je kiest. “En alles
is ook werkelijk op maat gemaakt;
niets is seriematig”, benadrukt Gerard. Hij wijst op de fraaie massief
eikenhouten tafel met een bladdik-

ting waardoor er nu spaarlampen
in passen; ze zijn onverwoestbaar.
Hoewel de accessoires en toebehoren minstens zo belangrijk zijn bij de
aankleding van een totaal concept
aan lifestyle, blijft het maatwerk in
meubels tot de kernactiviteiten van
Gerard Keune behoren.
Meer zien wat Keune aan prachtig oud eiken heeft staan? Gewoon
naar binnen lopen en u (vrijblijvend)
op de hoogte stellen!

’Silkcolors’ van Will Kellermann
in showroom De Inlijsteraar
De Kwakel - In de maanden mei
en juni kunt u in de showroom van
lijstenmakerij ‘De Inlijsteraar’ in De
Kwakel kennismaken met de schilderijen op zijde (internationaal bekend als Silkcolors©) van beeldend
kunstenaar Will Kellermann uit Kortenhoef.

Gasten genieten van
vaartrip De Zonnebloem

Regio – Vorige week donderdag 19
april werd de boottocht van De Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek gehouden. Door de chauffeurs
werden de gasten om ± 08.30 uur
van huis opgehaald en naar de boot
gebracht die aan de Amsteldijk bij
de Cindu lag afgemeerd.
Nadat alle passagiers en vrijwilligers
waren ingescheept werden zij gelijk
al verwend met een lekker kopje
koffie met gebak. Nadat de trossen
waren losgegooid vertrok de boot
richting Amsterdam. De boot voer
uiteraard via Ouderkerk aan de Amstel langs het aloud bekende restaurant Paardenburg. Het was voor alle
gasten echt genieten van de mooie
natuur en de prachtige oude huizen

te van 8 cm. Maar dat kan op verzoek ook zes of vijf cm zijn, wat men
wil. Bij een dergelijk interieur past
ook een mooie verouderde houten
vloer. Ook die kan Keune in diverse
soorten en uitvoeringen aanbieden.
Net zoals het bijbehorende patchwork kleed van verschillende stukken oud maar origineel Perzisch tapijt, vastgezet op een onderliggende
tijk. Boven de tafel hangen voormalige industrielampen uit het Oostblok. Die zijn voorzien van een fit-

langs de oevers van de Amstel. De
gasten hoefden niet op een houtje te bijten, want ze werden door de
vrijwilligers voorzien van een drankje en een lekker hapje. Je kon zien
dat zij het werk van de altijd aardige vrijwilligers zeer waardeerden. In
Amsterdam moesten alle bruggen
open voor het mooie schip wat op
zich al een heel mooi gezicht was.
De boot voer langs het Amstel hotel,
de Hermitage zo de Nieuwe Herengracht op. Verder ging de reis nog
langs het Muziektheater, het Nemo
gebouw en het prachtige Scheepvaartmuseum.
Om 12.00 uur begon het diner met
een lekker soepje. Maar niet alleen
het soepje was lekker, want dit kon

van het hele diner gezegd worden.
Op de terugweg was er weer de
grote loterij met heel, ja, echt heel
veel mooie prijzen. Na nog weer een
keer verwend te zijn met een lekker drankje en een hapje meerde
de boot rond 17.00 uur weer aan in
Uithoorn. Het is zeker dat alle gasten weer hebben genoten van deze prachtige boottrip die hen langs
de oevers van de Amstel weer eens
naar Amsterdam bracht. Juist voor
mensen die vaak zelf niet meer in
staat zijn dergelijke tripjes te ondernemen is het een uitgelezen gelegenheid gezellig een dagje weg te
zijn. Aan de reacties bij het vertrek
van de boot was dit duidelijk te merken.

Zijde beschilderen is een heel bijzondere en moeilijk te beheersen
techniek die kunstenares Will Kellermann tot in de kleurrijke puntjes beheerst. Met haar Silkcolors©
heeft zij een internationale reputatie opgebouwd. De in Vught geboren Kellermann heeft opleidingen
gevolgd aan de kunstacademies
in Tilburg, Den Haag en Zürich en
haar werk hangt op vele plaatsen
ter wereld, van Londen tot Amman
en New York. Volgens lijstenmaker
Hoogebeen is het dan ook uniek om

dit werk in De Kwakel te kunnen bekijken. Het werk kenmerkt zich door
een overweldigende kleurenpracht
in combinatie met een verfijnde
penseelvoering, waarbij laag over
laag prachtig vervloeiende effecten
ontstaan. Zijde en verf hebben een
soort haat-liefde verhouding met elkaar en om die twee in te tomen is
vakmanschap nodig. Door jarenlang experimenteren en vernieuwen
heeft Will Kellermann beheerstechnieken ontwikkeld die als uniek getypeerd kunnen worden.
Vanaf volgende week dinsdag 1 mei
kunt u het werk van Will Kellermann
bezichtigen in de showroom van
lijstenmakerij ‘De Inlijsteraar’ aan
Stelling 30 in De Kwakel. Voor nadere informatie kunt u bellen met
Gerrit Hoogebeen van De Inlijsteraar: 06-81053830.

IVN organiseert op Koninginnedag:

Nachtegalenexcursie in de
Amsterdamse Waterleidingduinen
Regio - Op Koninginnedag, maandag 30 april, organiseert het IVN de
jaarlijkse nachtegalenexcursie.
Opvallend in het voorjaar is de zang
van de Nachtegaal in de duinen.
De mannetjes zijn als eerste terug
uit Afrika. Heel vaak komen ze terug op dezelfde plek waar ze het
jaar daarvoor als paartje met succes een broedsel hebben grootgebracht. De mannetjes zingen dag en
nacht om aan te geven, dat ze op
zoek zijn naar een vrouwtje of een
territorium bezet willen houden.
Mooi gekleurd zijn ze niet, maar de
zang compenseert alles. Ook andere zangvogels worden door ervaren
gidsen op geluid en uiterlijk gevonden. De Gekraagde Roodstaart bijvoorbeeld, die wel mooi gekleurd

is, omdat hij als holenbroeder geen
schutkleur nodig heeft, komt juist in
de duinen veel voor. Andere te verwachten vogels zijn: Boomleeuwerik, Tuinfluiter, Braamsluiper, Grote
Bonte Specht, en niet te vergeten de
Sprinkhaanzanger. Deze laatste vogel, met zijn mysterieuze krekelachtige zang, wordt jaarlijks gehoord.
De balts van de Boompieper, die als
een parapluutje uit een hoge boomtop naar beneden zeilt is ieder jaar
een belevenis. In de waterzuiveringskanalen zijn allerlei watervogels aanwezig, waaronder veel eendensoorten. Ook de kleinste futensoort, de Dodaars, komt er voor.
Tijdens de wandeling zal wellicht
ook de zandhagedis zich laten zien.
Natuurlijk nemen de natuurliefhebbers damherten, reeën of misschien

wel een vos in de kijker mee. Met
eigen auto’s vertrekken de deelnemers gezamenlijk om 06.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe
Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Meerijders zijn welkom. Rond 14.00 uur is men weer
terug. De excursie start om 07.15 uur
bij de ingang van de Waterleidingduinen (Restaurant Panneland in
Vogelenzang). De entree bedraagt
1,50 euro per persoon. Neem kijker,
brood en koffie mee. Kleed je zo nodig warm aan. Autokosten worden
hoofdelijk omgeslagen. Als bij erg
slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat op de avond ervoor op
de site van IVN: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn . Aanmelden bij Ad van Uchelen op tel. 0297250163.

2e katern
Onderlinge wedstrijden
voor GV Veenland
Wilnis - Op zaterdag 21 april werden in de Willisstee de jaarlijkse onderlinge wedstrijden gehouden van

de afdeling gymnastiek van Veenland. De jongens mochten de wedstrijd beginnen en ze turnde op 5

toestellen, brug, rek, ringen, mat
en sprong. Alle jongens waren in
groepjes verdeeld op nivo. Ze heb-

Geslaagd feestweekend bij CSW

Wilnis - Vrijdag 20 en zaterdag 21
april 2012 stond voetbalvereniging
CSW helemaal in het teken van het
65-jarig bestaan van de club. Alhoewel het inmiddels alweer bijna 66 jaar geleden is dat de vereniging werd opgericht was het feest
er niet minder om. Vrijdagmiddag
werd begonnen met een reünie
van oud trainers, oud bestuursleden en oud verzorgers, maar de nadruk lag op de 1e paar generaties
voetballers. Zo waren er veel spelers
aanwezig van het kampioensteam
1972/1973. Voor de oud trainers zijn
van diverse teams een paar spelertjes “van toen” uitgenodigd. Er hing
direct een hele gezellige sfeer en de
mensen, die elkaar soms 30 jaar niet
hadden gezien, hebben genoten. Zij
moesten echter wel weer snel afscheid nemen van elkaar, want de
E en F jeugd stond voor de deur van
de disco. Onder het genot van limonade, frisdrank, popcorn en de
juiste muziek hebben zij 2 uur lang
door de voetbalkantine gestuiterd,
gedanst en polonaise gelopen. Ook

zij vonden het zo leuk dat ze nog
niet naar huis wilden, maar met bezweette haren en rode konen werden zij buiten weer opgewacht door
hun ouders. Vervolgens kwam de
oudere jeugd die ook bij binnenkomst hun consumptie bonnen ontvingen voor frisdrank. Zij deden onder begeleiding van DJ Rob van Dijk
een sportquiz, die uiteindelijk werd
gewonnen door Dylan Schenderling. Hij won een schitterend Nederlands elftal shirt. Ook hier gingen
uiteindelijk de voetjes van de vloer
en werd de disco-avond ook succesvol afgesloten.

al de dames gebruik van maakten
en hem probeerde over te halen om
ze eens te komen trainen. Om 21.00
uur gingen de deuren open voor
de feestavond. De voetbalkantine
liep al snel vol en die was gelukkig ook uitgebreid met een tent over
het terras. Ook vanavond zorgde DJ
Rob van Dijk weer voor de muziek
en werd de dansvloer snel gevuld.
Tussendoor werd het bittergarnituur
door een paar van de vele vrijwilligers die dit hele weekend in elkaar
hebben gezet geserveerd. De sfeer
was zoals altijd weer heel gezellig en werd er gefeest door jongeren en oud-jongeren. Dit weekend
zal bij veel mensen nog een tijdje in
hun geheugen staan.
Dank
CSW wil graag nog speciale dank
uit laten gaan naar de vele vrijwilligers die dit weekend mogelijk hebben gemaakt, Tuincentrum Kwekerij
Rijdes en Tuin- en bloemencentrum
Wiegmans voor de bloemen, Vedama Verhuur voor de tent en interieur en tot slot Ambachtsbakkerij de
Kruyf voor het heerlijke gebak.
Zaterdag 5 mei a.s. speelt CSW heren 1 de laatste thuiswedstrijd van
dit seizoen en dat belooft ook weer
een gezellige middag te worden.
Kom eens langs bij CSW op het
sportpark en beleef de gezellig sfeer
met ons mee.

Ontvangst
Zaterdag aan het begin van de
avond was er de ontvangst van de
CSW sponsors, waarvan sommigen
al decennia lang de club een warm
hart toedragen. Onder het genot
van een gebakje met koffie spraken zij met elkaar en met de selectiespelers van CSW dames en heren. Om 19.30 uur deed de voorzitter
zijn openingswoord en gaf de mi-

Aku lopers lopen Zorg en
Zekerheidscircuit
Regio - Afgelopen zondag stond de
8e en laatste loop uit het Z&Z circuit
op het programma. Begin november
was de eerste loop in Mijdrecht en
laatste loop in Noordwijkerhout verliep in ongeveer dezelfde weersomstandigheid. Hollandse luchten met
dreigende wolken en een af en toe
een lekker zonnetje waren de achtergrond van de loop. Totaal liepen
er 22 lopers van AKU mee in deze
laatste loop. De meeste van deze lopers voldeden ook aan de eis van 5
deelnames aan het parcours en gingen met een leuke herinnering naar
huis. De 5 kilometer lopers bleven in

crofoon toen over aan profvoetballer en oud-international Mark van
Hintum, die voor deze avond ook
zijn vrouw en dochter had meegenomen. Hij vertelde over zijn voetbalcarrière, gelardeerd met de nodige humor. Na afloop van zijn verhaal was er de mogelijkheid om met
hem op de foto te gaan, waar voor-

ben allemaal goed hun best gedaan
en dit is de uitslag. Op de eerste
plaats zijn geëindigd: Teije Goossens, David Kleintjes en Coen Brugman. De 2de plaatsen waren voor:
Ali el Yousfi, Ismael Kleintjes en Jesse Goossens. En de 3de plaatsen
waren voor: Ramon Winters, Julian
Wilkes en Hidde Goossens. Ook kon
er weer een wisselbeker gewonnen
worden voor degene met de hoogste punten. Hij ging dit jaar wederom naar Coen Brugman.
Daarna waren de meisjes van de recreatie aan de beurt. Zij waren verdeeld in 4 groepen en turnde op
brug, mat, sprong en balk. Zij hadden hard geoefend en het werd dan
ook een spannende wedstrijd. Hier
waren de gouden medailles voor:
Tessa Groeneweg, Kim Fokker, Julia
Schröder en Amelie van Bruggen.
De zilveren medailles gingen naar:
Daphne Post, Fleur van Maanen,
Floor van Loon en Demi Hettema.
De bronzen medailles gingen naar:
Donna Lek, Cindy van Maanen,
Siënna Bruin en Lisa Quest. Dit jaar
was het Tessa Groeneweg die de
meeste punten had gescoord en
clubkampioen werd en daarom de
wisselbeker mee naar huis mocht
nemen.
Als laatste waren de meiden van de
selectie die hun oefening mochten
laten zien. Ook zij waren in groepjes
verdeeld op nivo en turnde op brug,
vloer, sprong en balk. Na ingeturnd
te hebben begon de wedstrijd. De
medailles zijn als volgt verdeeld. Op
de eerste plaats zijn geëindigd: Annique Herngreen, Kimberly Moeliker en Celine de Boer. Op de 2de
plaats stonden: Isa Groenendaal,
Kimberly Bouman, Puck Straver en
Naomi Bouman. Op de 3de plaats :
Sascha Stam, Rebecca Janmaat en
Tanja Kamp, Femke van der Molen
en Eva Turk. De wisselbeker en dus
clubkampioen was dit jaar Kimberly Moeliker.

de beschutting van de huizen, maar
hadden de laatste kilometer de wind
ook stevig tegen. John Celie, Mario
Willemse en Corrie van Dam moesten het doen zonder de aanwezigheid van de stevig geblesseerde
Marja Breedijk.
De Aku lopers presteerde naar behoren. John en Mario bleven in het
eindklassement dicht bij elkaar. De
afwezige Marja en Erwin Koopstra
werden in het eindklassement respectievelijk 3e en 2e.
De lopers op de 10 kilometer werden de laatste kilometers niet alleen
verrast door een heftige tegenwind

langs de Leidsevaart, maar moesten ook weer een extra lus van ruim
500 meter maken, waardoor de afstand uiteindelijk op 10,5 kilometer
uitkwamen. De meeste lopers hadden het moeilijk met de omstandigheden. Karin Versteeg en Mandy
Plasmeijer presteerde weer prima.
Karin bleef met een 4e plaats overall net buiten het podium. Over het
algemeen vielen de tijden van de lopers op de ruim 10 kilometer wat tegen. De weeromstandigheden hadden toch meer vat op de lopers gekregen dan verwacht was.
De lopers op de langste afstand
hadden deze keer een halve marathon voor de boeg. Na een stukje
wind mee, liep men snel de Noordwijkse duinen in. Hier had men de
wind in de rug en liep het als van-

zelf. Atie van Oostveen en John van
Dijk verdedigde hun goed klassering met verve. Alhoewel ook hun
tijd nadelig beïnvloedt werd door
de sterke tegenwind in het laatste
stuk langs de Leidsevaart. Desondanks handhaafde Atie haar 2e plek
overall en werd John in zijn categorie prima 3e. Zonder te starten werd
Jolanda ten Brinke eerste in haar
klassement.
Bij de categorie 55 plus liep Paul
Hoogers eenvoudig weer naar een
goede prestatie. Hij behield simpel zijn eerste plaats in het klassement. Met deze loop komt weer een
eind aan het gezellige Zorg en Zekerheidscircuit van afgelopen seizoen. De organisatie hoopt in november weer te starten met de loop
in Mijdrecht.

Duivensport PV Rond de Amstel

Ron den Boer pakt de
bloemen
Regio - Zaterdag jl. werd de derde vitesse vlucht, dit zijn de korte
vluchten tot max. 300 km, gevlogen
door de duiven van de duivenliefhebbers uit onze regio. De duiven
werden 9:30 uur gelost in het Belgische Nijvel met een gemiddelde afstand van 187 km.
Ron den Boer uit Uithoorn klokte de
eerste duif, deze landde om 11:16
uur op zijn hok.
De duif van Ron vloog 1763 mtr. p/
min., dit betekende ruim 105 km. per
uur! Ze hadden deze keer dan ook
de wind op de staart.
Op de tweede plaats eindigde Ton
Duivenvoorde uit De Hoef, dat was
voor de derde achtereenvolgende
keer dat hij tweede werd. Dit levert
Ton een nieuwe bijnaam op nl. Poulidor. Op de derde plaats eindigde
de Comb. Snoek / Govers.
Ron eindigde met dit resultaat als
19e in Rayon F waar 3546 duiven in
concours stonden.

Over heel Noord Holland werd hij
75e van 19482 duiven.
Eerste in de B poule werd Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn.
De uitslagen:
1. Ron den Boer, Uithoorn
2.Ton Duivenvoorde, De Hoef
3. Comb. Snoek / Govers, De Kwakel
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Wim Wijfje, De Kwakel
8. Paul Baas, Uithoorn
9. Richard v.d. Berg, De Kwakel
10. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
11. Peter Bosse, Uithoorn
12. Martin Bosse, Uithoorn
13. Comb. Verweij / Castricum,
Mijdrecht
14. Cor van Bemmelen, De Hoef
15. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
16. Rob v.d. Wal, Mijdrecht
17. Harry Hendriks, Vinkeveen
18. Theo Vlasman, Uithoorn

Agnes Hijman wint bij
Marathon Rotterdam
Regio - Vorige week zondag heeft
Veenloopster Agnes Hijman een uitstekende prestatie geleverd. Ze finishte namelijk als eerste in de categorie 45-54 jaar bij de Marathon
Rotterdam. Haar tijd was zeer goed
te noemen.
De editie 2012 van de Marathon
Rotterdam zal voor het grote publiek
de geschiedenis ingaan als de marathon van de gemiste Olympische
limieten. Een aantal Veenlopers zal
echter uiterst tevreden terugkijken
op hun marathon. De harde wind
kon dit niet verhinderen.
Agnes Hijman voegde weer een uitstekende marathon toe aan haar inmiddels uitdijende totaal. Ze liep
in het internationale veld naar een
overwinning in de categorie 4554 jaar. Agnes deed dat in een tijd
binnen de 3 uur: een uitstekende
2.58.25. Dit betekende uiteraard een
nieuw clubrecord. Frans Woerden
kende een tweede zware deel van
de marathon. Dit zou wel eens te
maken kunnen hebben gehad met
de marathon van 6 dagen daarvoor
in Utrecht. Hij finishte in z’n 191e
marathon in 3.11.26.
Henny Kooijman en Bas de Liefde
konden beide heel erg tevreden zijn
met hun prestatie op de klassieke
afstand. Henny bereidde zich zorgvuldig voor. Dit resulteerde na een
goed gelopen race in een prima tijd
van 3.29.14. Bas deed het ook uitstekend. Hij liep naar een tijd van
3.40.38. Bas verbeterde daarmee
het clubrecord in de categorie 65
jaar en ouder met maar liefst 18 minuten.
Drie Veenloopster namen deel aan
de 10 km in Rotterdam. Daniëlle Hartog deed dat in 1.00.01, Rianne de Bruin in 1.01.38 en Sandra
Schwegler in 1.04.10.

De Omloop van Noordwijkerhout betekende afgelopen zondag de afsluiting van het Zorg&Zekerheidcircuit.
Het circuit startte dit jaar voor het
eerst in Mijdrecht met de Zilveren
Turfloop. Het aantal van 1600 deelnemers werd ook in Noordwijkerhout niet verbeterd, maar er stonden toch weer zo’n 1200 lopers aan
de start.
Michael Woerden zorgde voor een
kers op de taart van zijn circuitoverwinning. Hij won namelijk ook
de afsluitende halve marathon. Met
een tijd van 1.13.59 op het parkoers
door duinen en langs bollenvelden
was hij ruimschoots de snelste. Ook
Bertus Vrielink viel in de prijzen bij
het Zorg&Zekerheidcircuit. Bertus
behaalde een mooie 2e plek op de
middenafstand (10 km). Hij deed
dat in de categorie 65 jaar en ouder.
In Noordwijkerhout volbracht hij de
10,5 km in 45.08.
Op de halve marathon stonden nog
vijf Veenlopers aan de start. Hans
Massop liep een tijd van 1.30.54, de
ziekige Frans Woerden finishte in
1.30.59, Nol Kuijlenburg liep de afstand in 1.40.27, Herman van ’t Schip
was uiterst tevreden met z’n 1.43.01
en Henny Buijing verstapte zich al
vroeg in de wedstrijd en moest genoegen nemen met 1.47.55.
Ook op de 10,5 km stonden nog vijf
Veenlopers aan de start. Eveline Zeldenthuis en Jos Snel ontliepen elkaar niet veel: 52.08 om 52.11. Henny Kooijman mocht na z’n marathon
van vorige week rustig aan doen:
52.37. Ellen van Gijsel liep een tijd
van 56.41 en Yvonne Buijing 1.12.57.
Anja Kuijlenburg was de enige
Veenloopster op de 5 km. Zij liep
een tijd van 33.24.

Hertha F1 terug van
weggeweest
Vinkeveen - Hertha schoot uit de
startblokken tegen AS 80 uit Almere en het was uitblinker Niels Maas
die Hertha reeds na 10 minuten op
voorsprong zette. 1-0. Hertha ging
nu helemaal los. Op het uitvak zag je
de harde kern van Almere dan ook
per minuut, de billen steeds dichter
tegen elkaar knijpen.
Maar de schoten van Yanick, Mees
(Messi), Rens, Vince en Mats (Koetje) gingen ternauwernood naast of
over. Dat het bij de rust nog slechts
1-0 was mocht dan ook een godswonder genoemd worden.

Tweede helft: aftrap door Almere en
BOEM: 1-1. Oeiiii...
Hertha hield de koppies omhoog en
nam de wedstrijd al snel weer over.
En dat enthousiasme, aanvallende
voetbal en harde werken werden
beloond.
Het was uiteindelijk verbindingsman
“Kokkie” Rens die met een zoevend
afstandsschot de eindstand bepaalde op 2-1. De jongen straalden van
geluk en de overwinning was Dikverdiend.. Maar zó’n zaterdagmorgen is gewoon onbetaalbaar.
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Zaterdag in en rond winkelcentrum Zijdelwaard:

Zoveel soorten orchideeën zag u nog nooit in Uithoorn!

Foto’s Bart van der Elsken

Uithoorn – Aanstaande zaterdag 28 april presenteert ’Bloemsierkunst
Zijdelfleur’ een orchideeënshow in winkelcentrum Zijdelwaard. Eigenaren Rinus en Coby Verheggen van Zijdelfleur hebben hun bevriende
arrangeur Bart van der Elsken uitgenodigd om een spectaculaire presentatie op te bouwen in het centrum. De vele verschillende soorten
zijn allemaal te koop en de meeste worden zelfs inclusief een mooie
pot aangeboden... en dit alles voor een heel leuk prijsje. Heeft u vragen
over orchideeën, zij geven u vakkundig advies. Bij aankoop van een orchidee krijgt iedere klant een kortingsbon van 10% korting op een volgende aankoop in de winkel van Zijdelfleur in de maand mei. Let op: dit
is de moederdagmaand!
Dus... als u al langer van plan was die duurdere pot, vaas of plant te kopen dan wordt dat nu extra voordelig. Het team van Bloemsierkunst
Zijdelfleur heet u zaterdag hartelijk welkom.
Daarnaast hebben ook de supermarkten Albert Heijn en C1000 aanbiedingen op het gebied van planten en orchideeën. Kortom: houdt u
van bloemen en planten en dan vooral van orchideeën, dan mag u deze dag niet missen.

Cafés Drinken & Zo, De Gevel en Herbergh 1883
blijven voor gezelligheid zorgen!

Koninginnedag langs de Amstel

Uithoorn - De horeca van ‘Langs
de Amstel’ in Uithoorn heeft weer
de koppen bij elkaar gestoken en
zal op Koninginnedag vanaf 15.00

uur gezamenlijk zorgen voor een
groot podium aan de Wilhelminakade met diverse artiesten. Vanaf 15.00 uur zal aan de Wilhelmina-

Boekpresentatie

‘Routebeschrijving naar
Rust’ een groot succes
Vinkeveen – Vorige week zaterdag
21 april was het dan eindelijk zover, na onderzoek en lange tijd hard
werken kon Pascalle Hanegraaf ein-

delijk haar boekje ‘Een Routebeschrijving naar Rust’ onthullen. Dit
werd gedaan in een mooie ambiance met een geselecteerd gezel-

kade op ’n groot podium 4 uur lang
levende muziek zijn.
De band ‘Da Groove’ zal voor de
echte Koninginnedagsfeer zorgen. Da Groove is een stomende en
groovende band! Zij spelen een mix
van dance classics, funk, soul en
nog veel meer.
Daarnaast zal de in Uithoorn alombekende zanger ‘Harm’ zijn uiterste best doen om het grote feest
compleet te maken! Al op zeer jonge leeftijd, zit het zingen en entertainen in zijn bloed. Wat begon als
een optreden bij familie, is inmiddels uitgegroeid tot vele optredens!
Harm heeft een zeer gevarieerd repertoire, voor jong, oud en alles er
tussenin. Van Wolter Kroes tot Kool
and the Gang, en van Jan Smit tot
Michael Bublè
Kortom: dit belooft in Uithoorn weer
een oergezellige Koninginnedag te
worden.
schap. Onder de genodigden was
een aantal bekende Nederlanders
die ook erg benieuwd waren, één
van hen is de hoofdredacteur van
het Magazine Talkies, Kristina Bozilovic. Rond 14.00 uur, toen de meeste gasten aanwezig waren werd er
een hapje en een drankje geserveerd, waarna het boekje door Pascalle, na een mooie speech, overhandigd is aan haar moeder.
Na deze overhandiging was het de
tante van Pascalle, Marijke, die een
prachtige speech hield waar iedereen met ingehouden adem naar
luisterde. Marijke is een zeer bekend schrijfster van poëzie en de redacteur van Een Routebeschrijving
naar Rust. Vervolgens was het tijd
voor een slokje champagne om de
onthulling van het boekje compleet
te maken. Het boekje, eventueel gesigneerd door Pascalle, kon tijdens
deze presentatiemiddag worden
aangeschaft en daar werd dan ook
door iedereen die aanwezig was gebruik van gemaakt.
Sommigen wilden al direct ergens
het boekje gaan lezen, terwijl anderen de gelegenheid namen om er
gezellig met elkaar over te praten en
zo werd het een heel fijne middag…

Kinderen van De Klimboom
rennen voor Unicef
Mijdrecht - Op donderdag 12 april
hebben de kinderen van buitenschoolse opvang (BSO) De Klimboom Mijdrecht een sponsorloop
gelopen voor Unicef.
De BSO locaties van De Klimboom
in Mijdrecht zijn in de maanden
maart en april bezig om geld in te
zamelen voor Unicef. Er zijn al lege flessen ingezameld, cakejes gebakken en spullen verkocht voor
het goede doel. De Unicef loop kon
daarbij natuurlijk niet ontbreken.
De kinderen waren superenthousiast en hebben heel veel rondjes gerend. Hoeveel geld er in totaal opgehaald is, zal pas eind deze week duidelijk worden.

Eigen Wijs zoekt gastzangers
Vinkeveen - Afgelopen kerst heeft
koor Eigen Wijs samen met Deep
River Quartet een spetterend kerstconcert gegeven.
Komende kerst zal koor Eigen Wijs
op 15 december wederom een
kerstconcert verzorgen, maar dit

keer willen de koorleden dat graag
doen samen met enthousiaste zangers en zangeressen uit de regio. Zij
zullen een breed repertoire ten gehore brengen, van modern tot klassiek en in allerlei verschillende talen. De repetities starten op woensdag 9 mei, Eigen Wijs repeteert el-

ke woensdagavond van 20.45 tot
21.45 uur in de pastorie van de R.K.
Kerk in Vinkeveen. Vind je het leuk
om met hen mee te zingen? Neem
dan contact op (bij voorkeur via de
mail) met Pauline Eilander, e-mail:
pauline.eilander@gmail.com of telefonisch: 0297-261697. Je kunt ook
contact opnemen met Chantal de
Kuijer, e-mail: cdekuijer@gmail.com
of telefonisch: 06-48733125.
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Alle majoretteteams van
VIOS op wedstrijd
Mijdrecht - Begin januari zijn er bij
VIOS drie majoretteteams gevormd,
die elk hun eigen show hebben geleerd en geoefend onder leiding van
juf Chantal. En nu na maanden van
hard trainen was het dan zover.
Afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijd in deze nieuwe samenstelling. Alle majorettes, zelfs
de jongsten van wie sommigen pas

lid zijn sinds september 2011, waren
van de partij.
Om 09.30 uur werd er verzameld in
het clubgebouw aan de Windmolen.
Daar werden de haren netjes gevlochten en de make-up verzorgd.
Rond 10.00 uur vertrokken de
teams, met nieuwe shows en nieuwe kleding, op weg naar sporthal
De Steupel in Nieuwkoop.

Als eerste waren de jongste meisjes,
die getraind worden door juf Linda,
aan de beurt op het onderdeel basic
strut. Dit is in een vierkant marcheren op muziek, waarbij de jury let op
het in de maat lopen, benen optillen, armen strekken, hoofd omhoog
en lachen. Op dit onderdeel worden
zij individueel en op leeftijdscategorie beoordeeld.
Op het onderdeel Solo-Accesso-

College legt Voorloper Structuurvisie
voor aan gemeenteraad
De Ronde Venen - Het college van
burgemeester en wethouders heeft
ingestemd met de Voorloper Structuurvisie en met de aanpak voor het
komende jaar om te komen tot een
Ontwerp Structuurvisie. De Structuurvisie geeft aan welke ruimtelijke
ontwikkeling de gemeente de komende tien tot twintig jaar wil nastreven. In de Voorloper zet de gemeente op hoofdlijnen de koers uit
van een aantal belangrijke thema’s.
Het college legt de Voorloper nu
voor aan de gemeenteraad. Deze zal
hier naar verwachting in de raadsvergadering van 31 mei aanstaande
over spreken. Hoe willen we dat on-

ze gemeente er over twintig jaar uitziet? Welke keuzes maken we in de
verdere ontwikkeling? Het geëigende, en tevens verplichte middel om
dat te bepalen is een structuurvisie met keuzes voor wonen, werken,
landschap, voorzieningen, recreatie,
welzijn en cultuur. Eind 2012 moet
de Ontwerp Structuurvisie klaar zijn.
De definitieve Structuurvisie kan
dan in de eerste helft van 2013 worden vastgesteld.
Stappen
Het maken van een structuurvisie
kent een aantal stappen met ieder
een eigen planning. In 2010 is in

aanloop naar de herindeling de eerste stap gezet: de Kadernotitie. De
Kadernotitie beschrijft wáár de visie
over moet gaan: wat is goed, wat is
minder goed, wat vraagt om oplossingen, welke ontwikkelingen zijn
gewenst, welke ambities liggen er.
De gemeente heeft een aantal voorzetten gegeven die bewoners, ondernemers, organisaties en raadsleden hebben becommentarieerd
en aangevuld. In de Kadernotitie De
Ronde Venen staat vooral centraal
welke thema’s belangrijk zijn om in
de Structuurvisie op te nemen. In de
Voorloper zet de gemeente op basis
van de Kadernotities en de reacties

door het IVN contact gezocht met
de architect H.W. v.d. Laan. De sloop
werd uitgesteld tot na 1 augustus. Er
werd afgesproken de gierzwaluwkolonie bij de nieuwbouw vervangende nestgelegenheid te verstrekken in de vorm van negen inpandige neststenen, die in de spouw door
Bouwbedrijf Leeflang worden inge-

Scoor dit weekend een jeans
met veel korting bij Big L!
Regio - Big L jeans in Aalsmeer
gaat weer ruimte maken voor de
nieuwste modellen jeans van de bekende merken van o.a. G-star, Pall
Mall, LTB, Levi’s en ga zo maar door.
Om de jeans een mooie plek te geven in de winkel, haalt Big L eerst de
bezem door de jeanswand. De ‘oude jeans’ gaan dit weekend met fikse korting weg. Bespaar dit week-

end tot en met 50% korting op een
nieuwe jeans. Voor iedereen zit er
wel een broek bij, want Big L is bekend geworden om zijn grote aanbod in jeans.
In 1984 begon Big L als parallel importeur van de toen mateloos populaire 501 jeans van Levi’s. Containers vol werden vanuit Amerika verscheept en op de Albert Cuyp markt
in Amsterdam verkocht. Levi’s Be-

Heb je ook zin om te komen majoretten bij VIOS, kijk dan eens op de
website www.vios-mijdrecht.nl. Hier
vind je meer informatie over VIOS
en kun je jezelf aanmelden.
hierop, op een aantal onderwerpen
al een koers op hoofdlijnen uit. Bijvoorbeeld dat het voor de leefbaarheid in de gemeente op de langere
termijn goed is om niet alleen voor
eigen behoefte te bebouwen. Ook
staat in de Voorloper een gebiedsgerichte en genuanceerde visie op
ontwikkelingsmogelijkheden in het
landelijk gebied. Informatie over de
Structuurvisie vindt u op www.derondevenen.nl onder Leven en werken. Ook is het mogelijk om in te
schrijven op een (digitale) nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via projecten@derondevenen.nl. Van juni tot begin september kunnen inwoners meedenken
over hoe de Ontwerp Structuurvisie
er uit moet gaan zien. Na de raadsbehandeling maakt de gemeente
meer bekend over hoe iedereen die
dat wil een actieve bijdrage aan de
Structuurvisie kan leveren.

metseld. De gierzwaluw heeft het
moeilijk gekregen door de toegenomen welvaart, waarbij kieren en
spleten gedicht worden vanwege
energiebesparende maatregelen.
Normaal vinden vogels dan elders
nieuwe nestplaatsen, maar gierzwaluwen blijven jaren zoeken naar
hun bestaande nestplekken. De be-

schermde gierzwaluw is een heel
bijzondere vogel, omdat hij vrijwel
nooit op de grond komt. Hij eet in de
lucht, slaapt in de lucht, zoekt nestmateriaal uit de lucht en paart zelfs
in de lucht. Voor het broeden zoekt
hij een holte of spleet in de muur op.
Van vervuiling is geen sprake want
ze zitten nooit op een tak of rustplek buiten. Op Koninginnedag zijn
de vogels, na een reis van 7000 km,
terug uit Afrika. Eind mei legt een
gierzwaluw twee, hooguit drie witte
eitjes, die na drie weken uitkomen.
De ouders voeden de jongen met
insecten. Het voedsel verzamelen ze
door met wijd opengesperde snavel
rond te vliegen. Bij slecht weer, als
er weinig insecten zijn, zoeken de
ouders gebieden op met beter weer
tot diep in Frankrijk. De jongen kunnen enkele dagen zonder voedsel,
doordat zij in een soort winterslaap
raken en hun hartslag en ademhaling vertraagt. Het uitvliegen vindt ’s
avonds in het donker plaats, zodat
ze geen prooi worden van roofvogels (met name de boomvalk). Jonge gierzwaluwen blijven zes weken
op het nest, waarna ze zich verzamelen, direct zelfstandig kunnen
eten en de grote trek naar het zuiden beginnen. Zij blijven dan 3 jaar
in de lucht. Ze komen niet meer aan
de grond en vliegen in die tijd twee
keer op en neer naar Z-Afrika.
De ouders overnachten nog een
weekje op het nest.
Meer weten en zien op een webcam online?: www.gierzwaluwenonline.nl. Ad van Uchelen, Werkgroep gierzwaluwen, IVN, De Ronde Venen & Uithoorn.

nelux bood aan om te gaan samenwerken. Dit resulteerde in een exclusief contract voor de verkoop van
de collectie Levi’s B-keus en de verkoop van de Levi’s monstercollectie.
Al 27 jaar jeansaanbieder dus.
Tegenwoordig is Big L al jaren toonaangevend in de nieuwste modetrends. Een afdeling voor de heren
met o.a. Jack & Jones, Esprit, G-Star
en Levi’s. Op de damesafdeling vind
je o.a. Edc, Only, G-Star, DEPT en
leuke shirts van het merk Catwalk
Junkie. Ook aan de kinderen is gedacht, zowel jongens als meisjes.
Op dit moment helemaal hot voor de
kids zijn de merken G-sus en Outfit-

ters Nation. Dit weekend volop actie dus in de winkel. Big L heeft service hoog in het vaandel staan. Door
het indrukwekkende aantal modellen in jeans moet jij een broek kunnen scoren en dat tegen kortingen
tot en met 50%. Wat wil je nog meer!
Het enthousiaste team begroet u
graag dit weekend. Vrijdag is de
winkel geopend van 10.00 uur tot
21.00 uur. De volgende ochtend
gaan de deuren weer open om 10.00
uur en sluit de winkel om 17.00 uur.
Ook komende zondag 29 april is de
winkel geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Big L is gevestigd aan Zijdstraat
61 in Aalsmeer.

Nieuw onderdak voor
gierzwaluwen in Mijdrecht
Mijdrecht - Al jaren broedde er
een kolonie gierzwaluwen onder de
pannen in het nu afgebroken apothekerspand aan de Dorpsstraat 39.
In juli 2011 zou de sloop van het
pand beginnen voor de bouw van
een appartement. Omdat de jongen van de gierzwaluwen dan nog
halfwas op de nesten zitten, werd

ries kwam Liliane Roosendaal uit
voor VIOS. Met haar diamantshow
op muziek van o.a. Caro Emerald
deed zij een show met verschillende
accessoires zoals een nagebouwde parfumfles, een diamant en een
enorme parelketting. Liliane kwam
zeer tevreden de wedstrijdvloer af.
Toen kwam team C in actie met hun
show op muziek van Kinderen voor
Kinderen. Al stralend beeldden zij
de reis naar de regenboog uit. De
show ging goed en er vielen weinig
batons op de grond.
Team B had een show op muziek
van het Junior Songfestival. Als
stoere teenagers vertoonden zij hun
kunsten met de baton. Ook deze
show kwam goed tot zijn recht en er
werd goed gelachen.
Als laatste was team A (de grote
majorettes) aan de beurt. Deze zes
meiden deden hun show op muziek
van Petticoat. Ze overtroffen zichzelf. De laatste training lukte nog
niet alles en vielen er veel batons,
maar nu zag het er netjes uit.
Om 16.30 uur was de prijsuitreiking. Eva van Rossum behaalde
een tweede prijs in haar categorie
op het onderdeel basic strut. Liliane
behaalde een eerste prijs met 75.7
punten, haar hoogste score tot nu.
Alle teams behaalden een eerste
prijs met respectievelijk 62.7, 63.9 en
67.8 punten. Al met al was het een
geslaagde eerste wedstrijd. Het komende seizoen zullen de teams en
de leerlingen nog vaker aan wedstrijden deelnemen. Hopelijk met
steeds betere resultaten.

Peutertjes van Dribbel
naar zorgboerderij
Mijdrecht - De kinderen van Dribbel zijn bij de start van het thema
‘Bas op de boerderij’ samen met
hun ouders en de juffen naar de
zorgboerderij aan de Amstelkade
geweest. De kinderen werden rondgeleid door de medewerkers. Toen

de koe, de pony, de geitjes, het varken en de kippen waren bekeken
was er limonade in het theehuis.
Voor de peutertjes en de medewerkers van de zorgboerderij was het
een leuke ochtend.

Stoere streetdance stijlen
& battles
Mijdrecht - Via Hart voor Sport
schreven meer dan 25 kinderen zich
in voor een kennismakingscursus in
diverse streetdance stijlen: Breakdance, Hiphop, Popping & Locking.
Velen dachten dat streetdance een
aparte dansstijl was maar streetdance is een verzamelnaam van diverse dans stijlen bij elkaar en bestaat eigenlijk niet als dansstijl op
zich. Docent Sylvain Veldkamp van
Build Ya Skillz vertelt veel over de
basis en het ontstaan van deze
stoere dansstijlen. De breakdancers
leerden al snel een toprock, six-step
en de bekende freez. Daarna waagden ze zich aan een echte battle.
Bij de Popping & Locking leerden
ze een korte routine die iedereen al
snel onder de knie had. Bij hiphop
werden enkele basissteps aan het

eind van de les aan elkaar geplakt
en vormden zo al een heuse choreo.
De kids vinden het stoer en hadden veel lol bij het aanleren van deze coole moves. Ook kregen de kinderen de mogelijkheid om mee te
gaan naar de film Streetdance 2 op
13 mei. Op 15 mei zullen twee dansers van deze film ieder een workshop komen geven. Een aantal kinderen werd zo enthousiast en gaat
dit seizoen bij Build Ya Skillz afmaken. Zo kunnen zij zelfs nog met de
eindshow op 23 juni meedoen. Deze
zal in de vorm van een heuse hiphop
Jam worden gehouden in de Fabriek
te Mijdrecht. De kids mogen tussen
diverse bekende rappers, dj’s en
dansers optreden en battelen. Meer
info? Bezoek dan de site www.hiphoplessen.nl

Aanstaande zaterdag bij de Paraplu:

Portrettekenen, schilderen
met model
Wilnis - Onder de bezielende leiding van kunstenares Melinda van
Haren organiseert Stichting ‘Paraplu’ eenmalig een unieke workshop
portrettekenen met een model. De
workshop is bovendien uniek omdat
deze bij hoge uitzondering plaatsvindt op een zaterdag, namelijk komende zaterdag 28 april.
Het maken van een portrettekening
of -schilderij is een heel eigen, maar
wel een echt bijzonder interessante
techniek. De toepasbaarheid hiervan is bijna grenzeloos.
“In de ochtend maken we voorbereidende schetsen en letten we op
verhoudingen en de werking van
licht en donker. In de middag maken we een uitgewerkte schildering
en geven aandacht aan opbouw en
kleurtoepassing. Na afloop van de
workshop is men in staat een portrettekening te maken en verder te
ontwikkelen”, zo schetst Melinda
het verloop van deze workshop, die

begint om 10.00 uur en eindigt om
circa 15.00 uur. Deelnemers nemen
hun eigen teken- en schildermateriaal mee en ook een lunchpakket.
Omdat er met een model gewerkt
wordt, komen er model-kosten bij,
te betalen aan de docent: 5,00 euro.
De kosten voor de workshop bedraagt 17,00 euro, de materiaalkosten niet inbegrepen.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje,
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28. Via email kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Gratis feest voor vrouwen
Mijdrecht – In verenigingsgebouw
Irene bij de Janskerk vindt komende vrijdag, 27 april, een gratis feest
plaats voor alle meisjes en vrouwen
vanaf 14 jaar. Enkele jonge vrijwilligers van de Stichting Multi Mondo organiseren die avond multicultureel ‘Let’s Dance’.
Zij willen heel graag vrouwen bij
elkaar brengen van verschillende leeftijd, een verschillende achtergrond, afkomst, levensbeschou-

wing en religie. Allemaal zijn ze van
harte welkom om te komen genieten van hapjes, drankjes en muziek.
Met een gezellige quiz proberen de
organiserende jonge vrouwen de interculturele kennismaking te stimuleren.
Alle vrouwen zijn welkom vanaf
18.30 uur in gebouw Irene naast de
Janskerk aan de Kerkstraat 9. Neem
voor meer informatie contact op via
06–50491386.

Kunst na Arbeid zingt op
4 mei in Wilnis
Wilnis - Op vrijdag 4 mei zal er na
de officiële dodenherdenking in
Wilnis een herdenkingsbijeenkomst
gehouden worden in De Ontmoetingskerk. De bijeenkomst begint
om ongeveer 20.30 uur. Het Christe-

lijk Gemengd koor ‘Kunst Na Arbeid’
uit Mijdrecht, onder leiding van dirigent Henk van Zonneveld, zal hieraan medewerking verlenen.
De muzikale begeleiding is in handen van organist David Schlaffke.
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De Amstel 50 jaar
jong en sprankelend
Regio - Afgelopen weekend was het zover; na veel vergaderen, organiseren en improviseren had de jubileumcommissie het draaiboek rond,
de uitnodigingen waren de deur uit, het feest kon beginnen: Het jubileumweekend voor het 50-jarig bestaan van Zwem- en Polovereniging
De Amstel.
Op vrijdagmiddag worden de legertenten opgebouwd voor de overnachters bij het Veenweidebad, het zwembad waar alle festiviteiten
plaats gaan vinden. Langzaam maar zeker komt een grote groep vrijwilligers in de stemming. Iedereen is er klaar voor, de DJ, de begeleiding, het barpersoneel. Om 19.00 uur start de kinderdisco met de Macarena en de Vogeltjesdans. In de loop van de avond worden de muziek
en bezoekers wat volwassener en gaan de eerste mini’s zich terugtrekken in de tenten. Na een spetterende discoavond vertrekken de eerste
afhakers rond een uur of twee richting tentenkamp. Maar de echte rust
heerst pas rond vijf uur op zaterdagmorgen, het tijdstip waarop de eersten alweer verkleumd de tent verlaten richting clubhuis waar -na wat
opwarmen- het ontbijt zo rond half negen geserveerd wordt.
Dit ontbijt is de start van een overvol programma op de zaterdag. Gestart wordt met vrijzwemmen in het recreatiebad: dan kunnen die wedstrijdzwemmers en waterpoloërs ook ‘ns gebruikmaken van de glijbaan
en het bubbelbad! In het clubhuis boven het wedstrijdbad start inmiddels een workshop cupcakes versieren en een workshop ‘Lotus’, waarbij
geprobeerd wordt om met brooddeeg en kleurstoffen een zo goed mogelijke wond na te bootsen.
Na de uitgebreide lunch volgt de instructie voor de veertig deelnemers
voor de duikworkshop. Daarna worden de deelnemers in groepjes van
tien begeleid met flessen en brillen over de bodem van het wedstrijdbad door een groot aantal instructeurs van duikschool Elite uit Amsterdam. Aan de andere kant van het wedstrijdbad geeft Hilde Aquajogging, terwijl Carmen een groep begeleidt met waterspelletjes in het recreatiebad. In het middelste -het doelgroepenbad- worden alle kano’s
naar binnen gebracht voor de workshop ‘kanoën in het algemeen en
eskimoteren in het bijzonder’.
Rond half vier heeft de organisatie alles weer in gereedheid gebracht
voor de officiële receptie. Nadat de eerste gasten voorzien zijn van een
hapje en drankje neemt de voorzitter (een rol, die Paul Lamers al twintig jaar vervult) het woord. Hij bedankt de jubileumcommissie voor de
prima organisatie van dit weekend, het voltallige bestuur voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Vervolgens geeft hij wethouder
van sport Moolenburgh het woord, die zijn felicitaties overbrengt en
de Amstel bedankt voor de fijne samenwerking met zowel de gemeente als met Optisport. Namens Optisport wordt vervolgens een kunstwerk cadeau gedaan. Dan wordt door een vertegenwoordigster van de
KNZB de Zilveren Bondspenning overhandigd. Tot slot bedankt Paul Lamers nog een aantal vrijwilligers van het eerste uur inclusief één van
de oprichters.
Met dit afscheid kan de Amstel terugkijken op een feestweekend, dat
dankzij de onderstaande vrijwilligers en sponsors een onvergetelijk
succes is geworden en waar nog lang over nagepraat zal worden.
Dank aan de vrijwilligers: Annelies, Carmen, Cees, Elly, Erik, Gerard, Gerda, Hanneke, Helen, Hilde, Ineke, Ingeborg, Iris, Jan, José, Karin, Klazien,
Marco, Marella, Marina, Marja, Marja, Michel, Minke, Nicole, Paul, Pim,
René, Robert, Rosanne, Susanne, Ted, Theo, Toni, Veronique, Wil en Wilma.
Dank aan sponsors: RABO Dichtbijfonds, Johnson Wax, 1op1 marketing,
Modehuis van Yperen, Bonne Nuit, Decibel, Klaas Kleijn, Ronday Advocaten, Hogendoorn Bandencentrum, Geostick, van der Zwaard Optiek,
kanovereniging De Ronde Venen en Duikschool Elite.

Voor meer informatie en de foto’s: www.zpv-de-amstel.nl

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 25 april 2012

Koninginnedag 2012 in De Ronde Venen
DE HOEF
Optocht versierde fietsen
Voor veel mensen én kinderen in De
Hoef is Koninginnedag niet compleet zonder dit feestelijke schouwspel.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben
thuis al hun fiets versierd.
Met muziek voorop gaat de feestelijke optocht door De Hoef. De
mooiste fietsen krijgen een prijs.
Let op: start om 9.00 uur in de Van
Meerendonkstraat en als eindpunt
het HSV-terein.
Voetbaltoernooi 3 tegen 3
Voor alle kinderen uit De Hoef:
schrijf je in als team (3 per team).
Van 6 t/m 14 jaar. We houden rekening met de leeftijden. Inschrijfformulieren via school. Opblaasbaar
voetbalveld, je kunt kaatsen via de
boarding. Vorig jaar een groot succes!
Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30 uur,
bij HSV.
Kinderspelen en creativiteit
Als vanouds zijn er hele leuke spellen. In groepjes gaan de kinderen
rond.
Ook het springkussen ontbreekt
niet. Daarna iets moois maken met
gekleurd natuurlijk materiaal!
Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30 uur,
bij HSV.
Bij heel slecht weer gaan ze naar de
Springbok.

MIJDRECHT
Vrijdag 27 april:
Lampionnenoptocht
Voor kinderen die mee willen lopen met de lampionnenoptocht is
het verzamelen om 20.30 uur op het
Raadhuisplein. V.I.O.S. zal aanwezig zijn voor de vrolijke noot en daar
zullen de lampionnen worden uitgedeeld. Kinderen worden verzocht
een stokje met batterij en lampje bij
zich te hebben en de organisatie zal
zorgen voor de lampion die aan het
stokje bevestigd moet worden.
Om 21.00 uur gaat V.I.O.S. met de
kinderen op pad en volgt de route:
Raadhuislaan, Pr. Bernhardlaan,
Kerkvaart, Dorpsstraat, Pr. Beatrixlaan, Midrethstraat, Corn. Beerninckstraat, Proostdijstraat, Sporten Recreatiepark naar het terrein
van Argon aan de Hoofdweg.
Opening
Om 22.00 uur zal de burgemeester
van De Ronde Venen, de heer M. Divendal, met muzikale ondersteuning
van V.I.O.S. de festiviteiten rondom Koninginnedag officieel openen. Een en ander zal plaatsvinden
op veld vijf/zes van Argon. (Dus niet
op het hoofdveld.) Voor het publiek
is er meer dan genoeg ruimte op het
sportterrein van Argon.
Na deze opening zal een spetterend
vuurwerk worden afgestoken op
veld zes van Argon, gelegen aan de
Oosterlandweg.
Maandag 30 april:
Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer
de traditionele rommelmarkt in
het centrum van Mijdrecht. Kinde-

ren (en volwassenen) kunnen weer
naar hartenlust kopen en verkopen.
Voor handelaren is het echter NIET
toegestaan een plek in te nemen
op de rommelmarkt. De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden van
8.00 tot 13.00 uur. Voor vele mensen
is de rommelmarkt het hoogtepunt
van de dag, echter zijn er wel richtlijnen waar men zich aan moet houden. De rommelmarkt wordt gehouden vanaf de ABN/Amrobank tot
aan de Helmstraat. Wat de Dorpsstraat betreft: de straat voor Nieuw
Avondlicht (Zorgcentrum De Ronde
Venen) vrijhouden.
Het is dus niet toegestaan uw waren
uit te stallen vanaf de Helmstraat tot
aan de brug.
Het is het niet toegestaan auto’s te
parkeren op het afgezette gedeelte op het Burg. Haitsmaplein in verband met de opbouw van de attracties. Er geldt een parkeerverbod,
dus neem niet het risico van een
geldboete. De politie zal hier streng
op toezien.
Optocht versierde fietsen
Om 11.00 uur vertrekt V.I.O.S. vanaf de brug in de Dorpsstraat (nabij Huize Nieuw Avondlicht), voor
de rondgang door het dorp voor de
versierde fietsenoptocht. Wij nodigen alle kinderen uit hun fiets, step
of skelter mooi te versieren en aan
te sluiten achter de muziek. De te
volgen route is: Hofland, Dukaton,
Dr. v.d. Berglaan, Ambachtsherensingel, Maarschalkstraat, St. van
Rumelaerstraat, G. van Stoutenborchstraat, Bisschop Koenraadstraat,
Proostdijstraat en via het sport- en
recreatiepark naar het eindpunt van
de rondgang, het speelterrein aan
de Windmolen. De mooist versierde
fiets wint een prijs.
Festiviteiten op
Burgemeester Haitsmaplein
Net als voorbijgaande jaren zal het
dit jaar ook weer een spektakel
zijn voor de kinderen op het Haitsmaplein. Verschillende bekende en
nieuwe attracties zullen er voor zorgen dat jong en oud na lieve lust
kunnen springen, rennen en klimmen. Wat dacht je van een etende
haai, een beer springkussen, een
survivalbaan, een wintersleebaan,
een Rodeostier, een lig-, een kar- en
een skatefiets,
De allerkleinsten onder ons kunnen
plaatsnemen in een ouderwets gezellige draaimolen. Al met al voor ieder wat wils! Door het dorp rijdt een
treintje dat u van en naar het kermisterrein brengt.
Kinderspelen op het
Windmolenterrein
Mijdrechtse kinderspelen op het
Windmolenterrein met optreden van
Michael Oomen
Na het succes van de afgelopen 2
jaar barst er om 12.00 uur na de finish van de versierde fietsen een
waar kinderparadijs los op het
Windmolenterrein. Een greep uit de
kinderattracties zijn : diverse luchtkussens, schminkstand, labyrint,
kralentafel, poppetjeskussen en
ringwerpen. Ook zal er een DJ aanwezig zijn om het geheel muzikaal
op te vrolijken. Om 16.30 uur zal er
een optreden zijn van Michael Oomen. Deze zanger zingt zowel gezellige Engels- als Nederlandstalige meezingers. De attracties zullen
tot 18.00 uur bespeeld kunnen wor-

den en net als elk jaar hopen we natuurlijk allemaal dat het een droge
en een gezellige dag gaat worden.
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt gestreden om de penaltybokaal in de
categorieën van 6 tot 9 jaar en van
10 tot 12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten
worden op de bekende keepers van
Argon. Inschrijven vanaf 10.00 uur
in de kantine van Argon.
Concert
Vanaf 09.45 uur wordt Kerkelijk
Centrum de Rank gevuld met vaderlande klanken. Een keur van artiesten treedt voor u op. Martin Mansdirigent/organist, Petra Berger-bekende Nederlandse zangeres en
Jan Vayne-concertpianist die klassiek en modern moeiteloos combineert. Dat alles aangevuld door de
Martin Mans Foundation. Een twintigkoppig mannenkoor. Toegang 5
euro, kaarten aan de ingang. Let op,
de kerk is open vanaf 09.00 uur en
vol is echt vol!!
Raadhuisplein
Wie weet het niet, Koninginnedag
wordt pas echt Koninginnedag als
het feest op het Raadhuisplein van
start gaat. Het podium staat opgesteld, de muziekinstrumenten zijn
aangesloten, de band staat klaar.
Vanaf 10.00 uur is er muziek die
door John den Hollander wordt verzorgd. Om 14.00 uur start de bekende feestband Celebration die met
korte tussenpozen tot 18.45 uur het
plein op stelten zal zetten. U kunt
tussendoor genieten van de pianist
Peter Zwerver en zanger Frans Halsema. DJ Jeroen Post verzorgt vanaf 19.00 uur het toetje. Om 20.00 uur
gaat iedereen voldaan huiswaarts.
Peter Zwerver zal ook optreden op
het podium bij Café Het Rechthuis.

VINKEVEEN
Ook dit jaar zal de Lions Club Vinkeveen en Waverveen voor een groot
Koninginnedagfeest zorgen op het
terrein van Maria-Oord! Uiteraard
ontbreekt de traditionele braderie
niet met een groot aantal kramen
waarop voor elk wat wils te vinden
zal zijn en er is de vrijmarkt voor kinderen op het terrein van de Jozefschool en aan het Tuinderslaantje.
Daarnaast zal in dezelfde opzet als
vorige jaren een spetterend muziekfeest in de middag georganiseerd
worden. Gezien het grote succes
van vorige jaren, waarbij meer dan
duizend bezoekers zich uitstekend
vermaakten op het plein voor Maria-Oord onder het genot van een
drankje en een hapje, wordt er ook
dit jaar weer gerekend op een groot
aantal bezoekers.
Ook is er dit jaar speciaal gedacht
aan het vermaak voor de kinderen.
Naast een groot springkussen, een
draaimolen en de mogelijkheid om
pony te rijden komt er een spectaculaire survivalbaan te staan waar
de kinderen zich naar hartenlust
kunnen uitleven.
Deze kinderattracties zullen bij de
ingang van de Herenweg te vinden
zijn, zodat de ouders en grootouders
kunnen genieten van het muziekfeest en toch een oogje in het zeil
kunnen houden op hun kinderen.
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hoofdingang van Maria-Oord!
De bekende DJ Dave laat zijn
soundmixcompilaties horen tussen
de optredens door zodat de stemming er goed in zal blijven.

WILNIS

12.00 – 13.00 uur
Shantykoor De Turfschippers
De zo geliefde groep enthousiaste raszangers openen het middagprogramma met hun prachtige zeemansliederen.

08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en
optocht versierde fietsen
voor kinderen t/m 12 jaar

13.30 uur Tony Anderson
Deze zanger, entertainer, componist
en tekstschrijver is een zeer veelzijdige artiest. Hij was betrokken bij
veel succesvolle producties en weet
wat het betekent om in een uitverkocht Ahoy het voorprogramma te
doen van André Hazes. Als zanger
weet hij de sfeer goed te raken. Zijn
Engelstalig repertoire bestaat uit
nummers van o.a: Tom Jones, Engelbert Humperdinck, René Froger,
maar ook met zijn eigen repertoire
en nummers van André Hazes tot
aan Marco Borsato weet hij een gezellig feestje te bouwen.
14.30 uur Bram Koning
Bram Koning is al ruim 30 jaar bezig in de muziekwereld en een zeer
geliefde artiest in onze omgeving en
ver daarbuiten. Als solo artiest staat
hij zowel op het podium van grote
muziekfestivals als op dat van gala’s
en bedrijfsavonden. Bram zal ongetwijfeld weer zorgen voor een fantastisch optreden!
17.00 uur Quincy Smolders
Onze eigen Vinkevener zal het muziekfeest afsluiten met een spetterend optreden!
Door de jaren heen heeft Quincy een flink repertoire mogen opbouwen. Zijn repertoire is dan ook
enorm veelzijdig en bevat voor ieder wat wils. Van Nederlandstalig,
Engelstalig, dance tot soul, disco en
apres-ski, Quincy brengt het allemaal ten gehore.
PROGRAMMA
9.30 – 11.30 uur
Inschrijven voor de fietstocht
Het Oranje Comité organiseert in
samenwerking met de milieuvereniging ‘De Groene Venen’ een fietstocht voor het hele gezin in en om
De Ronde Venen. Inschrijven en
starten bij de hoofdingang van Maria-Oord. Daar is een van de medewerkers van ‘De Groene Venen’
aanwezig, die de leiding heeft over
de tocht. Deelname is gratis.
10.00 – 18.00 uur
Gezellige braderie
georganiseerd door de Lions
Club Vinkeveen en Waverveen
Ook dit jaar weer een groot aantal
kramen op het terrein van MariaOord, te bereiken via de Herenweg,
Kerklaan, het Tuinderslaantje en de
Heulweg, met daarnaast allerlei leuke attracties voor de kinderen zoals een springkussen, een draaimolen, pony rijden en een spectaculaire survivalbaan! Dit jaar wordt er tevens een internationaal tintje gegeven aan de braderie door de deelname van een groot aantal kramen
uit verschillende EU landen met hun
lokale producten.
10.00 – 11.00 uur
Accordeonvereniging
Con Amore geeft haar jaarlijkse
Koninginnedagconcert
Dit jaar wordt het concert gegeven
in Maria-Oord.
12.00 – 19.00 uur Muziekfeest
Een waar muziekspektakel
met optredens van vele
artiesten op het podium bij de

PROGRAMMA
Maandag 30 april

Zodra je de muziek hoort van muziekkorps Triviant, kun je met je versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op
het plein voor het voormalige gemeentehuis waar de officiële opening is. Voor alle fietsers is er na afloop een leuke attentie. Dus maak
je fiets heel mooi en zorg voor een
bonte optocht!
Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf richting Wagenmaker, linksaf
de Veenweg op, rechtsaf de Vossestaart op, rechtsaf de Kamgras
op. Bij het Johannes Hospitium houden we even halt voor een mini aubade dan gaan we rechtsaf de Pieter Joostenlaan op, brug over linksaf
Herenweg naar de Dorpsstraat richting het voormalige gemeentehuis.
09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis zal
de officiële opening van de feestelijkheden in Wilnis worden verricht
door de wethouders van De Ronde
Venen. Onder muzikale begeleiding
van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk het Wilhelmus zingen.
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in
de Dorpsstraat
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer
kindervrijmarkt in de Dorpsstraat.
Ga maar vast je kamer of de zolder
opruimen en neem al je oude spullen mee om te verkopen! Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van har-

te welkom. Op deze markt mogen
alleen kinderen hun spullen verkopen.
10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in de Schakel
Wij nodigen alle 55-plussers uit, onder het genot van een hapje en een
drankje een dansje te wagen in de
Schakel. Het duo ‘Meneer Meneer’
verzorgt een spetterend optreden.
De drankjes worden verzorgd door
Paul Reurings Beheer BV.
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW
Penalty schieten voor personen
vanaf 15 jaar op de bekende CSWkeepers Dennis Prins en Dave Kuylenburg. Ook dit jaar wordt er weer
gestreden om de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gerrit Brouwer verricht
de aftrap en het commentaar wordt
verzorgd door Peter van Leeuwen.
Inschrijven kan vanaf 09.30 uur in
de CSW-kantine. G. Brouwer & Zn.
BV stelt de bekers beschikbaar.
14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen
in het Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar kinderfeest los in het Speelwoud. Dit
jaar wegens succes weer in het
speelwoud, Natuurlijk zijn er ook
gezellige Oudhollandse spelletjes,
maar ook een paar leuke grote attracties o.a. levensgroot tafelvoetbal.
Er is dus weer genoeg te doen voor
alle leeftijden. Natuurlijk is er ook
weer limonade en iets lekkers, mede mogelijk gemaakt door café
‘Stee-Inn’ en de Brandweer Wilnis
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is tijdens de Kinderspelen gezellige muziek en het cateringteam van café
‘Stee-Inn’ aanwezig voor de verzorging van de inwendige mens!
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De Paddestoel 2 en Bob’s Bar
stevenen op periodetitel af
De Ronde Venen - In de A-poule heeft De Paddestoel 2 de afgelopen week goede zaken gedaan door
met 6-3 van directe opponent DIO
te winnen. Bob’s Bar blijft maar met
grote uitslagen winnen en deze keer
was De Merel/Heerenlux 3 met 7-2
een gewillige prooi.
Komende week is de laatste ronde van deze 2e periode en zullen
de teams bekend zijn die de barrage gaan spelen. De barrage wordt
zaterdag a.s. gespeeld in dorpshuis
De Springbok te De Hoef, aanvang
13.00 uur. Maar als DIO 2e periode-kampioen wordt is er een directe finale tussen DIO en de periodekampioen van poule B.
Richard van Kolck bevestigde zijn
goede vorm door in slechts 13 beurten de kortste partij van de week te
spelen. Edwin de Jong (zie foto)was
goed voor de hoogste serie van de
week met 11 caramboles = 33,33%
van zijn te maken punten.
Poule A:
De grote wedstrijd was tussen De
Paddestoel 2 en DIO. De Paddestoel
2 nam een voorschot op de 2e periode-titel door met 6-3 ruim van DIO
te winnen. Paul Schuurman deed al
het mogelijke voor zijn team door
ruim van Jim van Zwieten te winnen
en ook het extra punt te pakken. Pim
de Jager, Robert Daalhuizen en Arjan Bosman zorgden voor de winstpunten van De Paddestoel 2.
De Merel/Heerenlux 1 won nipt met
5-4 van de Springbok 2. John Vrielink was goed op dreef door in 22

beurten van Jan van Veen te winnen. Walter van Kouwen was veel te
sterk voor Gert Hogendoorn.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor
kansloos met 2-7 van Cens 2. Edwin
de Jong en Hans van Rossum hadden elk maar 16 beurten nodig voor
de winst van Cens 2. Gerrit Schuurman redde de eer voor De Kromme Mijdrecht 1. De Kuiper/van Wijk
was kansloos met 2-7 tegen APK
Mijdrecht 1. René Hoogeboom, Henny Versluis en Gerrie Hölzken waren
te sterk voor de Wilnissers. Kees de
Zwart won in een tumultueuze partij van Cor Ultee en haalde de enige
punten voor De Kuiper/van Wijk. De
Vrijheid/Biljartmakers was met 9-0
oppermachtig tegen De Merel/Heerenlux 2. Bert Loogman, Nick van de
Veerdonk, Paul Huzemeijer en Bart
Dirks hadden geen centje medelijden met de Vinkeveners.
Stand:
De Paddestoel 2
DIO
APK Mijdrecht 1

buit binnen voor Cens 1.
APK Mijdrecht 2 won het duel in
de kelder van deze poule met 7-2
van Stieva Aalsmeer. Bobby de
Boer, Hendrik Versluis en Nico Zaal
pakten de volle winst voor APK
Mijdrecht 2. Bernard Enthoven redde de eer voor Stieva Aalsmeer.
Bob’s Bar knalde met 7-2 over
De Merel/Heerenlux 3. Richard
Schreurs, Richard van Kolck en Anne Beeker waren veel te sterk voor
de Vinkeveners. Cor van Wijk pakte de enige punten voor zijn team.
De Merel/Heerenlux 4 kon het
met 3-6 niet bolwerken tegen De
Springbok 2. Jeroen Vis won verrassend
van
libre-kampioen

Kees de Bruijn. Peter Stam, Peter
Maijenburg en Willem Holla namen
de punten mee naar De Hoef.
De Paddestoel 3 had met 2-7
geen schijn van kans tegen APK
Mijdrecht 3. Roy van Lith, Ramon
Alblas en Ron Schoonhoven haalden de punten voor APK Mijdrecht
3. Michel Bak hield de enige punten thuis.
Stand:
Bob’s Bar
APK Mijdrecht 3
De Schans

58 punten
55 punten
52 punten

Voor de ontknoping van deze super spannende competitie verwijzen
wij naar de website van de biljartfederatie van De Ronde Venen. www.
biljartfederatie.nl. Op deze website
worden de lokaliteiten en tijden van
de eventuele barrage en de finale vermeldt. Ook kunnen de teams
weer inschrijven voor de competitie ‘12-’13, de laatste dag is 30 april.

53 punten
50 punten
45 punten

Poule B:
APK Mijdrecht 2 was met 2-7 de
mindere van De Schans. Henk
Doornekamp, Alex Driehuis en Pieter Stokhof waren de winnaars voor
De Schans. Bobby de Boer gooide
tegen John Beets een beetje roet in
het eten.
De Kromme Mijdrecht 2 was met
2-7 niet opgewassen tegen Cens
1. Joop Luthart, Joris van Putten en
Desmond Driehuis haalden de volle

Jeugdwielrenners UWTC op weg
naar plaatsing voor het NK
Regio - De jeugdrenners zijn bezig
met een serie plaatsingswedstrijden
voor het NK. Zondag 15 april waren
zij bij DOK in den Helder. Britt Buijs
bij categorie 1: 7e, Tristan Geleijn bij
categorie 3: 4e, Owen Geleijn bij categorie 4: 3e en Eric Looij 5e en Leon Buijs bij categorie 6: 27e .
Zaterdag 21 april bij Wheelerplanet
in Spaarndam. Britt Buijs 7e, Tristan
Geleijn 4e, Owen Geleijn 2e en Eric

Looij 6e. Na 4 plaatsingswedstrijden staat vooral Owen er goed voor
om zich te plaatsen, maar ook Britt,
Tristan en Eric maken nog veel kans
om door de selectie te komen. De
laatste kans om plaatsingspunten te rijden zijn op 13 mei bij DTS
in Zaandam en op 27 mei op onze
thuisbaan op sportpark Randhoorn.
Zondag 22 april hebben Owen en
Tristan Geleijn de jeugdronde van

de Bult in Leiden gereden. Een
zwaar parcours omdat deze is aangelegd op een oude vuilnisbelt en
dus nogal wat hoogteverschil heeft.
Veel nationale toppers aan de start.
Bij categorie 3 reed Tristan naar een
mooie 11e plaats van de 31 deelnemers. Broer Owen reed in categorie 4 naar de 10e plaats van de 46
deelnemers.
Omloop door het land
van Kleine Hein
Zaterdag 21 april een klassieker
rondom Emmen. Om 10.00 uur was
eerst de start van 160 amateurs.
Henk de Jong kon goed meekomen
met de koplopers. Hij kreeg in de
race een kapot voorwiel, maar kon
na geholpen te zijn door een materiaalwagen, met de nodige inspanning toch weer aansluiting krijgen
met de koplopers. Henk eindigde op
een mooie 14e plaats.
Om 12.45 uur de start van 130 eerstejaars nieuwelingen. Voor Bart de
Veer en Jeroen van Goor hun debuut bij een klassieker. Net als de
amateurs ook een race over 70 km.
Voor de start een heel hectisch gebeuren. Bart kon in de neutralisatie
door het gras mooi naar voren rijden
en ook Jeroen kon goed naar voren
komen. Toen de koers echt begon,
gingen de mannen ook echt los.

Unitas H1 sluit met verve
competitie af
Mijdtrecht - Er stond nog één wedstrijd op het programma in het seizoen dat het eerste team met het
kampioenschap afsluit. De tegenstander was Van Nispen, een voor
Unitas altijd gevreesde tegenstander. Vorig seizoen was het deze tegenstander dat er voor zorgde dat
Unitas de titel misliep. Het team, bestaande uit: Rick en Johan Samson,
Jaap Wille, Ruud Stark, Hans Out,
John van Scheppingen, Ricardo Angulo Vélez en Robert van der Meer,
begonnen relaxed aan de wedstrijd.
Immers, de titel is al binnen. Het
werd een alles behalve saaie wedstrijd. Met goed lopende aanvallen
over en weer. Jan Nispen had een

team opgesteld dat snel en lenig
was, wat voor Unitas een frustratie was. Vooral het vormen van een
goed blok was bij de snelle aanvallen een lastige klus.
Maar het eerste team liet zich niet
zomaar van het veld laten spelen.
Op pure karakter en enthousiasme
werd de set uiteindelijk toch naar
zich toe getrokken (26-24).
Gelijk
De tweede set verliep gelijk aan de
eerste set. Unitas kon geen moment
rusten, omdat het tempo door de tegenpartij erg hoog werd gehouden.
Heren 1 probeerde nog door zelf in

Atlantis 5 gaat voor de winst
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 21
april heeft het door Roebeson gesponsorde vijfde team van Atlantis een prima resultaat geboekt tegen OVVO 9. Voor de wedstrijd werd
door coach Joeri duidelijk gemaakt
dat winnen hier echt tot de mogelijkheden behoorde. De laatste keer
dat Atlantis 5 hier had gespeeld,
was er met een punt verschil verloren. Toch verliep het begin van de

wedstrijd niet helemaal zoals Atlantis gehoopt had. Met slimme balletjes werd het team uit Mijdrecht helemaal weggespeeld. Halverwege
de eerste helft stond de stand dan
ook op een zure 5-0 in het voordeel
van OVVO. Er kwam verandering
in de wedstrijd. Gwenda zette een
goede vang neer waardoor Joeri het
vertrouwen kreeg om te scoren met
een mooi schot: 5-1. Niet veel later

een lager tempo de snelheid er uit
te halen, maar mede door soms lange ralley’s was het echt zweten en
hartverwarmend om te zien in de
voor het publiek koude hal. Was
het team in de eerste set nog in
het voordeel, helaas mede door een
foutieve beslissing op de stand 2323, van de overigens goed fluitende
scheidsrechter, werd de tweede set
verloren (23-25).
Maar het kampioensteam kreeg
hierdoor nog meer drive om het helaas in geringe aantal aanwezigen te laten zien waarom zij dit seizoen de beste zijn. Door beter positiespel werd vooral de smashes
van de hoofdaanvaller van Van Nispen gepareerd en doordat Rick als
hoofdaanvaller in een goede flow
zat werd de set in de laatste fase
makkelijker naar zich toe getrokken
(25-22).
verschalkte Wilma haar tegenstander met een korte kans. Voor rust
wist OVVO nog eenmaal te scoren
en Atlantis ging de rust in met een
achterstand van 6-2.
Na een heerlijk glaasje limonade
ging Atlantis weer het veld op met
de boodschap dat ze in de tweede helft toch alles op alles moesten zetten. In de tweede helft leek
het wel of er een heel ander Atlantis
op het veld stond. De ene actie was
nog mooier dan de andere. Er werd
gescoord door Miranda en Sander.

Atlantis D2 verliest
Mijdrecht - Op zaterdag 21 april
mocht het door HCM gesponsorde Atlantis D2 naar Linschoten om
te spelen tegen LUNO D1. Van de
thuiswedstrijd was bekend dat dit
een zware wedstrijd zou worden,
maar met fel en supergeconcentreerd spel zou Atlantis D 2 het LUNO knap lastig kunnen maken.
In het begin ging het spel gelijk op
en had zowel Atlantis als LUNO
een aantal kansen. Voor de wissel
kreeg de D2 helaas twee doorloopballen tegen en werd er tegen een
2-0 achterstand aangekeken. Na
het wisselen werden er door LUNO
meerdere doorloopballen gescoord,
maar gelukkig scoorde Lieke ook
met een doorloopbal. Met een 6 – 1

achterstand werd de rust in gegaan.
Na een peptalk van de trainsters
Masha en Ciska werd er in de tweede helft feller begonnen. Zowel het
aanvallen als het verdedigen ging
beter. Na een paar kansen over
en weer maakte Dennis een mooi
doelpunt en LUNO ook een. Na het
wisselen van vak nog een afstandschot van LUNO tegen, maar verder
werden de aanvallen van de tegenstander goed afgeweerd.
Zo eindigde de wedstrijd helaas in
een 8 – 2 eindstand. Emma en Anna
werden heel hartelijk bedankt voor
het invallen. Voor de volgende wedstrijd gaat de D2 naar Kamerik om
tegen SDO te spelen.

BMX UWTC goede generale
Regio - UWTC maakt goede start
op weg naar het NK volgende week
in Klazienaveen.
Zondag 22 april is de 2e Top Competitie verreden in Heiloo. UWTC
was goed vertegenwoordigd met 22
rijders in het eerste blok, dit is de
leeftijd van 6 tot 14 jaar. de wedstrijd verliep goed geen valpartijen in de manches. 6 rijders gingen
door naar de ¼ finale: Jochem, Brian, Izar, Bart, Kevin en Arjan . 3 rijders plaatste zich gelijk voor de ½
finale Alec, Ferdi, Joey. één ging gelijk door naar de finale Danny. Jochem werd in de ¼ finale 5e dat
was een plek tekort dus einde wedstrijd.1/2 finale 9 rijders ze reden
een goede wedstrijd maar 6 wisten
de finale te halen .Danny de Jong
werd 1e van achteren dus 8e en hier
mee geplaatst voor het Nk. Brian 1e
dus ook naar het Nk?. Izar die de
hele wedstrijd al goed reed 1-1-1 in
manches 1e ¼ 1 ½ en 5e finale prima gereden hoor. Bart was de pech

vogel, in de finale werd hij van achteren geraakt en viel, spaken stuk
lekkenband en kon niet door rijden dit werd een teleurstellende 8e
plek. Bart volgende week is er weer
een kans. Joey had een prachtige
start maar kon niet langs de andere crossers komen dit leidde tot een
8e plek maar je heb prima gereden.
UWTCers van dit blok die zich geplaatst hebben voor het NK succes.
Om 1uur was het de wedstrijd voor
de ander 10 rijders van de club. Grote afwezige Sven hij was donderdag
gevallen in de training en heeft een
haarscheurtje in zijn bot opgelopen
dus moet rust houden.
Zij deden goed hun best 4 wisten
de ¼ finale te halen Arno, Michel,
Wiljan en Tom. Hiervan ging alleen
Michel door naar de ½ en wist zich
ook te plaatsen voor de finale hier
werd hij 8e. Ook in deze groep zijn
er rijders die zich geplaatst hebben
voor het NK ook jullie succes volgende week.

Bart had topsnelheid van 57 km/u
op de teller staan. Helaas kon hij
deze snelheid nog niet lang genoeg
volhouden en werd hij door de jury uit de koers gehaald. Jeroen kon
goed meekomen in de kopgroep.
Jeroen finishte uiteindelijk iets meer
dan een minuut achter de winnaar
op een 47e plaats. Maar 62 nieuwelingen reden deze klassieker uit, de
overige rijders werden door de jury
uit de koers gehaald.
Nieuwelingen
In de Ronde van Waterland op 22
april in Amsterdam Noord stonden
drie nieuwelingen van UWTC aan
de start; Rick van Wieringen, Koen
de Best en Niels Ruijter.
Door vele uitlooppogingen en een
lastige brug in het parcours was het
een zware race. Halverwege moest
Koen de Best lossen uit het peloton
en kon niet meer aanhaken. Rick
van Wieringen en Niels Ruijter konden zich met een uiterste krachtsinspanning handhaven in het peloton.
De wedstrijd werd gewonnen door
Jouke Schelling (ex-UWTC) uit de
Kwakel nadat hij met nog een renner ontsnapt was uit het peloton.
Niels werd in de sprint fraai 10e en
Rick liet de eindsprint van het peloton aan zich voorbij gaan en eindigde rond de 20e plaats.
Tevreden
Van Nispen, dat naar zeggen achteraf naar Mijdrecht kwam om zeker een set te pakken, was tevreden
over het behaalde resultaat. Mede
door de rust in het team van Unitas
en het goed opbouwende spel was
de vierde set “een makkie”. Van Nispen had het geloof om nog een set
te kunnen pakken laten varen.
Na afloop van deze set, die met 2518 werd gewonnen, werden de spelers van H1 gefeliciteerd met de
overwinning en werd de opmerking
gemaakt dat UNITAS terecht de
kampioen van dit seizoen is.
Wel was deze wedstrijd een voorproefje voor wat er komend seizoen
te wachten staat. Er zal in de komende weken keihard moeten worden getraind om een goede basis te
leggen voor het nieuwe seizoen.
Daar wacht een nieuwe uitdaging:
in de eerste klasse blijven.
Ook OVVO mocht nog een keer het
balletje door de korf gooien. OVVO
begon moe te worden, maar voor
Atlantis was dat niet van invloed.
Gwenda rende zich de benen uit het
lijf en de scores van Atlantis liepen
maar op. Ook Anouk, Wim, Wilma,
Ad, Joeri en Rogier waren trefzeker.
Met een einduitslag van 7-10 was
Atlantis dik tevreden.
Zaterdag 28 april speelt Atlantis 5
thuis tegen Pernix 7. Deze dag is ook
de familiedag bij Atlantis.

Open dag Michiel de Ruyter
Regio - Afgelopen zaterdag heeft
de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter haar jaarlijkse open dag gehouden. Aanvankelijk leek het weer toch wat roet in
het eten te gooien, maar naarmate de dag verstreek liet het zonnetje zich gelukkig steeds meer zien.
Aan het eind van de dag kon er dan
toch een flink aantal bezoekers genoteerd worden.
Meerdere mensen deden hun eerste ervaring op in een roeiboot. Al
snel werd duidelijk dat roeien meer
is dan alleen maar in een boot zitten. Techniek en uithoudingsvermogen spelen ook een belangrijke rol
bij deze sport. Vele enthousiaste gezichten was het resultaat en meerdere proeflessen werden afgesproken.
Aan de andere kant van het vlot
kon men kennismaken met de kanosport. Ook hier werd gretig ge-

bruik van gemaakt. Leuk om te zien
was dat de interesse uitging naar
meerdere kanten van de sport. De
een kwam voor het toeren, de ander
weer voor de wildwatercursus.
In de middag speelde het Nederlands jeugdteam nog een demonstratiewedstrijd kanopolo. Na de
wedstrijd konden een aantal enthousiastelingen zelf nog even proeven aan deze spectaculaire sport.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om zaterdag even langs te
komen maar toch willen kennismaken met een van deze takken van
sport kom dan gerust op zaterdagmorgen even langs bij de vereniging. Als u dat wilt kunt u gelijk een
afspraak maken voor een proefles
of inschrijven voor de nieuwe beginnerscursussen die voor zowel het
roeien als kanoën binnenkort starten. U vindt ons op de AmsteldijkZuid 253 in Uithoorn.
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Clubkampioenen bij
bridgeclub ABC

Argon legt Haarlem
Kennemerland over de knie

Uithoorn - Op donderdag 19 april
was de dag van de waarheid aangebroken. Op deze dag werd bepaald
wie in de verschillende lijnen de periodekampioen is, maar daarnaast
werd bepaald wie er door de resultaten behaald over het gehele seizoen de clubkampioen van het seizoen 2011 / 2012 is. In de A lijn waren er nog meerdere kandidaten die
het periodekampioenschap konden behalen. Van deze kandidaten
bleef de combinatie Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom met een tweede plaats in de daguitslag de laatste ronde overeind. Zij werden door
dit resultaat periodekampioen van
de derde periode. De directe concurrenten hadden wat meer last
van combinaties die beslist nog een
goede score nodig hadden om zich
100 % veilig te voelen en kwamen in
de daguitslag niet bij de eerste vijf.
De daguitslag in de A lijn was als
volgt: Op de eerste plaats het echtpaar Henny en Lucas van der Meer
met een percentage van 60%. Tweede de eerdergenoemde combinatie Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom met 58,83% en derde de combinatie Ada Groenewegen en Roelie
v.d. Voorden met 57,67%.
In de B lijn was het al enige weken

Mijdrecht - In een sportieve wedstrijd heeft Argon overduidelijk revanche genomen op de wedstrijden
in de afgelopen periode. Concurrent
Haarlem Kennemerland was tot op
twee punten genaderd en geloofde
er nog steeds in. Veel publiek en de
duidelijk aanwezige Haarlem aanhang zorgden voor sfeer op de zaterdagmiddag. Argon begon bijzonder goed aan de wedstrijd. Voor rust
werd het 2-0 en de tweede helft liep
de formatie van Jack Honsbeek gemakkelijk uit naar 5-1.
De voorbereiding van de wedstrijd
was ditmaal met een lunch in restaurant Le Virage. Honsbeek: ‘Om
ontspannen naar de wedstrijd toe
te leven’ en mede mogelijk gemaakt
door de supportersvereniging De
Lijnkijkers en SV Argon. Dat werkte duidelijk mee want de zich ‘Super
Muggen’ noemende Haarlem aanhang zag hun elftal zich in het veld
geen moment waarmaken. De start
was dan ook veelbelovend, twee acties van Lesley Groenen zagen er
gevaarlijk uit maar leverde niets op.
Ook na een hoekschop schampten
Groenen en Van Aken de bal en van
een foutje van keeper Breed werd
ook niet geprofiteerd.

na een hoekschop maar hij kopte
naast. De gasten uit Haarlem konden hier maar weinig tegenoverstellen. Een vrije trap van Thierry de Bie
werd ingekopt maar Bas van Moort
greep in.
Na de thee eenzelfde spelbeeld, een
aanvallend Argon en een machteloos Haarlem Kennemerland. Adil
Kamil kwam in het veld voor Remco von Lindheim en even daarvoor
zagen we Lesley Groenen een schot
vanaf rechts lanceren maar via binnenkant paal uit het doel stuiteren.

Gered
Ook Rik Schalkwijk profiteerde niet
na een voorzet van Tichelaar. Na
aangeven van Christiaan Winkel
werd Groenen weer eens in stelling gebracht, ditmaal redde keeper Breed met de voet. Maar halverwege de eerste helft was het binnen
de minuut 2-0 voor Argon. Eerst was
er Stefan Tichelaar die op het mid-

gon met als gevold een intikkertje
van Rudy Nicola 4-1. De wedstrijd
leek gespeeld maar nadat Bart Klein
namens Haarlem naast had gekopt
en Groenen de bal voorlangs het
doel had geschoven was het René
Legters die na een uitbraak op links
de bal netjes op Vincent van Hellemond plaatste en die liet doelman
Breed opnieuw kansloos 5-1.

denveld de bal met de borst opving,
even laten stuiteren en vervolgens
uithalen. Keeper Breed was duidelijk verrast 1-0. Een leuke aanval
daarna waar Alan Doorson goed afgaf op Vincent van Hellemondt werd
goed ingeschoten 2-0. Nathan van
Aken kreeg nog een mogelijkheid

Een dik verdiende overwinning voor
Argon dat ‘concurrent’ NFC na een
nederlaag zag afhaken.

duidelijk wie er als periodekampioen gekroond zou gaan worden. Dat
is het echtpaar Coby en Joop Buskermolen. Zij konden het de laatste
competitiedag wat rustig aan doen
en door op de vierde plaats te eindigen kwam hun 1e plaats in het periodekampioenschap niet meer in
gevaar. Corry Olijhoek en Nelly de
Ruiter hadden nog wel aspiraties
om de eerste plaats over te nemen.
Ze eindigde vandaag op de eerste
plaats met een scoringspercentage
van niet minder dan 68,75 %. Tweede werden Riet Bezuyen en Wim Egberts met 60,42% en derde werd het
paar Corry Boomsma en Bibet Koch
met 56,67%. Door de hoge score van paar nummer één kwam het
paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter toch nog dicht in de buurt van de
uiteindelijke periodekampioenen.
Algeheel clubkampioen over het
seizoen 2011/2012 is geworden
het paar Greet van Diemen en Roel
Knaap. Deze combinatie is over het
gehele seizoen de meest constante
gebleken en hierdoor terecht winnaar van de “Jaap Zwetsloot” wisselbokaal.
Volgende week zullen de trofeeën
aan de prijswinnaars worden uitgereikt. Nu alvast: Van harte proficiat.

Aanstaande zaterdag 28 april

Sportieve familiedag bij
Korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Zaterdag 28 april aanstaande belooft een mooie voorjaarsdag te gaan worden voor iedereen die gezelligheid en sportiviteit graag combineert. Korfbalvereniging Atlantis zal namelijk op deze dag haar jaarlijkse familiedag organiseren. Met elf thuiswedstrijden
op het programma belooft het niet
alleen een gezellige, maar ook zeer
drukke dag te worden bij korfbalvereniging Atlantis. Naast de wedstrijden van veel van de teams (jeugd,
junioren en senioren) is er ook de
zogenoemde “Welpendag”. Deze
welpendag is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. De kinderen zijn van harte welkom om tussen 10.00 uur en 11.30 uur bij Atlantis spelenderwijs de eerste beginselen van het korfbalspel te leren.
Met het organiseren van deze familiedag wil korfbalvereniging Atlantis haar slogan “Korfbalvereniging Atlantis - Meer dan korfbal
alleen” kracht bijzetten door te laten zien dat sportiviteit en gezellig-

heid bij hen heel goed hand in hand
gaan. Naast de verschillende korfbalwedstrijden die zullen worden
gespeeld worden er diverse andere activiteiten of acties georganiseerd rondom de velden. Een van
de acties is die van de zomerkampcommissie. Zij hebben bedacht om
een aantal ludieke activiteiten te
doen om wat extra budget binnen
te brengen voor het kamp. Rond de
middag zal er een Rad van Fortuin
worden georganiseerd met diverse
mooie prijzen die door plaatselijke
winkeliers/sponsoren beschikbaar
zijn gesteld.
Kortom, dit wordt een dag om een
kijkje te komen nemen bij korfbalvereniging Atlantis om zelf te zien
wat korfbal zo’n leuke sport maakt,
mee te doen met eventuele activiteiten en wellicht naar huis te gaan
met een prachtige prijs! Atlantis hoopt u de 28e massaal te mogen begroeten op het terrein aan de
Hoofdweg in Mijdrecht.

Certificaat voor Roxy
Beer van Hertha MC1
Vinkeveen - Op zaterdag 21 april
2012 ontving Roxy Beer, uit handen
van haar coaches Danny & Jeroen,
een certificaat waarin werd aangegeven dat; Roxy het eerste en enige meisje ooit, van S.V. Hertha, die
heeft gescoord op het grondgebied van de United Kingdom. Roxy
maakte deze goal op 07 april 2012
te Kingston in GB bij een wedstrijd
van Hertha MC1 tegen Girls Under
18 van Kingstonians Youth. Het certificaat heeft een mooi plaatsje gekregen in de kantine van Hertha.
Het meisjesvoetbal bij Hertha zit
goed in de lift, in het nieuwe seizoen 2012/2013 gaat een Dames 1
team van Hertha aan de competitie
deelnemen, verder is er veel groei
van meisjes in de E’tjes en de F’jes.
Hertha is altijd op zoek naar voetbalsters, dus ben je tussen de 6 en
66 jaar en zit je thuis of bij een andere club op de bank en wil je voetballen bij de gezelligste voetbalclub
van De Ronde Venen, kom gewoon
eens kijken! In de maand mei, een
drukke voetbalmaand voor Hertha,
worden er op de woensdagmiddag
vanaf 17.30 uur voetbalclinics van
een uur gegeven in het kader van
Hart voor Sport. Dit is voor meisjes
van basisscholen uit de groepen 5
t/m 8. Op 09 mei 2012, vanaf 20.00
uur wordt een informatieavond ge-

houden voor het Dames 1 voetbalteam, meisjes/dames vanaf 18 jaar.
Onder het genot van een hapje en
drankje wordt er informatie vertrekt over dit nieuwe team van Hertha. Verder in mei; het Turftrappers
toernooi en het Internationaal toernooi, met teams uit diverse landen.
Samen met CSW wordt in de maand
mei ook nog het Jasmin Peters voetbaltoernooi georganiseerd. Je leest
het; S.V. Hertha een club in beweging, waar altijd wat te beleven valt.

Wilnis - Voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen vertrokken de dames van Veenland Wilnis
met slechts 5 speelsters naar IJmuiden voor de wedstrijd tegen het als
derde geplaatste Smashing Velsen.
Veel hoop en kans om de competitie winnend af te sluiten was er dus
niet voor de dames. De 1e set begon dan ook moeizaam en Veenland keek snel tegen een achterstand aan. Maar toen het team gewend raakte aan een vrouw minder
en ieder zijn positie gevonden had,
ging het beter. De achterstand slonk
en Veenland soms maakte het Velsen soms nog lastig. Toch ging deze
set met 10 punten voor naar Smashing Velsen.
De tweede set begon Veenland met
een 6-0 achterstand en coach Ruimerman gebruikte een time-out.
De Wilnisse dames hervonden zich
daarna en begonnen aan een inhaalrace. De pass lag goed en er
werd gescoord uit eigen aanvallen.
Bij 18-14 vond de coach van Velsen het nodig om in de grijpen. Met

25- 18 ging de set daarna toch naar
Smashing Velsen.
In de derde set nam Veenland van
meet af aan het initiatief en Smashing Velsen bleef tegen een kleine
achterstand aankijken. Door hard
werken wisten de dames de aanvallen van Smash te pareren. Verrassend wonnen de 5 dames de set
met 23-25. De blijschap was groot.
In de vierde set wist Smashing velsen het Veenland weer moeilijk te
maken door prikballen te plaatsen
op de extra open plek die Veenland
had. Maar de Wilnisse dames bleken taai en kwamen toch ook in de
4e set weer terug. Niet genoeg om
de set te pakken, maar met een 3-1
uitslag was Veenland tevreden. Volgens trainer/coach Cees Ruimerman speelde zijn team een van de
beste wedstrijden van dit seizoen.
Daarbij zorgde het ene punt dat behaald werd er ervoor dat het team
net nog een plaatsje steeg op de
ranglijst, van de 10de naar de 9e
plaats. Toch nog een positieve afsluiting van het seizoen dus.

FC Almere D1 maatje te
groot voor Hertha
Vinkeveen - Zaterdag jl. de wedstrijd tegen FC Almere, een ploeg
die in nog geen enkele competitiewedstijd punten heeft verloren en
alles wint. Deze ploeg hoort eigenlijk minimaal in de hoofdklasse te
spelen want in deze 2de klasse hebben ze helemaal niets te zoeken. De
thuiswedstrijd werd met 0-10 verloren dus het moest vandaag wel beter. Vandaag zonder Jeroen, Ferdi,
Sten en Gino maar met de toppers
Levi, Jesley en Max. Om 10.15uur
trapte we af op het hoofdveld van
FC Almere, al snel kwamen we onder druk te staan en binnen 5 minuten stond het al 1-0, oei denk je dan
als trainer het zal toch niet weer!!!
Daarna kregen we wel iets meer
grip op de wedstrijd, af en toe kwamen we er nog eens uit maar dat
maar echte grote kansen kregen we
niet. Almere was duidelijk de betere
ploeg en kreeg ook kansen om de

score uit de bouwen maar het bleef
lang 1-0. 1 minuut voor rust lieten
we ons toch nog verassen door Almere en uit een corner maakte ze
de 2-0. Dus ruststand was 2-0. Na
de rust begon FC Almere furieus
aan de wedstrijd en binnen 5 minuten stond het al 4-0, daarna pakte
we het weer een beetje op en kregen enkele kleine kansen, de laatste
5 minuten scoorde Almere er nog
2 en dus verloren we verdiend met
6-0. FC Almere wordt dus kampioen dat kan niet anders. Deze Jammer dat zo’n ploeg niet hoger speelt
want voor de spelers zouden ze zich
veel beter ontwikkelen en daar gaat
het toch allemaal om.
Van de week weer selectietrainingen en zelf trainen en volgende
week eindelijk een thuiswedstrijd
en dan staat Victoria tegen over ons.
Levi, Max en Jesley bedankt voor
het invallen, super gedaan!!

Kanopolo De Ronde
Venen gaat internationaal

Prijswinnaars loterij Café
Stee-Inn bekend

Wilnis - Aan het begin van het
sportjaar 2011/2012 heeft Café
Stee-Inn voor haar vaste klanten
een koffie-strippenkaart geïntroduceerd.
Bij aanschaf van zo’n “strippenkaart”, kon je meedoen aan een loterij, waarbij de 1e en 2e prijs een
boottocht voor 15 personen zou zijn.
Op donderdag 12 april jl. heeft de
trekking plaatsgevonden en hierbij
hebben de volgende mensen een

Veenland dames verrassen
Smashing Velsen 3

boottocht gewonnen: de heer Piet
van Zijtveld van de Spel- en Sportgroep van Joke van Diemen en mevrouw Will Berkelaar van de Spelen Sport-groep van Jos Kooijman.
De Poedelprijs, zijnde: een strippenkaart voor 10 gratis kopjes koffie, is
gewonnen door mevrouw Paula den
Hartog uit de Spel- en Sportgroep
van Anneke Lambregts.
Ron en Brigitte van Café Stee-Inn
feliciteren alle winnaars!!

Vinkeveen -Het A-team van de kanoclub heeft afgelopen weekend
goed gepresteerd in het internationale toernoei in Helmond. Het HIT
staat bekend om zijn grootte verscheidenheid aan teams die uit Eurpoa komen. Zo waren er teams uit:
Belgie; Duitsland; Denemarken; Polen en Nederland. Er werd gestreden in de hoofdklasse; 1e klassen
en de 2e klasse door in totaal 60
teams.
Het eerste team van KVDRV is in de
middenmoot geëindigd. Op de 12e
plaats van de 20 deelnemers in de
tweede klasse. Zaterdag werden er
twee wedstrijden verloren en twee
gewonnen. Vooral het verlies van

Ongrijpbaar
De vanmiddag bij vlagen ongrijpbare Groenen zag zijn harde werken
na een uur beloond, na een actie
op links stuitte hij eerst op doelman
Breed maar in de rebound schoof hij
de bal alsnog langs de sluitpost 3-0.
Argon kon vrijuit voetballen en had
wat geluk toen een vrije trap van
Stefan Tichelaar via de kluts vlak
voor doel via Van Hellemondt achter
de doellijn kwam 4-0. Met de verse
krachten, Rudi Zaal en René Legters
voor Doorson en Tichelaar ging Argon de slotfase in. Haarlem Kennemerland redde de eer door te profiteren van balverlies achterin bij Ar-

Vijf punten voorsprong met nog
twee wedstrijden, te beginnen op 5
mei naar FC VVC in Nieuw Vennep
en een week later thuis tegen SCW.

het duitse vrouwenteam was een
nieuwe ervaring. De dames waren
fysiek niet super sterk, maar speelde heel slim en maakte gebruik van
de gaten in de verdediging waardoor de spelers recht voor het doel
scoringskansen kregen.
Op zondag werd er nog één partij
gewonnen, namelijk tegen Odyseus
uit Alkmaar. Het team bevindt zich
in een opbouwfase en speelt dit jaar
voor het eerst in de tweede klasse.
Het werd tijdens het toernooi gecoachd door Martin Oving voormalige coach van het nederlands damesteam. Hij heeft vooral tachtische
aanwijzigingen gegeven.

Veenland volleybal zoekt
competitiespelers
Wilnis - Voor het seizoen 20122013 hebben zowel het dames- als
de heren teams van Veenland nog
enige competitiespelers nodig. De
teams spelen 3e klasse Regio west
van de Nevobo. Wie interesse heeft,
is van harte uitgenodigd een keer
de sfeer te proeven op de trainingsavond. Dat is elke donderdag van
20.30 tot 22.00 uur in Willisstee Wil-

nis. Tot aan de zomervakantie (1 juli) gaan de trainingen/partijtje spelen door. Op 10, 24 en 31 mei wordt
er een 2 tegen 2 toernooi gespeeld,
maar ook op deze avonden kun je
gewoon even komen kijken en mogelijk zelfs meespelen. Wie komt
onze teams versterken? Meer informatie kun je vinden op de website
www.volleybal@veenland.nl
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Spannende
Om 15.00 begon een zeer spannende wedstrijd van het H2 team tegen Archipel uit Culemborg. Wie de
wedstrijd namelijk won, werd kampioen in deze klasse en beide teams
waren daarom erg fanatiek. In eerste instantie leek het H2 team de
overwinning makkelijk binnen te
halen met 20 punten voorsprong
maar in het laatste kwart werd het
toch erg spannend. Gelukkig won
Argon H2 met 65-51 en werden ze
kampioen! Tegelijkertijd speelde het
team J16-1 tegen Red Stars en de
jongens verloren deze wedstrijd nipt
met 44-47.

Feestelijk weekend voor
Argon Basketbal
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was een feestelijke dag voor Argon Basketball. Aangezien 10 van
de 12 teams thuis speelden, waren
de wedstrijden voor deze gelegenheid in sporthal de Phoenix. De hele dag door waren er wedstrijden te
zien en het publiek kon telkens twee
wedstrijden tegelijk zijn. De teams
U12 en M16 openden deze dag om
10.00 uur. In een zeer spannende
wedstrijd tegen BC Shooters waarbij de stand op en af ging, eindigde de wedstrijd van het kampioens-

team U12 in een gelijk spel onder
leiding van Robin van de Bent. Het
team M16 kon redelijk stand houden tegen de kampioen SVO Basketball maar verloor uiteindelijk met
32-57. Marjolein Lambregts was in
deze wedstrijd topscoorder.
De tegenstander van het team U162 kwam helaas niet opdagen en
daarom konden de jongens met
hun coach Marcel Schenk even lekker ballen tegen elkaar. Super om
te zien dat ook jongens uit ande-

re teams even meespeelden. Het
andere kampioensteam J14-2 won
gemakkelijk met 51-45 tegen de
Dunckers en het enige meisje in dit
team Jessi van Wijngaarden scoorde hier maar liefst 4 keer. Ook de
kampioenen van het team J18 wonnen gemakkelijk met 84-61 tegen
de Woodpeckers. In deze laatste
wedstrijd maakte Koen de Koning
de meeste punten. Helaas verloor
het team J14-1 met 61-70 van het
team Bourgondie uit Wijk bij Duurstede.

De kampioenen van vorig jaar zorgde voor een zeer spannende wedstrijd tegen New Stars uit Nieuwegein. Gelukkig won het team H22
deze keer weer met 65-61. Jammer
genoeg werd de wedstrijd op het
andere veld door Dames 2 verloren
met 29-39 tegen Quick Runners.
Gedurende de hele dag verkochten
de jongens Geert Jan Dierickx, Bob
Sneijder, Joey Sluijs en Luke Kuijlenburg lootjes aan het publiek en
de spelers en was de trekking om
18.00 uur.

Vinkeveen - Op zaterdagmiddag 21
april trad de voltallige 10 aan in de
Wibauthal in Amsterdam tegen Armixtos D2 (6e). Minimaal een 3-1
winst zou D2 (10e) moeten spelen
om de nr 9 voorbij te komen en nacompetitie (P/D) te ontlopen. De
Amsterdamse ploeg was de eerste
tegenstander geweest voor D2 dat
na 2 seizoenen weer terug was in de
eerste klasse en met een zeer spannend duel en 2-3 winst voor de Amsterdammers beloofde het een mooi
vurig seizoen te worden. De eerste set ging los en de strijd ging los.
Beide teams gaven pittig partij, Armixtos was qua lengte wel in het
voordeel, zeker op het midden, en
maakte daardoor aanvallend en ook
blokkerend punten. Vlot stuurde de
Vinkeveense ploeg bij door ruimer
op te gooien en via de flanken de
hoeken rechtdoor te bestoken. Ondanks opgaande lijn, time-outs en
wissel, te kort punten om de set te
pakken: 19-25.

In het zonnetje
Aansluitend was de huldiging van
de kampioenen en mochten de
team U12, J14-2, J18, H2 en H22
taart eten van onze sponsor HEMA.
Onze wedstrijdsecretaris Pien Fransen werd voor al haar vrijwilligerswerk nog even in het zonnetje gezet. Deze sfeervolle dag werd afgesloten met de wedstrijd van het H1
team tegen Crackerjacks die overtuigend wonnen met 78-38 en het
Dames1 team. In deze wedstrijd tegen Quick Runners speelden Mirjam Kop en Tineke Mijts hun afscheidswedstrijd, die zeer nipt verloren werd met 43-46. Kortom deze
Argon Basketballdag in de Phoenix
was zeer geslaagd!

Geconcentreerd
Geconcentreerd werd set 2 gestart,
duidelijk was waar de kansen lagen.
Een aardige Amsterdamse service
reeks zette de Vinkeveense ploeg
echter op achterstand en buitenaanvaller Annemarieke Wijnands
werd in stelling gebracht. Een timeout op 11-7 achter maakte ook weer
een punt en zo kropen de Vinkeveense dames terug. Punt voor
punt. Debbie van der Hoorn kwam
in de ploeg op 16-12 om de middendame te belagen en daar werd op
16-15 een eerste time-out door Armixtos gevraagd, dat duidelijk grip
begon te verliezen. Mooie motivatie voor de Atalanters. De strijd was
aan en mooie spetters van Annema-

schot. Beide teams creëerden voor
rust nog een aantal goede kansen,
maar de stand bleef 3-2. Stienstra
onderscheidde zich door enkele goede ingrepen. Jacob Veerhuis
kreeg een groene kaart voor commentaar. In de tweede helft overkwam dat Thom Fokker ook.
Koen Meijer viel al in de eerste helft
uit met een handblessure.

Strafcorners doen HVM de das om
Mijdrecht - Vier tegendoelpunten
uit strafcorners legden zondag de
basis voor een geflatteerde 6-3 nederlaag van HVM tegen Purmerend.
Die strafcorners werden met gulle
hand uitgereikt aan de thuisploeg
door de arbitrage. Purmerend kreeg
er acht, waaruit vier keer werd gescoord. Mijdrecht kreeg slechts
twee strafcorners te nemen, die

beide werden verzilverd door Tom
Günther.
Al in de tweede minuut nam Purmerend een voorsprong, uit een lange
corner die achter de hele Mijdrechtse verdediging langs ging en in de
verre hoek werd binnengetikt. HVM
kwam terug, met twee kansen voor
Günther, die in de achtste minuut
de gelijkmaker scoorde. Vier mi-

nuten later bracht hij HVM uit een
strafcorner op voorsprong, die vier
minuten stand hield. Toen trok Purmerend, uit hun tweede strafcorner, de stand weer gelijk. In de 18e
minuut bestrafte de scheidsrechter
een overtreding door Christian Kievits, 20 meter van het doel, met een
strafcorner. Daaruit werd keeper
Stienstra gepasseerd met een laag

D2 komt net te kort in
laatste partij

In het eerste deel van de tweede
helft waren de Noord-Hollanders
sterker. Een strafcorner in de 2e minuut, en een veldgoal vijf minuten
later brachten Purmerend op een
5-2 voorsprong. Een tegengoal van
Tom Günther werd afgekeurd vanwege een Purmerendse overtreding,
het voordeel voor HVM werd weggewuifd. De vrije slag leverde geen
doelpunt op.
In het laatste kwartier ging de wedstrijd weer gelijk op. Beide teams
wisten een strafcorner te benutten, eerst Purmerend uit hun achtste strafcorner, daarna was het weer
Tom Günther die scoorde. Over de
hele wedstrijd genomen, was Purmerend de sterkste ploeg. De uitslag geeft echter geen goed beeld
van het krachtsverschil.

rieke op de buitenkant maakten dat
het geloof sterk groeide. Opnieuw
een tegen time-out op 19-20 achter deed de groengele opstoomtrein
niet meer stoppen en met 21-25 was
de setwinst een happy feit.
Euforie
De euforie aan groengele kant werd
enkel maar uitgebouwd, alles lukte,
de gekste ballen werd van de vloer
gehaald, er werd hard gewerkt, en
lange midden blokkeerder of niet,
Debbie en Annike jasten de bal lekker tegen de vloer aan en ook blokkerend stonden de thuisdames verrast te kijken. Er werd aanvallend
goed afgewisseld, korte of slim geplaatste ballen en vervolgens weer
een lekkere mep het achterveld in,
Ar-mix-tos wist niet hoe ze het had.
Het Vinkeveense team steeg tot
grote hoogte, echt geweldig: 15-25
winst! 2-1 voor.. Set 4 ging voort, opnieuw van meet af aan beginnen. De
punten gingen gelijk op. Armixtos
zette een schrappie bij en op 12-10
achter volgde een Atalante time-out
om een service reeks te doorbreken.
Dat lukte aanvankelijk maar hier
en daar werden wat meer groengele foutjes gemaakt, de grenzeloze energie, geluk en inzet van set
3 leek ietwat te tanen. Beide teams
bleven aan elkaar gewaagd tot in de
20. Nu was het er op of eronder en
helaas werden door wat eigen foutjes puntjes gemist: 25-22 nipt verlies. En dus zeker P/D.. Ondanks
de dikke teleurstelling werd ook de
vijfde set hard geknokt en wederom
nipt met 15-12 verloren. Donderdag
26 april spelen de dames twee P/D
wedstrijden in Haarlem, de winnaar
verdient een plek in de eerste klasse.

Acrogym halve finale
Mijdrecht - Afgelopen weekend
stond in het teken van de halve finale Acrogym voor de acrogymnasten van GVM’79. De teams in het E
tm C-niveau mochten in Oss hun
oefening(en) laten zien. Op 1 team
na hadden alle teams zich voor deze halve finale weten te plaatsen,
wat opzich al een hele prestatie is!
Tijdens de halve finale kunnen de
teams zich plaatsen voor de landelijke Finale (NK). Op zaterdag was
het de beurt aan de C-paren. Zij
moesten allen twee oefeningen laten zien, waarvan 1 met tempo elementen en 1 met balanselementen.
Bij Joella en Naomi lukte de salto in
de tempo-oefening erg goed, maar
helaas wat slordigheidjes in de overige elementen. In balans ging het
helemaal mis met een val op de
partner. Handstand stond daarentegen wel het meest strak van iedereen. Met een totaal van 44,8 pnt
was de score erg laag en kwamen
de dames op de 21ste plek. Ruben
en Claudia hadden ook niet veel ge-

en pupil niveau hun kunsten laten
zien. ’ s Morgens waren het Jill en
Fleur die een goede oefening lieten
zien, maar volgens de jury een element verkeerd uitvoerden. Ze behaalden uiteindelijk 21,6pnt. Rink
en Emma deden het beter, maar
hadden ook goede concurentie. Een
mooie oefening op muziek van “the
A-team” bracht hen naar een eerste plek!! In de middag had GVM’79
nog 4 teams in de strijd. De elementen werden over het algemeen goed
uitgevoerd. Maar de andere teams
waren een stuk strakker in de choreografie.

luk, in de balansoefening maakten
ze een grote fout in de handstand.
Bij de tempo-oefening revancheerden zij zich goed, maar mocht helaas niet meer baten. Met 46,450pnt
werden zij toch nog 3e, maar te weinig punten om door te stromen naar
de finale. Frederike en Kelly lieten
twee super mooie oefeningen zien.
Bij dit team is goed te zien dat zij
al jaren ervaring hebben en een oefening prachtig kunnen uitvoeren.
De hoekhandstand werd een beetje te kort uitgevoerd, wat de dames een podiumplek scheelde. Met
51,050pnt werden ze 5e en dit was
ruim voldoende om zich te plaatsen
voor het NK.

hadden wat pech, door een blessure
aan de pink, maar de dames lieten
toch een prachtige oefening zien, de
8ste plek was voor hen.

Lorena en Dana lieten een mooie
salto zien en scoorden goed op
de artisticiteit. Met 24,65pnt kwamen ze op de 5e plek, ook voldoende om zich te plaatsen voor het NK.
Mart en Stephan hadden een zware dobber aan hun enige concurrenten, maar 24,2 pnt was goed genoeg
voor de tweede plek en een plaats
op het NK. Priscilla, Pibbe en Chanel

Henk Doornekamp driebandenkoning
toernooi D.I.O./De Merel 2012
Vinkeveen - Afgelopen weekend
werd in cafe de Merel te Vinkeveen
de strijdt aangegaan wie er als winnaar van het Regionaal driebanden
toernooi (64 deelnemers ! )van biljartclub D.I.O. van de tafel met het
groene laken met de meeste punten
en de hoofdprijs , een kleuren televisie, naar huis zal gaan.
Na de zaterdag stonden 4 man aan
de leiding nl. Hans van Ekris,Henk
Doornekamp,Harry Koperberg en
Eduard van Heuven 6 punten uit 4
wedstrijden en Gijs Rijneveld met 4
punten uit 4 wedstrijden, gevolgd
doorPaul Schuurman en Rob Gels
op 3 punten,Bert van Walraven had
na de zaterdag 2 punten. Dus nog
van alles mogelijk op de zondag. Na

de laatste wedstrijd was de stand
alsvolgd. De laatste plaats was voor
Bert van Walraven met 2 punten alles mislukte deze dagen bij Bert ,
7de werd Rob Gels met 4 punten,en
met 6 punten Gijs Rijneveld 6e en
niet goed gespeeld,Paul Schuurman
5de met 7 punten die dus niet in de
gewenste vorm was om de titel te
pakken , vierde met 9 punten werd
Hans van Ekris die de laatste wedstrijd moest winnen om kampioen
te worden maar verloor verrassend
van Rob Gels, als prima derde Harry
Koperberg met 9 punten als tweede eindigde de kampioen van verleden jaar met ook 9 punten die zijn
inhaal race te laat inzette om Henk
Doornekamp van de eerste plaats af

Argon kan niet verrassen
Mijdrecht - De kampioen van de
Topklasse van dit seizoen is bekend,
nadat Achilles ’29 een duidelijke zege op Argon heeft weten te behalen.
Waar vorig seizoen nog een feestje
werd uitgesteld door de Mijdrechtse ploeg, was het deze keer na een
helft al bekeken.
De thuisploeg startte overtuigend,
maar kreeg na 10 minuten spelen
toch een tik te verwerken, toen Patrick Lokken bij de eerste gevaarlijke aanval van Argon succes had
na een voorzet van Joshua Patrick
en een overstapje van Samir Jebbar. Doelman Ditewig had geen verweer, 0-1. Maar het al tijden sterk

acterende Achilles ’29 reageerde
snel, want vijf minuten later was het
Paau, die de gelijkmaker aan liet tekenen en de eerste hoekschop van
de thuisploeg leverde na 18 minuten zelfs de voorsprong op, toen
de doorgekopte bal door Hol bij de
tweede paal werd binnen getikt, 2-1.
Hierna was er een fase, waarin het
spel wat meer gelijk op ging en dat
leverde zelfs de mogelijkheid tot
de gelijkmaker op, maar zowel Patrick Lokken als Joshua Patrick konden ne een half uur spelen niet profiteren van matig verdedigen bij de
thuisploeg. In de laatste minuten
voor rust werd de wedstrijd eigenlijk

te houden Henk dus met 10 punten
de beste.
Al met al was Henk dus de allerbeste van het toernooi van Biljartclub D.I.O. van het jaar 2012 ,
slechts twee partijen verloren en
over het hele toernooi een moyenne gespeeld te hebben van 0,448.
Henk had ook de kortste partij in
het toernooi nl 9 caramboles in 11
beurten en de hoogste serie maakte Rob Gels nl. 5. De prijzen waren dit jaar weer grandioos , dankzij de sponsoring van Auto bedrijf
Fiat Kooyman te Vinkeveen .Na een
woord van dank aan iedereen die
een steentje aan dit toernooi heeft
bijgedragen werden de prijzen uit-

gereikt door de secretaris van biljartclub D.I.O.Herman Turkenburg .
Zonder sponsors is het toch lastig
een dergelijk groot toernooi te organiseren, onze hartelijke dank daarvoor. D.I.O. en cafe de Merel kunnen terug kijken op een prima georganiseerd toernooi. Herman Turkenburg ,Bert Dijkshoorn en Gijs
v.d.Neut van D.I.O. waren de grote
organisatoren achter dit gebeuren ,
dit is aan hen wel toevertrouwd. en
een goede motivatie om in 2013 opnieuw het toernooi te organiseren.
Belangstelling voor biljarten dames
en heren op de dinsdag of donderdag avond.? neem kontakt op met
Cafe de Merel Arkenpark MUR no
43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.

al beslist, want eerst scoorde Hendriks na een soepele aanval over de
rechtervleugel, terwijl in de toegevoegde tijd van Straaten kon profiteren, toen doelman Maxime Singels een voorzet van de linkerkant
niet goed wist te verwerken, zodat
de thee met een 4-1 tussenstand
werd genuttigd.
In het eerste kwartier na rust eigenlijk meer van hetzelfde, waarbij
Achilles ’29 via treffers door Rijnbeek en Scholten profiteerde van
niet al te sterk verdedigend optreden. Patrick Lokken bracht nog binnen het uur via een doeltreffende
kopbal op een voorzet van Dennis
Filippo de stand op 6-2 en met een
beetje geluk had zijn inzet na een
pass van Erik Mulder in minuut 70

net binnen de paal terecht gekomen in plaats van er juist naast. Het
zou uitsluitend een treffer voor de
statistiek zijn geweest, want Achilles ’29 speelde de resterende tijd uit
met het vooruitzicht van een kampioensfeest, dat dan ook los barstte bij het laatste signaal van de
scheidsrechter.
Voor Argon rest er door de overige
uitslagen nog hoop, maar met maar
twee wedstrijden op het programma
is het draadje wel uiterst dun. Mogelijk kan in de laatste wedstrijden
tegen uitgespeelde teams toch nog
voor een verrassing gezorgd worden, de eerste is op 6 mei uit bij JVC
Cuijk, een team waar in de thuiswedstrijd met duidelijke cijfers van
werd gewonnen.

Kunsten
Zondag mochten de teams op E, D

Hard trainen
Manuela en Kim hadden zeer veel
en zeer zware concurrentie, door
een val met de tossup was de 21ste
plek voor hen. De teams die zijn
doorgestroomd naar het NK, gaan
nog zeer hard trainen om ook hier
weer een goede prestatie neer te
zetten. De andere teams gaan ook
niet stil zitten en zullen naast het
Straattheaterfestival ook nog deelnemen aan een Open wedstrijd. Ook
zal een deel van de groep meedoen
met de “Kies voor Hart en Sport”lessen. Al met al dus genoeg om
voor te trainen!

