Tel: 0297-581698
DEZE WEEK:
Koningsdag
Paasfeest op school

KORT NIEUWS:

Bushokjes
vernielers
De Ronde Venen - Het is weer
schering en inslag in gemeente De Ronde Venen. Elk weekend worden er wel een of twee
bushokjes vernield. Zo was
het vorige week op de Prinses Margrietlaan . Opvallend
bij dit hokje is, is dat de vernieling waarschijnlijk overdag
plaats heeft gevonden. In de
nacht van vrijdag op zaterdag
jl. was het bushokje aan de Reigerstraat in Vinkeveen aan de
beurt en gisterenmorgen bleek
het bushokje bij de Driehuisschool in Wilnis kapot geslagen te zijn. De laatste tijd is het
in De Ronde Venen raak met
kapot gemaakte bushokjes. De
politie zoekt getuigen die iets
gezien of gehoord hebben. Zij
kunnen bellen met 0900 8844.

WWW.MEERBODE.NL

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

D66 stopt per direct
coalitiebesprekingen
CDA en RVB geschokt door persbericht
De Ronde Venen - D66 liet dinsdagmiddag rond 14.00 uur per mail
aan de pers weten dat zij de besprekingen met RVB en CDA stoppen.
Natuurlijk belde onze redactie direct
met RVB en CDA en beiden fracties
reageerde geschokt. Zij wisten van
niets. D66 schreef in haar persbericht: “ D66 heeft tijdens de gesprekken met de verkenner en tijdens de
behandeling van het rapport van de
verkenner aangegeven dat ze, gezien decentralisaties van Rijkstaken
en het verder op orde brengen van
onze financiële positie, een stabiele coalitie met breed draagvlak nastreeft. Voor onderzoek naar een
coalitie van D66+CDA+VVD+RVB
bleek geen draagvlak. D66 is, met
voorbehoud tot mogelijke verbreding met de VVD op een later moment, gaan deelnemen aan de door

het CDA geïnitieerde coalitiebesprekingen van CDA, D66 en Ronde Venen Belang.
D66 beëindigt, met onmiddellijke
ingang, deelname aan deze coalitiebesprekingen met CDA en Ronde Venen Belang. D66 is tot deze stap gekomen omdat er voor de
ambities van D66 weinig ruimte is,
er binnen het proces geen sprake is
van gelijkwaardigheid tussen partijen en omdat er sprake was van een
dictaat in de portefeuille verdeling.
Daarom heeft D66 geen vertrouwen
in een goede afloop van dit proces
en stopt zij verdere besprekingen”.
reactie CDA en RVB
RVB en CDA waren op zijn zachtst
gezegd ‘verbaasd’ Hun eerste reactie was: “ Het CDA en Ronde Venen
Belang nemen met verbazing ken-

nis van de inhoud van het persbericht dat D66 heeft verstuurd. Het is
bijzonder dat D66 over het besluit
niet vooraf met beide gesprekpartners heeft gesproken. Het meest recente overleg met D66 vond plaats
op zaterdag 19 april. Er waren toen
geen signalen die deden vermoeden dat werd aangestuurd op het
afbreken van de onderhandelingen.
Sterker nog, de gesprekken liepen
vlot en in goede sfeer. Het CDA en
Ronde Venen herkennen zich niet in
het door D66 weergegeven feitenrelaas om de coalitiebesprekingen
te beëindigen. Zo is niet gesproken over de invulling van de wethoudersposten. Bovendien waren
de gesprekken juist toegespitst op
onderwerpen, waarover de partijen
het eens waren”. De fracties gaan
nu opnieuw bekijken wat te doen.

Kindje gewond
bij val door dak
Wilnis - Zondag jl. eerste Paasdag, raakte in Wilnis een kindje
gewond .Het kind was een dak
van een garage op geklommen
om een bal te zoeken. Het dak
hield dat niet en het kindje viel
naar beneden. De brandweer
werd gealarmeerd om de garagedeur te openen, maar bleek
uiteindelijk niet nodig te zijn. Het
kindje liep onbekend letsel op.
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Start verkoop 17 mei:

20 woonklare eengezinswoningen
met vanafprijzen onder € 200.000,-!
W W W. PA R K K R AY EN H O F F. N L

Programma Koningsdag
De Ronde Venen
De Ronde Venen – De Koningsdag in De Ronde Venen wordt uitgebreid
gevierd. Voor een uitgebreid programma van de festiviteiten in de Hoef en
in Wilnis, zie elders in deze krant. Voor Vinkeveen en Mijdrecht vindt u hier
het programma:
Vrijdag 25 april
20.00 uur penaltyschieten op het Argon terrein
20.30 uur Lampionnenoptocht: verzamelen voor de Lampionnenoptocht
start 21.00 vanaf het Raadhuisplein
22.00 Vuurwerkshow bij Argon terrein
Zaterdag 26 april
08.00-13.00 uur Rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht
vanaf 05.00 uur mag er opbouwen beginnen
11.00 uur
Optocht versierde fietsen vanaf de Dorpsstraat
bij Nieuw Avondlicht
12.30-14.00 uur Koningsconcert in de Janskerk
12.00–18.00 uur diverse sport en spelinstuif activiteiten voort de kinderen
14.00-20.00 uur Raadhuispleinfeest
Vinkeveen
Zaterdag 26 april
Vanaf 06.00 uur Vrijmarkt op de Kerklaan e.o
10.00 uur
Diverse kinderactiviteiten op het Boeiplein
11.00 uur
Aquabubbels waterspelen bij de Roerdompbrug
13.00 uur
Optreden Shantykoor op het Boeiplein
14.00 uur
Optreden Nieuwe Band
20.00 uur
Einde muzikale feestelijkheden
Voor de overige activiteiten zie elders in deze krant

Zomer,
zon en
zwemwater
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Kick-off Juni Beweegt: wethouder David Moolenburgh en projectleider Jos Kooijman.

Juni Beweegt start. U ook?
De Ronde Venen - Op 17 april
gaf David Moolenburgh wethouder
Sport officieel de aftrap voor Juni
Beweegt. In en rond de maand juni
kunt u als inwoner van de gemeente De Ronde Venen allerlei sporten
en beweegvormen uitproberen. Het
is bedoeld voor mensen die niet of
nauwelijks sporten én voor mensen die wel eens een andere sport
willen uitproberen. Juni Beweegt
biedt de kans om kennis te maken
met het sportaanbod in De Ronde
Venen, te beginnen met regelma-

tig bewegen en uit te vinden welke
sport bij je past.

le sportaanbieders vertelden wat de
deelnemers kunnen verwachten.

Wethouder David Moolenburgh
onthulde een grote poster van Juni
Beweegt. Vervolgens overhandigde
Jos Kooijman de wethouder de eerste JuniBeweegtPas. Met deze pas
kunnen mensen meedoen met een
groot aantal lessen en trainingen
van sportaanbieders in De Ronde
Venen. Van kanoën, tennissen, naar
de sportschool gaan, yoga, conditieverbetering tot wandelen. Enke-

De Juni Beweegt Pas kost één tientje en op vertoon van deze pas kunt
je een of meerdere keren meedoen
met een les of trainingsavond. Met
deze zeer voordelige aanbieding
hopen de organisatoren van Spel
en Sport DRV en de gemeente De
Ronde Venen veel mensen in beweging te krijgen. Meer informatie
over Juni Beweegt staat op de website www.junibeweegt.nl.

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners
Wilnis - De collecte van 6 - 12 april
in Wilnis heeft dit jaar 3085.90 euro opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun
steun aan de Hartstichting! Want alleen met uw gift en inzet kunnen wij
blijven strijden tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting heeft de
afgelopen 50 jaar geweldige resul-

taten behaald en er voor gezorgd
dat steeds meer mensen het kunnen navertellen. Maar de strijd is
nog lang niet gestreden. In Nederland leven maar liefst één miljoen
mensen met een hart- of vaatziekte. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag 107 mensen en dagelijks komen 1.000 mensen met harten vaatziekten in het ziekenhuis te-

recht. Hart- en vaatziekten zijn dus
nog steeds een groot probleem. Met
uw gift en inzet kunnen we deze
ziekten sneller en beter opsporen,
behandelen of zelfs genezen. Van
elke ontvangen euro gaat 80 eurocent naar onderzoek, voorlichting
en patiëntenzorg. Dankzij u komt
een betere toekomst voor hart- en
vaatpatiënten steeds dichterbij.

Jongste wedstrijdgroep showballet
Nicole presteert goed

ADVERTEREN?
IN DE

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

Mijdrecht - Zondag 13 april vond
de 3e plaatsingswedstrijd voor het
NK van Shell We Dance plaats. Dit
keer was alleen de jongste wedstrijdgroep mee, maar zij deden wel
in twee disciplines mee, modern en
showdans. Tijdens de laatste wedstrijd voelden zij zich ietwat te oud
in hun categorie 1, ondanks dat ze
daar wel gewoon thuis hoorden. Na
overleg met de wedstrijdleiding zijn
ze een leeftijdscategorie hoger geplaatst, wat ook gelijk betekent dat
ze in een sterker wedstrijdveld terecht zijn gekomen.
In Noordwijk aangekomen moesten

ze eerst hun moderne dans laten
zien aan het publiek en natuurlijk
aan de jury. Wat gespannen hoofdjes, want deze dans is toch een heel
andere stijl dan ze gewend zijn en
ze hadden Bond nog niet eerder op
het toneel gedanst. De dans ging
goed gelijk, iedereen stond op de
juiste plek, maar aan de uitstraling
ontbrak nog het een en ander. Dit
merkte de jury ook op, maar een
mooie 4e plaats is zeker niet slecht
voor de eerste keer.
Na de pauze mochten ze hun nieuwe showdans, Out of Grace, laten
zien en daar hadden ze ook heel

erg veel zin in. Vol adrenaline stonden ze klaar in de coulissen en toen
de muziek eenmaal starten, knalden
ze van het podium af. Een nieuw
nummer is toch altijd extra spannend, hoe zal de jury het ontvangen,
hoe zal het op het toneel gaan…….
Maar ze deden het nagenoeg perfect en ondanks wat kleine foutjes
beloonde de jury het geheel toch
met een 3e plaats! Hartstikke goed
meiden en dat in een sterk wedstrijdveld met allemaal oudere meisjes dan jullie, op naar de volgende
wedstrijd in mei, dan gaan we voor
goud!

Pasen en lente in Maria-Oord
Vinkeveen - Bewoners van MariaOord in Vinkeveen zijn vorige week
op twee dagen in het zonnetje gezet. Leerlingen van groep 8 van de
St. Jozefschool kwamen maandag
14 april naar Maria-Oord om de
paaspakketjes van de Riki-Stichting uit te delen. Nadat de kinderen
met de pakketjes langs de woningen
waren gegaan, maakten zij met een
aantal bewoners paasstukjes. Donderdag werd er door de medewerkers van sector welzijn een gezellige
dag georganiseerd met het thema:
‘Lente’. Bewoners, hun familieleden
en bekenden konden deze dag genieten van poffertjes, accordeonmu-

ziek, een handmassage en manicure behandeling, een mobiele boerderij met onder andere konijnen,
dwergschapen en geiten. ‘Het was
weer ouderwets gezellig,’ aldus een
bewoonster van Maria-oord.

02 Nieuwe Meerbode
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Mijmeringen
ALTERNATIEF

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

Vinkeveen - Afgelopen maanden
heeft Reddingsbrigade Vinkeveense
Plassen hun 61 jaar oude reddingsvlet gerenoveerd. Het idee om de
vlet op te knappen bestond een al
langere tijd. Tijdens de actie Serious
Request, afgelopen december, werd
duidelijk dat de vlet dringend aan
een grondige opknapbeurt toe was.
In februari zijn een aantal vrijwilligers begonnen met strippen en het
schuren van de vlet. Nadien is er de

afgelopen tijd tot in de late avonduurtjes druk geklust. Nu, ongeveer
twee maanden later, is de eerste bewaking inmiddels achter de rug en
kunnen we terugkijken op een geslaagde renovatie. De vereniging
wil dan ook alle sponsoren bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt om de vlet in een nieuw jasje te steken: Kroese Watersport, The
Sourcing Company, Subpro.nl, R&S
Jachttechniek en Big Deal Keukens.

DE BOVENLANDEN

De kievits- en de koekoeksbloem
Er zijn tal van vogels die hun naam roepen. Zo begint het
voorjaar pas echt met de roep van de grutto; “grutto, grutto”.
Rond koningsdag komt daar de koekoek bij “koekoek,koekoek”.
De kieviten beginnen vaak al in februari “kievit, kievit”. En dan
de wulp die jodelt zich het luchtruim in; “wulup, wulup”. Maar
hoe is het te verklaren dat planten vogelnamen hebben. De
kievits- en de koekoeksbloem zijn er voorbeelden van. U hoeft
voor deze prachtige planten niet ver te reizen. Beiden komen voor
op de natuurterreinen van
Stichting de Bovenlanden.
De “echte”koekoeksbloem
behoort tot de anjerfamilie. De
gespleten roze bloembladeren
geven de plant een frivool
uiterlijk. De koekoeksbloem
was zeer algemeen. Doordat
weilanden worden ontwaterd
en zwaar bemest, verdwijnt
de koekoeksbloem. De
natuurterreinen van Stichting
de Bovenlanden worden
niet ontwaterd en bemest.
De koekoeksbloem vindt u
hier dan ook nog in grote
getale. De kievitsbloem is
veel sporadischer. Dit bolgewas, dat tot de leliefamilie, behoort is
zelfs één van de eerste planten die wettelijk beschermd werd. De
kievitsbloem doet er maar liefst 8 jaar over om het bloeistadium
te bereiken. Per plant is er meestal één bloem, een purperkleurig
naar beneden hangend kegeltje met een kunstig ruitjespatroon
van witte vlekjes. Bijzonder is dat de plant een bolgewas is maar
zich alleen vermeerdert middels zaad. De kievitsbloem stelt nogal
wat eisen; afgelegen natte terreinen, licht bemest en enigszins
oneffen. Dat we de kievitsbloem ook op een van de natuurterreinen
van Stichting de Bovenlanden aantreffen is een bekroning van
ons beheer werk. Waarom deze planten naar vogels zijn genoemd
laat zich slechts gissen. De eenvoudigste verklaring is dat deze
planten in het voorjaar bloeien, het jaargetijde dat ook de kievit en
de koekoek van zich laten horen. Voor 7,- kunt ook u donateur
worden. Een hogere bijdrage mag ook. Met uw financiële steun
onderhouden wij een aantal natuurgebieden in de gemeente de
Ronde Venen. Als donateur stellen wij u in de gelegenheid om eens
per jaar een van deze natuurgebieden te bezoeken.

Hype
Het fenomeen obstacle runs wordt de laatste jaren steeds populairder in Nederland. Je kunt de runs vaak onderscheiden in Mud runs,
Urban runs, Fun runs en Color runs. Het gaat hier allemaal om hardloopevenementen waarbij de deelnemers onderweg verschillende
obstakels tegenkomen waarbij moet worden geklommen, gesprongen, gekropen en soms zelfs zwemmen. Obstakels kunnen bestaan
uit hooibalen, muren, bandenstapels, laaghangende netten of een
enthousiaste groep vrijwilligers die gooien met handenvol kleurstof.
Het ligt eraan welke variant je hebt gekozen.
Historie
Waar komen deze obstacle runs nu vandaan? Een Britse soldaat,
Billy Wilson wordt gezien als de bedenker van obstacle running. In
1987 bedacht hij een 15 kilometer lange stormbaan voor zijn evenement “Tough guy”. De sport is echter tot wasdom gekomen toen een
student van Harvard, Wil Dean aan de slag ging met het idee. Hieruit werd Tough Mudder geboren, wat wordt gezien als het meest
succesvolle Obstacle Run evenement ter wereld. In ons eigen kleine Nederland kunnen we tegenwoordig ook deelnemen, aan vaak
uitverkochte runs als Strongmanrun, Strong Viking run en de Mudmasters. Ontzettend leuk allemaal, maar wat als je nu als kind mee
wilt doen?
Muddy Mates
Vorig jaar kon ik nog geen enkele obstacle run vinden voor kinderen, maar heel toevallig zag ik vorige week een reclame voorbijkomen voor de Muddy Mates. En tot mijn verbazing maakte ze reclame
voor de kidsvariant, de mini Muddy Mates. Toen wij dat zagen, konden we niets anders doen dan het op internet opzoeken. Een week
later zou deze loop al zijn en wel in Spaarnwoude, wat goed te doen
is qua afstand. Niet veel later had ik mijn jongens ingeschreven en
waren we allemaal enthousiast bij het vooruitzicht dat we met zijn
alleen een kleine modder loop gingen doen.
Zenuwen
Eenmaal daar op zaterdagmiddag aangekomen, waren de jongens
best zenuwachtig. Bij de verkenning van het parcours was mijn oudste een beetje teleurgesteld, de 500 meter met 4 obstakels waren
niet zo groots als hij had verwacht. Mijn opmerking dat het vast leuk
zou zijn en hij gewoon moest rennen en genieten, hoorde hij nog
niet helemaal. Maar tijdens de warming up kwam toch de lach op
hun gezicht en verdwenen de zenuwen, eindelijk actie! Kom maar
op met die halve kilometer en die paar kleine obstakels.

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

STICHTING

Anja de Kruijf,
Bestuurslid Stichting de
Bovenlanden

Reddingsbrigade renoveert
61 jaar oude reddingsvlet

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

COLUMN

Meer informatie over Stichting
De Bovenlanden vindt u op
www.debovenlanden.nl. U kunt
u aanmelden als donateur door
een mail te sturen naar info@
debovenlanden.nl.

Met twee ouders die allebei weer elk jaar
zich inschrijven voor diverse lopen, zijn
onze kinderen toch wel geïnfecteerd met
het leuke loopvirus. Niet het lopen, maar
alles erom heen is interessant. Hoe gekker, hoe beter.

Woensdagmiddagprogramma
mei bij De Woudreus
De Ronde Venen - Heb jij groene
vingers en vind je het leuk om komkommers en rabarber te verzorgen
in een mooie tuin? Vind je het spannend om kleine beestjes te zoeken
en te onderzoeken wat je nou precies gevangen hebt? Wil je vriendjes van Kikker ontmoeten? Of wil je
alles weten over bijen en verkleed
als imker een bijenstal bezoeken?
Dan ben je in de maand mei op de
woensdagmiddagen bij NME-centrum De Woudreus aan het juiste
adres.
Programma mei
7, 14, 21 en 28 mei:
Moestuinclub De Wondertuin
Elke woensdag van 13.30 uur –
15.00 uur wordt er in de tuin gewerkt door leden van tuinclub De
Wondertuin. De tuinclub is voor kinderen van 7 jaar en ouder. Deelname kost €10,-- voor het hele seizoen. Je kunt je telefonisch (0297273692) of per mail hiervoor aanmelden (nmederondevenen@odru.
nl). Vriendjes en vriendinnen zijn
welkom om af en toe mee te komen
voor € 2,= per middag.
Programma inloopmiddagen:
Op woensdagmiddag kun je tussen 13.30 uur en 16.30 uur gewoon
binnenlopen bij NME-centrum De
Woudreus. Je hoeft je niet aan te
melden en meedoen aan de activiteiten van de inloopmiddagen is
gratis. In mei bieden we de volgende activteiten aan:
Elke woensdag:
Voorjaarsrugzakjes
In het centrum hangen rugzakjes
waarmee je buiten leuke natuuractiviteiten kunt doen. Met het waterdierenrugzakje ga je in de sloot waterdieren vangen. Met de materialen uit het rugzakje ‘Kriebelpaleis’
ga je een paleisje bouwen voor kleine diertjes in de NME-tuin. En dan
zijn de nog de rugzakjes “Bloemen
en kleuren’, ‘Hutten bouwen’ en ‘Toverparfum’.
7 mei: Kriebelbeestjes
onder de loep
Gewapend met instoploepjes, insectenvangers en zoekkaarten ga

je op stap. Waar zitten toch al die
beestjes? Wat zijn het voor beestjes? Zijn ze eng of toch eigenlijk
best wel leuk? Je ontdekt het tijdens de zoektocht.
14 mei: Sloot onder de loep
Deze middag staan de waterdieren centraal. Van heel dicht bij kun
je kijken wat er allemaal in de sloot
leeft. Neem je blote voeten of laarzen mee, een schepnet en emmer
hebben we hier wel. Wat je in de
sloot vangt ga je binnen onder de
microscoop bekijken.
21 mei: Tentoonstelling Kletsnat
Wil je de watervrienden van Kikker
(Max Veldhuis) ontmoeten? Ontdekken welke vissen in het water
wonen, hoe een ringslang over de
bodem van een meer kronkelt, wat
een mossel in het water doet, hoe
snel een eend kan rennen of wat
Kikker onder water allemaal ruikt?
Kom dan de tentoonstelling Kletsnat bezoeken.
28 mei: Voorjaarsspeurtocht
Om 13.30 uur kun je met een medewerker van De Woudreus op ontdekkingstocht door het Speelwoud.
Je gaat op zoek naar lenteschatten
in de natuur.
Vooraankondiging
Themamiddag Bijen op 4 juni
Wil je een bezoek brengen aan onze bijenstal? Dat kan, op 4 juni tijdens de themamiddag Bijen. Samen
met een echte imker en gekleed in
een imkerpak kun je onze bijen van
dichtbij bekijken. Maar er is meer.
Je kunt bijvoorbeeld honing slingeren, verschillende soorten honing
proeven en ruiken, je kunt kaarsen
maken van bijenwas, je kunt honingkoek happen en je maakt kennis met de gereedschappen van de
imker. De themamiddag start om
13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.
Wil je meedoen dan moet je je wel
aanmelden. Dat kan telefonisch
(0297-273692) of per mail (nmederondevenen@odru.nl). Deelname
kost 5 euro . U vindt de Woudreus in
het NME Centrum. Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis ( achter dorpshuis
de Willisstee.

Auto meerdere keren over de kop
Mijdrecht - In de nacht van zaterdag op zondag jl. is een auto meerdere keren over de kop geslagen op
de N201. De auto reed op de N201
richting Mijdrecht en zag vermoedelijk een vluchtheuvel over het hoofd.
De auto raakte de vluchtheuvel waarna de bestuurder de macht over het

stuur verloor. De auto sloeg meerdere keren over de kop en raakte hierbij een lantaarnpaal en verkeersbord. De twee inzittende zijn behandeld door het ambulance personeel
en overgebracht naar het ziekenhuis.
De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en is aangehouden.

Ervaring
Toen de sirene voor de start dan ook ging, sprintte ze er allebei vandoor en moesten mijn zus en ik ons beste beentje voorzetten om ze
bij te houden. Dit keer was niet de afstand de uitdaging, maar het
bijhouden van mijn kinderen. Bij het eerste obstakel de autobanden
was ik gelukkig weer bij. En het voordeel van een klein parcours is
dat je ook zo bij het einde bent met een prachtig laatste obstakel,
het modderbad. De jongste sprong er enthousiast in en was daarna
ietwat beledigd omdat hij de vieze en natte kleding maar niks vond.
De oudste was echter net begonnen en wilde toen nog een rondje met zijn vader en daarna nog een derde rondje met zijn moeder
en zijn tante. De medaille die ze daarna kregen was de kroon op het
geheel. Langzamerhand zullen er ook steeds meer van dit soort lopen komen waarbij er is gedacht aan de kinderen, en als je een keer
iets leuk en nieuws wilt doen met je kinderen is dit een hele leuke suggestie!

Mix van Trix wordt
‘De Vorstlesser’!
Wilnis - Het is al weer een tijd geleden dat het zeer populaire drankje ‘Mix van Trix’ in het leven is geroepen om een van de meest succesvolle Koninginnedag mixen te
worden. De naam van de mix heeft
dan ook jarenlang dienst gedaan en
is een echt begrip geworden in de
Ronde Venen. Aangezien er dit jaar
geen Koninginnedag maar een Koningsdag zal zijn is er ook tijd voor
verandering in de naam. De Mix van
Trix zal dus plaats maken voor ‘De

Vorstlesser’. Het recept blijft onveranderd zodat het oude vertrouwde
mixdrankje gewoon nog verkrijgbaar zal zijn. Dit exclusieve drankje wordt alleen maar in de periode
voor Koningsdag gemaakt door de
Zwart in Wilnis. Het is dus ook beperkt verkrijgbaar en op = op. Vanaf volgende week zal de Vorstlesser
volop verkrijgbaar zijn bij de Zwart
Dranken & Delicatessen in Wilnis.
Mocht u het nog niet geproefd hebben, kom dan zeker langs!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, v. Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef
en pootjes.
- Uithoorn, Ruis de Berenbroeklaan: Noorse Boskat. Donker cypers
op de rug en beige buik. Zij heeft geen tanden meer. Heet Sarita.
Gevonden:
- Mijdrecht, Gozewijn van Aemstelstraat: Bruine poes met veel wit.
- Kwakel, Iepenlaan: Zwarte ongecastreerde kater.
- Abcoude, Lange Couperusstraat: Zwart-witte kat.
- Vinkenveen, Provincialeweg: Zwart-witte kat.
- Mijdrecht, Gozewijn van Amstelstraat: Lapjes poes met witte buik
en bef. Rood met zwart vlekken op rug en boven op kopje. Heeft
stukje uit haar oor.
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Lieve jonge cyperse kat met wit. De
kat heeft een witte staart met 2 cyperse ringen.
- Amstelhoek, Pompstation: Cyperse gecastreerde kater met
goudbruin.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: Cyperse kat met veel wit.

IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en
inwoners.

Nr. 88 / april 2014

Zomer, zon en schoon zwemwater
Het Henschotermeer, de
Haarrijnse Plas, Down
Under… bij warm weer
zoeken veel Utrechters
verkoeling aan één van de
23 recreatieplassen die
de provincie rijk is. Op
1 mei begint het zwemwaterseizoen, wat betekent dat er op de officiele zwemwaterlocaties
gecontroleerd wordt op
onder meer waterkwaliteit
en veiligheid.
Zwemmen in oppervlakte-

RESULTATEN

water is heerlijk en
gezond, maar alleen als
het water én het strand
schoon en veilig zijn.
Samen met de waterschappen en de beheerders van de plassen,
houdt de provincie dit
daarom goed in de gaten.
Toezichthouders van de
provincie gaan regelmatig
– zowel voor als tijdens het
seizoen – op bezoek bij de
recreatieplassen. “We
controleren dan onder
meer de hygiëne en

veiligheid, zodat u op een
warme dag onbezorgd
kunt genieten,” vertelt
Francis Langenberg, één
van de toezichthouders.
Ook worden eens in de
twee weken watermonsters
genomen en getest op de
aanwezigheid van blauwalg
en bacteriën als e.coli en
intestinale enterococcen.
Dat doen de waterschappen HDSR, Rivierenland,
Veluwe en Vallei, Waternet
en Rijkswaterstaat. Bij

zwemlocaties die gevoelig
zijn voor de giftige blauwalg wordt vaker getest. Op

kan de provincie u vragen
om extra op te letten of
een negatief zwemadvies

“Wel zo makkelijk.”
de landelijke website www.
zwemwater.nl kan iedereen
de waterkwaliteit in de
gaten houden.
Het kan zijn dat er een
gevaar dreigt voor de
gezondheid, in dat geval

geven. Dit wordt uitgebreid gecommuniceerd op
zwemwater.nl, op Teletekstpagina 725 en sinds
vorig jaar ook op de zeer
goed herkenbare, lichtblauwe informatieborden
op het strand zelf.

Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Provincie start met digitaliseren
van kennisgevingen

Wilt u je ook wel eens
weten wat er gebeurt met
het geld uit de diverse
Europese fondsen? Op
9, 10 en 11 mei zijn de
jaarlijkse ‘Europa om de
hoek Kijkdagen’ weer.
Tijdens deze dagen opent
een groot aantal projecten
haar deuren om te laten
zien wat zij precies doen

De provincie Utrecht
publiceert een groot deel
van haar kennisgevingen
digitaal op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt
zich via www.overheid.nl
abonneren op deze publicaties over projecten bij u
in de buurt. Dan krijgt u
een e-mailbericht op het
moment dat er een melding

INFORMATIE

N421 Bunnik, Houten: aanleg verbindingsweg Houten-A12,
werkzaamheden tot en met voorjaar 2015.

De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, doet
aan gladheidsbestrijding in de winter en controleert het
zwemwater in de zomer. Regelmatig zijn er evenementen
bij u in de buurt waar de provincie mede-organisator van
is en de meeste vergaderingen van Provinciale Staten
zijn openbaar. Hier vindt u een handig overzicht van wat
er de komende maand gepland staat.

Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen, ga naar
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons Twitteraccount:
@werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken als storing
aan verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg,
belt u met het Meldpunt calamiteiten: 030-258 36 00.

Werk aan de weg

Eikenprocessierups

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N201 Mijdrecht: aanleg parallelweg, tussen de Ing.
Enschedeweg en de Veenweg, werkzaamheden tot en met
oktober 2014.
N201 Loenersloot: voorbereidende werkzaamheden vervangen boogbrug en aanpassen fietspad, tot 24 juni 2014.
N234/N417 De Bilt: aanleg rotonde Nieuwe Weteringseweg/Koningin Wilhelminaweg, van 2 tot 28 mei 2014.

De eikenprocessierups is in aantocht. De rupsen kunnen
gezondheidsklachten veroorzaken als mensen of dieren in
aanraking komen met de ‘brandharen’ van de rups. Door
een groot aantal bomen langs de provinciale wegen op tijd
te besproeien, voorkomt de provincie dat de rups zich gaat
nestelen. Het sproeimiddel is biologisch en niet schadelijk voor de bomen en hun omgeving. De bomen die geen
preventieve behandeling krijgen, worden nauwlettend in de
gaten gehouden.

Meer weten over zwemwater? Lees dan het artikel
in de nieuwste editie van
ons magazine:
www.provincie utrecht
magazine.nl.

LEES ONS MAGAZINE!

‘Europa om de hoek Kijkdagen’
op 9, 10 en 11 mei
met de Europese geldbijdragen. Grijp uw kans
en neem een uniek kijkje
in de keuken, want veel
van deze projecten zijn
normaal gesproken niet
toegankelijk voor publiek.
Meer informatie over projecten die meedoen? Kijk
op www.europaomdehoek.
nl/kijkdagen.

Hebt u vragen, dan kunt u
bellen met de zwemwatertelefoon op 030-2582158.
“U krijgt dan geen bandje
of een telefooncentrale,
maar direct mij of één van
mijn collega’s aan de lijn,”
meldt Francis Langenberg.
“Wel zo makkelijk.”

of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in
uw buurt. Ook via de tab
‘overheidsinformatie’ op
www.overheid.nl kunt u de
bekendmakingen vinden.
In de huis-aan-huisbladen
verschijnt het komend half
jaar nog een bericht als er
een digitale kennisgeving is
gedaan.

Wilt u meer weten over de
provincie Utrecht? Meepraten over wat er in uw
omgeving gebeurt? Neem
dan een gratis abonnement
op het interactieve digitale
Provincie Utrecht Magazine.
Geschikt voor tablet en pc.
Ga naar:
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn weer
open. Dat betekent dat er de komende tijd in, op en om de
tientallen forten in onze provincie allerlei leuk activiteiten
plaats vinden. Kijk voor een compleet overzicht op:
www.hollandsewaterlinie.nl.

Provinciale Staten
Welke vergaderingen van Provinciale Staten staan de
komende maand gepland?
12 mei, 14.00 uur Commissie Milieu, Mobiliteit en
Economie
12 mei, 19.30 uur Commissie Wonen, Maatschappij en
Cultuur
19 mei, 14.00 uur Commissie Ruimte, Groen en Water
19 mei, 19.30 uur Commissie Bestuur, Middelen en Europa
Al deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis
aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie
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KONINGSDAG
10.00 – 12.00 uur 55+ Oranjeborrel in De Schakel
Alle 55-plussers worden uitgenodigd voor een gezellige borrel
in De Schakel. Het duo “Melodia” zorgt voor leuke muziek.
U hoeft zich hier niet voor op te geven.

12.00 – 20.00 uur DJ Tim met Goud van Oud (Dorpsstraat)
Net als vorig jaar ook deze keer weer DJ Tim in de Dorpsstraat.
Gezellige muziek voor alle leeftijden en heeft u een verzoeknummer loop even naar Tim, dan draait hij het vast.
12.00 – 13.00 uur Pannenkoeken en poffertjes met
limonade voor 1 euro
Dit jaar geen ontbijtjes maar gezellig met elkaar Pannenkoeken en Poffertjes eten. Per portie 1 euro en gratis limonade,
verzorgd door De Buurvrouw en De Waard.

IN HET DORP VAN WILNIS

Eet- & Drinkcafe De Buurvrouw
en Brasserie de Waard
Programma zaterdag 26 april
08.00 uur Luiden van de klokken en de vlaggen worden uitgestoken.
8.30 uur Optocht met versierde fietsen voor kinderen t/m
12 jaar. Zodra je de muziek hoort van muziekkorps Triviant kun
je met je versierde fiets aansluiten en in optocht naar het plein
bij het voormalige gemeentehuis. Gestart wordt hoek Marktschipper/Veenman, Wagenmaker, Veenweg, Vossestaart, Kamgras, Pieter Joostenlaan, Herenweg, Dorpsstraat.

12.00 – 20.00 uur Borrelen & Eten bij De Buurvrouw en
De Waard
Lekker praten, gezelligheid in de Dorpsstraat, biertje, frisje erbij
en tja dan is iets te eten ook wel lekker. De Buurvrouw en De
Waard staan de hele dag voor u klaar.
Een makkelijke hap buiten of aan het einde van de dag even
tafelen, het kan allemaal!
12.00 – 16.00 uur LEGO bouwwedstrijd (Dorpsstraat)
Voor de eerste Koningsdag hebben wij iets bijzonders naar Wilnis gehaald: LEGO Bouwwedstrijd. Alle bouwers krijgen een
bouwplaat en hierop kunnen zij een bouwwerk creëren. Een
half uur voor het einde van het evenement wordt de prijsuitreiking gehouden. Als aanvulling op de bouwwedstrijd staan er
ook LEGO computergames.

13.00 – 17.00 uur Foute Bingo
De ballen gaan weer rollen en onze eigen Bingospecialist Willem is er helemaal klaar voor. Of zijn assistenten Willem en
Geurt er weer bij zijn is nog maar de vraag. Deelname gratis en
er zijn weer leuke prijzen.
Stoelendans Vorig jaar ging de finale tussen Esther van Bemmel en Rein Kroon. Esther ging er met de hoofdprijs vandoor;
wie wint dit jaar de Oranje Schemerlamp?!
Ringsteken Op een Oranje hobbelfiets moet je proberen een
lans door een ring te steken. Lukt je dit, dan ga je door naar de
volgende ronde.

KONINGSDAG 2014 IS ER WEER VAN
8 TOT 20 UUR VOLOP GEZELLIGHEID
IN WILNIS DORP
De Buurvrouw en De Waard heten u van harte welkom.
Aan de schoolgaande kinderen (groep 1 t/m groep 8) in
Wilnis wordt door de Oranjevereniging een snoepzakje
uitgedeeld. Kinderen die in Wilnis wonen maar elders
naar school gaan kunnen een snoepzakje komen halen
bij Juwelier Nant Hartel, Raadhuisstraat 11 (op=op).

Vanaf 9.00 uur zijn de gezellige terrassen bij De Buurvrouw en
De Waard geopend voor koffie met Oranje Tompouce. Ook de
rest van de Koningsdag kunt u hier terecht voor een hapje en
een drankje.
9.15 uur Opening Koningsdag bij De Plantaan
Officiële opening van de feestelijkheden in Wilnis, deze worden
verricht door een afvaardiging van B&W De Ronden Venen.
U bent van harte uitgenodigd om samen met Viribus Unitis het
Wilhelmus te komen zingen.
10.00 – 12.00 uur Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
Ook dit jaar weer de kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Ga maar
vast je kamer of de zolder opruimen en stal je koopwaar uit
op je kleedje. Ruim na afloop ook je rommel weer op. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun spullen verkopen. Graag
vanaf 8 uur je spullen uitstallen.

12.00 – 16.00 uur Knutseltafel (Dorpsstraat)
In de steeg t.o. De Buurvrouw staan de knutseltafels, je kunt
hier lekker rustig een kleurplaat komen kleuren of een chipsketting maken.
13.00 – 16.00 uur Kinderspelletjes in het speelwoud

Van 10.30 tot 14.00 uur: SPRINGKUSSEN
Van 10.30 tot 14.00 uur:
KINDERSPELEN, VOETBAL EN CREATIVITEIT
VOETBALTOERNOOI, 3 TEGEN 3
Schrijf je in als team (3 per team). Er wordt rekening gehouden
met de leeftijden. Opblaasbaar voetbalveld. Je kunt kaatsten
via de boarding. Het is de bedoeling dat je je eigen team samenstelt. Je team moet ook een naam hebben. Ook moet je
zelf je shirtjes en leider regelen.
Omdat de organisatie wel moet weten hoeveel teams er mee
gaan doen, moet je wel van te voren aangeven dat je meedoet.
Je kan je opgeven via de website: info@hoefsebelangen.nl
Daar vind je een inschrijfformulier.
KINDERSPELEN EN CREATIVITEIT
Als vanouds zijn er hele leuke spellen. In groepjes gaan de kinderen rond. Ook het springkussen ontbreekt niet. Alle kinderen mogen been raket maken die echt de lucht ingaat. Neem
daarvoor een lege plastic petfles mee ( zoals cola, sinas of 7 up)

KOM NAAR DE HOEF

Het wordt weer feest voor iedereen!
Vanaf 9.30 uur is er voor de kleintjes weer de optocht versierde fietsen. Het springkussen en de spelletjes staan
dan al klaar! Voor jong en (geloof me) ook oud gaan we
een raket maken en deze de lucht inschieten. Om 10.30
uur begint het voetbaltoernooi (3 tegen 3) voor de jeugd.
De ouders/ouderen kunnen genieten van koffie met oranjegebak en later op het oranjeterras zijn er weer de bekende snacks
van de HSV.
De DJ gaat muziek voor iedereen draaien en verzoeknummers
kunnen worden ingediend. En daarna barst het los met onze
eigen Harry Bakker.
Dit alles vindt plaats bij de HSV, maar bij slecht weer verhuizen we naar de vernieuwde Springbok. Degene met de leukste
outfit wordt gekroond met een prijs in twee categoriën: kinderen en vanaf 16 jaar.

Programma zaterdag 26 april
Vanaf 9.30 uur tot 10.15 uur:
OPTOCHT VERSIERDE FIETSEN
vanaf de Meerendonkstraat naar de Schattekerkerweg,
HSV-terrein. Voorop gaat de versierde bakfiets met muziek.

VANAF 12.00 UUR IS ER HET ORANJETERRAS
We hopen op mooi weer. Oranjeterras wordt ingericht en HSV
zorgt voor de gebruikelijke mogelijkheden uit de keuken:
frites, hamburgers, e.d.
10.30 uur tot 14.00 uur:
DISCOTHEEK MET MUZIEK VOOR IEDEREEN
Van 15.00 tot 17.00 uur:
LIVE MUZIEK MET HARRY BAKKER!

Tot ziens bij
het Koningsfeest
in De Hoef!
Het wordt natuurlijk gehouden op de
HSV terrein aan de Schatterkerkerweg.

08 Nieuwe Meerbode

• 23 april 2014

Het verhaal van Susan Webster
Zestig kilo afgevallen
Regio - Anja van der Pol uit
Mijdrecht geeft al jaren Weight Watchers cursussen in de omgeving. Op
dinsdagavond Optisport, Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht (19.30 uur)
Woensdagochtend Het Parochiehuis, Gerberastraat 6 in Aalsmeer
(10.00 uur). Woensdagavond Clubhuis Ponderosa, Plesmanlaan 27

in Uithoorn (19.15 uur) Donderdagavond Noorddammercentrum,
Noorddammerweg 1 in Amstelveen
(19.30 uur) Een van haar cursisten,
Susan Webster uit Uithoorn, doet
haar verhaal:

Toen

Nu

“Vlak voor mijn vakantie naar Turkije in 2011 hadden mijn vader en

ik besloten dat er wat moest gebeuren aan ons gewicht. Ik ben zelf altijd al een beetje stevig kind geweest
maar nu ging het echt te hard!! Via
anderen hadden we gehoord over
de Weight Watchers en we dachten kom dat gaan we proberen!! Helaas liep deze vakantie niet zoals gepland en belande ik in het ziekenhuis met een vijfvoudige beenbreuk.
Ik ben daardoor zeker 1 jaar niet
mobiel geweest. Waardoor er nog
meer gewicht bij kwam want bewegen kon ik amper maar lekkere dingen eten wel!
In september 2012 gingen we dan
toch! Mijn vader ging mee voor de
steun.
Weight Watchers was totaal niet wat
ik er van verwachte in het begin (positief bekijken!) Ik dacht dat iedereen je gewicht zou horen, en dat het
suf zou zijn maar ja proberen kon
geen kwaad!”
Plezier
“Hoe anders bleek het, ik ben eigenlijk elke week met plezier naar
Weight Watchers Uithoorn gegaan.
Het was ons woensdagavond uitstapje, gezellig, je leert weer wat
bij over gezonde voeding en het afvallen ging ook super! In de eerste

Feestelijke start werkzaamheden
langs de Amstel
van start gaat. Dat gebeurt in een zo
kort mogelijke tijd met zo min mogelijk overlast voor de buurt. Hart
aan de Amstel heeft hierover nog
contact met omwonenden. Wethouder Verheijen was zeer verheugd
met de stappen die nu genomen
worden. Hij is blij dat de ambities
die Uithoorn heeft voor het centrum
nu werkelijk worden waargemaakt.
Hij bedankte Ontwikkelaar Van Wijnen en Hart aan de Amstel voor de
goede samenwerking en hun enthousiasme. Met een druk op de
knop startte Verheijen vervolgens
een spectaculaire flyboardshow op
de Amstel.

Uithoorn - Afgelopen donderdag
gaf demissionair wethouder Jeroen Verheijen het startsein voor de
sloop van de Resmipanden aan het
Marktplein en de herinrichting van
de Waterlijn langs de Amstel. Dat

deed hij met een symbolische handeling: namelijk een grote sloopkogel door een papieren wand heen
slaan. Huub Linders van ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel gaf
aan dat de werkelijke sloop in mei

Cultuurcluster Confucius
De Resmipanden en een aantal
naastgelegen panden worden gesloopt om plaats te maken voor cultuurcluster Confucius. Hierin komen
de bibliotheek, een grand café en
een theaterzaal met ongeveer 170
stoelen. Er is ruimte voor bijvoorbeeld kunstuitleen en exposities. De
andere zalen zijn te gebruiken voor

Voor de laatste keer paaspakketten uitdelen in Avondlicht

week was ik al 3.2kg afgevallen. Hoe
motiverend is dat! Het ging en gaat
me dan ook gemakkelijk af. Weight
Watchers is niet moeilijk! Je moet
alleen elke keer de knop weer om
zetten als je een keer wel wat geks
gegeten hebt. Een verloren dag is
geen verloren week! Mijn ouders
hebben me echt super goed ondersteund en ook mee gedaan. Weight
Watchers werd en is ons nieuwe leven. Ik wil niet anders meer!
En nu 1,5 jaar later is er bij Weight
Watchers bijna 60kg af. Ja u leest
het goed 60kg :)
Ik ben een nieuw persoon, mensen
lopen me straal voorbij omdat ze
me niet herkennen ik krijg elke dag
complimenten. Ik voel me fantastisch en ik kan alles weer doen wat
ik wil! Fitness, hardlopen, zwemmen, fietsen, wandelen. En vooral shoppen in “normale” winkels! Ik
ben mijn ouders, mijn vriendinnen,
mijn familie, mijn coach Anja, mijn
mede cursisten en mijn collega’s op
werk erg dankbaar voor hun steun!
Zonder hun had ik het niet gered! Ik
wil en ga nooit meer terug naar mijn
oude gewicht, dit ben ik en dit blijf
ik! En ik kan iedereen Weight Watchers aanraden, het heeft mijn leven
veranderd en het werkt echt!
Geinteresseerd Hierboven staan de
adressen waar Anja haar cursussen
geeft. Als u meer wilt weten, ga er
dan een heen. Kom een half uurtje
voor het begin dan heeft zij alle tijd
om met u te praten.
repetities en vergaderingen of als
cursusruimte. In het gebouw komen
ook de toiletvoorzieningen voor de
passantenhaven en het biedt mogelijkheden voor boot- en fietsenverhuur, kantoor van de havenmeester, VVV.
Wanneer alles volgend planning
verloopt, wordt Confucius in 2015
gebouwd.
Waterlijn
Het Marktplein en Wilhelminakade
worden samen een levendige boulevard met horeca en waterrecreatie. Langs het water met nieuwe
steigers kan gewandeld worden op
een verhoogde promenade met bomen, bankjes en bijzondere verlichting. Terrassen liggen zoveel mogelijk bij de gevels van de horecagelegenheden. In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan (eenrichtingverkeer). De Waterlijn krijgt twee havens: een jachthaven bij de Thamerkerk, een uitgebreide passantenhaven tussen
het oude gemeentehuis en de busbrug en een ‘boodschappensteiger’
bij de Schans. De werkzaamheden
voor de boodschappensteiger starten nog in mei van dit jaar. Na het
vaar- en terrasseizoen beginnen de
werkzaamheden aan de havens en
de boulevard.

Mijdrecht - Groep 8 van Obs De
Eendracht heeft de afelopen week,
traditiegetrouw,
paaspakketten
uitdedeeld in bejaardencentrum
Nieuw Avondlicht in Mijdrecht. Helaas voor de allerlaatste keer bezoekt groep 6 van obs De Eendracht deze inwoners van Nieuw
Avondlicht om ze te verrassen met
een paaspakket. Zij zijn niet de enige visite die de bewoners ontvangen, ook burgemeester en wethouder zijn die morgen eregasten aan
de koffietafel! De leerlingen zingen vrolijke paasliedjes en de burgemeester zingt en danst mee (een
beetje!) met de kinderen en dat stellen zij zeer op prijs! Een warme, geslaagde ochtend met stralende ouderen én jongeren! Wat jammer
toch dat dit voorbij is over niet al te
lang alle inwoners een ander veilig
plekje moeten zoeken omdat men
van hogerhand beslist heeft dat deze veilige haven moet worden afgebroken en deze bewoners moeten
verhuizen. En niet zomaar verhuizen, nee voor de meeste geboren en
getogen Mijdrechters is geen plaats
meer in Mijdrecht. Zij worden verkast naar Amstelveen, Kudelstaart,
of soms nog verder. In juni gaat het
gebeuren.

Leerlingen Pijlstaartschool genieten van paasontbijt
Vinkeveen – Donderdagmorgen 17 april zagen de klaslokalen
van de Pijlstaartschool er iets anders uit dan alle andere schooldagen. De tafels waren feestelijk gedekt met witte tafelkleden
en fris groene lopers met mooie
gele servetten. Een vers gekookt
eitje en heerlijke verse broodjes
van Bakkerij De Kruijf maakten
de tafels extra feestelijk. Elk jaar
weer zijn de reacties van ouders
en kinderen overweldigend.
Alle kinderen en leerkrachten
hebben genoten van een heerlijk ontbijt dat afgesloten werd
met het opeten van een heerlijke chocolade paashaas.

Soroptimistclub verzorgt
tuinmeubelen voor nostalgie
Uithoorn-De Ronde Venen - Vanaf dit voorjaar kunnen de cliënten
van de Dagopvang de Nostalgie genieten van de prachtige lounge set,
aangeboden door de Soroptimistclub Uithoorn/de Ronde Venen. De
loungeset heeft de Soroptimistclub
gekocht met de opbrengst van de
eerste Ladies High Tea Golfdag. Rijkenberg Tuinmeubelen heeft voor
de Soroptimistclub alle tuinmeubelen verzorgd en bij de Dagopvang
de Nostalgie afgeleverd.
Op 21 april kunt u tijdens het Open

Huis een bezoekje aan de Nostalgie
brengen.
Tweede Ladies High Tea
Golfdag op Golfpark Wilnis
Op zaterdag 6 september vindt onze
2e Ladies High Tea Golfdag plaats.
Ook voor deze activiteit zullen we
weer een mooi doel zoeken. Wij nodigen iedereen van harte uit voor
een heerlijke golfdag , die wordt
afgesloten met een High Tea. Het
wordt weer een fantastische dag.
Voor informatie kunt u mailen naar
ladiesgolfdagwilnis@gmail.com

U2NL - U2: The Show
Regio - U2: The Show is de vierde theatershow van U2NL. Europa’s
succesvolste U2-coverband staat al
vijf jaar onafgebroken in het theater.
In die vijf jaar hebben ze met „In the
name of U2”, “U2 in blinding lights”
en “An evening with U2 - the eighties” al vele tienduizenden bezoekers laten zien dat U2NL de theaters weet om te toveren tot echt rockarena’s .
Ook hier blijft U2NL het publiek
verbazen met hun ongeëvenaarde
energie, authentieke U2-geluid en
het pure plezier waarmee de mannen muziek maken. De missie van
de band is om het publiek een fan-

tastische en onvergetelijke avond te
bezorgen. Verwacht geen verkleedpartijen, maar wel 100% rock ’n roll
op de bühne!
In U2: The Show hoor je de grote hits en een selectie onbekendere juweeltjes, misschien wel “Even
better than the real thing”. Om deze theatervoorstelling bij te wonen
op 9 mei aanstaande om 20:00 uur,
kunt u kaarten reserveren voor 25
euo (en voor de sprintprijs van 21,50
euro zolang de voorraad strekt). Bezoek de website voor actuele prijsinformatie en arrangementen: www.
crowntheateraalsmeer.nl of bel
0900-1353. (45 cpm).

2 minuten gratis winkelen,
wie wil dat nou niet?
Mijdrecht - Afgelopen 11 april was
het weer zover, bingo bij SV Argon
met in de superronde die prijs waar
iederéén weleens over heeft gefantaseerd. De eer viel deze maand te
beurt aan mevrouw Taat, een vaste bezoeker van de Bingo aan de
Hoofdweg. Omdat er maar liefst 2
winnaars waren moest er een kaartje getrokken worden, nooit leuk bij
een hoofdprijs maar wel eerlijk. Nadat zij de dinsdag erop onder het
toeziend oog van Patricia boodschappen had gedaan, lag er toch
nog voor 145 euro in haar kar. Met
een bosje bloemen van Albert Heijn
was het feest compleet. De volgende Bingo is op vrijdag 9 mei en
het thema is natuurlijk moederdag.
Hoofdprijs: Kleed je moeder (of jezelf ) aan bij Broek & Tiek.

Paasfeest op de
Antoniusschool
De Hoef - Donderdag 17 april was
de jaarlijkse paasviering op de Antoniusschool. Tien uur in de ochtend
vertrokken alle kinderen en vele ouders naar de kerk en was er een
korte viering met als thema “Vasthouden en loslaten”. De PowerPoint
van een prachtig prentenboek over
het paasverhaal werd verzorgd door
groep 7/8. Alle groepen hadden iets
voorbereid. Het kinderkoor onder
leiding van Julia zong leuke paasliedjes.
Voor de groepen 1 t/m 4 werd een
spelletjescircuit in paassfeer georganiseerd De kinderen werden begeleid door de leerlingen van groep
7 en 8.

Om 12 uur begon de paaslunch voor
deze groepen. Elk kind had een leuk
versierde paasdoos met een lunch
voor een ander kind gemaakt.
De groepen 5 en 6 hadden als taak
het paasbuffet voor de bovenbouw
voor te bereiden. De verschillende
groepjes maakten gerechten klaar
met door de kinderen meegebrachte ingrediënten, dekten de tafels
mooi en maakten een prachtige tafelversiering. Voor dit paasstuk had
de versiergroep de afgelopen twee
weken mooi afval verzameld en materialen uit de natuur gezocht. Na
een uur zagen de klassen er supergezellig uit en stond er een heerlijk
buffet klaar!
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Aanmelden Turfstekerstoernooi

CSW vecht tegen degradatie

Vinkeveen - De Vinkeveense volleybalclub Atalante organiseert traditiegetrouw weer het Assuline Turfstekerstoernooi. Dit buitentoernooi
wordt zondag 25 mei voor het 26e
jaar georganiseerd. Het toernooi zal
plaatsvinden op de grasvelden van
‘de Vinken’, op sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Inschrijving staat
open voor bedrijventeams, stratenteams, vriendenteams, volleybalteams, enz, zolang je maar met minimaal zes personen bent. En bij
voorkeur staan er steeds twee dames in het veld. Er zijn twee verschillende competities: Het recreatie toernooi: dit toernooi is bedoeld
voor teams die het leuk vinden om
een keertje te gaan volleyballen om
gezellig een dagje sportief bezig te

Wilnis - Voor CSW worden de laatste twee wedstrijden van het seizoen heel cruciaal in de strijd tegen
degradatie. Op eigen veld werd zaterdag een 2-2 gelijkspel behaald
tegen Eemdijk en omdat alle andere ploegen boven CSW verloren is er
nog van alles mogelijk.

zijn. Het Super recreanten toernooi
is bedoeld voor teams met volleybalervaring die niet bang zijn om een
stevig potje te volleyballen.
In beide competieties wordt gestreden om een wisseltrofee. De punten
van de hele dag bepalen wie in de
finales komen. In de middag heb je,
waar mogelijk, andere tegenstanders, dus iedereen maakt kans
om punten te pakken. Kinderen zijn
welkom, er is een hoop speelruimte. Wil je meedoen aan één van deze toernooien, neem dan telefonisch
contact op met Han Feddema (0297287952) of meld je aan via de website www.vv-atalante.nl. Kosten zijn
€30,- per team. Aanmelding dient te
geschieden voor 5 mei. Graag tot
ziens op zondag 25 mei!

Spektakel bij Schaakvereniging
Denk en Zet
Mijdrecht - Nederlands Kampioen en schaakgrootmeester Dimitri Reinderman wint 28 schaakpartijen. De aanleiding was ons 100-jarig bestaan en één van onze activiteiten was een simultaanwedstrijd.
De tafels met borden werden opgesteld in een U-vorm. Aan de buitenzijde zaten de 32 deelnemers, leden, oud-kampioenen en genodigden. Wij speelden allemaal met de
zwarte schaakstukken. De simultaanspeler Dimitri wandelde aan
de binnenzijde langs de borden en
deed aan ieder bord één zet met
zijn witte stukken. De tegenstanders kregen per zet precies zo veel
bedenktijd als de simultaanspeler
nodig had om de kring rond te lopen. Als de simultaanspeler Dimitri bij een bord aankwam, moest de
tegenstander direct zijn zet uitvoeren. Daarna deed Dimitri een tegenzet en liep door naar het volgende

bord. Als na een uurtje de eerste
spelers door verlies afvielen, kwam
Dimitri steeds sneller terug, wat de
spanning nog meer opvoerde. Binnen 4 uur was het beslist met 4 remises Gert Jan Smit, Cees Verburg,
Harris Kemp en Jan de Boer. Met 28
winstpartijen heeft de schaakgrootmeester Dimitri Reinderman zijn titel meer dan waargemaakt.

Winst voor HSV
handbalmeiden E1
De Hoef - Zaterdag 19 april 2014
deden de handbalmeiden van
HSV’69 uit De Hoef mee aan jaarlijkse WA Verlaan bij KDO in de
Kwakel. Altijd weer een leuk toernooi in de regio. Er stonden een 4
tal wedstrijdjes op het programma.
De eerste wedstrijd speelde we op
gras. Het had de avond/nacht ervoor geregend en het gras was nat.
Dat was wel even wennen ook het

stuiteren ging niet echt gemakkelijk. Ondanks alles kwam HSV
al snel voor te staan en uiteindelijk wonnen de meiden dik. Ook de
3 wedstrijden erna werden gewonnen door HSV en zo werden ze met
het maximale aantal punten kampioen in hun poule. Bente, Britt, Isabella, Merel, Mila, Naomy, Rachelle,
Sam, Sita, Sophie en Tesse. Top gedaan meiden!

Meiden groep 6 Proostdijschool
schoolvoetbalkampioen
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdagmiddag 16 april zijn de
meiden van groep 6 van de Proostdijschool schoolvoetbalkampioen
geworden van De Ronde Venen.
Direct bleek dat de meiden van de
Proostdij er lekker zin in hadden. De
spannende eerste wedstrijd werd
uiteindelijk gewonnen met 2-1, een
nipte overwinning en een goed begin. Ook de volgende 3 poulewedstrijden verliepen voorspoedig in het
voordeel van de Proostdij. Zodoende
werd de poulefase met 4 overwinningen zonder puntverlies afgesloten, op zich al een knappe prestatie.

Argon geeft niet thuis
tegen Odysseus
Mijdrecht - Argon heeft thuis tegen
Odysseus’91 weer geen doelpunt
kunnen maken. Het kreeg wel een
paar echte kansen en een handvol
mogelijkheden maar, net als vorige
week gaven de aanvallers niet thuis.
In de slotfase moest Argon zelfs onnodig een tegendoelpunt incasseren waardoor het opnieuw met lege
handen kwam te staan. Enig positief
punt was dat Nick van Asselen, na
een lange revalidatieperiode weer in
de basis elf kon starten. In het begin
waren beide ploegen gelijkwaardig,
Odysseus was fel op de bal en verdediging van de gasten gaf weinig
weg. Pas na een klein half uur kon
het eerste wapenfeit worden genoteerd, een als voorzet bedoeld schot
van Nick van Asselen kon in tweede instantie door de Odysseusgoalie worden gepakt. Even daarna
kon ook een schot van Epi Kraemer
doelman v.d. Lecq niet echt imponeren. Een schot van Lorenzo Zorn
was van te grote afstand om gevaarlijk te worden en een vrije trap van
Marlin Bot werd door Eric Mulder
knap ingekopt maar ook hier kreeg
de doelman zijn vingers achter.
Pogingen
Daarna zagen we twee pogingen
van de gasten maar daar ontbrak de
juiste richting aan. Het tempo van
de wedstrijd was in deze fase niet
hoog en de nauwkeurigheid was ver

te zoeken.Het eerste wapenfeit in
de tweede helft kwam van de kant
van Odysseus, maar het schot van
Van Wijk werd door Argondoelman
Romero Antonioli gestopt. Met nog
een half uur te gaan moesten gelegenheidsaanvaller Wouter Winters
en Nick van Asselen het veld ruimen
voor Vincent van Hellemondt en
Jasper Werkhoven. Daarna zagen
we een kleine opleving bij Argon,
Van Hellemondt kopte, na aangeven
van Lorenzo Zorn, in handen van de
keeper en Epi Kraemer vond ook
de sluitpost op z´n weg. Met Justin Carolina in de ploeg voor Groenen werd het spel er niet beter op.
Wel zagen we een pracht kans Voor
Epi Kraemer toen Vincent van Hellemondt de bal op hem doorkopte
maar ook Kraemer schoot net naast.
Twee minuten voor tijd werd Argon
toch nog gevonnist, een blunder in
de Argondefensie werd doeltreffend
afgestraft door Torben Vrielink. Een
wanhoopsoffensief van Argon leverde alleen maar pogingen op, Mulder en Werkhoven mikte te hoog
en Odysseus kwam bijna tot nog
een doelpunt maar Vrielink was zo
meelevend dat hij de bal via de paal
maar voorlangs schoot. Door dit resultaat haakt Argon opnieuw even
af voor een prijs. Nog twee wedstrijden te gaan, te beginnen op 3 mei
tegen en naar Woudenberg.
Foto: sportinbeeld.com

Al in de eerste minuut keek CSW
tegen een 0-1 achterstand aan. Bij
een aanval over rechts werd de bal
breed gelegd op de sterke spits die
vervolgens Eemdijk een voorsprong
bezorgde. CSW pakte de draad hierna goed op en ging verbeten op
jacht naar de gelijkmaker en kreeg
daarvoor wel degelijk de kansen. Jilles Klumper speelde zich knap vrij
aan de linkerkant van het veld maar
zijn schot kwam in het zijnet.
Na een schitterende steekbal van
Berry Kramer op Mike Cornelissen
kwam de bal bij Dave Cornelissen
maar ook hier verdween de bal in het
zijnet. Even later kon Clayton Karsari zomaar opstomen van achteruit
en hij bediende Jay Klaas Wijngaarden op maat maar het schot uit de
draai werd gekeerd door de doelman. Ook Eemdijk kwam er nog een
paar keer gevaarlijk uit maar twee
schitterende reddingen van doelman Dirven voorkwamen een grotere achterstand. Er moest een foutje van de doelman van Eemdijk aan
te pas komen om CSW aan de gelijkmaker te helpen. Bij een vrije
trap vanaf rechts liet de doelman de
bal uit zijn handen glippen en Dave
Cornelissen wist hier wel raad mee
en schoot snoeihard in. Nog voor
rust had CSW aan de leiding kunnen komen toen Wijngaarden alleen
op de doelman kon afgaan maar zijn
schot verdween hoog over

Gaatje
Na rust nam CSW direct het heft in
handen maar wist vooralsnog geen
gaatje te vinden in de hechte defensie van Eemdijk. Het was zelfs Eemdijk dat weer op voorsprong kwam.
Na slordig balverlies op het middenveld van CSW werd de bal direct
diep gespeeld en met een prachtige boogbal verdween de bal in het
doel. CSW pakte de draad weer
op en ging nog meer pressie spelen maar stuitte vaak op een overvol
strafschopgebied. Maar de ploeg
van trainer Sluijk kreeg wel degelijk
kansen. Wijngaarden knalde in vrije
positie in de handen van de keeper
en bij een prima actie van Dave Cornelissen had hij beter zelf kunnen
schieten in plaats van de bal breed
te leggen. Ook een aantal vrije trappen rond de zestien meter werden
niet verzilverd. Bij de spaarzame
counters van Eemdijk stond de verdediging van CSW steeds goed om
de klus te klaren. De dikverdiende
gelijkmaker moest komen uit een
terecht gegeven strafschop. Wijngaarden liep met de bal de zestien
binnen en werd van achteren aangetikt. Vervolgens was het Marciano Kastoredjo die de keeper het nakijken gaf en daarmee de 2-2 op het
bord schoot. CSW ging puur voor de
winst en kreeg daarvoor ook nog de
kansen. Kramer was heel dicht bij
een treffer maar zijn schot was net
even te zacht om de keeper te passeren. Ook Wijngaarden kreeg nog
een goede kans toen hij helemaal
vrijstond bij de tweede paal maar
helaas kon hij de bal niet onder controle krijgen. Zo bleef het voor CSW
bij een 2-2 gelijkspel maar gezien
de kansen deze middag had CSW
zeker een driepunter verdiend.
Foto: sportinbeeld.com

Degelijke overwinning
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
reisde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 af naar Delft om
te spelen tegen studentenvereniging Paal Centraal. Een niet te onderschatten ploeg die al aardig wat
punten bij elkaar gesprokkeld had
tegen hooggeplaatste tegenstanders. Voor Atlantis was het erg belangrijk om in deze wedstrijd de volle punten te behalen en de stijgende lijn in het spelniveau door te zetten na de slechte start van de tweede heft van het buitenseizoen. Door
vooral verdedigend uitstekend werk
werd het uiteindelijk een afgetekende overwinning van 3-12 en is Atlantis weer terug op koers om het
seizoen als kampioen af te sluiten.
Atlantis was van plan om in deze
wedstrijd vanaf het begin de leiding
te pakken en eigenlijk Paal Centraal
geen enkele kans te geven om in de
wedstrijd te komen. Met een toenemend windje over het veld bleek het
voor de Mijdrechtenaren toch vrij
lastig de aanvallen met een goal af
te ronden waardoor de eerste vakwissel lang op zich liet wachten.

Maar verdedigend werd er ook niets
weggegeven zodat de Rabobank
equipe een voorsprong van 0-2 kon
pakken. Helaas had de tweede aanval van Paal Centraal wat minder
moeite de korf te vinden, waardoor
het na twee aanvallen alweer gelijk
stond. Atlantis was hier echter niet
van onder de indruk en ging stug
door. Met degelijk spel werd er naar
de rust toegewerkt en werden met
een stand van 2-5 op het scorebord
de kleedkamers opgezocht.
In de tweede helft was het voor Atlantis zaak het gat zo snel mogelijk
te vergroten en ieder sprankje hoop
dat bij Paal Centraal misschien nog
leefde gelijk om zeep te helpen. En
zo gebeurde het ook. Atlantis breidde de voorsprong gestaag uit en
Paal Centraal kwam op een verdwaald afstandsschot na, niet meer
op het scoreformulier voor. Verdedigend werd het goed dicht gehouden en één vak wist zelfs de hele
wedstrijd de nul te houden. Zo konden de twee punten na een eindstand van 3-12 mee worden genomen naar Mijdrecht.

Uiteraard werden de tegenstanders
vanaf de kwartfinales steeds sterker.
Maar ook de meiden van de Proostdij raakten steeds beter op elkaar
ingespeeld. Resultaat: de kwartfinale werd met 2-0 gewonnen, en vervolgens de halve finale met 1-0.
In de finale tegen de Trekvogel
speelden de meiden van de Proostdijschool hun beste wedstrijd van
de middag en na het laatste fluitsignaal stond er 2-0 op het scorebord
in het voordeel van de Proostdij. De
felbegeerde beker was binnen. Een
uitbundige huldiging volgde. Proficiat, meiden!

Droomstart voor TVDRV
zaterdag heren 2
Mijdrecht - Jarenlang speelt het
tweede team van De Ronde Vener de voorjaarscompetitie van de
KNLTB in de tweede klasse. Met een
jaarlijks terugkerende degradatiestrijd, leek kampioenschap tot vandaag altijd buiten bereik. Zes wedstrijden worden er op een competitiedag gespeeld en geven aan het
einde van de dag de einduitslag. Na
de twee maal 4-2 zege van afgelopen weken, lieten de mannen zien
dat een tenniswedstrijd geen drie
uur hoeft te duren. Na een uur waren de singles van Axel Heikens en
Gerben Dijkstra in de pocket. Beide gaven maar liefst niet meer dan 3
games weg. Eelco van Gent speelde
een ijzersterke enkel, maar moest
het helaas, ook in een uur, afleggen tegen de fitte eerste speler van
Vreeswijk. Viktor Ruijgrok speelde, na maanden van blessure, zijn
eerste wedstrijd. Fitter dan ooit, begon hij aan zijn wedstrijd en deed
het fantastisch in twee sets. 3-1
uit de singles! Een pot op hoog niveau speelde Dijkstra en van Gent

en klopte Vreeswijk met de eerste
dubbel. Ruijgrok en Heikens speelde een onzekere laatste wedstrijd,
maar herstelde net op tijd en maakte de 5-1 einduitslag door na 3 uur
met 7-6 4-6 7-6 te winnen. Koplopers na drie weken, een droomstart!
Foto: sportinbeeld.com

Alfa Romeo Spider Register
doet Ronde Venen aan
Beatrixschool kampioen
schoolvoetbal
De Ronde Venen - Op de laatste dag van het schoolvoetbal gingen, van de
Pr. Beatrixschool uit Wilnis, 5 teams hun best doen een beker binnen te halen.
Na een 1e plek voor de jongens en een 2e voor de meisjes van groep 8 was
iedereen gemotiveerd zijn best te doen. Op alle velden werd enthousiast gevoetbald, maar soms waren de tegenstanders net te sterk. Bij de meisjes van
groep 3/4 leek alles te lukken deze middag. De doelpunten werden met gemak gescoord en alle wedstrijden werden gewonnen. Na een spannende finale mochten de meisjes de beker in ontvangst nemen.

De Ronde Venen - Zondag 27
april; doet de Alfa Romeo Spider
register de Ronde Venen aan. Op
de verjaardag van Koning Willem
Alexander rijdt de vereniging een
mooie rit door het groene hart. Het
Alfa Romeo Spider Register is een
levendige vereniging met rond de
500 leden. Binnen de vereniging zijn
veel leden actief binnen het bestuur,
clubblad Spiderama, de verschillende commissies, de website en natuurlijk de evenementen! Het Alfa
Romeo Spider Register is een club
van enthousiaste liefhebbers en eigenaren van Alfa Spiders. Wij zijn
zelfstandige club met een eigen be-

stuur en eigen financiële middelen.
Onze belangrijkste doelstelling is
plezier te beleven met onze Spider.
Door o.a samen te rijden en nieuwe Spiderrijders liefhebbers te ontmoeten.
Meerijden gaat als niet lid helaas
niet, wel is dit een mooie gelegenheid om de vele verschillende Alfa
Romeo Spiders te bewonderen. De
auto’s en hun bestuurders verzamelen vanaf 10.00 uur bij Rendez Vous,
waarna rond 11.00 uur vertrokken
word voor een rit van ongeveer 110
km door het groene hart, langs de
meest bekende wateren in de regio.

Koningsdag
Koningsdag
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in De Kwakel en Uithoorn

Klaverjassen
In het Dorpshuis De Quakel begint om 13.00 uur de inschrijving. De kosten bedragen 3.50 euro per persoon en om 13.30 uur start de wedstrijd.
Inloop knutselactiviteit
Op Koningsdag kan er van 14.30 tot 17.00 uur geknutseld worden in de knutseltent naast café Bolle Pouw.
Attracties buiten
Voor de kinderen staan er buiten twee gratis attracties. Voor de kleinsten een treintje op rails en voor de iets oudere kinderen een luchtkussen.
Kratjes stapelen
Opnieuw staat het kratjes stapelen op het programma voor degene die geen hoogtevrees hebben en beschikken over behendigheid, evenwicht en lef. Om 14.30 uur
start de inschrijving en om 15.00 uur begint de strijd. Deelname is vanaf 14 jaar.

Dit jaar op zaterdag 26 april zal het voor de eerste keer
zijn dat er “Koningsdag” in Nederland gevierd wordt. Het
Oranje Comité De Kwakel heeft samen met een aantal
Kwakelse middenstanders een gevarieerd programma
voor jong en oud samengesteld. Ook in Uithoorn is er bij
de Legmeervogels weer veel te beleven:

Pannavoetbal
Vanaf 15.30 uur is het genieten geblazen bij de panna-velden, waar jongens en
meiden van 10 t/m 16 jaar hun kunsten zullen vertonen in de panna-arena.
Tweetallen kunnen zich tot 23 april zich aanmelden via onze website www.polderfeest.nl. Er wordt gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 10 t/m 12 jaar,
13 t/m 14 jaar en 15 t/m 16 jaar.
Slecht weer programma
Mochten de weergoden ons niet goed gezind zijn en de omstandigheden zijn zo
slecht dat het buitenprogramma in het water valt, dan zal het programma in aangepaste vorm in het Dorpshuis worden afgewerkt.

De Kwakel
Ochtendprogramma
Fietsen versieren
Vanaf 09.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 welkom om met hun fiets, step
of skelter mee te doen met de fietstoer door het dorp. Het Oranjecomité zorgt voor
vrolijk gekleurde spulletjes om de fiets te versieren,. Om 10 uur rijdt de stoet een
rondje door het dorp onder muzikale begeleiding van Tavenu.
Opening
Om 10.45 uur wordt door burgemeester Oudshoorn de officiële openingshandeling
verricht met muzikale omlijsting van Tavenu.
Ballonnen oplaten
Direct na de officiële opening worden de ballonnen opgelaten. Ieder kind krijgt bij
zijn of haar ballon een lootje waarmee zij kans hebben op een geldprijsje.
De winnende nummers worden direct na het oplaten van de ballonnen bekend gemaakt.
Spelletjeskermis en kinderspelen
Om 11.00 uur start voor de kinderen van groep 1 en 2 én de instromers de gezellige spelletjeskermis in het Dorpshuis. Ieder kind krijgt hiervoor een strippenkaart,
zodat ze elk spelletje een keer kunnen doen, zoals een chipsketting maken, sjoelen
of je laten schminken.
Om 12.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.
Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 beginnen om 11.00 uur de kinderspelen. Kinderen die niet in De Kwakel naar de basisschool gaan, kunnen zich voor aanvang van
de kinderspelen aanmelden bij de groepsleider van het desbetreffende spel. Zit je in
groep drie, dan begin je bij spel drie enz.
Om 12.00 uur zijn de spelen afgelopen. Cafetaria ’t Trefpunt biedt alle kinderen
die met de spelletjes hebben meegedaan een speciaal Koningsijsje aan. Alle kinderen die met de kinderspelen meedoen, ontvangen van hun begeleider een bonnetje, waarmee zij op deze dag een heerlijk oranje ijsje kunnen halen.
Taart winnen
Degenen die op Koningsdag de Nederlandse vlag uithangt, maakt kans om een
taart te winnen. Het Oranjecomité trekt vijftig adressen uit De Kwakel en controleert
of daar een vlag hangt met een minimale afmeting van 1 meter bij 75 centimeter.
De vlag moet om 10 uur uithangen en vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn.
De winnaars winnen een heerlijke taart van bakker Jan Westerbos.

Middagprogramma
Staatsieportret
Kinderen mogen als Koning Willem Alexander of Koningin Maxima op de foto. Er
komt een hoffotograaf naar De Kwakel toe, die met behulp van Koninklijke attributen een echte staatsieportret maakt. De hoffotograaf is van 12.30 uur tot 14.30 uur
aanwezig.
Vrijmarkt
Dan is de vrijmarkt in De Kwakel een mooie gelegenheid voor kinderen om spulletjes te verkopen. De vrijmarkt is van 13.00 uur tot 15.00 uur

Viering Koningsdag op terrein SV Legmeervogels

Uithoorn
Buurtbeheer De Legmeer organiseert op Koningsdag, wat dit jaar op zaterdag
26 april wordt gevierd, weer een aantrekkelijk feestprogramma voor jong en oud.
Dat gaat in samenwerking met en op het terrein van de Sportvereniging Legmeervogels aan de Randhoornweg. Er wordt weer een gevarieerd programma geboden
waaronder van:
08.00
09.00
09.15
10.30
10.00
11.00
13.30
16.00

-

18.00
11.30
09.45
11.00
13.00
13.00
15.30
18.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Vrijmarkt
Ballonnenclown Dingo
Demonstratie Twirlteam Starlight
Demonstratie Twirlteam Starlight
Schminken
Ponywagen
Spellencircuit
Pete Bog’s Big Band met zangeres Heldy Crooymans

Er is een springkussen voor de kleintjes en een stormbaan voor grote kinderen
Oude dorp Uithoorn
Natuurlijk zal er in het Oude Dorp zoals elk jaar weer de grote vrijmarkt zijn.
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Peter Bosse wint Duffel
Regio - Jongstleden zaterdag werd
de tweede vlucht van de Vitesse
competitie vervlogen voor de postduivenliefhebbers van onze regio
uit een reeks van zeven vluchten
met een afstand tussen de tachtig
en driehonderd km. Op deze vluchten komen de duiven naar voren die
de meeste sprintkwaliteiten in huis
hebben.Ondanks de stevige oostenwind was het weer prima. Deze windrichting is niet bepaald gunstig want de duiven worden naar de
kust gedreven met als gevolg dat ze
weer terug moeten vliegen richting
Uithoorn. Ondanks deze ongunstige wind wist Peter Bosse uit Uithoorn een vroege duif te klokken.
De duiven werden om 10:00 uur gelost voor ong. 130 km. Peter zijn eerste duif arriveerde om 11:38:25 op
zijn hok. Deze doffer maakte daarbij een snelheid van 1311 m. p/min.
wat neerkomt op ruim 78 km. p/uur.
Daarmee eindigde de duif op de
22ste plaats in Rayon F waar 3247
duiven aan de start stonden. Tweede op deze vlucht werd één van de
nieuwe leden van onze postduiven-

Julia, Teije en Emma
clubkampioen bij Veenland!

vereniging de heer Ali Khodair uit
Aalsmeer die hiermee direct zijn visitekaartje heeft afgegeven. Derde op deze vlucht werd Martin van
de Hoort uit Uithoorn die sinds kort
van zijn welverdiende pensioen mag
genieten en zodoende meer tijd aan
zijn duivenhobby kan besteden. De
duivenliefhebbers uit de regio kunnen hier rekening mee houden!! In
Rayon F werd Ali 75ste en Martin
86ste.
De volledige uitslag.
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Ali Khodair, Aalsmeer
3. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
4. Ron den Boer, Uithoorn
5. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
6. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
7. Hans Half, Amstelhoek
8. Martin Bosse, Uithoorn
9. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
10. Ton Duivenvoorde, De Hoef
11. Theo Vlasman, Uithoorn
12. Darek Jachowski, Mijdrecht
13. Co Oussoren, Vinkeveen
14. Piet van Schaik, Uithoorn
15. Theo Fiege, Uithoorn

Winst voor De Vinken D1
Vinkeveen - Op zaterdag 19 april
speelde de D1 van de Vinken tegen Fiducia D2. De Vinken wilden
wel eens winnen nadat de drie eerste wedstrijden buiten op het veld
verloren werden. Fiducia wilde er alles aan doen om te zorgen dat dat
niet gebeurde. Een koude noordoostenwind maakte het voor het
publiek niet aangenaam om te kijken. Gelukkig kon er aan de bar
een warme kop soep gekocht worden, gesponsord door shirtsponsor
de Jumbo Vinkeveen. Aan het begin van de wedstrijd kwam de tegenpartij op een 0-1 voorsprong.
Na goed samenspel van de Vinken

wist Meike Rijders 2 maal te scoren uit een doorloopbal en Mark de
Rooij maakte de 3e treffer door een
fraai afstandschot. Daarna bleef het
tot de rust 3-1. In de tweede helft
werden er veel kansen gemist door
de Vinken en zo kreeg Fiducia weer
hoop doordat ze hun tweede doelpunt scoorden. Gelukkig wisten Ditte Claassen en opnieuw Meike Rijders te scoren waardoor de eindstand uiteindelijk 5-3 werd. De eerste punten in de voorjaarscompetitie
waren behaald, dus het doel van de
Vinken, winnen, was gelukt.

Wilnis - Vorige week werd in de
Willisstee de onderlinge wedstrijd
gehouden van Veenland Gymnastiek. De jongens beten de spits af.
Iedereen deed zijn uiterste best en
de eerste plaatsen waren voor Teije Goossens, Lars vd Berg en Renze Goossens. De tweede plaats voor
Tsjebbe Oirschot, Senna Wilkes en
Storm Verkaik. En tenslotte de derde plaats voor Quincy Donkervoort
en Duncan Richter. Clubkampioen
bij de jongens werd Teije Goossens.
Daarna de beurt aan de meisjes recreatie. Iedereen was een beetje zenuwachtig maar er werd hard gestreden om de medailles. De gouden medailles waren voor: Emma
van Zwieten, Lois de Haan, Jael de
Jong en Kim Dull, Samantha vd Jagt, Maud Aarssen en Ilse vd Kraats.

De zilveren medailles voor Jessica Kop, Nada el Yousfi, Izzy Quist,
Isa Schouten en Eva Pols. En tenslotte de bronzen medailles voor
Roos Dinant en Emma Raave, Roxane Kop, Maud van Leeuwen, Donna Lek, Melisse Kuilman en Rosanne Wormgoor. Clubkampioen
werd Emma van Zwieten. Als laatste
mochten de meiden van de selectie
hun oefeningen turnen. Er werden
mooie oefeningen geturnd en de
gouden medailles gingen naar: Noë
Mäkel, Julia Schröder, Eva Turk en
Sascha Stam. De zilveren medailles
naar: Demi Hettema, Femke vd Molen, Daphne Post en Kimberly Moeliker. De bronzen medailles naar: Lisa Quist, Amelie van Bruggen, Isa
Groenendaal en Kimberly Bouman.
Clubkampioen werd Julia Schröder.

Foto: sportinbeeld.com

Molenland groep 5-6
kampioen!
De Vinken knokt voor wat
het waard is
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 kwamen afgelopen zaterdag in actie tegen Velocitas 1
uit Leiderdorp. In een aantrekkelijke eerste helft bleken beide teams
aan elkaar gewaagd, ondanks een
magere ruststand van 3-4. Hierna
nam Velocitas het heft in handen en
bouwde eenvoudig de voorsprong
uit. De Vinkeveners lieten veel kansen onbenut en hadden zo weinig
in te brengen in de eindstand van
6-12.
Mooie kansen
Voor het achttal van Johan Kroon
breekt met nog vijf wedstrijden voor
de boeg een belangrijke fase aan.
Handhaving is de prioriteit en daarom zijn de punten tegen Velocitas
hard nodig. Aanvallend begonnen
aanvoerder Kelvin Hoogeboom, Rudy Oussoren, Annick Stokhof en Melanie Kroon. Verdedigend traden Peter Koeleman, Rutger Woud, Emese
Kroon en Eva Hemelaar aan. Vanaf
de eerste minuut gaf Velocitas veel
druk, maar bleek een doorbraak van
Rudy een strafworp op te leveren
welke Kelvin benutte. Het gevreesde wapen van Velocitas, de vrije bal,
was messcherp en 1-1 stond al snel
op het scorebord. Het tweede aanvalsvak leverde een afstandstreffer
van Rutger op. Leuke combinatie en

wegtrekballen brachten De Vinken
een handvol korte kansen, maar de
trefzekerheid was ondermaats. Enkel vanaf de stip wist Kelvin te scoren. Evenzo leek het voor de Leiderdorpers dat de mand diverse malen
op slot zat. Een tussenstand 3-4 was
het resultaat.
Achter de feiten aan
De snelle afstandstreffer van Eva
bracht de spanning weer even in
de wedstrijd. Toch bleken de dames van Velocitas trefzeker te zijn
met de vrije bal en het afstandschot.
De Vinken mistte in deze fase belangrijke kansen voor de aansluiting. Daarbij kreeg De Vinken voor
onnodige overtredingen vrije ballen
tegen, wat een koud kunstje bleek
voor Velocitas. Velocitas bleef stabiel de wedstrijd uitspelen en met
de inzet van Jasper van Peursem,
Jelle Mul en Roosmarijn Mooij werd
een verwoedde poging gedaan om
de aansluiting te vinden.
Een mooi kansje van Melanie en
een doorloopbal van Rudy brachten
geen gevaar meer in de eindstand
van 6-12.
Volgende week zaterdag 3 mei
speelt De Vinken 1 tegen Luno 1
uit Linschoten. De wedstrijd zal om
15.30 uur aanvangen in sportpark
De Molmhoek.

Jeugd 1 Veenland officieel
kampioen tafeltennis 5e klasse
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
waren de laatste tafeltenniswedstrijden van dit voorjaar voor de
jeugd van S.V. Veenland uit Wilnis.
Eindelijk mag het eerste team (zie
foto) zich officieel kampioen van de
5e klasse noemen. Na 10 spannende wedstrijden waarbij om elk punt
werd gevochten zijn Denise, Martijn
& Victor officieel kampioen met 21
punten voorsprong op Hilversum die
als 2e zijn geëindigd.
Martijn & Victor begonnen met spanende wedstrijden, terwijl Denise
onverwachts in 3-en won. Het dubbel (Martijn & Victor) was zoals gewoonlijk weer erg sterk. Na de rust
hadden Martijn & Victor het wederom niet gemakkelijk, terwijl Denise
opnieuw snel de winst naar zich toe
wist te halen. De laatste 3 wedstrijden ging het bij Victor weer makkelijker en had Denise het dit keer

renlux 1 en dat was niet genoeg om
de Springbok 1 achter zich te houden. Door de eigen winst en omdat
DIO maar 5 punten binnenhaalde
ging de Springbok 1 de koplopers
voorbij en pakte alsnog het kampioenschap! Een hele fraaie prestatie
en van harte gefeliciteerd.

Prijsklaverjassen
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 25
april 2014 is er prijs – klaverjassen om fraaie prijzen voor
iedereen in Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 19.45uur en
uiterlijk om 20.00 starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. We spelen vier maal zestien giffies , de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde prijs-klaverjas– avond
op vrijdag was
1 Ed Valk
met 7418 punten
2 Frans v.d.Berg
met 6902 punten
De poedelprijs was deze
avond voor Dave Verbruggen met 5079 punten die goed
startte maar naar gelang de
avond vorderde een inzinking
kreeg en die niet meer te boven kwam . De volgende datums voor het prijsklaverjassen zijn in 2014;25 april, 9 en
23 mei,6 en 20 juni en 4 juli.

moeilijk. Als laatste mocht Martijn
de dag afsluiten. Helaas trok hij dit
keer aan het kortste eind. Het is nu
afwachten of ze naar de 4e of 3e
klasse promoveren.
Het tweede team wist nog op de valreep voor een stunt te zorgen. Omdat er vrijdagavond niet was gespeeld, was het onduidelijk wie er
allemaal zou spelen, waardoor Valentino alleen van start ging. Na
een telefoontje kwam Twan ook snel
naar de sporthal, waardoor ze al met
zijn tweeën waren. Maar ja, wie was
de 3e man vandaag? Na even rondbellen, beloofde Jimmy dat hij snel
naar de zaal zou komen. Twan wist
dit keer 3 partijen te winnen, Jimmy 2. Daarnaast werd ook nog het
dubbel (Twan & Jimmy) gewonnen.
Valentino kwam vaak net een puntje
te kort, waardoor hij geen winstpartij achter zijn naam mocht schrijven.

De Springbok 1 en Bar Adelhof
1 trekken aan het langste eind!
De Ronde Venen - De kampioenen
van dit seizoen werden pas bekend
op de laatste dag en het waren, helaas voor hen, niet de teams die aan
de leiding stonden. In de eerste divisiie waren er twee koplopers, DIO
en de Paddestoel 2. Dan zou je toch
verwachten dat een van de twee het
kampioenschap op zal eisen. Niet
dus! De Springbok 1, de nummer 3
van vorige week, pakten hun laatste
kans en hoe. Tot op het bot gemo-

tiveerd en heel gretig werd medekoploper Paddestoel 2 met 9-0 aan
de kant geschoven. Bert Dijkshoorn
(DIO) liet zien dat DIO echt wel voor
het kampioenschap wilde gaan. Hij
was in 13 beurten klaar met zijn
partij en legde in die partij ook nog
eens de hoogste serie van de week,
26 cramboles (37,14 %), op tafel. Helaas was het niet genoeg. In totaal
haalde DIO slechts 5 punten in de
thuiswedstrijd tegen de Merel/Hee-

Kans
In de tweede divisie was het eigenlijk niet anders. Stieva/Aalsmeer
moest 9 punten halen om zch te
verzekeren van het kampioenschap.
Helaas werkte CenS 2 niet mee
en werden er maar 5 gehaald. Bar
Adelhof 2 speelde pas woensdag en
rook zijn kans. De Merel/Heerenlux 4 was het slachtoffer dat maar 2
van de negen punten binnenhaalde.
De andere 7 waren voor Bar Adelhof 2 en dat was precies genoeg om
het kampioenschap voor de neus
van Stieva/Aalsmeer weg te kapen.
Ook Bar Adelhof 2 van harte gefeliciteerd. De laatste strijd was om
een plek in de promotie/degradatie
wedstrijden. Onze Vrijheid/de Biljartmakers won met 5-4 bij de Merel/Heerenlux 3. Hiermee was de
Merel/heerenlux 3 meteen ook zeker van de nacompetitie maar de
Kuijper van Wijk,de concurrent van
Onze Vrijheid/de Biljartmakers, won
ook met 5-4 van degradant de Paddestoel 1. Het onderlinge verschil
blijft hierdoor gelijk en ook Onze Vrijheid/de Biljartmakers speelt
de nacompetitie. Aangezien Stie-

Mijdrecht - Na een dag vol regen
was het afgelopen woensdagmiddag
goed toeven op de voetbalvelden van
voetbalvereniging Argon. De jongens
van obs Molenland gingen vol enthousiasme van start op het toernooi.
Er was in de voorafgaande dagen flink
geoefend; zowel op school in de pauzes als buiten schooltijd. Met goed samenspel, mooie combinaties en flink
druk zetten werden de Molenlandboys ongeslagen poulewinnaar, zonder ook maar een enkel tegendoelpunt te incasseren. Voor de kwartfinale moest er aangetreden worden tegen de Pijlstaart. De teams waren aan
elkaar gewaagd, maar na het fluitsignaal stond er een 1-0 overwinning
voor Molenland in de boeken. Voor de
halve finale moest het team verhuizen
naar het kunstgrasveld. Molenland
kwam al snel op een 1-0 voorsprong,

va/Aalsmeer 2e is geworden spelen ook zij de nacompetitie. De laatste plaats in de nacompetitie is voor
CenS 1. De 4 punten die zij in de
wacht sleepten tegen ASM 2 waren
net genoeg voor de derde plek in de
2e divisie.
Promotie
De promotie/degradatie wedstrijden worden komende week gespeeld. Rest nog de andere uitslagen:
Bar Adelhof 1-De Merel/Heerenlux 2, 7-2; de Paddestoel 3-Sprinbok
2, 1-8; de Kromme Mijdrecht-ASM
3,2-7. Afgelopen week werd bij De
Merel in Vinkeveen de strijd uitge-

maar het team van de Eendracht zorgde voor een mooie gelijkmaker. In de
spannende slotfase scoorde Molenland 2-1 en kon het team zich opmaken voor de finale. De finale was zoals
een finale hoort te zijn; bloedstollend.
Molenland kreeg mooie kansen voor
het doel van de Willespoort, maar de
bal wilde er maar niet in. Ook voor het
doel van Molenland was het zo nu en
dan gevaarlijk. Toen er werd gefloten
voor het einde van de wedstrijd stond
het nog 0-0; verlengen dus. Molenland zette nog een tandje bij en al snel
werd er gescoord. Het bleef bij 1-0
en zo mocht Molenland zich kampioen schoolvoetbal noemen. Op 14 mei
mag het team zich tijdens de Regiofinale van zijn beste kant laten zien. Top
gedaan Chafik, Oualid, Chahid, Milan,
Julian, Arnout, Tycho, Ayoub, Jamy en
coach Vincent!

vochten met als grote winnaar Stieva-Aalsmeer die daardoor alsnog
naar de 1e Divisie promoveerde.
De Merel/Heerenlux 3 wist zich te
handhaven en blijft daardoor nog
in de 1e Divisie spelen. Cens 1 kon
geen vuist meer maken, geen promotie dus. Voor Onze Vrijheid/
de Biljartmakers waren de pruimen zuur. Na jaren in de top volgde een degradatie. Maandag 28
april is de jaarlijkse ledenvergadering in ’t Meertje te Vinkeveen, aanvang 20.30 uur. Nieuwe teams of
spelers kunnen zich voor die datum
aanmelden; mail: biljartfederatie@
casema.nl Het nieuwe seizoen start
op 25 augustus 2014.

