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KORT NIEUWS:

Inbreker vlucht
Wilnis - Op de Burgemeester 
Fernhoutlaan is donderdag 18 
april ingebroken. De inbreker 
vluchtte weg toen de dochter 
des huizes thuis kwam. 
Omstreeks 13.45 uur ontdek-
te een vrouw, die net thuis was 
gekomen, dat er iemand binnen 
was geweest. Hij had zich via 
het dak toegang verschaft. Een 
raam was vernield. De verdach-
te vluchtte weg in de richting 
van de C1000. Ze zag dat het 
een man was van ca 1.80-1.85 
m. lang, hij had een Oost-Euro-
pees uiterlijk, was ongeveer 30 
jaar oud, had kort zwart haar en 
droeg een zwart leren jack en 
een blauwe spijkerbroek. Bent u 
getuige geweest van de inbraak 
of weet u mogelijk om wie het 
gaat? Belt u dan met de politie 
in Mijdrecht, via tel: 0900-8844.

‘Vrijheid 
spreek je af !’

Lees in de provincie

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

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

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

BIG L AALSMEER | JOIN fAShION | WWW.BIGL.NL
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Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

GEMEENTELIJKE 
bEKENdMaKINGEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

In verband met KonIngInnedag:
verslagen en advertentie

eerder aanleveren
Om te voorkomen dat advertenties en/of 

nieuws volgende week niet in de krant 
geplaatst worden: in verband met 30 april

(op dinsdag) wordt onze krant een dag
eerder gemaakt. Al het redactienieuws

en de foto's voor editie 2 en 3 aanleveren
vóór maandagochtend 11.00 uur

Advertentie kan
tot (uiterlijk)

maandagmiddag
13.00 uur

nIeuws en foto’s naar:
redactiemijdrecht@

meerbode.nl
advertenties naar:

verkoopmijdrecht@
meerbode.nl

De krant verschijnt
gewoon op woensdag

Mijdrecht - De fractie van het CDA 
heeft het college afgelopen week 
vragen gesteld over de Stationslo-
catie in Mijdrecht. Zij stellen in hun 
brief: “De stationslocatie is een ge-
zichtsbepalende locatie in Mijdrecht. 
Dit terrein ligt al vele jaren braak en 
het wordt – naar de mening van het 
CDA – de hoogste tijd om zaken 
te gaan doen in plaats van het ter-
rein in de huidige staat te handha-
ven. Het CDA wil daarom graag ge-
informeerd worden over ‘mogelijke 
ontwikkelingen’ die op deze locatie 
spelen en over de voortgang van het 
besluitvormingsproces in deze zaak. 
Wij hebben hierover de volgen-

de vragen: Wat is de huidige status 
van de plannen inzake ‘Stationslo-
catie Mijdrecht’? Welke geïnteres-
seerde partijen hebben zich het af-
gelopen jaar gemeld bij de gemeen-
te over mogelijkheden op de betref-
fende locatie? Is de gemeente even-
tueel al langer dan een jaar met één 
of meer belangstellenden in over-
leg en onderhandeling en waarom 
duurt dat dan zo lang? Welke con-
crete acties – zowel in mondeling 
overleg als in schriftelijke reacties - 
zijn naar de geïnteresseerde partij-
en ondernomen? Graag data en een 
onderscheid in ambtelijk en politiek-
bestuurlijk overleg. Wanneer neemt 

het college een besluit over deze lo-
catie en aan welke randvoorwaar-
den moet dan voldaan zijn? Wat is 
de tijdsplanning van de wethouder - 
inzake de locatie - om er (weer) een 
fatsoenlijke uitstraling te realiseren? 
Welke relatie ligt er naar de aanwe-
zigheid van de coffeeshop en hoe-
lang blijft de aanwezigheid van de 
coffeeshop gelegaliseerd? Wat heeft 
de aankoop van de locatie destijds 
gekost en voor hoeveel staat de lo-
catie momenteel in de boeken?“ Al-
dus het CDA. En nu maar wachten 
op antwoord van het college, want 
met het CDA zijn er heel wat burgers 
die zich dat al jaren afvragen.

CDA: “Wanneer gaat er eens iets 
gebeuren bij de stationslocatie?”

Mijdrecht - Bij deze redactie cir-
culeren de laatste dagen berich-
ten als zou het ontwikkelen en re-
aliseren van het Molenhofproject 
in het centrum van Mijdrecht door 
Hoogvliet Beheer op losse schroe-
ven staan, sterker nog, van de baan 
zijn. Een en ander ligt ten grondslag 
aan een sterk geruchtencircuit dat 
vanuit de ‘wandelgangen’, zoals dat 
wordt genoemd, op gang is geko-
men. Het Molenhofproject, dat on-
langs door de gemeente, Hoogvliet 
Beheer en Centrum Projecten Hil-
versum breed is gepresenteerd en 
door deze krant uitvoerig werd be-
licht, is toch al niet onder een ge-
lukkig gesternte gestart. Het pro-
ject loopt al vanaf mei 2009, maar 
sindsdien is er nog altijd niets ge-
beurd dan alleen maar sluiting van 
de bestaande winkelruimtes. Verder 
werden tussentijds de plannen aan-

gepast als gevolg van de heersende 
crisis. Dit herziene plan is na pre-
sentatie in de ambtelijke en politie-
ke molen gegaan. Op het plan is uit 
verschillende hoeken toch de nodi-
ge kritiek gekomen. Voorts het ge-
geven dat pas eind 2014 de schop 
in de grond kan – en misschien nog 
wel later – geeft dit begrijpelijk voe-
ding aan het opstarten van een ge-
ruchtenstroom.
Om zeker te zijn of de geruchten 
op enige vorm van waarheid be-
rusten, vroegen wij de directeur 
van Hoogvliet Beheer, de heer Cor-
Jan Schreuder, om commentaar. 
“Nee hoor, er is geen enkele aan-
leiding voor ongerustheid. Het plan 
wat eind februari is gepresenteerd, 
volgt het reguliere traject en we zit-
ten nu nog in de bespreekfase. Er 
zijn wat kritieke punten naar vo-
ren gekomen waar we met elkaar 

naar moeten en willen kijken. Ver-
der gaat ook het ambtelijke kwali-
teitsteam er nog eens voor zitten. 
Samen met de gemeente gaan we 
liever voor een zorgvuldige afwe-
ging van alle factoren dan dat we 
het plan er maar snel doorheen wil-
len jagen. Dat is ook de mening van 
wethouder Palm. En dan maakt het 
mij niet uit of die voorfase één of 
drie maanden langer duurt. Gezien 
het tijdsbestek waarin we er al mee 
bezig zijn doen we daar niet moeilijk 
over. Het project moet vanaf de ba-
sis acceptabel en goed zijn.” Aldus 
directeur Cor-Jan Schreuder die 
zich de verschillende vragen vanuit 
de samenleving over een dergelijk 
omvangrijk en duur project wel kan 
voorstellen. Hij benadrukt nogmaals 
dat het Molenhofproject, zoals het 
nu op tafel ligt, behoudens wat klei-
ne wijzigingen gewoon doorgaat.

Het Molenhofproject, gaat 
het nu wel of niet door? Wilnis - Zaterdag 20 april stonden 

molenaar Adri Vos en zijn assistent 
Martien van Balgooi de Wilnisser 
Veenmolen een dagje af aan drie 
kandidaat-molenaars, die hun pro-
vinciaal examen kwamen afl eggen 
in Wilnis. Het was een bijzondere 
gebeurtenis, want zoveel examens 
zijn er niet: “Meestal twee keer per 
jaar, en dan zijn er zo’n drie deel-
nemers”, aldus molenaar Vos. Met 
dertig molens in de provincie duurt 
het wel even voordat een molen aan 
de beurt is voor een examen. Het 
examen volgt op de opleiding, die 
wordt gegeven door het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. “Jaarlijks zijn 
er in onze provincie ongeveer der-
tig mensen in opleiding”, zegt Van 
Balgooi, die zelf in oktober op hoopt 
te gaan. De kandida-
ten worden getest op 
twee gebieden: mo-
lentechniek en weer-
kunde. Dat laatste 
wordt algemeen ge-
zien als het moeilijk-
ste deel van het exa-
men. Maar juist door 
de weersomstandig-
heden kan er veel fout 
gaan met een molen! 
In Wilnis moesten de 
adspirant-molenaars 
onder andere de mo-
len in de wind zetten, 
zeilen voor de wieken 
leggen (aan de wieken 
vastmaken, voor als er 

niet genoeg wind is), en beheerst 
stilzetten van de draaiende wieken. 
De Veenmolen plaatste de kandida-
ten niet voor verrassingen, want zes 
weken voor het examen krijgen zij 
te horen naar welke molen zij toe 
moeten, zodat ze enige tijd kunnen 
kennismaken. Het provinciaal diplo-
ma geeft toegang tot het landelijk 
examen van de Vereniging De Hol-
landsche Molen. Wie dat haalt, mag 
zich molenaar noemen en zelfstan-
dig een molen laten draaien. Twee 
kandidaten konden gelukkig naar 
huis, de derde slaagde niet. Maar 
molenaar Vos kreeg zijn molen weer 
in goede staat terug! 
De Wilnisser Veenmolen is elke za-
terdag voor bezoek en rondleiding 
geopend.

Examendag in de 
Veenmolen

Hennepkwekerij ontmanteld
Mijdrecht - Donderdag 18 april 
heeft de politie in een bedrijfspand 
aan de Constructieweg een hen-
nepkwekerij ontdekt. 
Donderdagmorgen rond 08.40 uur 
kreeg de politie een tip dat er mo-
gelijk een kwekerij in een bedrijfs-

pand zou zijn. Agenten namen 
poolshoogte en roken een sterke 
wietlucht. De ramen van het pand 
waren vochtig en agenten konden 
niet naar binnen kijken. Ze gin-
gen het pand binnen, ontdekten 
een kwekerij en zagen dat bijna al-

le planten al geoogst waren. In to-
taal hebben in het pand meer dan 
700 planten gestaan. Alle appara-
tuur was nog aanwezig en is in be-
slag genomen. De politie doet on-
derzoek naar de eigenaar van de 
kwekerij.



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
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële 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 Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 33 Uitbreiden van de woning aan  - Bouwen W-2013-0223 18-4-2013
 de achter- en zijgevel 

Mijdrecht
Aalscholver 18 Verbreden van de dakkapel - Bouwen W-2013-0226 19-4-2013
Fluitekruid 24 Realiseren van een dakterras - Bouwen W-2013-0213 13-4-2013
Parel 4 Vervangen van een dakkapel - Bouwen W-2013-0227 18-4-2013
Rozenobel 18 Realiseren van een uitbouw aan  - Bouwen W-2013-0217 15-4-2013
 de achterzijde van de woning 
Tuinderslaan 2 Wijzigen van een gevelpaneel  - Bouwen W-2013-0228 18-4-2013
 van de garage 

Wilnis
Timotheegras 2 Realiseren van een dakopbouw  - Bouwen W-2013-0214 10-4-2013
 op de garage 

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.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Aquamarijn 9 Vergroten van de woning met een  - Bouwen W-2013-0110 11-4-2013
 dakopbouw aan de achterzijde 

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 wethou-
ders, 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 griffi erecht geheven.

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

Datum Evenement Locatie Activiteit

3 augustus 2013 Het Rondje Eilanden Eiland één, Vinkeveense Loop- en
15.00-18.00 uur  Plassen, Vinkeveen wateractiviteit

24 augustus 2013 Film aan de Plas Eiland één, Vinkeveense Plassen. Een openlucht
17.00-01.00 uur  Bij slecht weer uitwijk naar  fi lmvoorstelling
  botenloods Jachthaven Winkeloord, 
  Winkeldijk 20, 3645 AR Vinkeveen 

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 
uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van 
een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar 
tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen drie verkeersbesluiten hebben geno-
men. De besluiten betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 

Rondweg 1A, 3641 SC Mijdrecht; 
-  het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Staartmolen 

3, 3642 AN Mijdrecht.  
-  het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op Molenkade t.b.v. Plas-

wijk 52, 3645 AJ Vinkeveen.  
Dit besluit ligt met ingang van 25 april 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

NADERE REGELS VERGUNNINGSVRIJE WERKZAAMHEDEN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 
DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 9 april 2013 de Nadere regels 
vergunningsvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2013 zijn vastgesteld. Op 1 
januari 2012 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangepast. Hiermee zijn bepaalde activiteiten met betrekking 
tot rijksmonumenten vergunningsvrij geworden. De bescherming van rijksmonumenten is landelijk geregeld. 
De bescherming van gemeentelijke monumenten wordt geregeld door middel van de Erfgoedverordening De 
Ronde Venen 2011. Nu de landelijke regeling voor rijksmonumenten is aangepast is er een situatie ontstaan 
waarin eigenaren van gemeentelijke monumenten met meer vergunningsplichtige werkzaamheden aan hun 
monument te maken hebben dan eigenaren van rijksmonumenten. Het college vindt het wenselijk deze on-
gelijkheid weg te nemen en te zorgen voor een helder monumentaal toetsingsbeleid. Daarom stelt het college 
nadere regels met betrekking tot de wijze waarop bepaalde werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten 
dienen te worden uitgevoerd. De nadere regels treden in werking met ingang van de achtste dag na publicatie.

Ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 25 APRIL 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 april 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 25 APRIL 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 april 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

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 offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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

In mei buigt raad zich over Nota Detailhandelsstructuur

Bestaande winkelcentra versterken 
en uitbreiding van de Herenweg
De Ronde Venen - Elke kern in De 
Ronde Venen heeft haar eigen win-
kelkwaliteit en ontwikkelingsmoge-
lijkheden. Het college heeft een ka-
der geformuleerd waarbinnen on-
dernemers en ontwikkelaars meer 
ruimte krijgen om winkelgebieden 
te versterken. Nieuwe initiatieven 
worden door het college voortaan 
vooral beoordeeld op draagvlak, 
of ze een verbetering betekenen 
en minder op berekeningen. Door 
de kracht van een kern te benut-
ten kunnen winkelgebieden worden 
versterkt. Dat is een belangrijk uit-
gangspunt van de Nota Detailhan-
delsstructuur die dinsdag 16 april 
door het college is vastgesteld en 
aan de gemeenteraad wordt aange-
boden. Ook maakt de nota verrui-
ming van recreatieve detailhandel 

mogelijk langs de Herenweg in Vin-
keveen, ten noorden van de N201. 
Onveranderd belangrijk zijn de al-
gemene doelen die de gemeen-
te met de nieuwe nota nastreeft: 
een goed ondernemersklimaat, een 
goede bediening van de consument 
en een nieuw kader om initiatieven 
van ontwikkelaars en winkeliers te 
kunnen beoordelen. 

Onder druk
Sinds de laatste beleidsnota is er 
veel veranderd. De detailhandel 
staat onder druk, niet alleen in De 
Ronde Venen maar in heel Neder-
land. Het gedrag van het winke-
lend publiek wijzigt en de wensen 
van de kritische consument nemen 
toe. Daarnaast wordt er steeds meer 
verkocht via internet en zorgt de 

economische crisis voor leegstand 
in de winkelstraten. 
Hoewel de winkels in De Ronde Ve-
nen het nog relatief goed doen, is de 
huidige winkelstructuur wel kwets-
baar voor leegstand door het ver-
spreide karakter ervan. Daarom wil 
het college de bestaande winkel-
gebieden compact houden en ster-
ker maken. De nota geeft een kader 
van kernwinkelgebieden aan waar-
binnen het college nieuwe ontwik-
kelingen wil bevorderen en waar-
buiten het college dat juist wil af-
remmen. Om die reden wordt bij-
voorbeeld geen verruiming van de 
detailhandel op het bedrijventerrein 
voorgestaan. Wel wordt een onder-
zoek gestart naar de mogelijkheid 
om webwinkels te vestigen op be-
drijventerreinen.

Jeugd-EHBO en Bank Battle 
voor groep 8 van Julianaschool
Wilnis - Groep 8 van de Julia-
naschool in Wilnis heeft een leu-
ke week achter de rug. Ze hebben 
examen gedaan voor het diploma 
‘Jeugd Eerste Hulp A’. Dit was ont-
zettend spannend, maar alle kin-
deren hadden erg goed geleerd en 
veel geoefend. Er moest eerst the-
orie-examen gedaan worden. Daar-
na werden alle verbanden getoetst 

en moesten de leerlingen de stabie-
le zijligging en andere hulpgrepen 
laten zien. Gelukkig zijn alle leerlin-
gen geslaagd en hebben een diplo-
ma en een verbanddoos gekregen.
Op maandag 8 april heeft groep 8 
meegedaan met een prachtig bank-
spel, Bank Battle, georganiseerd 
door de Rabobank. Er moesten veel 
opdrachten gedaan worden, vragen 

worden beantwoord en uiteindelijk 
een code die gekraakt moest wor-
den. Het bleek dat  groep 8 van de 
Julianaschool de snelste was van de 
hele regio! Mevrouw Irene Ganker-
ma van de Rabobank kwam de prijs 
brengen. Alle kinderen kregen een 
set van 7 woordenboeken, een heel 
bijzonder en kostbaar cadeau. Na-
tuurlijk waren zij er heel blij mee.

Mijdrecht – Vrijdag 3 mei vindt de 
maandelijks teugkerende bingo-
avond van Supportersvereniging 
De Lijnkijkers plaats in de kanti-
ne van Argon. De aanvang is zoals 
gebruikelijk om 20.00 uur en het 

eerste kopje koffie of thee is gra-
tis. Het thema van deze maand is 
‘cadeaubonnen’. 
Dankzij de sponsoring van 
Broek&Tiek vrijetijdskleding in 
het winkelcentrum ‘Adelhof’, is het 

mogelijk om deze avond bij iede-
re ronde, zeven in totaal, een ca-
deaubon met een waarde van 75 
euro als hoofdprijs te winnen. De-
ze cadeaubon kunt u besteden bij 
Broek&Tiek.

Bingo bij Argon



‘Even stilstaan bij onze 
vergaarde vrijheid’

“Chef’Special is dit jaar één van de Ambassadeurs 
van de Vrijheid. Dat betekent dat onze band op 5 
mei per helikopter door het land reist en op vijf 
Bevrijdingsfestivals speelt. Eén daarvan is Utrecht. 
Een eer! Als jonge jongetjes bezochten we al vele 
Bevrijdingsfestivals, als band speelden we er al enkele 
malen en nu zijn we dus ambassadeurs. Er hangt 
op deze festivals altijd een aparte sfeer, je merkt aan 
alles dat het feest is gekoppeld aan een bijzondere 
boodschap: even stilstaan bij de vrijheid die we in de jaren 
hebben vergaard. Ik vind het goed om daarin te blijven 
moderniseren. Ook nu speelt er nog genoeg rondom 
vrijheid en de inperking daarvan. Wij verheugen ons op 
het optreden en zullen fl ink wat nieuwe nummers spelen 
die mooi aansluiten bij wat we precies vieren die dag.”
Jan Derks, bassist Chef’Special

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Op 5 mei viert heel Nederland 
de vrijheid. Voor inwoners van 
de provincie Utrecht is dat 
dit jaar extra goed zichtbaar. 
Utrecht is namelijk gastheer 
van de Nationale Viering. 
Onder de noemer ‘Vrijheid 
spreek je af’ vinden er daarom 
allerlei activiteiten plaats in 
de provincie. Zo wordt op 

het Bevrijdingsfestival in het 
Utrechtse Park Transwijk om 
13.00 uur het bevrijdingsvuur 
ontstoken door de minister-
president en een groep sporters. 
Deze Utrechtse atleten halen 
in de nacht van 4 op 5 mei 
het vuur op in Wageningen en 
lopen in estafette via hun eigen 
woonplaats dwars door de 

provincie naar Utrecht. Na het 
ontsteken van het vuur treden op 
het Bevrijdingsfestival tientallen 
bands op, waaronder de 
‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ 
Chef’Special.  
In 2013 is het ook 300 jaar 
geleden dat de Vrede van 
Utrecht werd getekend. In het 
kader daarvan wordt op 5 mei de 

openlucht-fototentoonstelling 
Making Peace geopend. In 124 
foto’s, dwars door de Utrechtse 
binnenstad, worden mensen van 
nu en van vroeger geportretteerd 
die vechten of hebben gevochten 
voor vrede en vrijheid.
Benieuwd naar de activiteiten 
in uw gemeente? Kijk dan op 
www.4en5mei.nl 

Provincie Utrecht viert de vrijheid op 5 mei
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“Vrijheid spreek je af. Er zijn regels nodig waar je je aan 
houdt, ook als ze voor jou net even nadelig uitpakken. In 
het groot om oorlogen te voorkomen of te beëindigen, 
maar voor mij zijn juist de regels in het klein van cruciaal 
belang. Aan elkaar denken. De manier waarop ik met 
mijn buren, collega’s of klasgenoten omga, bepaalt 
immers hoe anderen zich voelen. De vrijheid van de 
ander begint waar de mijne eindigt. Zet ik mijn muziek 
keihard of houd ik er rekening mee dat het kind van de 
buren ligt te slapen? Help ik mijn vader die oud wordt 
en er alleen voor staat, zodat hij de kans heeft om nog 

naar zijn geliefde kaartavond te gaan, of vind ik dat te 
veel gedoe? We kunnen dus zelf iedere dag ons steentje 
bijdragen aan vrijheid. Laten we daar vandaag nog mee 
beginnen!” 

Mirjam Maasdam, statenlid voor het CDA 

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Vrijheid betekende in 1945 opluchting en maakte 
een einde aan jaren van onderdrukking. Vrijheid liet 
mensen weer zichzelf zijn en maakte dat Nederland 
weer Nederland kon zijn. Tegelijkertijd bracht vrijheid 
verplichtingen met zich mee: voor vrijheid moet je iets 
doen - niet alleen, maar samen. Elk jaar herdenken we 
op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei 
onze vrijheid.  We staan stil bij de verworvenheden van 
ons democratisch bestel. Dat is belangrijk opdat we niet 
vergeten, want vrijheid spreek je af en vrijheid vraagt 
verantwoordelijkheid. Maar vrijheid is ook een geschenk 

waarvoor we telkens weer dankbaar moeten zijn. Koester 
haar en geef haar door. Leef en beleef haar, nu en in de 
toekomst. Ik wens u een mooie 5 mei toe!”

R.C. Robbertsen, Commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Zelf bijdragen aan 
vrijheid’

‘Vrijheid spreek je af ’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

Huishoudneutraal
Het huishouden is een onderwerp dat de gemoederen bij tijd en wij-
le bezig kan houden. Tenminste als ik in mijn eigen kennissenkring 
rondkijk en die verhalen vergelijk met mijn eigen ervaringen. Het le-
ven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar veel vaker een muf-
fe geur, bergen vuile kleding in het washok en vlekken en vlokken 
(chocolade en stof) op de vloer. Toch moet het werk gedaan worden, 
want we willen allemaal in een opgeruimd en net huis wonen, scho-
ne kleding aan en niet misgrijpen als je tegen vijf uur ‘s avonds een 
gezonde maaltijd wilt gaan koken. Aan de slag dus, iedere dag weer 
en als het even kan verdeeld over de aanwezigen in het huishouden. 
Ja, dat betekent ook dat kinderen best hun steentje mogen bijdra-
gen, naar vermogen uiteraard.

Soms kan ik het niet laten en moet ik even een steek onder water 
geven en dus knipte ik een artikeltje uit de krant. Dat artikel hangt al 
weken pontificaal op de koelkast met als titel ‘Werkende vrouw runt 
huishouden’. Het onderzoek heeft als conclusie dat werkende, Ne-
derlandse vrouwen nog steeds veel actiever zijn in het huishouden 
dan mannen. Ze steken meer tijd in de zorg van hun kinderen en ou-
ders en ze koken en soppen vaker dan mannen. Erger nog, de Ne-
derlandse vrouw blijkt geen uitzondering te zijn. Ook in andere Eu-
ropese landen nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan man-
nen. En als klapstuk op de vuurpijl, ondanks dat Nederlandse vrou-
wen relatief meer zorgen, zou dit leiden tot relatief weinig ruzies of 
problemen op het werk of thuis. 

Ik vind het zo jammer dat er zulke armzalige onderzoeken worden 
gedaan (die mensen worden daarvoor betaald, door wie ?) met nog 
armzaligere conclusies. Echt elke idioot kan een onderzoek doen. 
Je bepaalt van te voren wat de uitkomst ongeveer moet zijn, bakent 
het onderwerp heel goed af en als je dan nog een los eindje neemt, 
dan is dat toch gewoon een vraag voor een volgend nutteloos on-
derzoek? De conclusie van dit onderzoek dat de ongelijke verdeling 
relatief tot weinig ruzies of problemen leidt, hoe durf je dat in gods-
naam te beweren? Die onderzoekers hebben duidelijk niet met de 
gemiddelde Nederlandse vrouw gepraat. Ik zou een aantal ijkpun-
ten kunnen noemen die je naast de lat kan leggen, alleen dan wordt 
zo’n onderzoek natuurlijk veel ingewikkelder. 

Nee, dan gewoon terug naar de realiteit van alle dag en naar de term 
huishoudneutraal. Simpel gezegd is dat gewoon, alles wat je ge-
bruikt, ruim je zelf weer op. Als je niet vervuilt, hoef je het ook niet te 
poetsen, wassen en op te ruimen. Dus in mijn ideale huishouden la-
ten de huisgenoten geen sporen na. Dus geen open potten gel, geen 
gebruikte ontbijtbordjes op tafel en hagels op de grond, geen vui-
le was in de slaapkamer, op de kruk of op de grond, of in de was-
mand, geen tassen in de gang, geen jassen op de grond, geen vuile 
keuken met spetters tot het plafond na het koken, geen tubes tand-
pasta zonder dopje en geen lego ergens anders dan in een bouw-
werk of in een krat in plaats van verdeeld over het gehele woonop-
pervlak. Moet ik nog even doorgaan? Vast niet, het kan niet anders 
dan dat dit herkenbaar moet zijn voor een grote groep mensen. Die-
genen die zich aangesproken zullen voelen op de troep die ze ach-
terlaten, kunnen opmerken dat ik kennelijk in een steriel en kil huis 
wil wonen. Nee, dat wil ik niet en zal ook nooit gebeuren. Net zo-
als 100% huishoudneutraal nooit zal gebeuren, maar ernaar streven 
vind ik geen verkeerde intentie. 

En in de tussentijd blijft mijn huis, gewoon een huis als alle andere. 
De ene keer neutraal netjes, de andere keer een zooitje. Maar wel 
dat huis waar iedereen welkom is en langs mag waaien voor een 
kletspraatje, een bakkie thee of koffie. En als je dan daarna je vui-
le kopje in de vaatwasser zet, dan is het plaatje helemaal perfect!

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een 

zwart vlekje op zijn neus en is gechipt. 
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat 

heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes. 

Zij heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes. Haar naam is Loe-
Loe.

- Vinkeveen, Aertsveld: 13-Jarige zwarte gecastreerde, kalige kater. 
Zijn naam is Toelie.

- Abcoude, Landzicht: Cypers bruin-witte gecastreerde kater. Hij 
heet Mailo.

- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte kat. Hij is 1 jaar 
oud en kan geweldig mauwen.

Gevonden:
- Mijdrecht, Molenland: Zwart-witte poes van 2 jaar oud.
- Wilnis, Ringdijk: Zwart-witte kater, groot postuur.
- Vinkeveen, N201: Rood-witte kater, groot postuur.
-  Vinkeveen, Demmerik: Grote grijze kater.
- Baambrugge, Prinses Beatrixstraat: Schildpadpoes, klein postuur.
- Mijdrecht, camping Mijdrecht: Grote rood-witte poes. 
- Uithoorn, busstation: Rood-witte kat met stukje uit oor. De kat 

heet Timmy. Timmy heeft chipnr. 528210002413097.
- Vinkeveen, Proosdij: Zwarte niet gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Industrieweg: Vaalrode poes.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Mijdrecht - Woensdag 17 april 
heeft de Zonnebloem afdeling 
Mijdrecht een bezoek gebracht 
aan de Keukenhof. Totaal waren 
er ongeveer 50 deelnemers die de 
bloemenpracht van de Keuken-
hof hebben aanschouwd. Het was 
een prachtige dag met veel zon. 
De bus vertrok om 09.00 uur rich-
ting Lisse. Alles was door de or-
ganisatie van de Keukenhof per-
fect georganiseerd. Zij hebben bij-
voorbeeld speciaal voor de Zonne-
bloem veel rolstoelen klaarstaan die 
door de afdeling Mijdrecht moch-

ten worden gebruikt. Het zag er al-
lemaal gelikt uit. Honderdduizenden 
bolbloemen stonden daar keurig in 
het gelid in allerlei kleuren te pron-
ken. Ook werd de Keukenhof de-
ze dag natuurlijk bezocht door heel 
veel toeristen, die dit moois ook wel 
eens van nabij wilden zien. Tijdens 
de lunch werden de gasten van de 
Zonnebloem afdeling Mijdrecht be-
diend door de vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Lisse.
Om 15.30 uur vertrok de bus weer 
richting Mijdrecht. Iedereen vond 
het een geslaagde dag.

Met de Zonnebloem naar 
de Keukenhof

Aspergefeest bij De Zwart 
Dranken & Delicatessen
Wilnis - Op Woensdag 1 mei zal 
er bij De Zwart Dranken & Delica-
tessen een Aspergefeest gehou-
den worden. Vanaf 18.00 uur is 
de inloop en om 18.30 uur zal Da-
vid Hague beginnen met het eerste 
deel van de kookclinic. Gedurende 
deze avond zal David u kennis la-
ten maken met verschillende berei-
dingswijzen van asperges. Dit zal 
hij samen met u doen in de vorm 

van een kookclinic. De Zwart Dran-
ken & Delicatessen zal bij ieder ge-
recht een verrassend drankje ser-
veren. U kunt zich inschrijven door 
een e-mail te sturen naar info@de-
zwartdranken.nl of even te bellen 
naar: (0297)281242. Hierbij inbegre-
pen zijn vier kleine gerechten met 
een bijpassend drankje zoals bier, 
wijnen, likeur etc. en uiteraard heel 
veel gezelligheid!

Vinkeveen - Leerlingen van de 
groepen 6 van de Sint Jozefschool 
waren onlangs door de bibliotheek, 
locatie Vinkeveen, uitgenodigd om 
eens op een andere manier een 
kijkje te nemen in de bieb. Onder de 
bezielende leiding van bibliotheca-
resse Marlon (toevallig ook de moe-
der van 3 meisjes op de Sint Jozef-
school) werd op een leuke manier 
kennisgemaakt met de mogelijkhe-
den van de bibliotheek. Na onder-
ling overleg deelden de kinderen 
zich in vijf werkgroepjes. Aan elkaar 
gekluisterd met een touw moesten 
ze allerlei problemen oplossen, op-
drachten uitvoeren en vragen be-
antwoorden. De stappen werden 

geteld met een echte stappentel-
ler. Een rugzak, gevuld met aller-
lei aanwijzingen, moest mee en dat 
maakte de expeditie nog echter. De 
groepjes moesten goed samenwer-
ken om de opdrachten te kunnen 
vervullen en dat verliep in bijna alle 
gevallen zeer goed. 

Na dit leuke, spannende en ook in-
formatieve uur mochten de kinde-
ren even een kwartiertje ontspan-
nen buitenspelen op één van de 
pleinen van de Sint Jozefschool. Dat 
was nog even genieten geblazen: in 
de zandbak, voetballen, chillen op 
het klimhuis etc. Het was een avon-
tuurlijke en leerzame middag.

Groepen 6 Sint Jozefschool 
op bieb-expeditie

Mijdrecht - Restaurant Eet & 
Drink Lokaal in Mijdrecht werd 
donderdagavond 18 april op 
swingende wijze officieel ge-
opend door De Fellows Bigband 
uit Amstelveen. Wethouder Eri-
ka Spil en Marja Raats van Stich-
ting 2BE deden die avond een 
dringend beroep op de inwoners 
van De Ronde Venen om samen 
dit project tot een succes te ma-
ken. Door te komen eten of drin-
ken steunt u al de stichting! 

Meer nieuws is dat er sinds af-
gelopen maandag een invaliden-
parkeerplaats is gemaakt voor de 
deur. Vrij parkeren en dichtbij!
De leerlingen waren afgelopen 
maandag 22 april in de leer bij 
Ilonka van Bakkerij Kruyf, waar 
er 450 gebakjes gemaakt werden 
voor het lustrum van 40 jaar van 
de basisscholen De Eendracht 

en Hofland. Zo werken Bakkerij 
Kruyf en 2BE samen aan een op-
dracht.
Het Eet & Drink Lokaal van Stich-
ting 2BE biedt jongeren een 
steuntje in de rug door een com-
binatie aan te bieden van leren op 
mbo-niveau en werken, waardoor 
ze hun kansen op de arbeids-
markt kunnen vergroten. Het is 
ook een ‘lokaal’ waar mensen el-
kaar kunnen ontmoeten, eten en 
drinken, maar ook een krantje le-
zen, een cursus of workshop vol-
gen. 
De menukaart is aantrekkelijk 
geprijsd: een dagmenu kost nog 
geen tientje.

U kunt ook zonder te reserve-
ren de hele dag terecht van 9.30 
tot 21.30 uur, behalve zaterdag 
tot 17.30 uur. Informatie: 0297-
267085 of www.stichting2be.nl.

Bewoners Helmstraat middagje 
uit met vrijwilligers NPV
Mijdrecht – Dinsdag 16 april gin-
gen 22 bewoners van de Helm-
straat met leden van de NPV (Ne-
derlandse Patiënten Vereniging) op 
pad. Het was een ware uittocht (au-
to’s reden af en aan). Iedereen kon 
vooraf zijn wensen bekendmaken. 
Een echtpaar ging naar Rotterdam 
om een rondvaart te maken met de 
Spido, een ander ging naar Loenen 
aan de Vecht en Vreeland waar zij 
vroeger gewoond heeft. Weer een 
volgende wilde zijn huis en tuin of 
balkon opvrolijken en ging naar In-
tratuin. Er werd gewinkeld in Uit-
hoorn, Amstelveen en Hoofddorp. 
Er werd een kaarsenmakerij in 
Noorden bezocht, waar verstande-
lijk beperkte mensen kaarsen ma-
ken en zij kwamen met prachtige 

kaarsen terug! Er werden twee zus-
sen in Zwanenburg met een bezoek 
vereerd en de bollenvelden werden 
bekeken. Er kwamen allemaal tevre-
den mensen terug, zowel bewoners 
als vrijwilligers. Teruggekomen in 
gebouw Irene was daar een geheel 
verzorgd koud en warm buffet aan-
geboden door lunchroom TOF uit 
Mijdrecht. Er waren verschillende 
bewoners die ’s middags niet mee 
konden, maar die zich voor de maal-
tijd wel aansloten. Met 55 mensen is 
er heerlijk gegeten en belevenissen 
gedeeld. Zij konden terugzien op 
een bijzonder geslaagde en gezel-
lige middag. Wilt u informatie over 
het vrijwilligerswerk van de NPV? 
Bezoek dan de website : www.npv-
zorg.nl/de-ronde-venen/

Gezellige opa- en omadag 
op De Trekvogel
De Ronde Venen - Op woensdag 
17 april was het opa- en omadag op 
De Trekvogel. Alle kinderen hadden 
hun opa’s en oma’s uitgenodigd om 
eens een kijkje te komen nemen op 
de school van hun kleinkind. 

Vanaf 9.00 uur konden ze een kopje 
koffie drinken met een heerlijke plak 
‘oma’s cake’ in de hal van de school 
en daarna zongen de kinderen het 
lied ‘Opa en oma’. Voor de opa’s en 
oma’s was het wel even wennen, 
want er is heel wat veranderd in de 
afgelopen jaren. De opa’s en oma’s 
hebben samen met de kinderen ge-
werkt aan de lessen en hebben ge-
zien hoe er wordt gewerkt met com-

puters en een digibord. Op de plei-
nen waren ook allerlei spelletjes te 
doen. Tenslotte werd het lied ‘Opa- 
en oma’ nog een keer gezongen 
en kregen de opa’s en oma’s nog 
een mooie bloem met een foto van 
hun kleinkind als herinnering, mee 
naar huis. De opa en oma op de fo-
to kwamen twee dagen te laat. Zij 
belden aan de schooldeur op vrij-
dag 19 april. Ondanks deze vergis-
sing werden zij hartelijk ontvangen 
door de directeur, meester Michel. 
Natuurlijk ging het hier om een zeer 
geslaagde grap van twee leerlingen 
van groep 8. Als Ferhan Balci en 
Sharon Noordegraaf mochten zij de 
dag gewoon vervolgen in groep 8.

Swingende opening 
Eet & Drink Lokaal
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Oude huisjes klaar om 
gesloopt te worden
De huisjes aan het begin van 
de Pijlstaartlaan in Vinkeveen 
staan al jaren leeg. Klaar om 
gesloopt te worden. Maar als 
daar niet aan wordt begonnen 
krijg je dit (zie bijgaande fo-
to). Is dit de aangewezen ma-
nier om de directe omgeving 
van een mooie woon-, winkel 
en scholenwijk te verfraaien 
of gewoon nalatigheid om wat 
voor reden dan ook? Het lijkt 

mij dat het om het laatste gaat. 
Kan de voor deze achterstand-
situatie verantwoordelijke in-
stantie daar nu op korte termijn 
echt niets aan doen? De bewo-
ners van de Pijlstaartlaan zou-
den graag vernemen hoe lang 
deze toestand nog moet voort-
duren, namens de bewoners 
van de Pijlstaartlaan: Hanne-
ke Ijsseldijk- Herfkens, uit Vin-
keveen.

Eerder dit jaar uitte de CDA-
fractie al grote zorgen over 
de criminaliteitsontwikkeling 
in onze gemeente en stelde 
daarover tal van vragen. Bur-
gemeester Maarten Diven-
dal liet toen weten dat de rela-
tief sterke stijging van het aan-
tal woninginbraken in het laat-
ste kwartaal van 2012 gemid-
deld ongeveer één per dag was. 
In een memo noemde hij dat 
toen ‘zogenaamde speldenprik-
ken, die over een groot geogra-
fi sch gebied verdeeld waren’. 
Sinds kort zijn de politiecijfers 
over het eerste kwartaal van dit 
jaar bekend. In de eerste drie 
maanden van 2013 is het aan-
tal woninginbraken in De Ron-
de Venen met meer dan 40 pro-
cent gestegen ten opzichte van 
2012. In absolute getallen was 
sprake van 67 woninginbraken 
in het eerste kwartaal. Ten op-
zichte van de gemeente Woer-
den ligt het aantal inbraken in 
de gemeente De Ronde Venen 
meer dan 50 procent hoger. En 
dat terwijl de gemeente Woer-
den ruim 7.000 inwoners meer 
telt dan De Ronde Venen. Op-
vallend genoeg daalde het aan-
tal woninginbraken in de gehe-
le politieregio juist sterk. In ver-
gelijking met het eerste kwar-

taal van 2012 is sprake van een 
teruggang van 25 procent.

Autoinbraken
Het aantal diefstallen vanuit en 
vanaf auto’s is volgens de poli-
tiecijfers in De Ronde Venen ex-
plosief gestegen met meer dan 
50 procent. Ook dat is opval-
lend, omdat deze vorm van veel 
voorkomende criminaliteit in de 
gehele politieregio juist met on-
geveer 20 procent daalde. Ook 
is er in De Ronde Venen weer 
een toename van 13 procent te 
zien in het aantal gestolen fi et-
sen in de eerste drie maanden 
van dit jaar. In de hele regio is 
juist sprake is van een lichte da-
ling. Het is de vraag welk ant-
woord de burgemeester in over-
leg met de politie nu zal beden-
ken ter verklaring van de ster-
ke stijging van de woninginbra-
ken en de diefstallen vanaf en 
uit auto’s tijdens het afgelopen 
kwartaal, terwijl in de hele poli-
tieregio sprake is van opmerke-
lijke dalingen. Of zijn de inwo-
ners van De Ronde Venen ge-
woon minder alert, slordiger en 
nalatiger dan de inwoners in de 
rest van de politieregio, waar-
door het antwoord van de bur-
gemeester kort kan zijn: “Eigen 
schuld, dikke bult!”

Woninginbraken weer 
gestegen

Wilnis - De afgelopen weken is er 
op Jenaplanbasisschool Vlinderbos 
gewerkt aan een project over tech-
niek. In de groepen stonden de vra-
gen van kinderen centraal. In de ba-
sisbouw werd met de jongste kin-
deren gekeken naar de werking 
van een klok en hebben de kinde-
ren door de hele school ontdekt 
welke voorwerpen magnetisch zijn. 
De kinderen van groep 3 en 4 had-
den vragen over constructies en zijn 
druk bezig geweest met het bou-
wen van allerlei verschillende brug-
gen. De midden- en bovenbouwers 
waren erg geïnteresseerd in elektri-
citeit. Door allerlei proefjes leerden 
ze hoe elektriciteit werkt. Daarnaast 
waren er op het schoolplein twee 
bouwketens neergezet door de fi r-
ma’s Mulckhuijse en Van Schep-
pingen. Hierin konden de kinderen 
naar hartenlust timmeren. Er ont-
stonden hele creatieve bouwwer-
ken door de timmermannen en –

vrouwen in spe. Zo zagen we kin-
deren lopen met een zelfgemaakte 
hijskraan, houten hond en in menig 
huis hangt een nieuwe kapstok. De 
leerlingen van groep 7 en 8 hadden 
tijdens het project een techniek-
dag met medewerking van Otib. Er 
kwam een megagrote vrachtwagen: 
de technobiel, en in de speelzaal 
stonden allerlei technische stands 
zoals solderen en kraanrubbers ver-
vangen. 

Het project werd afgesloten met 
een inloopavond, waarbij de kinde-
ren vol enthousiasme samen met 
hun ouders en andere belangstel-
lenden actief bezig waren met tech-
niek, zoals een band plakken en een 
auto laten rijden op elektriciteit. De 
leerkrachten en de leerlingen kijken 
terug op een zeer geslaagd project 
mede dankzij de inzet van vele ou-
ders en de bijdragen van diverse 
bedrijven.

Geslaagd techniekproject 
op de Vlinderbosschool

CDA vraagt college: 

“Hoe is het met de 
Klinkhamerlocatie?”
Vinkeveen - De fractie van het 
CDA heeft vorige week ook vragen 
gesteld over de Klinkhamerlocatie. 
De Klinkhamerlocatie is een ge-
zichtsbepalende locatie in Vinke-
veen. Dit terrein ligt al vele jaren 
braak en het wordt – naar de me-
ning van het CDA – de hoogste tijd 
om zaken te gaan doen in plaats 
van het terrein in de huidige staat 
te handhaven. Het CDA wil daar-
om graag geïnformeerd worden 
over ‘mogelijke ontwikkelingen’ die 
op deze locatie spelen en over de 
voortgang van het besluitvormings-
proces in deze zaak. Het CDA heeft 
daarom de volgende vragen opge-
steld: Wat is de huidige status van 
de plannen inzake ‘Klinkhamerloca-
tie’? Welke geïnteresseerde partijen 
hebben zich het afgelopen jaar ge-
meld bij de gemeente over moge-

lijkheden op de betreffende loca-
tie? Welke concrete acties - zowel 
in mondeling overleg als in schrif-
telijke reacties - zijn naar deze par-
tijen ondernomen? Graag data en 
een onderscheid in ambtelijk en po-
litiek-bestuurlijk overleg. Wanneer 
neemt het college een besluit over 
deze locatie en aan welke randvoor-
waarden moet dan voldaan zijn? 
Wat is de tijdsplanning van de wet-
houder - inzake de locatie - om er 
(weer) een fatsoenlijke uitstraling 
te realiseren? Kan de Klinkhamer-
locatie onder een maatschappelijk 
gebruik NIEGG vallen? Zo ja, wan-
neer kan dit gerealiseerd worden. 
Zo nee, waarom niet? Wat heeft de 
aankoop van de locatie destijds ge-
kost en voor hoeveel staat de loca-
tie momenteel in de boeken? Aldus 
het CDA.

Winkeliers Zijdelwaard organiseren kroningsactiviteit
Aanstaande zaterdag gratis op de foto 
met Willem-Alexander en Máxima
Uithoorn – Dinsdag 30 april, de 
dag dat Willem-Alexander en Máxi-
ma koning en koningin van Neder-
land worden komt steeds dichterbij! 

Daarom organiseren de winkeliers 
van Zijdelwaard een speciale kro-
ningsactiviteit op zaterdag 27 april: 
bezoekers kunnen gratis op de foto 

met Willem-Alexander en Máxima! 
Op een speciaal scherm wordt een 
foto van het toekomstige konings-
paar geprojecteerd. Er zijn verschil-
lende foto’s waar uit gekozen kan 
worden. Bezoekers gaan voor het 
scherm staan en worden zodanig 
gefotografeerd dat het net lijkt als-
of ze onderdeel van de foto zijn! De 

foto wordt meteen afgedrukt en kan 
gratis worden meegenomen. Een 
leuk aandenken aan de speciale 
Kroningsdag! 

Op dinsdag 30 april zijn de winkels 
in winkelcentrum Zijdelwaard ge-
sloten. Supermarkt C1000 is wel ge-
opend van 8.00 tot 13.00 uur.

Groep 4/5 Pijlstaartschool 
gaat terug in de tijd
Vinkeveen – Dinsdag 16 april 
brachten de leerlingen uit groep 
4/5 van de Pijlstaartschool in Vin-
keveen een bezoek aan het Veen-
museum. Na een heerlijke wande-
ling kwamen de kinderen enthou-
siast het museum binnen. Al snel 
werd duidelijk waarom ze hier wa-
ren. Ze gingen terug in de tijd van 
Jan en Jet. In de tijd van Jan en Jet 

werd er geschreven met een griffel, 
moesten de koffi ebonen nog gema-
len worden, de sokken gestopt en 
de was met de hand gewassen wor-
den. Dit mochten de kinderen ook 
allemaal doen. Het leukste vonden 
ze toch wel het wassen van de lui-
ers. Jan en Jet hadden vroeger geen 
computerspelletjes maar wel stelten 
en bikkels waar ze mee speelden. 
Al snel hadden de kinderen dit on-
der de knie en bikkelden ze er aar-
dig op los. Ook het lopen op stel-
ten ging een aantal kinderen goed 
af. Na anderhalf uur was het tijd om 
afscheid te nemen van de vrijwilli-
gers van het museum en gingen de 
kinderen weer terug naar school. 
De leerkrachten en de kids willen 
via de Meerbode de vrijwilligers van 
het museum nogmaals bedanken 
voor een mooi stukje geschiedenis.

Wilnis – Aan het begin van het 
sportseizoen 2012/2013 is Café 
Stee-Inn aan de Pieter Joostenlaan 
24 weer begonnen met een koffi e-
kaartenactie voor haar vaste klan-
ten. 

Bij aanschaf van zo’n ‘kortingskaart’ 
kon je meedoen aan een loterij, 
met als 1e prijs een cadeaubon ter 
waarde van 100,- euro, als 2e prijs 
een cadeaubon ter waarde van 50,- 
euro en als 3e prijs een 10-koppen-
koffi e-kortingskaart ter waarde van 
14 euro. 
Alle prijzen zijn dit jaar gespon-
sord door Café Stee-Inn. Afgelopen 
maandag 22 april heeft de trekking 
plaatsgevonden en hierbij zijn de 
volgende winnaars uit de bus ge-
komen: de 1e prijs voor mevrouw 
De Zwart, de 2e prijs voor mevrouw 
De Otter en de 3e prijs voor me-
vrouw Wemmy Spek, allen toevallig 
sporters van sportvereniging Spel- 

Prijswinnaars loterij Café Stee-Inn bekend
en Sport De Ronde Venen. Ron en 
Brigitte van Café Stee-Inn felicite-

ren alle winnaars en danken al hun 
trouwe klanten voor hun klandizie!
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PlusBusuitjes

wo 1 mei uitje: Tijd voor Max € 7,-
do 2 mei boodschappen: Mijdrecht € 3,-
do 2 mei  film: Maria-Oord € 7,-
vr 3 mei uitje: Pannenkoekenboerderij 
  Groenestein Utrecht € 10,-
ma 6 mei  eetgroep: Het Lokaal € 11,-
di 7 mei vislunch: IJmuiden € 12,-
wo 8 mei uitje: Tuincentrum Het Oosten € 4,-
wo 15 mei uitje: Keukenhof € 30,-
do  16 mei boodschappen+markt: Mijdrecht € 3,-
vr  17 mei uitje: Markt Amstelveen € 8,-
di  21 mei vislunch: IJmuiden € 12,-
wo  22 mei uitje: Bloesemtocht Linge € 18,-
do  23 mei  boodschappen+markt: Mijdrecht € 3,-
vr  24 mei uitje: Weekmarkt Hoofddorp € 5,-
vr  24 mei eetgroep: Buurtkamer Wilnis € 11,-
di  28 mei uitje: Atelier Steengoed € 3,-
do  30 mei boodschappen+markt: Mijdrecht € 3,-
vr  31 mei winkelen: De Symfonie Nieuw-Vennep € 7,-

Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.stichtingdebaat.nl of bellen naar: 0297-
230280.

 
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers)
-  Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten 
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- (Mijdrecht en Wilnis) 
 en € 7,- (Vinkeveen/De Boei), opgave per locatie. 
Mijdrecht, G. v. Aemstelstr. 5 tel.0297-288466 
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Eettafels di en do van 12.00-13.15 uur
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Eettafels 1x p. maand in De Boei 12:00-13:30 uur
Wilnis, P. joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur
Eettafels starten na Pasen, interesse? Dus geef u op!
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 0297-593241 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur. 
Eettafel start na voldoende interesse, dus geef u op!
Vervoersbemiddeling: Servicepunt tel.0297-587600. 
Alg. info: Annie van Gelder, coördinator di-do tel. 06-17970016

Kerkvaart 2
3641 eP Mijdrecht

t. 0297 - 230 280
info@stdb.nl

www.tympaan-debaat.nl 

stichting tympaan en De Baat zijn gefuseerd. 
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijns-
organisatie ‘tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de 
gemeente De Ronde Venen. u vindt op deze pagina een 
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

ActiViteiten Mei

eetcafé het Pruttelpotje
Op 13 en 27 mei in Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht
Van 17.00 tot +/- 20.00 uur. De kosten bedragen € 5,-. 
Opgeven? Dat kan voor 13.00 uur door te bellen naar: 
06-12888962 (voicemail inspreken) of mailen: hetprut-
telpotje@gmail.com 

Open tafel
Do. 30 mei in Nieuw Avondlicht. Begint om 12.30 uur. 
Opgeven kan tot 10 dagen van tevoren bij het Service-
punt (0297) 587 600. 

Rollatorspreekuur
Zomervakantie

cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-.
Datum: do. 2 mei, aanvang 14.30 uur. Voor de titel van 
de film kunt u contact opnemen met Careyn Maria-
Oord: 0297-219319.

eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen in de oneven weken
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht 
op 6 mei. Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 
253, Vinkeveen niet in mei. Locatie vrijdag: Buurtka-
mer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 24 mei

Brunchen in De Kweektuin
Niet in mei. Eerstvolgende is op 2 juni.

Alzheimer café De Ronde Venen (Vinkeveen)
Woensdagavond 8 mei 2013 in Zorgcentrum Zuider-
hof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent welkom vanaf 
19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en ein-
digt om 21.00 uur. Het café is gratis en voor iedereen 
toegankelijk. Het thema deze avond is “Welke invloed 
heeft muziek op dementie?” Gastspreker is Ellen Hack, 
Muziektherapeute werkzaam bij Careyn Maria-Oord.

Mantelzorgsalon
Elke laatste maandag van de maand (27 mei) is er een 
Mantelzorgsalon van 13.30-15.30 uur in De Buurtka-
mer, G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Onderwerp: 
wandeling met kleine high tea. De Mantelzorgsalon 
is een inloop en ontmoetingsmiddag voor Mantelzor-
gers.

Repair café Mijdrecht
Op donderdag 23 mei is het Repair Café open om sa-
men te repareren! Het Repair Café is open van 14.00-
16.00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

Tympaan
De Baat

VRijWilliGeRsWeRK, 
een DAGje PROBeRen?

Hieronder vindt u het overzicht van actuele tijdelijke vrij-
willigersfuncties. Leuk voor ieder die eens kennis wil ma-
ken met bepaald vrijwilligerswerk, een bepaalde organisatie 
of een boeiend project of iemand die wel vrijwilligerswerk 
wil doen, maar niet zoveel tijd beschikbaar heeft!
- Aanpakkers die tijdens het muzikale evenement de Symfo-

nie van de Veensteekmachine op 21, 22 of 23 juni in Vinke-
veen willen helpen met het gereed maken en afbouwen van 
het terrein (nr. 8368). Enkele uurtjes beschikbaar is al fijn!

- Diverse taken rondom de symfonie van de Veensteekma-
chine (21, 22 en 23 juni), zoals hostess en ontvangst van be-
zoekers, ondersteunen bij klusjes, kaartverkoop en meer (nr. 
8367).

- Diverse taken rondom de nijmeegse Vierdaagse om het 
voor de wandelaars comfortabel en gezellig te maken (nr. 
8045).

- Vriendelijke, gezellige gastvrouwen en heren die van kunst 
houden voor de KunstRondeVenen op 25 en 26 mei (nr. 
8386).

Meer informatie over bovenstaande vacatures vind u op www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info (tijdelijk vrijwilligerswerk)

Wilt u zich misschien wel voor wat langere tijd voor een leu-
ke functie inzetten? U vind hieronder een overzicht van de 
meest actuele vrijwilligerswerkvacatures.
- Help minima uit Abcoude en Baambrugge ook aan de nood-

zakelijke voedselhulp! Initiatiefnemers/ aanpakkers gezocht 
voor de nieuw op te zetten voedselbank in Abcoude (nr. 
8307).

- Enthousiast over tuinieren en leuk om kinderen te begelei-
den? Wordt begeleider voor de tuinclub “de wondertuin” 

van het NME De Woudreus (nr. 8311).
- Kinderen coachen bij de overstap van het basis- naar het mid-

delbaar onderwijs? Wordt coach in het project coach4you 
(nr. 8314). 

- Hart voor dieren en zorgzaam voor konijnen en cavia’s? 
Wordt beheerder Konijnenheuvel bij NME-NME De Woud-
reus. Kan al voor 1 maal per week (nr. 8246).

- Opkomen voor belangen van iemand die dat zelf (even) niet 
kan? Mentor, een boeiende en afwisselende functie (nr. 
1373).

- Je bent een overtuigende, inspirerende, creatieve en prak-
tisch ingestelde teamspeler. Je bent geïnteresseerd in de 
productie van radio- en TV programma’s. Je bent daadkrach-
tig, extravert en wil mensen motiveren en stimuleren. RTV 
DRV zoekt een hoofdredacteur (nr. 7716). 

- Gastvrouw of gatheer gezocht voor ouderen in de buurtka-
mer in Mijdrecht (nr. 8374). 

Meer informatie over deze, maar ook vele andere vacatures 
vindt u op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
U kunt ook een afspraak maken met Dyanne van Tessel, co-
ordinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk (d.vantessel@
stdb.nl of 0297 230280)

De Ronde Venen - Sinds twee jaar 
biedt het VeenLanden College aan 
atheneum leerlingen Anglia aan. 
Anglia is internationaal en richt zich 
op vaardigheden als lezen, luisteren 
en schrijven van de Engelse taal. In 
de brugklas is het verplicht, daarna 
kiest de leerling voor deze verdie-
ping, ze gaan de uitdaging aan: ‘ac-
cepting the challenge’.
Deze week bogen in totaal 8000 
kandidaten over de hele wereld zich 
over de Anglia examens, zo ook op 

het VeenLanden College. De toet-
sen worden in Engeland nageke-
ken, dus het is nog even wachten tot 
de resultaten bekend zijn. Het eind-
doel is het Master Certificate An-
glia, waarmee je zonder meer toe-
gang krijgt tot Engelstalige universi-
teiten. Dit niveau wordt veelal pas in 
de eindexamenklas gehaald, maar 
sommige leerlingen slagen erin het 
certificaat eerder te bemachtigen. 
Ter voorbereiding op de examens 
(in verschillende niveaus) ging de 

VeenLanden College: 

‘Accepting the challenge!’

Regio - In het broedseizoen zijn 
de Bovenlanden in Wilnis verboden 
terrein. De ontwerpers van Hunnie-
avonturen kozen daarom voor het 
terrein van minicamping Amstel-
kade. Daar werden de Veenmollen 
en hun ouders ontvangen voor een 
belevenis met wilgentenen, koeien-
huid en oormerken. 

Wilgentakken en koeienhuid
Veenmollen, de jeugdleden van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn, 
leerden wilgentakken vlechten en 
hun ouders kregen uitleg over het 
boerenbedrijf met verhalen van 
vroeger over ronde koeienstallen 
en varen met koeien in een 
praam. De ouders beleefden de 
naamgeving en het oormerken van 
een Lakenvelder koe en kregen 
voor die bijzondere gelegenheid en 
als aandenken hetzelfde oormerk 
als Bea Marrigje, de Lakenvelder. 

Met oormerk 3358 kwamen ze 
laat in de middag bij hun kinderen 
terug. De Veenmollen leerden 
intussen van de wilgenvlechter hoe 
je moet vlechten en werkten aan 
een hut, een boot en een mand. Ze 
werkten hard, genoten zichtbaar 
en kregen zoals altijd na een 
Hunnie-middag in de natuur een 
traktatie. Dat was deze keer een 
stuk van de speciaal ontworpen 
grote kleiputtentaart en thee van 
wilgenbast volgens een oud recept. 
De taart op een veldtafel werd be-
wonderd tot de ouders terug waren. 
Omdat dat best lang duurde, gingen 
sommige jongens en meisjes die het 
vlechtritme te pakken hadden, ge-
woon verder vlechten. Intussen 
werd een voorbeeldboot, een Co-
racle, gedemonstreerd en te water 
gelaten. Zo kon je zien dat je echt 
met een boot van wilgentakken en 
koeienhuid kunt varen, dat je er al-

leen of met z’n tweeën in kunt en 
dat zo’n boot een lichtgewicht en 
gemakkelijk te dragen is. 

Het wilgentakkenvlechten is leuk, 
maar gaat vooral in het begin lang-
zamer dan je denkt. Na een middag 
vlechten zijn de hut, het bootje en 
de mand dan ook nog niet af. De 
hut moet nog een dak krijgen en in-
gangen en het bootje nog een huid 
en ook de mand moet nog worden 
afgevlochten. De ontwerpers van 
Hunnie, Henriëtte Waal en Sophie 
Krier, zullen er daarom samen met 
de wilgenvlechter voor zorgen dat 
de hut wordt afgebouwd en dat het 
bootje wordt bespannen met ge-
impregneerde koeienhuid. Ook de 
mand wordt afgemaakt. Zo komen 
er bij minicamping Amstelkade een 
paar leuke attracties bij met dank 
aan de ontwerpers van de Hunnie-
avonturen.

Veenmollen IVN vlechten op 
Hunnie-middag een echt bootje

Anglia groep van 64 leerlingen en 
hun begeleiders onlangs op hun 
jaarlijkse reis naar Engeland. Ge-
durende het verblijf wordt er door 
de leerlingen en door de begelei-
ders uitsluitend Engels gesproken. 
Dit jaar ging de trip naar Grittle-
ton House, Chippenham, Wiltshire. 
In dit -volgens henzelf- enorme 
‘spookhuis’ verbleven de leerlingen 
van het VeenLanden College niet al-
leen, maar volgden ze ook Engelse 
lessen bij de hoog gekwalificeerde 
Engelse docenten. Daarnaast ston-
den excursies op het programma 
naar Castle Combe, Roman Baths, 
Royal Crescent en Stone Henge. 
Op het enorme terrein rondom de 
school konden de leerlingen ken-
nis maken met sporten als wake-
boarden, boogschieten en cricket. 
De leerlingen en begeleiders kun-
nen terugkijken op een geslaagde 
Anglia reis. De docenten Caroline 
Hendriks en Rob Vreeken zijn en-
thousiast en blijven op zoek naar al-
le denkbare mogelijkheden om hun 
leerlingen optimaal voor te bereiden 
op de Anglia examens. De jaarlijkse 
reis naar een bestemming in Enge-
land is in ieder geval een goed mid-
del gebleken. Stiekem wordt nu ge-
dacht aan Oxford Cambridge voor 
het derde leerjaar. De leerlingen 
gaan het beleven en daar hebben 
ze niets op tegen, dat staat vast!

Bijeenkomst Passage 
Mijdrecht – Morgenavond, don-
derdag 25 april, is al weer de laat-
ste bijeenkomst van Maatschap-
pelijke vrouwenbeweging Pas-
sage van dit seizoen. Voor deze 
avond is de heer v.d.Berg uit Hoe-
velaken uitgenodigd die iets komt 
vertellen over ‘de keizer in Hol-
land’, woonachtig in Huis Doorn. 
Deze Duitse Keizer Wilhelm 11 
woonde er van 1920 tot 1941.
De eerste oorlog was verloren en 
Wilhelm kon zijn land niet meer 
in en vroeg asiel aan in Neder-
land. Eerst woonde hij in kasteel 
Amerongen en later kocht hij zelf 
Huis Doorn. Met 59 wagens kwa-

men zijn spullen over uit Duits-
land. In de tuin staat een groot 
mausoleum, hierin ligt de Duitse 
keizer begraven. De heer v.d.Berg 
zal ons ongetwijfeld nog veel 
meer kunnen vertellen en laten 
zien over dit mooie huis en zijn 
bijzondere bewoners. 
Later volgt een excursie naar dit 
prachtige huis Doorn. Belang-
stellenden en leden zijn van harte 
uitgenodigd, de avond begint om 
20.00 uur en de koffie/thee staat 
vanaf 19.45 uur klaar. De avond 
vindt plaats in gebouw Irene aan 
de Kerkstraat naast de Janskerk 
in Mijdrecht.





Mijdrecht - Groep 8 van de Hof-
landschool heeft meegedaan aan 
de BankBattle. De kinderen vonden 
het erg leuk en interessant om te 
doen en hebben er veel van geleerd. 
Vorig jaar deden ze ook mee, toen 
werden ze tweede, en nu… nu heb-
ben ze gewonnen! De taakjes waren 
verdeeld en iedereen kreeg een sta-
pel met kaartjes waar de vragen op 
stonden. Zodra je het antwoord wist 
rende je naar de tafel waar de ant-
woorden werden doorgegeven en 
opgeschreven op het antwoorden-
blad. Toen ze alle antwoorden had-
den, werd nog snel alles nageke-
ken en verbeterd. Het getelde aan-
tal medeklinkers werd snel doorge-
geven aan de bank. Het was nog 
een dag spannend voordat de uit-
slag bekend was. Toen de juf hen 
vertelde dat ze hadden gewonnen 
was de groep heel opgewonden! De 
kinderen hebben dit jaar een prisma 
woordenboekpakket gewonnen en 
zijn er heel blij mee. “Niet alleen het 
winnen maar ook het meedoen was 
heel leuk!“, aldus twee van de deel-
nemers, Gillian en Kirsten.
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Op 4 mei een bijzondere 
film bij AnnexCinema
Regio - Rond de Nationale Herden-
king op 4 mei vertoont AnnexCine-
ma eenmalig de nieuwste film van 
filmmaker Bob Entrop: ‘Verbroken 
Stilte’. Het is de eerste film over de 
verzwegen Holocaust door de ogen 
van een Rom (zigeunerman) gezien. 
Op 4 mei zullen zowel de regisseur 
als de hoofdrolspeler (Orhan Gal-
jus) aanwezig zijn. De film begint 
na een inleiding van de regisseur 
om 19.00 uur met een onderbreking 
rond 20.00 uur zodat er gelegenheid 
is voor 2 minuten stilte. Na afloop is 
er ruim de tijd om vragen te stellen 
aan regisseur en Orhan Galjus. Zo-
als elk jaar zullen de TV beelden van 
de herdenking om 20.00 uur op de 
muren in de hal van AnnexCinema 
worden geprojecteerd.

De film:
In deze fraai vertelde en stijlvolle 
roadmovie reist Roma radioverslag-
gever Orhan Galjus, geboren in Ko-
sovo, samen met filmmaker Bob En-
trop door Duitsland, Polen en Koso-
vo. Op hun ontdekkingstocht pro-
beren zij er achter te komen waar-
om de Sinti en Roma zo lang ge-
zwegen hebben over de genocide 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
op bijna een half miljoen van hen is 

gepleegd. In sfeervolle beelden be-
leven we hun unieke ontmoetingen 
met Roma uit Frankrijk en Duitsland 
mee. We zijn getuige van gesprek-
ken met overlevenden van de ver-
schrikkingen van Auschwitz. Ter-
wijl we bezoeken brengen aan ver-
schillende onbekende herdenkings-
plekken in Polen, ontwikkelt zich 
het innerlijke drama van de prota-
gonist Orhan, een innemende per-
soonlijkheid en meeslepende ver-
teller, die in staat is de kijker te blij-
ven boeien. Gaandeweg constateert 
Orhan dat de geschiedenis van de 
Sinti en Roma als een soort schat 
van stilte is verborgen en dat ko-
mende generaties vervreemd raken 
van hun ‘roots’. Wat moet dit volk - 
dat al eeuwenlang in Europa woont 
- doen om serieus genomen te wor-
den? Wat weet de huidige genera-
tie? Zien zij de paralellen tussen de 
vervolgingen destijds en de uitslui-
ting en discriminatie van nu? Zal de 
geschiedenis van toen zich in het 
heden herhalen? Deze film had vo-
rige maand haar wereldpremière op 
het Movies that Matter festival 2013. 
Reserveren is mogelijk op www.an-
nexcinema.nl of via telefoonnummer 
0348 436510. AnnexCinema Ros-
molenlaan 1 3447GL Woerden.

Duokoop maakt een huis kopen betaalbaar:

Wel het huis kopen, (nog) 
niet de grond
Regio - Het valt anno 2013 niet mee 
om een huis te kopen. De huizen-
prijzen zijn gedaald, maar dat geldt 
ook voor het bedrag dat banken als 
hypotheek willen lenen. Door de 
aangescherpte hypotheekregels is 
de koop van een huis voor sommige 
mensen niet meer haalbaar. Duo-
koop, een nieuwe vorm van kopen 
en verkopen, biedt daarvoor een op-
lossing: het huis kopen en de grond 
‘huren’. Met de Duokoop-regeling 
word je eigenaar van het huis, maar 
niet van de grond. De Nationale 
Grondbank koopt de grond en geeft 
die aan de nieuwe eigenaar van het 
huis uit in erfpacht. Deze nieuwe 
vorm van erfpacht is niet te verge-
lijken met erfpachtconstructies uit 
het verleden. De voorwaarden zijn 
transparant en goedgekeurd door 
banken en NHG (Nationale Hypo-
theekgarantie). Je weet van tevo-
ren waar je aan toe bent en de erf-
pachtcanon is fiscaal aftrekbaar. De 
eigenaar van het huis kan op elk ge-

wenst moment de grond alsnog ko-
pen, bijvoorbeeld na een salarisver-
hoging. “Duokoop kan bijdragen 
aan het weer in beweging krijgen 
van de woningmarkt”, zegt Nanneke 
Koopman van Koop Lenstra Make-
laars. “Ik zag direct de mogelijkhe-
den voor starters en alleenstaanden. 
Vaak is hun inkomen niet voldoen-
de om het huis dat zij willen kopen 
te financieren.” Ook voor mensen 
die gaan scheiden, waarbij de een 
de ander wil uitkopen, kan Duokoop 
een uitkomst zijn. Duokoop is in fei-
te mogelijk voor ieder huis of appar-
tement. 
Nanneke Koopman en Roel Wierin-
ga van Koop Lenstra Makelaars in 
Uithoorn en Breukelen zijn erkend 
Duokoop adviseur. Zij adviseren ko-
pers en verkopers die willen weten 
of Duokoop een optie is en begelei-
den het proces van verkoop van de 
grond. Voor meer informatie, neem 
contact op met Koop Lenstra Make-
laars 0346-262 552 of 0297-524 124.

Het VerkeersCollege: 
“Wist u dat?”
Regio - Vanaf 19 januari is de nieu-
we Europese rijbewijsrichtlijn inge-
gaan. Dit houdt concreet in dat er 
voor de motor nu 3 rijbewijs catego-
rieën zijn. Voor de lichtste categorie 
(A1) heeft Het VerkeersCollege nu 
ook een nieuwe motorfiets (125 cc) 
aan het voertuigpark toegevoegd. 
Op deze motorfiets mag je vanaf je 
17e gaan lessen (18 jaar examen). 
Op de midden categorie (A2) mag je 
vanaf 1 januari 2014 gaan lessen als 
je 20 jaar bent en op de zware cate-
gorie (A) mag je lessen vanaf je 24e.
Voor de auto geldt nog steeds dat je 
vanaf 16,5 jaar mag gaan lessen en 
met 17 jaar mag afrijden.
En voor de bromfiets mag je op je 
15e beginnen met de theorie en met 
16 jaar afrijden. Zie voor meer spe-
cifieke informatie de website van 
Het VerkeersCollege. Door de nieu-
we wetgeving is er voor de vracht-
auto ook een nieuwe categorie bij 
gekomen waar u met 18 jaar op mag 
gaan lessen. (C1) Dit rijbewijs is een 
beperkt vrachtautorijbewijs en hier-
mee mag u bijvoorbeeld een camper 
of vrachtauto tot 7.500 kg (tmm) be-
sturen. De lessen vinden niet plaats 
op de grote vrachtauto met 16 ver-
snellingen maar op een kleiner mo-
del met 6 versnellingen. Deze rijles-

sen zijn vanaf heden ook te volgen 
vanuit Mijdrecht en Aalsmeer. Voor 
het normale vrachtauto rijbewijs (C) 
moet u tegenwoordig 21 jaar zijn.
Het vrachtauto- en busrijbewijs is 
nog maar 5 jaar geldig (de overige 
10 jaar) en voor deze categorieën 
zult u eerst een medische keuring 
moeten ondergaan voordat u het rij-
bewijs kunt verlengen. Deze keuring 
is ook verplicht voor alle rijbewijsbe-
zitters van 70 jaar of ouder. 
Vanaf 1 januari 2014 zal deze leef-
tijdgrens verhoogd worden naar 
75 jaar. Het VerkeersCollege ver-
zorgt elke eerste woensdag van de 
maand Rijbewijskeuringen vanuit 
de locatie in Mijdrecht.
Voor iedereen die een motorboot wil 
gaan besturen, die harder kan dan 
20 km per uur, is Vaarbewijs 1 ver-
plicht (vanaf 18 jaar). De bootjes 
gaan momenteel weer het water in, 
dus zorg voor de juiste papieren. Dit 
voorjaar (start 14 mei) verzorgt Het 
VerkeersCollege ook weer de cursus 
vaarbewijs in 6 avonden.
Meer informatie over de nieuwe rij-
bewijzen en het vaarbewijs zijn te-
rug te vinden op de website van Het 
VerkeersCollege: www.verkeerscol-
lege.com of bezoek de open dag op 
25 mei van 10.00 tot 15.00 uur.

Hoog bezoek voor Provinciewinnaar 
ZO2Z Award 2013 /2014
Uithoorn - Vorige week was er on-
verwachts ‘hoog’ bezoek bij AH Jos 
van den Berg aan het Amstelplein in 
Uithoorn.

In het kader van het feit dat AH Jos 
van den Berg voor de tweede maal 

op rij is uitgeroepen tot de beste 
zelfstandig supermarktondernemer 
van de provincie Noord-Holland en 
nu in de race is om voor de tweede 
maal op rij (hopelijk) de beste van 
Nederland te worden, kreeg AH Jos 
van den Berg vorige week bezoek 

van de commissaris van de Konin-
gin van Noord-Holland en kwamen 
ook de burgemeester en de wet-
houder even op de koffie. 

Het zijn spannende dagen voor Jos 
van den Berg en zijn team. Rond 1 

mei wordt bekendgemaakt of zij 
zich bij de laatste drie van Neder-
lands beste ondernemers bevinden. 
Of het hem en zijn team gelukt is 
om twee keer op rij eerste te wor-
den, dat weten zij eind mei. De tijd 
zal het leren.

Winkeldieven betrapt
Mijdrecht/Woerden - Agenten 
hielden woensdagmiddag 17 april 
twee winkeldieven in Woerden aan. 
Zij waren die middag al ergens an-
ders actief geweest. 

Rond 17.15 uur kreeg de politie de 
melding dat twee mannen bij twee 
winkels aan de Voorstraat diefstal-
len hadden gepleegd. Agenten gin-
gen ter plaatse. Onderweg kregen 
zij de melding van een andere agent 
dat hij op dat moment bij een win-
kel aan De Lindeboom in Mijdrecht 
bewakingsbeelden van een win-
keldiefstal eerder die middag be-
keek. Het signalement van de ver-

dachten in Woerden kwam over-
een met die van de verdachten in 
Mijdrecht. Agenten stelden een on-
derzoek in de omgeving in en zagen 
één van de verdachten op het Plant-
soen lopen. Hij liep naar een gepar-
keerde auto, waar de kofferbak van 
openstond en waar de tweede ver-
dachte bij stond. De agenten hiel-
den de twee mannen, een 28-jarige 
Vianees en een 36-jarige Utrechter, 
aan. In de kofferbak lagen onder an-
dere kleding en drogisterijartikelen, 
die kennelijk van diefstal afkomstig 
waren. De verdachten zijn naar het 
politiebureau overgebracht en voor 
nader onderzoek vastgezet.

Groep 8 Hoflandschool wint 
BankBattle 2013

Het J18 kampioensteam van Argon: Jorik, Tom, Felice, Jordy, Nino, Marciano, Dennis, Quinten en Chiel geflankeer-
de door trainster Liljan en coach Caspar.

Basketballers J18 kampioen in de eerste klasse
Mijdrecht - De jongens van het 
J18 basketbalteam van Argon zijn 
door hun winst van afgelopen vrij-
dag kampioen geworden in de eer-
ste klasse van de kern Utrecht bij de 
jongens onder de 18 jaar. Een knap-
pe prestatie van deze jonge fanatie-
ke ploeg aangezien dit pas het eer-
ste jaar voor deze Argonauten is in 
deze leeftijdsklasse. De meeste spe-
lers zijn 16 jaar en een drietal spe-
lers zelfs pas 15. Het gehele team 
kan volgend jaar in dezelfde leef-
tijdsklasse uitkomen maar dan met 
een jaar meer ervaring en techniek 
en een paar kilo’s en centimeters 
meer kracht en lengte. Met slecht 
één verloren wedstrijd dit seizoen 
moest de laatste wedstrijd vrijdag 
in De Eendracht in Mijdrecht ge-
wonnen worden van de Woodpec-
kers uit Houten. Bij winst zou Ar-
gon gelijk staan met het Almeren-
se Pioneers waar eerde dit seizoen 
thuis van werd gewonnen maar uit 
van werd verloren. De mede-kop-
loper uit Almere speelt echter met 
vervallen rechten vanwege één of 
meer spelers die vanwege hun leef-
tijd met dispensatie meespelen.
Mede door deze druk en het ruim 
aanwezige publiek begonnen de 
jongens van Argon rommelig en ze-
nuwachtig en lieten het speltempo 
regelmatig bepalen door het bezoe-

kende team. Tot in de tweede mi-
nuut van het tweede kwart ging het 
score verloop gelijk op en bij een 
stand van 13-12 kwamen de Argon 
basketballers pas goed in hun eigen 
ritme. Met een aantal mooie combi-
naties in de aanval en een scherpe 
man-to-man verdediging werd de 
controle op de wedstrijd terug ge-
pakt en liep Argon uit tot 25-16 bij 
rust. De sterk spelende center Chiel 
Waagenaar en de talentvolle spel-
verdeler Nino van der Heiden scoor-
de beiden 9 punten in deze eerste 
helft. In het derde en vierde kwart 
was duidelijk te zien dat de jonge 
jongens van Argon de druk van zich 

af hadden gespeeld en kon er meer 
vrijuit gespeeld gaan worden. Een 
aantal succesvolle break-aanvallen, 
goede invalsbeurten van de bank-
spelers Jorik Steen en Quinten Lim-
burg, en een mooie driepunter van 
Felice Mascini zorgde via 43-25 na 
het derde kwart voor een duidelij-
ke 60-45 eindstand en overwinning. 
Hiermee was de gedeelde eerste 
plaats en daarmee het kampioen-
schap voor de Argon jongens onder 
de 18 een feit.
Een knappe prestatie voor deze al 
een flink aantal jaren met elkaar 
samenspelende kanjers die dan 
ook terecht uitbundig gevierd kon 

worden in de kleedkamer en in de 
sportbar. Na de jongens onder de 
18 speelde de heren van Argon een 
veel minder spectaculaire wedstrijd 
tegen het Schoonhovense Silver-
town Lions.
Het redelijk uitgedunde herenteam 
wist maar met moeite te winnen van 
deze tegenstander maar door de 
53-44 zijn ook de heren van Argon 
op een gedeelde eerste plaats ge-
eindigd samen met Green Giants uit 
Leusden. In deze eerste klasse van 
de heren zal het kampioenschap 
echter nog bepaald moeten wor-
den door een beslissingswedstrijd 
op neutraal terrein.
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Vinkeveen - Vrijdag 12 april speel-
den de dames tegen het reeds ge-
degradeerde Smashing VelsenHet 
spel was niet altijd even snel en net-
jes, maar met hulp van alle inzetba-
re dames en hoge servicedruk werd 
de wedstrijd netjes met 4-0 gewon-
nen (25-11, 25-18, 25-13 en 25-15). 
5 punten in de pocket. Vier dagen 
erna op dinsdag 16 april moesten 
de dames gelijk hun laatste compe-
titiewedstrijd in Amsterdam tegen 
Xenon spelen

In de 1e set was het met name de 
servicedruk van Jana die Xenon 
niet verder bracht dan 8 punten. Al-
lie hoefde achter in het veld maar 1 
ronde mee te draaien, want de set 
werd met 8-25 gewonnen. De 2e set 
kwam Joke in het veld voor Nata-
lie op het midden. Ook Xenon had 
wissels toegepast en kwam beter in 

het spel. Maar door goed verdelen 
van Mirjam, konden de dames de 
set toch met 18-25 winst afsluiten. 
De 3e set ging Jana aan de kant en 
mocht Natalie weer op buiten gaan 
aanvallen. Allie had inmiddels haar 
plekje achter in het veld goed ge-
vonden en bracht menig goede pas-
ses bij Mirjam. De gaten bij Xenon 
in met name het achterveld werden 
door de aanvalsters regelmatig ge-
vonden en de 3e set ging met 13-25 
naar de Atalante dames. De 4e set 
mocht Daniëlle voor het eerst in het 
hele seizoen op de bank plaatsne-
men. Jana nam haar plaats op het 
midden over. Ook deze set werd een 
formeel serveren, passen, gevari-
eerd verdelen en aanvallen. Met 15-
25 ging deze laatste set ook naar de 
Atalante dames. 10 punten binnen 4 
dagen en daarmee uiteindelijk een 
4e plek op de ranglijst..

Mooie afsluiting voor 
volleybalsters Atalante 1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 20 
april speelde het door Van Dam ge-
sponsorde A1 een thuiswedstrijd te-
gen Haarlem A2. In een uitstekend 
gespeelde wedstrijd wist het team 
te winnen met 10-8. Atlantis begon 
de wedstrijd met in de aanval: Ster-
re, Willemieke, Jesper en Stef. De 
verdediging bestond uit: Ciska, Sa-
rina, Matthijs en Max. De thuisploeg 
startte de wedstrijd niet heel goed, 
maar wist zich wel weer te herpak-
ken. De teams bleken heel gewaagd 
aan elkaar: de ene keer stond At-
lantis voor de andere keer Haarlem. 
Met een stand van 5-4 voor Atlantis 
werd er gerust. Atlantis kreeg posi-
tief commentaar van de goede coa-

ches Chantal en Joeri. Sarina werd 
gewisseld voor Aïsha na een goe-
de eerste helft te hebben gespeeld. 
Het team ging met goede moed de 
wedstrijd weer in. Atlantis wilde na-
tuurlijk de winst pakken. De tweede 
helft was nog maar net begonnen 
en Atlantis knalde alweer een doel-
punt erin. Atlantis maakte het ene 
doelpunt na het andere, tot het 9-4 
voor het team stond. Haarlem pro-
beerde nog tegenstand te geven, 
maar zonder succes. Atlantis won 
met een mooie stand van 10-8.
Aankomende zaterdag speelt Atlan-
tis A1 weer tegen Haarlem. Het wil 
er dan net zo’n mooie wedstrijd van 
maken als deze week.

Atlantis A1 speelt 
topwedstrijd

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
werden de clubkampioenschap-
pen tafeltennis van Vitac gehou-
den. 

Er werd gespeeld in twee pou-
les. De winnaar van elke poule 
was geplaatst voor de finale. Bas-
tiaan de Haan was de sterkste in 
zijn poule die verder bestond uit 
Berry van Veen, Rian van de Most 

en Stephan Schel. Nick Postma 
plaatste zich door ongeslagen te 
blijven in een poule met Ellie van 
Senten, Margit de Koning , Oscar 
Riehl en Kees Pronk. In de fina-
le was Bastiaan de sterkste door 
met 3-1 te winnen van Nick. Het 
was de eerste enkelspeltitel voor 
Bastiaan de Haan, die wel al eens 
juniorenkampioen was en drie 
dubbelspeltitels op zak heeft.

Bastiaan de Haan 
clubkampioen Vitac

Mijdrecht - Een week na het jaar-
lijkse schoolvoetbaltoernooi voor de 
jongens uit groep 5 en 6 vond op 
woensdag 17 april het toernooi van 
de jongens uit groep 3 en 4 plaats. 
Hierbij streden 37 schoolteams om 
de kampioensschaal, welke uitein-
delijk zeer verdiend door de jon-
gens van De Fontein 2 uit Mijdrecht 
werd gewonnen. De spannende fi-
nale tegen Driehuis 2 werd in de 
reguliere speeltijd met 1-0 gewon-
nen. In de troostfinale om de 3e en 
4e plaats werd tevens om andere 
eretitels gestreden. Deze finale was 

een verrassende Ronde Veense der-
by tussen Vlinderbos 1 en Vlinder-
bos 2. De rivalen uit Wilnis maakten 
er een aantrekkelijke wedstrijd van 
waarin zeer sportief werd gestre-
den. Vlinderbos 1 bracht de eind-
stand op 2-1 en kwam als winnaar 
uit de strijd.

De deelnemers en supporters wer-
den getrakteerd op een prachti-
ge toernooidag met zonnig weer en 
mooie wedstrijden. Het was dus een 
leuke dag om met plezier aan terug 
te denken!

De Fontein 2 wint school-
voetbaltoernooi jongens

Vinkeveen - Na een mindere pe-
riode van SV Hertha D1, mocht de 
ploeg van Leo Clement eindelijk 
weer op het vertrouwde Sportpark 
De Molmhoek zijn wedstrijd afron-
den. SDO D2 was de tegenstan-
der om 11.30 uur, onder leiding van 
scheidsrechter John Bendermacher. 

De mannen uit Vinkeveen begon-
nen erg sterk en hadden de eer-
ste tien minuten een duidelijk over-
wicht. Dit overwicht resulteerde in 
een overtreding van de ongelukki-
ge SDO-rechtsback, met een pe-
nalty tot gevolg. Aanvoerder Den-
nis van den Hoven schoot zonder 
problemen de 1-0 voorsprong ach-
ter de Bussumse keeper. Deze goal 
smaakte absoluut naar meer en nog 
geen twee minuten later was het 
opnieuw Van den Hoven die scoor-
de. Hij kopte een zeer scherpe cor-

ner snoeihard in de kruising; 2-0. 
Na deze ‘scorebordjounalistiek[‘ ge-
zien, makkelijke voorsprong, was 
het juist SDO dat ging geven. Vlak 
voor rust was het SDO dat de 2-1 
en 2-2 achter keeper Kjeld Bartman 
schoot. In de rust werd het eerste 
kwartier benadrukt: een prima peri-
ode van de mannen van trainers Leo 
Clement, Henk van de Vliert en Ke-
vin Overzee, met veel inzet en bele-
ving. Linksbuiten Joost van Raaij gaf 
de bespreking in de rust een pas-
send gevolg. Hij dribbelde goed op 
en schoot snoeihard de bal van 25 
meter achter de kansloze SDO-kee-
per. Vlak daarna was de Bussumse 
ploeg opnieuw kansloos bij een pe-
nalty. De hardwerkende Jeffrey van 
de Vliert schoot deze buitenkans 
onberispelijk binnen en zorgde voor 
de 4-2. 
 Foto: sportinbeeld.com

Mannen van Hertha D1 
op inzet langs SDO D2

Het Jongens C nu ook 
officieel kampioen
Vinkeveen - Vrijdagavond 19 april 
was het de laatste wedstrijd voor 
JC1. Ondanks dat op de Nevobo site 
al enige tijd stond dat ze kampioen 
waren (officieus kampioenschap of 
vooruitziende blik?), hadden ze nog 
twee punten nodig om niet meer in-
gehaald te kunnen. 
Ze moesten tegen het onderste 
team, waar ze al eerder vrij gemak-
kelijk met 4-0 van hadden gewon-
nen. Dus op papier moest het een-
voudig te doen zijn, maar als je 
kampioen kan worden is de span-
ning toch ook een meespelende 
factor. De eerste set was wat aftas-
tend voor de jongens, de spanning 
in de benen maakte de set ietwat 
stroef. Mooie rally’s werden afge-
wisseld door eigenlijk onnodig weg-
gegeven punten. Maar ze hielden 

hun hoofd koel en wisten met een 
25-18 de set naar zich toe te trek-
ken. Nog een set te gaan. Ook in de 
tweede set speelden ze nog niet he-
lemaal vrij uit, maar het niveau ver-
schil was toch wel groot genoeg. 
Onder groot enthousiasme van het 
publiek haalden ze de laatste pun-
ten binnen, 25-14! En dus kampi-
oen!!!! Nu was het dan echt een feit. 
Dan weer terug naar de wedstrijd, 
weer even de concentratie erbij 
houden. Naarmate de set vorder-
de zag je dat ze de spanning eraf 
speelden, de derde set werd nog 
25-13.  Maar de vierde set was een 
walk over, deze wonnen ze met 25-
6. Dus een waardige afsluiting van 
de kampioen! Waarna ze in de kan-
tine nog een klein feestje hebben 
gebouwd.

Mijdrecht - In de biljartcompe-
titie van De Ronde Venen is DIO 
met overmacht kampioen gewor-
den. Een paar weken geleden was 
dat al duidelijk en ontvingen zij de 
wisselbeker. Het team van Pad-
destoel 2 feliciteert DIO van har-
te met het kampioenschap. Zelf be-
haalde dit team van Café de Padde-
stoel, net als vorig jaar, de 2e plaats. 
Zoals zo vaak in de sport gaat het 
vooral om het kampioenschap. Toch 
vond het team van Paddestoel 2 de 
eigen prestatie ook wel een feest-

je waard. Zij lieten hun eigen me-
dailles maken en huldigden zichzelf 
en vierden een feestje in hun thuis-
café. Op maandag 22 april zijn de 
laatste wedstrijden van de nacom-
petitie gespeeld. Omdat het team 
van Paddestoel 1 de eerste ronde al 
met 9-0 won, is de kans groot dat zij 
promoveren naar de 1e divisie. Van-
daar dat wij er vanuit gaan dat ook 
hier felicitaties uitgedeeld kunnen 
worden aan de spelers van dit team. 
Namens Paddestoel 2 van harte ge-
feliciteerd, mannen!

Paddestoel 2 feliciteert 
DIO en huldigt zichzelf

De Trekvogel in kwartfinale Cruyff Court
Mijdrecht - Als kampioenen van 
het Cruyff Court Toernooi in De Ron-
de Venen hadden de jongens van 
groep 7/8 van De Trekvogel zich ge-
plaatst voor de kwartfinale van het 
Cruyff Court Kampioenen 6vs6 in de 
De Bilt. Er moesten maar liefst vijf 
wedstrijden van 8 minuten worden 
gespeeld. Er was duidelijk meer te-
genstand dan tijdens de voorron-
de in De Ronde Venen. In de eerste 
wedstrijd kregen ze voetballes van 
de jongens van Marco Pololaan uit 
Utrecht. De technisch begaafde te-
genstanders ‘trakteerden’ de Trekvo-
gelboys op een 4-1 nederlaag. In de 
tweede wedstrijd ging het een stuk 
gemakkelijker. Tegen De La Salle uit 
Boxtel werd met 5-0 gewonnen. Een 
hattrick van Niels Oliemans en doel-
punten van Jordy Zwaneveld en Ke-
vin de Bruin zorgden voor deze uit-
slag. De derde wedstrijd tegen De 
Kinderhof uit Amersfoort werd ver-
loren met 2-0. In de vierde wedstrijd 
zorgde Niels de Vries met een hat-
trick voor de 3-1 overwinning op De 
Bareel uit Heemskerk. In de vijfde en 
laatste wedstrijd scoorden de jon-
gens van De Trekvogel drie keer met 
doelpunten van Niels de Vries, twee 
keer, en Kevin de Bruin, maar dit was 
niet genoeg voor de winst, 5-3. Geen 
finaleplaats voor De Trekvogel, maar 
de meegereisde supporters maak-
ten er voor de jongens een onverge-
telijke middag van.



DE HOEF
 
Op het HSV terrein (bij slecht weer zal uitgeweken 
worden naar de Springbok) Feest voor jong en 
oud van 10.00 tot 17.30 uur.
Er staat een groot TV-scherm. Iedereen kan meekij-
ken naar de Kroning met toespraak op balkon.
12.00-14.00 uur: kinderspelen
Kinderspelen, voetbal en creativiteit. Het Oranje-
terras wordt ingericht met oranjekoek en vanzelf-
sprekend in de loop van de dag Oranjebitter. HSV 
zorgt voor hapjes. Frites en Hamburgers. 
12.00-17.00 uur: Discotheek
15.00-17.00 uur: Voetbal voor de oudere jeugd
17.30 uur: Live muziek
Band Sabor speelt soul en disco. Zeer toegankelijk 
repertoire staat voor gezelligheid en sfeer. Buiten-
activiteiten stoppen maar binnen gaan ze gezellig 
verder. Het wordt extra feestelijk als je in passende 
kleding komt. De mooiste dame en heer worden 
gekroond in twee categorieën: kinderen en vanaf 
16 jaar.

MIJDRECHT
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op het parkeer-
terrein nabij Argon aan de Hoofdweg een kermis 
georganiseerd. De openingstijden zullen zijn: 25 
tot en met 30 april van 14.00 tot 23.00 uur. Op vri-
jdag en op zaterdag zal de kermis tot 24.00 uur zijn 
geopend. Op de kermis is het niet toegestaan alco-
holhoudende dranken te verkopen. Voor alle activ-
iteiten geldt dat u meedoet op eigen risico.
 
MAANDAG 29 APRIL
20.00 uur: pentalty schieten
Er 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 bek-
ende keepers van Argon. Inschrijven vanaf 19.30 
uur in de kantine van Argon.
20.30 uur: Lampionnenoptocht
Voor kinderen die mee willen lopen met de lampi-
onnenoptocht 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 wor-
den uitgedeeld. Kinderen worden verzocht een 
stokje met batterij en lampje bij zich te hebben 
en de Oranjevereniging zal zorgen voor de lam-
pion 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, Midreth-
straat, Corn. Beerninckstraat, Proostdijstraat, Sport- 
en Recreatiepark naar het terrein van Argon aan de 
Hoofdweg.
22.00 uur : Opening
De burgemeester van De Ronde Venen, de heer 
M. Divendal zal, met muzikale ondersteuning van 
V.I.O.S., de festiviteiten rondom Koninginnedag of-
fi cieel 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 a/d Oosterlandweg.

DINSDAG 30 APRIL
08.00-13.00 uur: Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer de traditionele 
rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht. Kin-
deren (en volwassenen) kunnen weer naar harten-
lust 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. 
Mocht u spullen hebben die niet verkocht zijn en 
u wilt ze niet mee naar huis nemen dan kunt u 
deze kwijt in de afvalcontainers die de gemeente 
zal verzorgen. De gemeente zal na afl oop voor de 
afvoer zorgen. Tevens 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. Na afl oop van de rommelmarkt 
(13.30 uur) dient u uw plek schoon achter te laten.

12.00 uur: Optocht versierde fi etsen
Om 12.00 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 fi et-
senoptocht. Alle kinderen worden uitgenodigd uit 
hun fi ets, step of skelter mooi te versieren en aan te 
sluiten achter de muziek. De te volgen route is: Ho-
fl and, Dukaton, Dr. v.d. Berglaan, Ambachtsherens-
ingel, Maarschalkstraat, St. van Rumelaerstraat, G. 
van Stoutenborchstraat, Bisschop Koenraadstraat, 
Proostdijstraat en via het sport- en recreatiepark 
naar het eindpunt van de rondgang, het speelter-
rein aan de Windmolen. De mooist versierde fi ets 
wint een prijs.
09.00-13.00 uur:
Spektakel 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 
acttracties zullen er voor zorgen dat jong en oud 
na lieve lust kunnen springen, rennen en klimmen. 
De allerkleinsten onder ons kunnen plaatsnemen 
in een ouderwets gezellige draaimolen. Al met al 
voor ieder wat wils!

11.00 uur: 
Ontvangst door gemeentebestuur
Om 11.00 uur is er een ontvangst door het ge-
meentebestuur van alle inwoners van onze ge-
meente die ooit een Koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen. 
12.00-18.00 uur: Mijdrechtse kinderspelen op het 
Windmolenterrein
Na het succes van de afgelopen 2 jaar barst er 
om 12.00 uur na de fi nish van de versierde fi et-
sen een waar kinderparadijs los op het Windmo-
lenterrein. Net als vorig jaar kunnen de ouders 
onder het genot van een drankje en hapje aan 
de picknicktafels genieten van het speelplezier 
van hun kinderen. Een greep uit de kinderattrac-
ties zijn : diverse luchtkussens, schminkstand, 
labyrinth, kralentafel, poppetjeskussen en rin-
gwerpen. Ook zal er een DJ aanwezig zijn om 
het geheel muzikaal op te vrolijken. Een echte 
kinderboerderij zorgt voor een hoog knuff el-
gehalte.  De attracties zullen tot 18.00 uur bespeeld 
kunnen worden. 
12.00 uur: Koninginnedagconcert
Vanaf 12.00 uur wordt de Janskerk gevuld met 
Vaderlandse klanken. Martin Mans, dirigent/
organist, bespeelt het orgel. Een tweetal man-
nenkoren maakt dit jaar zijn opwachting. De 
Martin Mans Foundation. Een twintigkoppig 
mannenkoor. Ook zal de Urker Mans Forma-
tion voor het eerst in Mijdreht optreden. Toe-
gang gratis (collecte bij de uitgang).  Let op, de 
kerk is open vanaf 11.30 uur en vol is echt vol!!
Reserveren kan via reserveren@ziggo.nl
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. Vanaf 14.00 
uur start live muziek die met korte tussenpozen tot 
18.45 uur het plein op stelten zal zetten. DJ Jeroen 
Post  verzorgt vanaf 19.00 uur het toetje. Om 20.00 
uur gaat iedereen voldaan huiswaarts.

VINKEVEEN
09.00 uur Terras bij Dorpshuis De Boei open voor 
koffi  e met Oranjegebak.
10.00-11.00 uur Abdicatie (troonsafstand) van de 
Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander op drie grote televisie-schermen 
10.00 uur Kinderattracties op Boeiplein (bij het 
Dorpshuis)
10.30 uur Aanvang Markt
11.00 uur Aanvang met Aquabubbels-waterspelen 
bij de Roerdompbrug door Vakantie Bijbel Werk-
commissie
12.00 uur Brassband Concordia Roerdompbrug
13.00 uur Optreden Shantykoor podium De Boei
13.00 uur Einde vrijmarkt voor de kinderen
13.30 uur Band Shoreline  op podium De Boei
14.00 uur Inhuldiging in Nieuwe Kerk op drie grote 
televisieschermen bij Dorpshuis De Boei
14.30 uur  Optreden Jordanese Ans Tuin op
podium De Boei
16.00 uur  Einde markt
16.00 uur  Band Shoreline op podium De Boei
17.00-18.00 uur Optreden Ed Palermo op podium 
de Boei

18.00-19.00 uur Band Shoreline podium de Boei
20.00 uur:  Einde muzikale feestelijkheden buiten
Op het terrein achter De Boei en op het Boeiplein 
zullen kinderattracties, een podium, een terras 
en drie tv beeldschermen opgesteld staan. Bij 
slecht weer worden de activiteiten naar binnen 
(Dorpshuis De Boei) verplaatst.

Speciale braderie
De laatste, echte Koninginnedag die op 30 april 
wordt gevierd, komt er aan. Een bijzondere gebeur-
tenis waar de Lionsclub Vinkeveen, Café De Twee 
Heertjes en Roekz, met de koninginnedagbraderie 
al jaren graag hun schouders onder zetten. 
De koninginnedagviering vindt dit jaar plaats op 
het terrein van Maria-Oord aan de zijde Heren-
weg. Met de uitbreiding naar de parkeerplaats 
van Maria-Oord is meer ruimte aanwezig. Het 
organisatiecomité heeft besloten om van deze 
unieke gebeurtenis iets bijzonders te maken. De 
dag start met de ontvangst van de bewoners, per-
soneelsleden en vrijwilligers van Maria-Oord en 
Vinkenoord, die uitgenodigd worden om samen 
met ons een kopje koffi  e en Oranjegebakje te nut-
tigen. Aansluitend is op een groot scherm de Kro-
ning tot in detail te volgen. ’s Middags begint het 
feest met dit jaar zeer bijzondere artiesten zoals 
Trafassi (kleine wasjes, grote wasjes), Robert Leroy 
en Lange Frans. Waagt u ook een dansje? Natuurlijk 
wordt alles ondersteund door een gezellige brade-
rie met meer dan 30 kramen.  En voor de kinderen 
het bekende kinderparadijs met dit jaar een zweef-
molen, de bekende hindernisbaan, en trampoline. 

WILNIS
MAANDAG 29 APRIL
19.30 uur: Penaltyschieten vanaf 15 jaar bij CSW, 
inschrijven vanaf 19.00 uur in de CSW kantine. 
Onder deskundige leiding van Peter van Leeuwen 
worden er vele prachtige penaltys afgevuurd op de 
bekende CSW keepers. G. Brouwer & Zn. B.V. stelt 
de bekers beschikbaar.

DINSDAG 30 APRIL
08.00 -10.00 uur: Kinderontbijt
Voor de kinderen die op de Vrijmarkt zijn kan een 
ontbijtje worden afgehaald bij ‘de Buurvrouw’. 
Deze activiteit wordt door de plaatselijke bakkers 
gesponsord. 
08.30-09.00 uur:  Muzikale rondgang en optocht 
versierde fi etsen voor kinderen t/m 12 jaar
Route Muziekkorps Triviant: Start: Hoek Marktsch-
ipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf richt-
ing 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 gemeen-
tehuis. Zodra je de muziek hoort van muziekkorps 
Triviant, kun je met je versierde fi ets aansluiten. 
Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op het 
plein voor het voormalige gemeentehuis waar de 
offi  ciële opening is. Voor alle fi etsers is er na afl oop 
een leuke attentie. Dus maak je fi ets heel mooi en 
zorg voor een bonte optocht!
09.15-09.30 uur: Aubade bij plein Oude Raadhuis
09.30 uur  Offi  ciële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis zal de offi  ciële 
opening van de feestelijkheden in Wilnis worden 
verricht. Onder muzikale begeleiding van Viribus 
Unitis zal gezamenlijk het Wilhelmus gezongen 
worden.
08.00-11.00 uur: Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
Op deze markt mogen alleen kinderen hun spullen 
verkopen.
11.15 -14.00 uur:  55+ lunch in de Schakel
Alle 55-plussers worden uitgenodigd  voor een
Vorstelijke Konings 55+ lunch.
11.30-16.00 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. Er is dus weer genoeg te 
doen voor alle leeftijden. Natuurlijk is er ook weer 
limonade en iets lekkers. Voor alle vaders en moed-
ers is er gezellige muziek en er is gedacht aan de 
verzorging van de inwendige mens.
12.00-20.00 uur: Dorpse gezelligheid in de 
Dorpsstraat. Foute Bingo, Stoelendans, Ringsteken 
en nog veel meer. Bij “De Waard en “De Buurvrouw”  
zijn voldoende mogelijkheden de inwendige mens 
te versterken.  
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Vinkeveen – De leerlingen van 
obs De Pijlstaart in Vinkeveen wis-
ten niet wat ze zagen toen ze in 
de kleedkamers de tenues voor 
het jaarlijkse schoolvoetbal uitge-
reikt kregen. Elk team dat zich voor 
het schoolvoetbal had ingeschre-
ven, speelde in een mooi nieuw te-
nue. Na jaren in een zwart shirt ge-
speeld te hebben mochten ze nu 
mooie blauwe shirts met een wit 
“Pijlstaartlogo”en broekjes aantrek-
ken. Eindelijk een echt sporttenue! 
Woensdag 3 april was het de beurt 
aan de jongens uit groep 7 en 8 en 
woensdag 10 april de jongens van 
groep 5 en 6 (die speelden bij Ar-
gon in Mijdrecht) en de meisjes van 
groep 7 en 8 (die speelden bij CSW 
in Wilnis). Dat de nieuwe tenues 
voor de jongens van groep 6 geluk 
brachten bleek al snel. In de pou-
le hadden ze net als de jongens uit 
groep 5 alle wedstrijden gewonnen. 

Helaas verloren zij de laatste wed-
strijd maar kwamen met een mooi 
verdiende tweede plaats terug op 
school. De meisjes hadden in Wilnis 
iets minder geluk, zij moesten na de 
poulewedstrijden Wilnis verlaten en 
terug gaan naar huis. 

Woensdag 17 april was het de beurt 
aan de laatste groepen, de groe-
pen 3, 4, 5 en 6 mochten de school-
voetbalweken afsluiten. De meisjes 
van de groepen 3 t/m 6 mochten bij 
CSW hun prestaties laten zien en 
de jongens van groep 3 en 4 moch-
ten naar Argon. Dat meisjes kunnen 
voetballen bleek deze woensdag 
maar weer. De meisjes uit groep 
6 mochten de 3e prijs mee naar 
school nemen en de meisjes van 
groep 3 en 4 (team Pijlstaart 2) wer-
den kampioen. Trots lieten ze don-
derdag op school de door hun ge-
wonnen bekers in alle klassen zien.

Nieuw sporttenue voor 
leerlingen Pijlstaartschool

G-team hockey vereniging 
Mijdrecht kampioen!
Mijdrecht - Met 8 gewonnen wed-
strijden, 1 gelijk en 1 verloren is het 
G-team dit seizoen dik verdiend 
kampioen geworden. Sinds 3 jaar 
doet het team mee aan de competi-
tie en spelen ze tegen clubs als Alk-
maar, Hoorn, Bloemendaal, Athena, 
Alliance en Myra. De kanjers Anna-
bel, Roy, Jason, David, Alex, Lucas, 
Tim, Denan, Angelo, Jordy en Chris 
hebben de afgelopen jaren zoveel 
geleerd, dat ze verdiend een prach-

tige grote beker mee naar huis 
mochten nemen. 
G-hockey bij HVM bestaat nu 5 
jaar en is voor kinderen vanaf 8 
jaar met een verstandelijke be-
perking. Er wordt getraind en ge-
speeld op zaterdagochtend van 
11 tot 12 uur en nieuwe kinde-
ren zijn altijd welkom om te komen 
kijken of een keer mee te doen.  
Meer info: www.hvmijdrecht.nl /  
g-hockey@hvmijdrecht.nl.

Mijdrecht - Zaterdagochtend 08:00 
verzameld het team zich bij Argon 
voor de thuis wedstrijd tegen de E6 
van Abcoude. 

Om 08:45 fluit de scheidsrech-
ter voor het start sein van de wed-
strijd, gelijk neemt Abcoude het heft 
in handen en weten de score snel 
te open en de zet onze E4 op een 
0-1 achterstand. De E4 herpakt zich 
snel na het tegen doelpunt en Juli-
an weet een voorzet te geven aan 
Luke en die benut natuurlijk de-
ze kans en et is weer gelijk 1-1. De 
E4 neemt daarna ook het spel in ei-
gen hand en weten via een mooie 
kans van Qualit, die de bal in de ver-
re hoek schiet en de stand op 2-1 te 
zet. Julian weet ook weer een kans 
te creeren, maar schiet de bal in de 
handen va de doelman. Ook Abcou-
de weet weer door te breken, maar 
Jesse weet met een mooie redding 
deze kans te stoppen. De volgende 
kans is van Joey die met een mooi 
afstand schot het doel probeert te 
bereiken. Abcoude neemt een cor-
ner die tot een kans lijd, maar Jes-

se is er weer bij. Kans van Stan word 
wederom gestopt door de doelman, 
maar weet in 2e instantie weet stan 
toch met een boog over de doelman 
in het doel te schieten 3-1. Abcou-
de weet weer door te breken maar 
verdediger Jesper houd dit goed te-
gen. Het antwoord hierop is weer 
een kans voor Stan, maar abcoude 
weet uit te breken en te scoren 3-2. 
Na de rust lijkt deE4 wat in te zak-
ken en weet Abcoude te profiteren 
en te scoren, de stand is weer ge-
lijk 3-3. Het word dan ook nog weer 
een spannende wedstrijd voor bei-
de teams. Joey weet dan de bal voor 
te krijgen bij Luke en deze benut de 
kans en scoort 4-3 met een mooie 
actie. Kans van Luke gaat voor het 
doel langs , Kans Joey word weg-
gewerkt door de doelman. Laatste 
kans is van Julian, hij schiet op de 
doelman, die met zijn handen de 
bal wegwerkt waarna Luke weet te 
profiteren en scoort 5-3, Als laat-
ste weet Jesse met een hele mooie 
redding de stand op 5-3 te houden, 
dit was ook gelijk het einde van de 
wedstrijd.

Overwinning Argon E4 
tegen Abcoude E6

Vinkeveen - Groep 6 St Jozef-
school heeft een topdag! Alle de 3 
teams bereiken de finales van het 
voetbaltoernooi en nemen uiteinde-
lijk ook de beker mee naar school. 
Woensdag jl. vond op het CSW ter-
rein het scholentoernooi plaats voor 
meisjes groep 5-6. St. Jozef 1 kwam 
uit in poule M en moest het als eer-
ste opnemen tegen de Twistvlied 
school team 1. En deze wonnen de 
meiden met wel 2-0. Daarna het 
tweede team van de Hofland school 
en ook hier bleven de meiden goed 
gaan en wonnen ook deze partij, 
3-1. Dan de laatste wedstrijd tegen 
het tweede team van Vlinderbos. 
Met mooi voetbal een 1-0 ook deze 
gewonnen, dus poule winnaar!! In 
de kwart finales stonden ze tegen-
over de andere Vinkeveense School. 
Ditmaal was de koek een beetje op 
en moesten ze de meerdere erken-
nen tegen het sterke team van Pijl-
staart 2. Maar uiteindelijk wel bij de 
beste 8 (!) van de Ronde Venen!

Voorvarend
St Jozef 3 speelde in poule J op 
de velden 5-6. Ook zij gingen heel 
voortvarend van start! De eerste 
partij werd heel overtuigend ge-
wonnen met 4-1 (!) van Vlinderbos 
1, dat smaakte naar meer. Dan te-
gen de Fontein. Deze waren wat pit-
tiger. In een hele spannende strijd 
verloren ze de wedstrijd nipt met 
2-3. Ondanks deze teleurstelling 
gingen de meiden wel weer enthou-
siast van start in de laatste wedstrijd 
die eindigde met een mooie 2-0 op 
het scorebord. Het was even span-
nend, waren twee winstpartijen ge-
noeg om poulewinnaar te zijn?? En 
daar kwam de uitslag ook St Jozef 3 
is door naar de kwartfinales!! In de-
ze kwartfinale tegen het fysiek erg 
sterke team van de Driehuis school. 
Helaas waren ze hier niet tegen op-
gewassen en verloren ze de partij, 
wel ook zij bij de beste 8! 
St Jozef 2 had een wat mindere 
start. Ze waren in de eerste partij 
wel de betere partij en waren dicht 
bij de overwinning maar paal, lat en 
twee keer nipt zijnet was het bes-

te resultaat en dus 0-0 tegen het 
eerste team van de Beatrix school. 
Daarna tegen het derde team van 
Twistvlied. Deze opponent was be-
ter, maar ditmaal schoten de St Jo-
zef meiden wel raak, 3-0. Ze waren 
op dreef ook de laatste wedstrijd te-
gen pittige meiden van de Pijlstaart 
1 werd gewonnen. Ook St Jozef 2 
naar de kwartfinales wat een top-
dag voor groep 6!

Kwart finale
Dan de kwartfinales tegen een 
school uit Mijdrecht. Niveau gaat 
ook wat omhoog. Maar de mei-
den blijven heel actief gaan, lopen 
vrij en verdedigen sterk. Ook deze 
partij wordt gewonnen, met 2-0. In 
de halve finale gaat het niveau nog 
meer omhoog en zo langzamerhand 
begint ook de vermoeidheid de kop 
op te steken. In een bloedstollen-
de wedstrijd tegen Pijlstaart 2 (die 
net daarvoor van St jozef 1 had ge-
wonnen) stonden ze even voor tijd 
nog achter, maar met en fantastisch 
doelpunt werd het toch nog 2-2. En 
dus strafschoppen. Keeper Melanie 
deed het erg goed. Na 5 pogingen 
van beide team nog steeds gelijk. 
Daarna ging het om en om. Meteen 
de eerste ging fout van de Pijlstaart 
en bij St Jozef…erin!!! Dus naar de 
finale! Tegen de Driehuis school die 
ervoor gewonnen had van St Jozef 
3. Dit team speelde als eerder ge-
meld erg fysiek waar de meiden van 
de St Jozef veel moeite mee had-
den, dit waren ze niet gewend. En 
ze waren eigenlijk ook een beetje 
op, al die wedstrijden achter elkaar. 
Maar traantjes wegvegen en door! 
Ze kwamen met 1-0 achter, maar 
een mooie uitbraak van Bridget 
zorgde voor de 1-1 en zo bleef het. 
Iedereen was op. Ook in de 5 minu-
ten verlenging was er nog wel een 
kans voor de Driehuis school, maar 
naast. Dus weer strafschoppen. 
Ook ditmaal weer na 5 strafschop-
pen gelijk! En weer om en om de 
knock out. Ook hier schoot de te-
genstander over en topper Bridget: 
Raak!!! Kampioen!! Maar wat waren 
ze kapot.

Alle drie de teams Jozesschool in de finale

Wilnis - Weken van te voren wordt 
er door groep 3-4 al gesproken over 
het schoolvoetbal. Genoeg jongens 
geven zich op om met twee teams 
deel te kunnen nemen. Door de 
mannen zelf wordt een vergade-
ring belegd om tot een eerlijke ver-
deling te komen. Maar dat is niet de 
enige voorbereiding. Ook wordt er 
door deze twee teams getraind in de 
stromende regen. Als verzopen kat-
jes komen ze het veld af, maar het 
plezier straalt er vanaf. 
De teamspirit is aanwezig, de 
schoenen zijn ingelopen, de opstel-
ling besproken en de yell een aan-
tal keren luidkeels geroepen. Kort-
om klaar om de strijd met de ande-
re scholen aan te gaan.
Beide teams hadden een fladde-
rende start. Door goed samenspel, 

mooie reddingen en prachtige doel-
punten werden zowel Vlinderbos 
1 als 2 winnaar van hun poule. De 
kwartfinale was voor beide teams 
een pittig potje . Hier werd een groot 
beroep gedaan op hun verdedigen-
de kwaliteiten. Maar ook die waren 
aanwezig. Met een 1-0 overwinning 
gingen opnieuw beide teams door 
naar de halve finale. Vol trots liepen 
de jongens naar het kunstgrasveld 
waar deze spannende wedstrijden 
plaats zouden vinden. Er werd hard 
gestreden, maar alsof de teams van 
Vlinderbos het hadden afgesproken 
verloren ze allebei in de halve finale. 
Toen mochten ze eindelijk tegen el-
kaar. Wat een feest. Een mooie wed-
strijd om de 3de en 4de plek. Met 
2-1 werd deze zinderende pot ge-
wonnen door Vlinderbos 1.

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in Cafe de Me-
rel te Vinkeveen de strijdt aange-
gaan 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 tuinset, naar 
huis zal gaan.

Na de zaterdag stond er een man 
aan de leiding nl,Paul Schuurman 
met 7 punten uit 4 wedstrijden 
dan Jan Eijsker met 6 punten uit 
4 wedstrijden en Jim van Zwieten 
met 5 punten dan Gijs Rijneveld 
en Erik Spiering met 4 punten uit 
4 wedstrijden, gevolgd door de 
kampioen van verleden jaar Henk 
Doornekamp met 2 punten ook 
met twee punten Hein Voorne-
veld en Wil Bouweriks na de za-
terdag. 
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd 
was de stand alsvolgd;de laatste 
plaats was voor Hein Voorneveld 
met 4punten alles mislukte de-
ze dagen bij Hein,7de werd Wil 
Bouweriks met 4 punten,en met 5 
punten Henk Doornekamp 6e en 
niet goed gespeeld, Erik Spiering 
5de met 6 punten die dus niet in 
de gewenste vorm was om de ti-
tel te pakken ,vierde met 8 pun-
ten werd Jan Eijsker, derde Paul 
Schuurman die de laatste wed-
strijd moest winnen om kampi-
oen te worden maar verloor ver-
rassend van Jan Eijsker met ook 8 
punten, als tweede eindigde Gijs 

Rijneveld met10 punten die zijn 
inhaal race te laat inzette om Jim 
van Zwieten van de eerste plaats 
af te houden Jim dus met 11 pun-
ten de beste.

Allerbeste
 Al met al was Jim dus de aller-
beste van het toernooi van Bil-
jartclub D.I.O. van het jaar 2013 

, slechts een partij verloren en 
een gelijk gespeeld over het hele 
toernooi een moyenne gespeeld 
te hebben van 0.570 Jim had ook 
de kortste partij in het toernooi 
nl 9 caramboles in 9 beurten en 
de hoogste serie maakte Jan Eijs-
ker nl. 5. De prijzen waren dit jaar 
weer grandioos , dankzij de spon-
soring van Auto bedrijf Fiat Kooy-
man te Vinkeveen .Na een woord 
van dank aan iedereen die een 
steentje aan dit toernooi heeft bij-
gedragen werden de prijzen uit-
gereikt door de voorzitter van bil-
jartclub D.I.O. Bob Verbruggen. 
Zonder sponsors is het toch las-
tig een dergelijk groot toernooi te 
organiseren, onze hartelijke dank 
daarvoor.

D.I.O. en Cafe de Merel kunnen 
terug kijken op een prima geor-
ganiseerd toernooi. Herman Tur-
kenburg ,Bert Dijkshoorn en Gijs 
v.d.Neut van D.I.O. waren de gro-
te organisatoren achter dit ge-
beuren , dit is aan hen wel toe-
vertrouwd en een goede motiva-
tie om in 2014 opnieuw het toer-
nooi te organiseren.

Jim van Zwieten 
driebandenkoning
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De Ronde Venen - De jongens van 
Groep 4 van de Driehuisschool heb-
ben woensdagmiddag na een span-
nende finale, de tweede prijs ge-
wonnen bij het schoolvoetbaltoer-
nooi. 

Nadat we in 2012, ondanks goed 
spel, gestrand waren in de poule fa-
se, wilde iedereen dit jaar alles uit 
de kast halen om in ieder geval een 
ronde verder te komen. De voorte-
kenen waren positief: iedereen in 
vorm, een stralend zonnetje en ie-
dereen had er zin in (ook de toe-
schouwers). De wedstrijden in de 
poule werden na mooi voetbal en 
een goede samenwerking allemaal 
gewonnen. Verdedigend stond het 
als een huis en met flitsende aan-
vallen werden de nodige doelpun-
ten gemaakt. Op naar de kwartfina-
le. Deze wedstrijd moesten we aan-
treden tegen de Willespoort. Een 
mooie wedstrijd, die met maar liefst 
5-0 gewonnen werd. Ook in de hal-
ve finale hadden de mannen van de 
Driehuis het niet moeilijk en werd er 

met een overtuigende 6-0 gewon-
nen van de Vlinderbos. Een plek in 
de finale was het resultaat, waar de 
Fontein de tegenstander was. De 
vermoeidheid was inmiddels toege-
slagen en er moest hier en daar wat 
gemasseerd worden om de man-
nen weer topfit te krijgen. Er werd 
door iedereen keihard gewerkt, ge-
knokt en veel strijd geleverd. Een 
paar goede kansen werden helaas 
geen doelpunten en uiteindelijk 
maakte De Fontein de beslissende 
1-0. Na het laatste fluitsignaal was 
de teleurstelling van de koppies af 
te lezen. Helaas géén eerste plaats... 
maar wel en welverdiende tweede 
plek! Maurits, Milan, Kaj, Björn, Ty-
cho, Boris, Sem, Daniël en Björn, jul-
lie hebben TOP gespeeld, goed sa-
mengewerkt en als een echt team 
gestreden! De school is  trots op jul-
lie. Mede dankzij de leiders Mike en 
Roel, de goede organisatie van Ar-
gon, hun fotograaf en de aanwezig-
heid van de toeschouwers was het 
een supergeslaagde zonnige mid-
dag! Tot volgend jaar!

Driehuisschool groep 4 
wint 2e prijs schoolvoetbal

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 
jl. stond de uitwedstrijd van Hert-
ha F5 team tegen Laren’99 F8 op 
het programma. 

Verleden week werd er thuis ver-
loren van de gelijknamige ver-
eniging, maar dan van de F7Van-
af het eerste fluitsignaal stonden 
de jongens en meisjes van de F5 
hun mannetje. Hier viel vandaag 
wat te halen. Het duurde ook niet 
lang voordat de eerste goal viel. 
Het was Calvin die in de 4de mi-
nuut een mooie aanval wist af te 
ronden met een doelpunt. Hert-
ha was duidelijk de bovenlig-
gende partij, en mooie aanvallen 
volgden in rap tempo elkaar op. 
Ook de verdediging stond als een 
huis, Sander en Jonas zorgden 
om beurten dat de bal netjes via 
de buitenkanten werd uitverde-
digd. Na 12 minuten konden de 
vele Vinkeveense toeschouwers 
weer juichen, want Jonas had de 
0-2 gemaakt, met een mooie be-
keken schuiver.
Dit smaakt naar meer, en de jon-

gens en meisjes van de F5 ge-
loofden er in. Toegejuicht door 
de fanatieke, maar o zo sportie-
ve Vinkeveense aanhang nam het 
weer bezit van het veld van La-
ren’99. Twee minuten na de 0-2 
van Jonas was het Sander die na 
een corner van Hertha, met een 
hard schot de Larense keeper 
kansloos liet. De 0-3 was een feit.
Ricardo had deze wedstrijd ex-
tra grote schoenen aangedaan, 
waarmee hij de tweede helft op 
doel ging staan. Er was afgespro-
ken dat geen bal zou doorgaan 
deze wedstrijd. Hertha speelde 
de tweede helft geconcentreerd 
en liet de bal leuk rond gaan naar 
elkaar. Laren werd niet echt ge-
vaarlijk meer, en Ricardo had nog 
een mooie save op een schot van 
Laren. Halverwege de tweede 
helft maakt Calvin aan alle Laren-
se illusies een eind door de 0-4 
binnen te schieten. Hiermee was 
de wedstrijd gespeeld. Laren en 
Hertha probeerden het nog wel, 
maar het beste was er wel een 
beetje af aan beide kanten.

Hertha F5 boekt 
overwinning

Mijdrecht - Drie wedstrijden voor 
het einde van de competitie heeft 
Argon in Westlandia de meerde-
re moeten erkennen. Na een ge-
lijkopgaande openingsfase beslis-
ten de bezoekers nog voor rust de 
wedstrijd en was er na rust alle ge-
legenheid om van het mooie weer 
te genieten.
In de openingsminuten waren er 
nog wel kansjes voor Argon, maar 
doelman Leerdam was in de 2e mi-
nuut net op tijd uit zijn doel bij een 
doorbraak van Yassin Ouhadou en 
ook op zijn post, toen Patrick Lok-
ken hem met een schuiver testte 
nadat Samir Jebbar de bal had ver-
overd op een Westlandse verdedi-
ger. Maar na een kwartier sloegen 
de gasten toe en namen de voor-
sprong. Eerst stuitte de doorgebro-
ken Groen nog op doelman Noah 
Zuudwijk, maar toen in minuut 16 
spits de Bruijn te snel bleek voor 
de Mijdrechtse defensie, was ook 
de Mijdrechtse doelman een gesla-
gen man op de diagonale inzet, die 
van de voet van de aanvaller ver-
trok, 0-1. Halverwege de eerste helft 
werd deze voorsprong uitgebreid en 
daar ging behoorlijk klungelig ver-
dedigen aan vooraf. De fellere inzet 
van de Westlandse aanvallers lever-
de hen het balbezit op, waarna nota 
bene de kleinste aanvaller de bal op 
6 meter voor het doel op het hoofd 
mocht nemen en de naam van Beek 
als doelpuntenmaker op het papier 
mocht laten noteren, 0-2. En tien 
minuten voor het rustsignaal volgde 
zelfs treffer nummer 3, toen rechts-

back Ripson een solo van 50 me-
ter langs enkele blauwhemden met 
een strak schot langs Noah Zuid-
wijk mocht afronden. In de minu-
ten voor rust probeerde Argon het 
nog met een vrije trap van Nicolai 
Verbiest, die doelman Leerdam on-
der de lat weg wist te tikken en een 
kopbal van Patrick Lokken na een 
hoekschop, maar deze inzet ver-
dween naast de verkeerde kant van 
de paal.
Na rust was ook de eerste kans van 
de tweede helft voor Yassin Ouha-
dou, maar zijn kopbal na een hoek-
schop werd door de doelman juist 
voor de lijn weggegrist. Daarna ont-
spon zich een beeld van een wel 
hard werkend, maar inspiratieloos 
Argon tegen een geduldig spelend 
Westlandia, dat niet echt de be-
hoefte toonde om de voorsprong 
nog verder uit te breiden. Eén ech-
te kans krijgen ze daartoe nog wel, 
toen invaller Benard na 77 minuten 
langs doelman Noah Zuidwijk wist 
te glippen, maar in zijn haast trapte 
hij de bal pardoes in het zijnet. 
Veel was er derhalve niet te genie-
ten voor de toeschouwers, gelukkig 
was het zonnetje prominent aanwe-
zig om het verblijf langs de lijn toch 
aangenaam te maken.
Komende zondag wordt via drie in-
haalwedstrijden de ranglijst gelijk 
getrokken, zodat de ploegen daarna 
precies weten, wat ze in de reste-
rende twee competitierondes zullen 
moeten presteren om het gewenste 
doel te bereiken. 
 Foto: sportinbeeld.com

Ook Westlandia 
te sterk voor Argon

Goud op halve finale voor GVM Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
trokken in alle vroegte de acro-
gymnasten van GVM ‘79 naar Berg-
schenhoek. Alle teams op E-niveau 
hadden zich weten te plaatsen voor 
de landelijke halve finale een hele 
goede prestatie op zich zelf! 
Sterre, Caitlin en Fleur mochten als 
eerste hun oefening laten zien en 
deden dat erg netjes. Geen tijdsfou-
ten dit keer! Mooie handstand en 
een perfecte hoeksteun. Helaas wat 
minder hoogte in het ingesprongen 
vliegtuigje. Uiteindelijk was de sco-
re van 24,350pnt goed voor de 10e 
plek. Ze staan nu 4e reserve voor de 
finale.
Daarna was het damespaar Lu-
cia en Jade aan de beurt. Zij heb-
ben hard getraind om de oefening 
nog mooier aan de jury te laten zien. 
Waar zij de vorige keer een beetje 
te laat op de muziek klaar waren, 
gingen zij nu op de turbo en waren 
een beetje te vroeg klaar. Elemen-
ten waren keurig en dit bracht hen 
ook op de 10e plek met 24,300pnt. 
Daarmee staan ook zij reserve voor 
de finale.
Rink en Phoenix kwamen zeer zelf-
verzekerd de vloer op en lieten de 
beste oefening van dit seizoen zien. 
Goed geconcentreerd werd de 
hurksteun en het staan op 1 been 
uitgevoerd. Ook de tempo-elemen-
ten werden van zeer goede landin-
gen voorzien. Zij kregen bij de prijs-
uitreiking dan ook de gouden me-

daille omgehangen! En een welver-
diende plek in de finale voor hen!

Halve finale
Het damespaar van Priscilla en Ben-
te waren als 5e geplaatst voor deze 
halve finale, maar lieten deze keer 
een veel betere oefening zien dan 
in het district! Mooie lach op de ge-
zichten en een aangepaste, strak-
kere choreografie zorgde ervoor dat 
de dames lange tijd op de eerste 

plek bleven staan. Maar omdat ze 
vroeg in het programma geplaatst 
waren kwam het venijn in de staart. 
In het laatste blok kwamen er nog 
even 5 teams boven hen en beland-
den de dames op de 6e plek. Echt 
een super plek als je weet dat er in 
totaal 40 teams zijn die in dit niveau 
meedoen. Met deze plek plaatsen 
zij zich ook voor de finale en mogen 
dus op 8 juni nog een gooi doen 
naar de Nederlandse titel. 

Het laatste team van GVM bestond 
uit Shelly, Ilse en Phae, zij waren 
met hun plaatsing juist aan eind 
van het programma gezet, wat een 
voordeel kan zijn. Helaas werden er 
veel kleine en een paar grote fout-
jes gemaakt. De hoge toren en de 
mooi streksprong van de basket 
konden dat helaas niet goedmaken. 
Het eindresultaat was 23,850 en óók 
een 10e plek. Al met al een prima 
ochtend voor de teams van GVM!

Hertha MB1 wint weer van Breukelen MB1
Vinkeveen - De Hertha meiden 
MB1 hebben zaterdag middag 
Breukelen MB1 op een fikse oor-
wassing getrakteerd. In Vinkeveen 
werd het 3-0 voor het elftal van 
Danny Bierman en Jason House. Al 
snel was het duidelijk dat de mei-
den uit Breukelen het moeilijk gin-
gen krijgen. De Vinkeveense mei-
den, waarbij Nanou en Isabelle we-
gens blessures ontbraken, voetbal-
den ontspannen, met flair en waar-
bij veel kansen werden gecreëerd. 
Dit resulteerde in een éénrichtings-
verkeer richting het doel van Breu-
kelen en al snel stond Hertha met 
2-0 voor in de eerste helft. De twee-
de helft was weer een copie van de 
eerste helft alleen had Breukelen 
met behulp van de wind een paar 
gevaarlijke uitbraken. Maar bij Hert-
ha staan de laatste twee wedstrij-
den het elftal goed wat resulteert in 
verzorgd voetbal. Met nog één doel-
punt erbij werd het uiteindelijk 3-0 
voor Hertha MB1.

Mijdrecht - De Mijdrechtse hoc-
keyers hebben zich zondag hersteld 
van de teleurstellende prestatie van 
vorige week. Magnus uit Schagen 
werd aan de Proostdijstraat met 4-0 
aan de kant gezet. Het vertoonde 
spel was echter nog niet flitsend. In 
de aanval ontbrak nog de scherpte.
De gehele wedstrijd speelde HVM 
aanvallend. Na drie minuten had het 
team al twee strafcorners mogen 
nemen. In de 7e minuut was er een 
goede kans voor Casper Wilmink. 
Dezelfde speler werd in het eerste 
kwartier twee keer ten val gebracht, 
de toegekende strafcorners bleven 
echter zonder resultaat. Magnus 
kon daar alleen een paar uitbraken 
tegenover stellen, die de Mijdrecht-
se verdediging attent hielden. Het 
duurde tot de 22e minuut voor-
dat HVM het overwicht verdiend in 
een doelpunt kon omzetten: Casper 
Wilmink scoorde uit de vijfde straf-
corner. Een minuut later bedien-
de Mats Kaas diezelfde Wilmink op 
maat, maar diens schot trof geen 
doel. In de 26e minuut leidde een 
actie van Wilmink de tweede treffer 
in. Hij verdiende een strafcorner, die 
door Casper Slot werd benut, 2-0. 
Kort voor rust kreeg Magnus pas de 
eerste echte kans.

Kansen
Aan het begin van de tweede helft 

waren er achtereenvolgens goede 
kansen voor Casper Wilmink, Arjan 
Blommaert en Maarten Post, voor-
dat in de 3e minuut Wilmink de 3-0 
op het scorebord bracht. Een mi-
nuut later was het bijna 4-0, toen 
Mats Kaas een pass van Daniel de 
Graaf op de paal tikte. In de vol-
gende tien minuten kwam Magnus 
wat meer in het spel, maar verder 
dan twee strafcorners kwamen de 
Noord-Hollanders niet. 

Halverwege de tweede helft miste 
Maarten Post een vrije kans na een 
strafcorner. Pas in de 23e minuut 
kreeg HVM weer iets te vieren: op 
een assist van Jacob Veerhuis scoor-
de Arjan Blommaert de 4-0. Daarna 
kregen beide teams nog een straf-
corner, zonder dat de stand veran-
derde. Kort voor tijd werd Wilmink 
in kansrijke positie in de cirkel ten 
val gebracht, maar de Magnus-
keeper stopte de strafbal van Mats 
Kaas. De uitslag bleef daardoor 4-0, 
te laag voor het veldoverwicht en de 
vele kansen die HVM creëerde. Van 
de negen strafcorners bleven er ze-
ven onbenut. Positief was dat ach-
terin de nul werd gehandhaafd. Ju-
nior Jason Biemond viel verdienste-
lijk in, Brian Cornelissen werd man 
van de match. De wedstrijd kende 
weinig incidenten, beide teams kre-
gen één groene kaart.

HVM herstelt voorzichtig
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De Kwakel - Voor het eerste van 
KDO stond afgelopen zondag de 
uitwedstrijd in Hilversum tegen 
Wasmeer op het programma. In de 
heenwedstrijd, eerder dit seizoen, 
wisten de Kwakelaars in de slotfase 
op sensationele wijze een 0-2 ach-
terstand om te buigen naar een 3-2 
overwinning.
In de eerste helft deden beide ploe-
gen nauwelijks iets onder voor el-
kaar. Wasmeer, middenmoter in de 
derde klasse D, kwam in de 25e mi-
nuut op voorsprong via een penalty, 
1-0. KDO liet zich niet snel naar de 
slachtbank leiden en kwam vijf mi-
nuten later op gelijke hoogte door 
een prima doelpunt van Joeri Stan-
ge, 1-1. Toen Joeri Stange vervol-
gens in de 40e minuut opnieuw wist 
te scoren, nam het vertrouwen op 
een gunstig resultaat aan de Kwa-
kelse kant alleen maar toe. Met een 
1-2 stand werd de rust bereikt.
In de tweede helft voerde de thuis-
ploeg de druk op KDO op en moes-
ten de Kwakelaars alle zijden bijzet-
ten om de voorsprong te behouden. 
Invaller Rick Kruit was in de 72e mi-
nuut dichtbij de definitieve beslis-
sing van de wedstrijd, maar tot gro-
te ontsteltenis van alle meegereisde 
KDO-ers werd zijn doelpunt op zeer 
dubieuze wijze afgekeurd. Rick ont-
ving de bal aan de zijkant van het 
veld, al dan niet staande in buiten-
spelpositie, negeerde de scheids-
rechter resoluut het advies van zijn 
Hilversumse assistent, Kruit om-
speelde daarna zijn directe tegen-
stander en ging recht op het doel 
af. Rick, koud in het veld, bleef koel-
bloedig en schoot de 1-3 tegen de 
touwen. Zo leek het echter, want de 
scheidsrechter kwam twintig secon-
den later terug op zijn eerder geno-
men beslissing, zodat Rick na het 
buitenspel incident alsnog werd te-
ruggefloten. Een erg merkwaardige 
beslissing van de tot dan toe onop-
vallende scheidsrechter. 

Strafschop
Een paar minuten later wist de ar-

biter Wasmeer wel makkelijk hun 
tweede strafschop van de middag 
te gunnen, zodat het in plaats van 
1-3, 2-2 stond. In de 80e minuut 
wist Wasmeer vervolgens ook nog 
de 3-2 te maken, zodat de moed in 
de schoenen van KDO zakte. Toch 
gaven de Kwakelaars zich niet zo 
maar verloren, want KDO was zeker 
niet de mindere in Hilversum. Joe-
ri Stange, zeer dreigend deze mid-
dag, werd in de 83e minuut onder-
uit gehaald in het zestienmeterge-
bied en kreeg hiervoor een penalty. 
Rick Kruit ging achter de bal staan 
en schoot onberispelijk de 3-3 bin-
nen. KDO ging vervolgens op jacht 
naar de verlossende 3-4, maar werd 
in de 88e minuut ernstig in verle-
genheid gebracht door een arbitrale 
misser van de bovenste plak. Doel-
man Peter Onderwater pakte de bal 
klemvast na een hoge voorzet. Een 
speler van Wasmeer botste vervol-
gens ongelukkig tegen de Kwakel-
se doelman aan, waardoor Peter viel 
en de bal losliet. Uit de daaropvol-
gende situatie schoot een speler 
van Wasmeer de bal in het net, 4-3. 
Een onbegrijpelijke dwaling van de 
scheidsrechter die de situatie totaal 
verkeerd inschatte, waardoor KDO 
zwaar benadeeld werd en met lege 
handen kwam te staan aan het ein-
de van de wedstrijd.

Een paar uur na de wedstrijd is de 
ontsteltenis in het Kwakelse kamp 
nog steeds groot. De Kwakelaars 
hebben het geluk de afgelopen we-
ken niet mee gehad, maar op deze 
wijze verliezen is erg zuur. Door de-
ze nederlaag komt KDO steeds vas-
ter op de elfde plaats te staan, wat 
aan het einde van het seizoen na-
competitie voor lijfsbehoud inhoudt. 
Aankomende zondag speelt het eer-
ste het restant uit van de wedstrijd 
KDO-Kampong. Met nog eenenze-
ventig minuten te gaan, is KDO er 
alles aangelegen om de Utrechters 
met nul punten huiswaarts te laten 
keren. De wedstrijd begint om 14:00 
uur aan de Vuurlijn.

Arbitrale dwalingen 
nekken KDO in Hilversum

Uithoorn - Er kwam een monster-
verbond aan te pas in de A- lijn, 
maar de gelegenheidscombinatie 
van Ruud Lesmeister & Jan Bronk-
horst, bij afwezigheid van de res-
pectievelijke partners Cees en Ben, 
bracht ze de eerste plek met 67,08% 
en de eerste en tweede plaats met 
64.05 en 55,71% in de eindstand 
van de tweede ronde paren compe-
titie. Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp werden daarin nog net der-
de met 52,74% gemiddeld, maar het 
scheelde een haar met Lijnie Tim-
mer & Rita Vromen die in totaal 
maar 0,07% tekort kwamen voor de 
bronzen plek.
In de B- lijn moeten Tonny & Otto 
Steegstra nu echt een stapje hoger 
met een eindstand van 57,86%, er is 
geen ontkomen meer aan. Het spar-
ren van de laatste twee weken in 
deze top divisie ging echter niet van 
een leiendakje, er moet duidelijk 
nog wat gestudeerd worden. Ma-
rianne & Huub Kamp verpletterden 
met een onwaarschijnlijk hoge sco-
re van 68,75% de andere B-tjes en 
promoveren zo als tweede paar met 
56,04%. Paar drie, Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht, had zelfs geen 
laatste avond nodig om met 53,28% 
als derde over te gaan. Ze bleven zo 
Anton Berkelaar & Wil van der Meer 
met 0,19% net voor, maar laatst ge-

noemden waren daar nou niet echt 
rouwig om zo bleek later aan de bar!
In de C- lijn konden Rob Bakker 
& Anja de Kruijf zich ook een “not 
playing” zitting permitteren.
Met een reuze voorsprong van 
ruim zeven procent gemiddeld mo-
gen ze het in de B waar zien te ma-
ken. Mick & Sybren Frantzen blij-
ven gaan als de brandweer en de 
tweede plaats met 55,42% van de-
ze avond bracht ze als tweede paar 
met totaal 52,53% een lijn hoger. 
Rie Sudmeijer maakte deze avond 
dankbaar gebruik van de kennis van 
Ria Wezenberg om met hun behaal-
de 51,67% de promotie voor haar en 
vaste partner Wies Gloudemans als 
derde veilig te stellen. Ook Ans de 
Koning & Wim Röling grepen hun 
kans, als eerste met 59,17% verza-
melden ze net genoeg voor promo-
tie plaats vier.

Volgende keer de start voor de laat-
ste ronde van vijf zittingen paren tot 
aan het zomer reces. U kunt dus 
nog instappen en ups en downs 
leren verwerken. Bridge Club De 
Legmeer speelt elke woensdag-
avond in de barzaal van sport-
hal De Scheg, aanvang 19.45 uur.  
Voor inlichtingen het secretariaat 
gerdaschavemaker@live.nl of oer 
telefoon 0297 567458.

Tweede ronde beslist bij 
Bridge Club De Legmeer

Uithoorn - Zaterdag 20 april gin-
gen de Thamen Beeballers op be-
zoek bij Amsterdam North Stars 
in Amsterdam-Noord. De jongens 
hadden er zin in ondanks dat het 
best een beetje koud was.
Thamen mocht als eerste aan slag 
en begon goed, de eerste 6 spe-
lers wisten allemaal de thuisplaat 
te bereiken. Aleks zijn slagbeurt 
werd een mooie vangbal voor North 
Stars. Kai wist daarna ook nog te 
scoren en toen was het de beurt 
aan een special guest. Thamen had 
maar 8 spelers (en de tegenpartij 
10) maar de vaste supporter Noa, 
4 jaar, mocht ook meedoen. Ook 
zij haalde, met wat hulp, het eerste 
honk na een mooi geslagen bal. En 
na 7 gescoorde punten was het wis-
selen.
Thamen ging nu verdedigen en 
Bram mocht de pitcherplaat ver-
dedigen en Jeremi was de 1ste 
honkman. De eerste slagvrouw van 
North Stars sloeg de bal al voor een 
homerun weg. Ook daarna bleven 
de North Stars lekker doorslaan, ge-
lukkig wist Thamen ook nog een nul 
te maken door een actie van Pas-
cal en Seth. Bij het wisselen was 

de stand 9-7 in het voordeel van de 
thuisploeg.
De 2e slagbeurt van Thamen ging 
helemaal goed, er waren mooie hits 
van Tycho en Goya, en alle Thamen 
spelers plus 1 wisten de thuisplaat 
te bereiken. Wat stonden ze goed te 
slaan en het resultaat was 9 punten 
voor Thamen. North Stars had de 
gelijkmakende slagbeurt en de eer-
ste 2 spelers wisten te scoren. Tha-
men wist weer een nul te maken op 
het 2e honk omdat één van de spe-
lers over het honk liep en de Tha-
men 2e honkman kon tikken. Daar-
na kwamen er nog 2 punten binnen, 
maar Thamen was goed op dreef in 
het veld. Er waren mooie acties van 
het binnenveld waardoor er nog een 
paar nullen gemaakt.
En toen moest de telling opgemaakt 
worden en bleek dat North Stars 
deze inning maar 5 punten had ge-
scoord.. tot hun eigen verbazing 
hadden de Thamen jongens (en 
hun coaches) weer gewonnen, de-
ze keer met 14-16. 
Wat een topwedstrijd, het voltallige 
publiek had genoten van deze wed-
strijd. Extra leuk was dat de tegen-
partij ook hartstikke sportief was.

De Thamen Beeballers 
winnen weer!

Uithoorn - Zaterdag 20 april speel-
den de drie jeugdteams van V.D.O. 
haar laatste wedstrijden in de voor-
jaarscompetitie. Marco van der 
Wal, Elwin-Florian Lelieveld en Le-
on Braackx begonnen in janua-
ri van dit jaar aan hun tweede sei-
zoenshelft tafeltennis in de tweede 
klasse van de pupillen/welpen com-
petitie. Jordi Sloothaak begon zelfs 
aan zijn eerste seizoen. In een poule 
met 5 teams was V.D.O. zo dominant 
dat ze zich een week van te voren 
al kampioen mochten noemen. De 
laatste wedstrijd telde alleen mee 
voor de statistieken en eindigde 8-2!
Team 2 bestaande uit Jay Offrin-
ga, Paul Oomen en Daniëlle Oomen 
speelden voor het eerst in deze for-

matie in de 5e klasse in een pou-
le van 6 en eindigde het seizoen op 
een knappe 3e plek. Paul Oomen 
speelde 26 enkelwedstrijden dit sei-
zoen en won ze allemaal voor een 
zeldzame 100% score. Team 2 ver-
sloeg tegenstander De Volewijckers 
met 8-2

Team 1 bestaande uit Luc Boehme, 
Paul ten Dam, Rémon van Schoo-
ten en Dion Slegt speelde in de der-
de klasse. Ondanks het feit dat het 
team door omstandigheden vaak 
met twee in plaats van de gebruike-
lijke drie moest spelen, eindigde het 
als 2e op afstand van Spaarne 1. De 
laatste wedstrijd tegen AMVJ werd 
gewonnen met 7-3

Kampioen 2e klasse welpen: v.l.n.r. Leon Braackx, Elwin Florian Lelieveld, Mar-
co van der Wal en Jordi SLoothaak

Jeugd V.D.O. heeft een 
topseizoen!

Regio - Op zaterdag 20 april werd 
de derde NK kwalificatie wedstrijd 
gehouden bij Wheelerplanet in 
Spaarnwoude. Op het parcours in 
het bosrijke recreatiepark stond een 
lekker zonnetje en niet te veel wind. 
Daardoor was het lastig voor een 
groepje om weg te rijden en bleef 
het peloton steeds bij elkaar. Bij ca-
tegorie 5 had Eric Looij een goede 
stek gekozen en sprintte naar de 2e 
plaats. Een heel goede prestatie! Bij 
categorie 6 zat Stijn Ruijter halver-
wege het peloton en daardoor te 
ver naar achter om voor de overwin-
ning te sprinten. Wel gooide hij er 
een enorme sprint uit waardoor hij 
7e werd (5e van de jongens). Om-
dat er 7 prijzen waren te verdelen 
viel hij toch in de ¨prijzen. Bij cate-
gorie 7 reden Menno van Capel en 
Sven Nijhuis een prima race. Ook 
hier een gesloten peloton met en-
kele uitloop pogingen die snel wer-
den teruggehaald. Menno werd 10e 
en Sven 14e. Daarmee hebben ze de 
lijn naar boven ingezet en wie weet 
wat er nog meer in het vat zit. 

Veteranen 50+ en 60+ 
wedstrijd in Uithoorn
Zaterdag 20 april zijn er op het par-
cours van UWTC in Uithoorn wed-
strijden verreden voor veteranen 
50+ en 60+. Als eerste waren de 
veteranen 60+ aan de beurt en hier 
stonden de UWTC renners Leen 
Blom, Nico Fokker en Guus Zan-
tingh aan de start. Door de sterke 
Noord-Oosten wind werd er binnen 
5 ronden, na de start, al een kop-
groep geformeerd van 6 renners en 
deze namen een grote voorsprong. 
Na ongeveer 15 ronden sprongen er 
nog 2 renners uit het peloton weg. 
Na deze 8 renners vormde zich een 
groep van 13 renners met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh. Het 
peloton volgde op een halve ronde 
van deze groep. De wedstrijd werd 

gewonnen door Gerrit Kleinveld uit 
Lisse voor Aat Kool uit Loosdrecht, 
Guus Zantingh finishte als 11e en 
Leen Blom als 20e. 
Daarna waren de 50+ veteranen 
aan de beurt en hier stonden de 
UWTC renners Ben de Bruin, Coen 
de Groot, Rene Oudshoorn en Re-
ne Wiebes aan de start. Op enke-
le kleine schermutselingen na wist 
geen enkele renner het peloton te 
ontvluchten. Uiteindelijk bleef er 
een uitgedund peloton over waar-
in alleen Ben de Bruin zich wist te 
handhaven. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Henk Jan Buis uit 
Enkhuizen voor Jeroen Bosman uit 
Amsterdam, Ben de Bruin finishte 
als 15e.

Klassieker de ronde van Borselle 
Niels Ruijter stond zondag 21 april 
na een periode van ziekte voor het 
eerst weer aan de start van een se-
rieuze wedstrijd, de Ronde van Bor-
selle. Niels kwam in de tweede om-
loop van 25 km in een kleine ach-
tervolgende groep te zitten. In de 
derde ronde kwamen ze bijna bij de 
hoofdmacht maar net op het mo-
ment van aansluiten kreeg Niels 
kramp in zijn kuit. Hij moest daarom 
de groep laten gaan en voortijdig in 
de remmen knijpen. Oud UWTC er 
Andre Looij pakte, net als zijn broer-
tje Eric een dag eerder, de tweede 
plaats.

Jeugdronde Alpen aan de Rijn
Dit was de eerste KNWU wedstrijd 
van Youri Janzing. Youri startte in 
categorie 2 en moest al snel lossen 
uit de eerste grote groep. Daarna 
heeft hij keurig zijn eigen race ge-
reden en goed tempo gehouden. Hij 
bleef nog een aantal andere wiel-
renners voor, later nog meer door 
een valpartij in de eerste groep in de 
laatste ronde. Uiteindelijk is hij 13e 
geworden van de 20 deelnemers.

Tweede plaats voor 
UWTC jeugdlid Eric Looij

Regio - De dammers van Kunst & 
Genoegen sloten hun seizoen af met 
sneldammen. Dat tachtig jarige nog 
snel kunnen zijn bewees Piet van 
der Poel. Piet wist in de laatste ron-
de zijn concurrenten Rene de Jong, 
Wim Konst en Leo Hoogervorst net 

voor te blijven. Als beste van de rest 
toonde Bert van Wermeskerken zich 
de sterkste en won verdiend zijn be-
ker. De dammers leggen hun hoofd 
even ten ruste en ontwaken na de 
Kwakelse kermis als hun 86e sei-
zoen van start zal gaan. Tot dams.

De aanhouder Bert van 
Wermeskerken wint beker Regio - De start van het nieuwe 

seizoen was een verdrietige doordat 
ons zeer gewaardeerde lid Cor van 
Bemmelen uit De Hoef ons plotse-
ling ontviel. Cor was een duivenlief-
hebber in hart en nieren. Wij zullen 
zijn mooie verhalen en anekdotes 
missen en zullen het werk wat Cor 
en zijn vrouw Riet voor onze vereni-
ging hebben gedaan nooit vergeten.
Door een zeer koude maand maart 
waarin de duivenliefhebbers de ge-
woonte hebben hun duiven af te 
richten voor het nieuwe seizoen 
kwam daar weinig van terecht.
Nadat vorige week zaterdag begon-
nen werd met een trainingsvlucht 
vanuit Zevenbergse hoek, die veras-
send gewonnen werd door Co Ous-
soren uit Vinkeveen, was het afge-
lopen zaterdag dan zover en gingen 
de duiven voor hun eerste vlucht 
naar het Belgische Meer.
Voor de meeste duiven uit onze om-
geving een afstand van ong. 83 km.
Het weer was koud met een mati-
ge wind uit Noord-Noord-Oostelijke 
richting waardoor de duiven pas om 

kwart over elf werden gelost voor 
een pittige vlucht welke met een 
klein verschil gewonnen werd door 
de “89” van Peter Bosse uit Uithoorn 
die daarmee een mooie start van 
een nieuw duivenseizoen beleefde.
Op de tweede plaats eindigde de 
generaal kampioen van vorig jaar 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen. 
Derde werd Hans Half uit Amstel-
hoek. Peter eindigde in Rayon F als 
17e van 3075 duiven.
Volgende week worden de duiven in 
het Belgische Duffel gelost.

De volledige uitslag
1.  P. Bosse, Uithoorn
2.  H. Pothuizen, Vinkeveen
3.  H. Half, Amstelhoek
4.  T. Duivenvoorde, De Hoef
5.  L. v.d. Sluis, Uithoorn
6.  P. van Schaik, Uithoorn
7.  R. den Boer, Uithoorn
8. N. Oussoren, Vinkeveen
9. Th. Kuijlenburg, Amstelhoek
10. M. Bosse, Uithoorn
11. M. v.d. Hoort, Uithoorn
12. Th. Vlasman, Uithoorn

Peter Bosse wint de 
eerste duivenvlucht

Regio -  Tino is het afgelopen 
jaar 3de geworden bij het Neder-
lands kampioenschap. Hij  gaat 
het dit jaar proberen op een Ka-
wasaki KX450F. Tino heeft de af-
gelopen 13 jaar op een Yama-
ha gereden, van 125cc tot 450cc, 
op allerlei niveaus. Daarom moest 
hij een inter licentie nemen, en 
bij het open Nederlands kam-
pioenschap rijden met nummer 
44. De eerste 2 wedstrijden heeft 
Tino nog op de Yamaha 450 ge-
reden. Maar de Yamaha ging he-
laas kapot, en wel zoveel dat het 

niet meer de moeite was om hem 
te maken. Mede dankzij zijn spon-
sors kon hij een Kawasaki kopen. 
Twee weken geleden heeft hij er 
voor het eerst op getraind in Lely-
stad, dit ging perfect. Vorige week 
zaterdag heeft Tino een wedstrijd 
om de Betuwecup in Geldermalsen 
verreden, hij won hier bij de inters 
allebei de manches. Daarna is het 
28 april in Gemert de beurt voor 
het derde open Nederlands kam-
pioenschap. En 9 mei in Rhenen 
de 4de race voor het Open Neder-
lands Kampioenschap.

Het nieuwe seizoen  is alweer 
begonnen en Tino Winter






	17_ED2_PAG05
	17_ED2_PAG07
	17_ED2_PAG09
	17_ED2_PAG11
	17_ED2_PAG15
	17_ED2_PAG17
	17_ED2_PAG19
	17_ED2_PAG20



