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De Ronde Venen - Oproep
aan alle Veteranen van de gemeente de Ronde Venen. Tijdens de Nationale Herdenking
op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. ]Hierbij worden alle Veteranen van de Ronde Venen uitgenodigd om gezamenlijk een krans te leggen bij het
oorlogsmonument in Mijdrecht.
Voor aanmelden en info: Ruud
van den Heuvel. Veteranen.rondevenen@gmail.com

Noodzakelijke zorg in Mijdrecht
dupe van procedures?
Eigen belang voor meer parkeerruimte prevaleert
Mijdrecht - Met de dag dat het terrein aan de Dorpsstraat, waar vroeger zorgcentrum Nieuw-Avondlicht
stond, braak blijft liggen en er geen
bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden, doet de zorg bij de directie van de Zonnehuisgroep Amstelland toenemen of de nieuwbouw
van het toekomstige zorgcentrum
nog wel tijdig kan plaatsvinden. Via
een gesprek met deze krant wil zij
van haar kant een toelichting geven op de huidige ontwikkelingen
en gebeurtenissen van vandaag
de dag met als achterliggende gedachte: hoe staan we er nu voor?
Op de locatie is een prachtig nieuw
zorgcentrum met de naam Zonnehof Mijdrecht voor opvang, behandeling en huisvesting van demente patiënten voorzien, inclusief 29
zorgappartementen voor bewoning
in de middenhuur sector (van 700
tot 1.200 euro) voor senioren waar

veel vraag naar is. Maar er gebeurt
nog helemaal niets, zelfs bouwrijp
maken is er niet bij. Voornaamste
reden is dat ingediende zienswijzen
(bezwaarschriften) door omwonenden alleen al voor het ontwerp en
parkeervoorzieningen in de omgeving roet in het eten gooien. Tijdige
oplevering van het zorg/wooncomplex staat daardoor steeds meer ter
discussie. “Als dit lang gaat duren
en stel dat men tot aan de Raad van
State toe gaat met procedures, hebben niet alleen wij, maar heeft ook
Mijdrecht, een groot probleem. Op
zeker ogenblik zal er een moment
aanbreken dat we moeten besluiten
het project niet meer in Mijdrecht te
realiseren en dat heeft verstrekkende gevolgen. Dan is verpleeghuiszorg op termijn niet meer mogelijk
en dat zou ontzettend jammer zijn,”
laat vastgoedmanager Tom van der
Horst bij de Zonnehuisgroep weten.

Gedoogconstructie
“Het is eigen grond waarop het
nieuwe zorgcentrum komt en dat
plan is op verzoek al een keer aangepast. Daarbij zijn ook de parkeervoorzieningen geïntegreerd. Die
voldoen aan de norm en de gemeente is daarmee akkoord gegaan,” vervolgt Tom.
“Wij hebben het gevoel dat over de
rug van ons project de gemeente door bezwaarmakers onder druk
wordt gezet om het parkeerbeleid
aan te passen. Nu is het ieders goed
democratisch recht om zijn of haar
belangen in de openbare ruimte te
behartigen en te verdedigen, daar
zijn we niet op tegen, maar kijk ook
even naar het algemeen belang. Ik
hoop dat er ook bewoners zijn die
dat willen inzien.
Vervolg elders in deze krant.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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Gemeente wil meer
investeren

Oproep aan
veteranen

Wilnis - Met de geboorte van
zijn achterkleinzoon Midas
van Vliet op 13 maart, heeft de
92-jarige Jaap van Vliet uit Wilnis vier generaties mannen in
zijn familie. Midas is de zoon
van de 30-jarige Wim Jaap van
Vliet, en de kleinzoon van de
65-jarige Jan van Vliet. Zij wonen in Wageningen.
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Wegen, bruggen en speelvoorzieningen

KORT NIEUWS:

Vier generaties
van Vliet
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38 legakkers Vinkeveense Plassen verkocht bij openbare veiling

Geslaagde veiling eilandjes
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen is
goed verlopen. In totaal werden
38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door
turfwinning in de vorige eeuw. “De
belangstelling was goed. Het is een
mooi resultaat, dat bijdraagt aan het
behoud van het unieke landschap
van de Vinkeveense Plassen”, aldus
Anco Goldhoorn, bestuurder van
het Recreatieschap Vinkeveense
Plassen. De veiling bracht in totaal
440.000 op. De opbrengst komt ten
goede aan het recreatiegebied de
Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden
en betere toegankelijkheid van het
gebied. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan
voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare opera-

tie. Het Recreatieschap beraadt zich
op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen
blijven en streeft ernaar deze alsnog
te beschoeien.
Ongeveer de helft van de verkochte
legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar
moet binnen drie jaar tijd nieuwe
oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd.
Illegaal bouwen betekent een direct
opeisbare boete van 50.000. De
gemeente De Ronde Venen werkt
op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen
vastgestelde kaders mogelijk moet
worden. Of bouw mogelijk wordt,
is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.
Recreatiegebied
Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied

de Vinkeveense Plassen, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt.
Tachtig procent van de legakkers is
al in handen van particulieren. “We
moeten als schap helaas keuzes in
de financiering maken. Particulieren zijn gelukkig goed in staat om
het onderhoud van legakkers zelf
te organiseren. Het is pijnlijk om afscheid te moeten nemen van een
deel van de legakkers, maar mooi
om te weten dat ze nu wel worden
behouden,“ aldus Goldhoorn.
Het Recreatieschap Vinkeveense
Plassen is een samenwerking van
de gemeente De Ronde Venen, de
gemeente Amsterdam en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap
ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten met kwalitatief hoogstaande
en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van
dit unieke recreatiegebied.

De Ronde Venen - Het college van
Burgemeester en Wethouders stelt
de gemeenteraad voor komend jaar
flink te investeren in onderhoud van
wegen, bruggen en spelvoorzieningen. Ook op het gebied van de lokale economie, wonen, duurzaamheid, veiligheid, dienstverlening en
het sociaal domein wil het college komend jaar extra inspanningen
plegen. Dat blijkt uit de Kadernota 2018 die Burgemeester en Wethouders hebben vastgesteld en aan
de gemeenteraad hebben aangeboden. De gemeenteraad behandelt
de Kadernota in de raadsvergadering van 31 mei 2017. Wethouder Alberta Schuurs (Financiën, VVD): ,,In
de Kadernota kijken we vooruit naar
2018 en de jaren daarna. Dat doen
we zowel op het gebied van financiën, als beleidsmatig, wat gaan we
doen. Ondanks onzekerheden zien
de gemeentelijke financiën er goed
uit. We kunnen de belastingen dan
ook op hetzelfde lage niveau handhaven. Dat is goed nieuws voor inwoners en bedrijven. Onze reserves,
de gemeentelijke spaarpot, nemen
komende jaren toe en inkomsten
en uitgaven zijn komende jaren in
evenwicht. Voor 2021 is dat nu nog
niet het geval, maar we gaan er voor
zorgen dat dat in de begroting 2018,
die we in het najaar presenteren, is
opgelost.’’
Onzekerheden
Het college wijst in de Kadernota 2018 nadrukkelijk op een aantal onzekerheden. Eén daarvan is de
hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds (de belangrijkste in-

komstenbron voor de gemeente).
Het bedrag dat de gemeente van
het Rijk krijgt wisselt jaarlijks en is
afhankelijk van allerlei ontwikkelingen. Daarnaast is er een aantal onzekerheden omtrent de Omgevingswet. In de Omgevingswet wordt een
aantal regels op het gebied van
ruimtelijke ordening in een nieuwe
wet samengebracht. Het is nog niet
duidelijk wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Ook is er een aantal ontwikkelingen in de gemeente
waarvan de financiële gevolgen op
dit moment onbekend zijn, zoals het
terugbrengen van het aantal scholen en het initiatief Centrum Abcoude. Wethouder Schuurs: ,,Ondanks
deze onzekerheden zijn we blij met
de kadernota zoals we die nu kunnen presenteren.’’
Vervolg elders in deze krant.
Wethouder Alberta Schuurs (VVD)

Medipoint weg uit Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis
Regio - Het is jaren in de hal van
het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in
Woerden gevestigd geweest, het
verkoop- en uitleencentrum Medipoint van Careyn. Iedereen kon er
medische hulpmiddelen kopen, huren of lenen. Maar dat is over.
Sinds maandag 24 april is de winkel
gesloten. Wie straks voor zorghulpmiddelen van Medipoint iets nodig
heeft als bijvoorbeeld een rolstoel,
rollator of anderszins, zal dat elders
moeten halen. Vanaf donderdag
27 april kan dat op de navolgende
adressen: Medipoint Utrecht, Reactorweg 160 (industrieterrein Lage Weide), 3542 AD Utrecht. Openingstijden ma t/m vrij 8.30 uur tot
17.00 uur. Medipoint Careyn Overvecht, Zamenhofdreef 95 (groot
winkelcentrum Overvecht) 3562 JV
Utrecht. Openingstijden ma t/m vrij
van 9.30 uur tot 17.30 uur; za van
10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt ook
naar Amstelveen rijden naar de Medipoint Thuiszorgwinkel Amstelring, Laan van de Helende Meesters 431,1186 DK Amstelveen. Openingstijden ma t/m vrij van 8.30 uur
tot 17.00 uur. Is voor inwoners van
De Ronde Venen misschien het
dichtstbij. Zie ook de website www.
medipoint.nl of bel met het klantencontactcentrum tel. 088-1020100.
Verval
Het ‘verval’ van het wat eens het

Zuwe Hofpoort ziekenhuis was en
waar veel inwoners van De Ronde
Venen voor allerlei aandoeningen
konden worden geholpen en behandeld, zet dus door. Steeds meer
partners houden het voor gezien
op de locatie die straks alleen nog
maar een poliklinische functie heeft
voor het St. Antonius ziekenhuis aan
de A2 en/of de vestiging in Nieuwegein. Opgemerkt hierbij zij dat het
nieuwe St. Antonius ook niet alles
te bieden heeft wat noodzakelijk
is. Zo zijn er (nu nog?) onvoldoende hartbewakingsmogelijkheden,
om maar wat te noemen. Patiënten worden daarvoor naar Nieuwegein gebracht. Praktijkvoorbeelden
zijn er. Ook de mogelijkheden van
de erg gewilde behandelingen van
de St. Maartenskliniek worden beperkter. Uitsluitend nog poliklinisch
in Woerden. Orthopedische ingrepen operaties worden vanaf 1 juli
in het gespecialiseerde ziekenhuis
In Nijmegen uitgevoerd. Daar zult u
dan naartoe moeten als u dat moet
ondergaan. In Woerden gebeurt dat
niet meer. De St. Maartenskliniek
is een gespecialiseerd ziekenhuis
in orthopedische en reumatologische zorg en is een heel belangrijke
factor voor bewoners uit de omgeving die van dat specialisme gebruik
(moeten) maken. Dat wordt dus nu
ook beperkter en dat betekent bovendien een flink stuk reizen.

02 Nieuwe Meerbode

• 26 april 2017

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 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 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Open dag op de Anna’s
Hoeve, proef de sfeer
Regio - In samenwerking met Toptrouwlocaties organiseert Renata van
de Anna’s Hoeve 5 keer per jaar een
open dag. A.s. zondag, bent u van
harte welkom. De gastvrouw, Renata,
informeert u graag over de mogelijkheden. Het beloofd een gezellige dag
te worden waarbij u onder het genot
van een hapje en drankje een kijkje
kan nemen. De karakteristieke uitstraling van de Hoeve is onderscheidend als evenementen locatie. Een
kijkje waard dus. Het heeft nog de
authentieke sfeer maar het interieur
heeft een fantastisch vleugje modern
gekregen. Wilt u een volledig en tot
in de puntjes verzorgde bruiloft, dan
hebben wij daarvoor alles in huis. Wij
nemen u graag alle zorg uit handen
om u en uw gasten te laten genieten van deze bijzondere plek. Als u
de kosten in de hand wilt houden is
deze locatie aan te raden. U kunt de
Hoeve namelijk huren en zelf de ge-

hele invulling van het feest bepalen.
U betaalt dan alleen voor de zaal en
mag dan zelf uw eigen eten en drinken meenemen en de mensen die u
helpen om het feest te begeleiden. U
kunt gebruik maken van alle faciliteiten die de Anna’s Hoeve u biedt. Vele jonge echtparen hebben zo al een
geweldig feest kunnen vieren en de
kosten beperkt kunnen houden. Bent
u benieuwd naar de Hoeve? Ook als
u niet op korte termijn een feest heeft
dan kunt u komen kijken. Wij nodigen u graag uit op de open dag a.s.
Zondag 30 april van 11.00 tot 16.00
uur. Schikt deze datum u niet dan
bent u natuurlijk altijd op een andere
dag welkom. Op de website www.annashoeve-rijsenhout vindt u een impressie en verdere informatie. U vindt
de Anna’s Hoeve aan de Aalsmeerderweg 755 te Rijsenhout. Contactpersoon Renata van Leeuwen, tel:
06-22683014.

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888
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Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Kantooradres:
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Anselmusstraat 19
Buiten
tijden kan men
3641
AMdeze
Mijdrecht
terecht
bij:
Tel.
0297-581698
Apotheek
Woerden
Mobiel
06-53847419

Rubensstraat 54, Open: ma t/m
Aanleveren
vanu.;
advertentie:
vr. 17.30-22.00
za en zo.
Dinsdag
voor u.
10.00 uur
10.00-22.00

verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Dienstapotheek Utrecht
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis
Burg. Fockema
Nel
van der Pol
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Kees
Jan Koedam
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Open:
22.00-08.00 u.
op
aanvraag

hulpverlening
STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen
36 Mijdrecht
DERap,
RONDE
VENEN
R.
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van
Psychologenpraktijk
ZorgDijk
in de
thuissituatie. 7
Behandelcentrum
Careyn
dagen per week, 24
uur per dag
Maria-Oord.
Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie
0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Verschijnt woensdag

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
MIJDRECHT,
WILNIS,
0297-263758,
www.dkavv.nl.
AMSTELHOEK,
DE HOEF,

VINKEVEEN,De
WAVERVEEN
Dierenkliniek
Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
Uitgave
van:
0297-241146
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
PSYCHOLOGISCHE
130e
jaargang
HULPVERLENING

Directe psychologische
OPLAGE:
15.800
hulpverlening
Zeelt
38
Wilnis,
0297-285371
Ingezonden brieven:
Drs. J.M.M.
Eenieder
staatSimons
het vrij klin.
te reageren op

artikelen
of zijn
mening te geven op
Praktijk voor
psychologische
ontwikkelingen
hulpverlening die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
Dubloen
36 Mijdrecht
echter
ondertekend
te worden ingeR. Rap,dus
0297-286436
stuurd,
voorzien van naam, adres,
telefoonnummer
en/of
spelen
zingen
o.a. e-mailadres.
een PotpourVan
Dijken
Psychologenpraktijk
Deze
worden
niet volledig
ri vangegevens
Russische
volksliedjes,
muBehandelcentrum
Careyn
in de krant gepubliceerd; wél naam
ziek
uit Disneyfilms
melodieën
Maria-Oord.
Postadres:
Herenen
woonplaats.
Anoniemen
ingezonden
van 69
George
Gershwin,
Vangelis en
weg
Vinkeveen.
brieven
worden
niet Bezoekadres:
in behandeling
JohannKerklaan,
Strauss.
Daarnaast
Ingang
06-44737826
genomen.
De redactie
behoudt zijn
zich er
eenrecht
aantal
gepland
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
het
voor meezingers
brieven te weigeren
danen
wel
te redigeren
in te het
korten.
Houd
staat
uiteraardofook
Wilhelmus
SLACHTOFFERHULP
maximaal
300 woordenVoor
aan. wie het geop het programma.

Gratis Koningsdagconcert
De Ronde Venen - Op donderdag
ZORG
& ZWANGERSCHAP
27Aanleveren
april verzorgt
het
ROM-Koor (Revan
kopij:
Maatschap.
Maandag
voorVerloskundigen
15.00 uur
gionaal
Operette-en
Musicalkoor),
‘De Ronde
Venen’
dagen
redactiemijdrecht@meerbode.nl
samen
met de
VAV. 7 (Vinkeveense
Maximum
woorden:
per week,aantal
24 uur
per Con
dag300Amore,
Accordeonvereniging)
mobiel
bereikbaar
voor
hetRedactie:
jaarlijkse
Koningsdagconcert
in
bevallingen
enMijdrecht.
spoedgevallen
van der te
Pol
deNel
Janskerk
Het conopwordt
06-47556371,
www. door de
cert
u aangeboden
Correspondent:
verloskundigenderondevenen.nl
Oranjevereniging
André
Veenstra Mijdrecht. Aanvang 12.30 uur. De toegang is gratis.
STICHTING
HetDruk:
ROM-koor en Con Amore staan
TYMPAAN-DE
BAAT
Janssen/Pers
Rotatiedruk
onder
leiding van
Ferdinand
Beuse,
Kerkvaart
2, 0297-230280.
met aan de piano
James Pollard. Zij
Verspreiding
en
bezorgklachten:
www.tympaan-debaat.nl
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

0900-0101
zamenlijke concert op 26 maart van

Let
www.slachtofferhulp.nl
de op:
beide verenigingen in Vinkeveen
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
in gemist
een
gelegendat
door onsheeft,
in deze&
krantgoede
geproduceerd
BRANDWEER
heid om de foto-,
sfeer POLITIE
van deze
muzikaadvertentie-,
en/of
tekstmateBrandweer
030-2404400.
le samenwerking
te gaan
riaal
niet beschikbaar
wordt proeven.
gesteld
Politie
0900-8844.
aan
derden.
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
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

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Van paardenbloem tot
broodbeleg
Succesvol donateursconcert Tropical Triviant
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 22
april, heeft het jaarlijks donateursconcert van Muziek en Showkorps
Triviant plaats gevonden. Een zaal
vol donateurs en belangstellenden
heeft zich een avond lang op een
tropische bestemming gewaand.
Met Latijns-Amerikaanse muziek en

prachtige optredens van de majorettes was de avond een daverend
succes. Ook het decor was geheel
in tropische sfeer met o.a. palmbomen en surfplanken. Heeft u een foto laten maken bij het fotobord? Deze kunt u terug zien op onze website
www.triviant.eu

Handwerkverkoop bij het
Rode Kruis
De Ronde Venen - Het Rode Kruis
houdt weer een verkoopochtend
van handwerken. Er is een grote vraag naar het mooie handwerk
dat door de deelnemers van het Rode Kruis wordt gemaakt. De “ouderwetse” handgebreide sokken zijn
zeer geliefd. Maar ook de babykleertjes, geborduurde dekservetten, kleurige kussentjes en de comfortabele gebreide (kinder-)dekentjes. In De Kom en Gerardus Majella wordt wekelijks hard gewerkt. De
deelnemers hebben het er gezellig met elkaar en de opbrengst van
wat ze maken komt geheel ten goede aan de activiteiten van het Rode
Kruis in de Ronde Venen. Wist u dat
ook degenen die zelfstandig thuis
wonen welkom zijn op deze Handwerkclubs? Interesse? U kunt bellen
naar 0297-254231 en een bericht

achterlaten. U wordt dan teruggebeld en ontvangt meer informatie.
De verkoop vindt deze keer plaats
in Zuiderhof aan de Futenlaan 50
in Vinkeveen op donderdag 4 mei
van 9.30 tot 13.00 uur. Iedereen is
van harte welkom en de koffie staan
klaar! Bovendien zijn er met de gebruikelijke loterij weer mooie prijzen
te winnen. Voor een beperkt aantal bezoekers, die gewend waren
naar de verkoopochtend in Gerardus Majella te gaan, is er vanaf daar
naar Zuiderhof vervoer beschikbaar.
U kunt daarvoor bellen naar Helma
van der Meer: 0297-289185.

Weilanden, grasvelden en wegbermen staan nu vol met bloeiende paardenbloemen. Een
prachtig gezicht. Veel insecten
doen zich er tegoed aan. Ook
wij mensen kunnen er meer mee
dan alleen naar kijken of er een
boeketje van plukken! Laten we
eerst eens naar zo’n paardenbloem kijken. Als je een paardenbloem plukt, heb je eigenlijk al een hele bos bloemen
in de hand. De plant is namelijk een zogenaamde samengesteldbloemige of composiet.
Trek er maar eens één bloemetje
uit. De gele lintbloemetjes worden omgeven door groene omwindselblaadjes. De bloemetjes staan op een bloembodem.
Verdere kenmerken zijn: bladeren (met getande tot ingesneden bladrand) in een rozet, de
bloem op een holle bloemsteel
met witachtig melksap en een
penwortel. En natuurlijk de pluizen waaraan de zaadjes hangen. Ik wil een recept met jullie
delen dat op mijn werk (buitenschoolse opvang in Amsterdam)
met veel enthousiasme is ontvangen. De kinderen hebben al
heerlijk gesmuld van dit honingachtige broodbeleg. En paardenbloemen herkent bijna iedereen,
dus je hoeft niet bang te zijn dat
je de verkeerde bloemen plukt.
Let op: mensen met een contactallergie (eczeem) voor composieten zoals chrysanten, zonnebloemen, sla en andijvie kunnen beter geen paardenbloemen

plukken. Pluk ca. 200 gram (vergiet vol) paardenbloemen op een
mooie zonnige dag op een schone plek (dus niet op een hondenuitlaatplaats of pal langs de
weg). Pluk alleen de hoofdjes
die wijd open staan. Trek de gele lintbloemetjes eruit, bijvoorbeeld met behulp van een mesje. Zorg dat er geen groen bij zit,
want dat maakt de smaak bitter.
Doe de bloemetjes in een pan.
Niet afspoelen, want dan gaat
de smaak verloren. Doe er een
halve liter water bij en rasp van
een halve citroen of een hele limoen. Breng aan de kook en laat
het 15 minuten zachtjes trekken.
Zeef de massa door een schone
theedoek (even uitknijpen). Doe
bij het vocht het sap van een uitgeperste halve citroen (of hele limoen) en vul het aan tot een halve liter. Voeg 500 gram geleisuiker toe. Breng het vocht weer al
roerende aan de kook. Laat het
minimaal vier minuten doorkoken tot het geleiachtig wordt.
Giet de massa in schone potten.
Deze direct afsluiten en laten afkoelen. Volgens verschillende recepten kun je ook nog specerijen zoals kardemom toevoegen.
Meer doen met paardenbloemen? Zoek dan eens op internet naar paardenbloemtapenade, paardenbloemlimonade of
zelfs paardenbloembier. Doe ook
eens de lintbloemetjes in een
bloemenboter. Eet smakelijk!
Ineke Bams (IVN-natuurgids)

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Er is overigens ook een verkooppunt in Mijdrecht, waar gedurende het hele jaar een aantal artikelen
beschikbaar is: Hobby Dee, Dorpsstraat 62 in Mijdrecht.

Kick Off Day to Day
uitvaartbegeleiding
Mijdrecht - Zaterdag 29 april viert
Day to Day uitvaartbegeleiding de
start van haar uitvaartonderneming.
In het bloemenatelier van Karin van
Dierendonck aan de Tuinderslaan 4
in Mijdrecht kunt u tussen 13.00 en
16.00 uur kennis maken met de uitvaartbegeleiders van deze onderneming, tevens zussen, Daisy Helmig
en Danielle Dijkstra. Day to Day uitvaartbegeleiding staat voor begeleiding vanaf de dag van overlijden tot
en met de dag van de uitvaart. Ook
merken zij dat het rust geeft als u
voorafgaand aan een overlijden nadenkt over uw wensen. Deze wensen

kunt u vrijblijvend bij hen vastleggen
in een voorbespreking. Op de Kick
Off ziet u tevens een aantal mogelijkheden voor de dag van de uitvaart
en daarna, denk hierbij aan o.a. vervoer, kisten, muziek, grafmonumenten en videoregistratie. Uiteraard ziet
u ook creatief rouwwerk van de hand
van Karin van Dierendonck. Bent u
geïnteresseerd of nieuwsgierig, kom
gerust langs. Bent u niet in de gelegenheid, maar wel geïnteresseerd
in een kennismaking of voorbespreking? Day to Day uitvaartbegeleiding is bereikbaar op telefoonnummer 0297-893073.

Byzantijnse kerkmuziek in
Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 6 mei 2017
zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor Byzantijnse kerkmuziek ten
gehore brengen in een eucharistieviering in de Rank in Mijdrecht.
De voorganger is de Oud-Katholieke priester Henk Schoon, het zangkoor staat onder leiding van dirigent
Grigori Sergei Sarolea. De vieringen
van de Oud-Katholieke parochie i.o.
van de H. Elia De Ronde Venen zijn
gewoonlijk op zaterdagavond in de
Veenhartkerk. Maar vanwege deze bijzondere byzantijnse zangdienst is de viering dit keer in de
Rank. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor dat in 1985 is opgericht, is
op dit moment bijna 40 man sterk
en staat onder leiding van Grigori S.
Sarolea. Het koor – dat niet specifiek kerkelijk gebonden is – brengt
Slavisch-Byzantijnse
kerkmuziek
in de monastieke (= klooster) stijl.
Het zijn soms de “eenvoudige” me-

lodieën zoals deze door de monniken in de kloosters worden gezongen, maar ook de prachtige vierstemmige composities staan op het
repertoire. In alle gevallen komt de
diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting in de liederen die a capella worden gezongen,want de regel is dat alleen wat God geschapen
heeft (de menselijke stem) de gebeden en gezangen mag vertolken.
Naast het uitgebreide kerkelijke repertoire heeft het koor ook Russische en Oekraïense volksliederen
op het programma staan. Bij concerten staat vaak naast de Russisch
Orthodoxe kerkmuziek deze volkszang op het programma. Het publiek maakt zo met beide aspecten
van deze muziek kennis. Zie: www.
hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl. Iedereen is welkom. Vrije toegang.
Aanvang 19.00 uur. Adres van de
kerk: Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht.
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Noodzakelijke zorg in Mijdrecht
dupe van procedures?
Eigen belang voor meer parkeerruimte prevaleert
eens sterk speelt terwijl we er al anderhalf jaar mee bezig zijn geweest.
Toen zaten we zelfs dicht tegen de
vergunning aan omdat er geen enkel geluid uit die hoek kwam toen wij
de presentatie verzorgden. Vandaag
de dag zijn er ineens zoveel fricties
in ons nadeel dat je daar de tegenwerking van gaat ondervinden. Dan
moet je een keer stoppen en houd je
alleen Zuiderhof in Vinkeveen over.
En één keer de zorg weg uit een bepaald gebied dan komt die niet meer
terug. Andere aanbieders gaan het
dan invullen van buiten de regio
maar hoe dat dan in zijn werk gaat
is niet bekend. Er is eerder sprake
van een nivellering (downgrading)
van een aantal plaatsen dan dat er
ooit weer een upgrading komt. Dat
is geen dreiging maar een realiteit
die getoetst is aan de ontwikkelingen van vandaag de dag.”

Vervolg van de voorpagina.
Wij bieden een prachtig moderne
zorgcentrum met zorgwoningen,
maar zijn als zorgverlener ook gebonden aan regels en daar zit hem
nu de kneep. Als het nieuwe zorgcomplex niet tijdig wordt opgeleverd kunnen we de bewoners/patiënten vanuit Gerardus Majella ook
niet verhuizen naar de nieuwe locatie. Gerardus Majella wordt nu nog
door zowel de Brandweer als toezichthouders op de zorg voor een
bepaalde tijd ‘gedoogd’ om patiënten te huisvesten en de zorg in de
huidige vorm te verlenen. Het pand
is echter gedateerd en voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen om
de specifieke zorg van vandaag de
dag te leveren. We hebben nog uitstel gekregen om dat te doen met
het oog op de nieuwbouw die eigenlijk al had moeten plaatsvinden.
Die tijd raakt echter een keer op en
als we de deadlines van de nieuwbouw niet halen krijgen we het hier
heel zwaar ons te handhaven in de
zorgverlening. Wie weet zullen we
de bewoners van Gerardus Majella
dan naar een van onze andere locaties (Theresia in Ouderkerk?) moeten verhuizen en dat is niet bevorderlijk. Omdat er al de nodige tijd
verloren is gegaan aan de aanpassing van het ontwerp, heeft Bouwbedrijf Bébouw Midreth in overleg met ons en Bouw Invest de oplevering verschoven naar het derde kwartaal volgend jaar. Maar dan
moet het er wel staan! Het hangt
er echter van af of de omwonenden hun zin gewoon willen door-

zetten door hun eigen belang in ruimere parkeervoorzieningen te laten
prevaleren. Dan zie ik het somber
in. Dat zal dan toch in de omgeving
moeten gebeuren en niet op ons
terrein. Die voorzieningen zijn in de
officiële stukken al lang vastgelegd.
Wij willen met de zorgverlening
graag in het centrum zitten omdat
het een ideale plek is voor de bewoners zelf en hun familie uit de omgeving. Het complex moet dan wel
voldoen aan onze ideeën wat goed
wonen is met het nodige groen er
omheen waar bewoners in kunnen
wandelen. Dat is dus de tuin die
ook bij het complex wordt aangelegd. Wij willen als uitzicht voor de
bewoners dus niet alleen maar ‘blik’
rondom.”
Zorgverlening de Kom
Van der Horst wijst erop dat Zonnehof Mijdrecht ook de basis zal zijn
voor zorgverlening aan bewoners uit
de 94 appartementen in de Kom die
er gebruik van kunnen maken. Dat
kent een hoog zorgverleningsgehalte. Verder zijn er plannen dat te zijner tijd op de huidige locatie van Gerardus Majella meerdere zorgwoningen voor zelfstandig wonen van ouderen kunnen worden gerealiseerd.
Ook voor hen wordt de zorg in eigen beheer dan verleend vanuit de
‘centrale‘ Zonnehof Mijdrecht. Dus
met zorg ‘dichtbij’. Maar stel dat dit
er nu niet zou gaan komen… Dan
kan je hooguit met thuiszorg aan de
gang en dat is het dan. Bestuurssecretaris van de Zonnehuisgroep Petra van Werkhoven uit zich eveneens
zorgelijk. “In 2012 waren er al plannen voor nieuwbouw. Daar is toen al

met de gemeente over gesproken.
Drie jaar geleden is het pand van
Nieuw Avondlicht gesloopt. De bedoeling was dat we zo snel mogelijk
een omgevingsvergunning hadden
zullen krijgen. Er is niet voor niets
zo snel met de sloop begonnen. Met
het oog daarop was het ook mogelijk geweest om het terrein toen al
bouwrijp te maken. Onder het complex zat een oude kelder in de grond
en die moet er nog steeds eerst uit.
Toen kwam het verzoek van de aanpassing van het ontwerp en vandaag
de dag is het zo dat we na vijf jaar
nog steeds met lege handen staan
waar het de voortgang betreft. We
kunnen nog steeds niets doen. Dat
is heel frustrerend. Ook in De Ronde Venen slaat de vergrijzing de komende jaren steeds verder toe. Kwalitatieve goede zorg kunnen aanbieden en verlenen in de sector ZZP4
en 5 is heel belangrijk. Dat mag je
toch niet missen.”
Fricties
Veertien dagen geleden heeft de
gemeente voor de omwonenden
een open informatieavond georganiseerd om vragen te beantwoorden. Bewoners hebben kennis kunnen nemen van wat er speelt aan
de hand van tekeningen die op tafel waren uitgespreid en waar natuurlijk ook een hele discussie ontstond over het parkeren. Tom: “Aanwezige bewoners vertelden mij dat
de bezwaren niet tegen ons waren
gericht, maar dat men er gewoon
moeite mee heeft hoe de gemeente met het parkeerbeleid om gaat.
Alleen kunnen wij daar als Zonnehuisgroep niets mee. Wij kunnen alleen maar ons uiterste best doen om
zoveel mogelijk aan onze eigen parkeernormen te voldoen en om waarborg te scheppen. Wij kunnen daar
verder niet in sturen; het is aan de
gemeente om daar richting aan te
geven en oplossingen te bedenken.
Stel dat die oplossing er snel komt
en de gemeente een omgevingsvergunning aan ons zal gaan afgeven, dan volgt er nog eens een wettelijk vastgesteld traject van 6 weken waarbij mensen bezwaren kunnen indienen. Op die manier schrijdt
de tijd wel voort. Terwijl het eigenlijk niet eens over ons project gaat,
dat zegt men immers zelf, maar een
gemeentelijk probleem is. Opvallend
is dat het parkeerprobleem nu in-

Minder woonappartementen?
Er gaan ook stemmen op waarbij
het idee wordt aangedragen dat je
misschien wat minder woonappartementen zou kunnen bouwen, bijvoorbeeld twintig in plaats van negenentwintig. Dan krijg je aan de
voorkant meer ruimte. Tom: “Is wel
zo maar dan moet je gaan ingrijpen
in een reeds goedgekeurd bouwplan
dat je ook weer moet aanpassen en
je biedt minder aanbod aan dit soort
woningen waar in de samenleving
veel vraag naar is. Bovendien is dit
onderdeel van het totale ontwerp en
aanbod wat je niet zomaar kunt veranderen. Dan kom je weliswaar tegemoet aan de wens van de omgeving die met de gemeente in de
clinch ligt over meer parkeerruimte
voor de bewoners, maar dan zijn wij
als enige partij het kind van de rekening. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. Maar dat zijn allemaal
technische zaken. Het gaat ons meer
om het feit dat we kwalitatief goede zorg willen blijven bieden vanuit
een modern zorgcentrum aan mensen die dat nodig hebben. Belangrijk
is ook dat anderen het zorgcentrum
moeten weten te vinden, zoals familie, vrienden en buren waardoor er
reuring in het pand komt. Daardoor
moet het ook goed bereikbaar zijn.
Overigens: de opmerking dat het
oorlogsmonument te dicht op de gevel staat kunnen wij niet onderschrijven. Sterker nog, in de nieuwe situatie kunnen belangstellenden bij een
herdenking of viering in een kring
rond het monument gaan staan in
plaats van alleen maar aan de straatkant zoals tot nu toe het geval was.
Het is maar hoe je er tegenaan kijkt.
Laten we hopen dat alle partijen er
snel met elkaar tot tevredenheid uitkomen, dan kan de omgevingsvergunning verleend worden en kan er
gestart worden met de werkzaamheden. Het duurt al gauw een jaar
voordat de bouw is afgerond ook al
zal in detail niet alles klaar zijn. Maar
dan staat er wat. Waarmee iedereen
verder kan en de zorg in Mijdrecht
ook voor in de toekomst gewaarborgd is. Er moet een keer een besluit worden genomen. Het pappen
en nathouden, het jarenlang praten,
dat werkt gewoon niet in deze zaken.
Als je aan alle Mijdrechtenaren zou
vragen moet je met de bouw van dit
zorgcentrum doorgaan of niet doorgaan vanuit het huidige perspectief,
zegt mijn gevoel dat de meerderheid
vóór doorgaan zou kiezen.” Aldus
Tom van der Horst.

OBS Willespoort eerste
Gezonde School
De Ronde Venen - De eerste Gezonde School in De Ronde Venen is
een feit. OBS Willespoort in Wilnis
nam donderdag 20 april het officiële
vignet in ontvangst. Wethouder Alberta Schuurs heeft het vignet overhandigd, waarmee bezoekers de
Gezonde School bij binnenkomst
meteen herkennen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor
scholen die de gezondheid van hun
leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. OBS Willespoort zorgt
voor actieve en gezonde leerlingen
en een veilige schoolomgeving. Ook
heeft de basisschool aandacht voor
de persoonlijke en sociale ontwik-

keling van haar leerlingen. Jos van
der Jagt, directeur van OBS Willespoort, is erg trots op dit resultaat:
“Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School.
Zo kan iedereen op het schoolplein
zien dat onze school een gezonde school is!” Wethouder Alberta
Schuurs: “Ik vind het buitengewoon
leuk dat OBS Willespoort bezig is
met het thema gezondheid. Wat het
extra bijzonder maakt, is dat de basisschool zich toelegt op het welbevinden en de sociale veiligheid van
haar leerlingen. In alle groepen is
aandacht voor het respectvol leren
omgaan met elkaar.”

Fabian hoopt op een échte oplossing.
Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties vertellen over de
impact van een nierziekte. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten

ZEVEN INWONERS BENOEMD
tot Lid in de assau

Orde van Oranje-N

De Ronde Venen - Zeven inwoners
uit De Ronde Venen hebben woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis werden de lintjes bij hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.
Mevrouw G.P. Bom-Roosblad
(1953, Vinkeveen) is sinds 1986 actief als creatief werker en hulpverlener voor gedetineerden in Justitiële inrichtingen. Ze startte als vrijwilligster, verbonden aan het huiskamerproject van het huis van Bewaring De Schans. Het huiskamerproject was een initiatief van de geestelijke verzorging en bedoeld voor gedetineerden die weinig of geen bezoek ontvingen. Georgine Bom is
een bevlogen, betrokken, strijdbare en zeer loyale vrijwilligster die er
altijd was voor ‘haar’ jongens. Later
heeft zij dit werk voortgezet in de
penitentiaire inrichting Nieuwersluis
en bouwde zij dit uit tot een activiteit waaraan de gedetineerde vrouwen graag deelnemen. Vooral voor
de vrouwen van de Extra Zorg Voorziening (EZV) stelt zij zich strijdbaar
op. Naast dit werk is zij sinds 2012
actief als bestuurslid en lid van de
pr-commissie van het CDA De Ronde Venen. De afdeling doet nooit tevergeefs een beroep op haar, of het
nu gaat om verkiezingsborden plakken, campagne voeren op straat of
folders rondbrengen. Al haar activiteiten wist zij te combineren met
haar taak als oppasmoeder van drie
kinderen. Haar opgedane kennis,
creativiteit, culturele achtergrond
en maatschappelijke betrokkenheid
heeft ze weten over te brengen op
deze kinderen.
Mevrouw J. de Breij-Pesman
(1958, Abcoude) is al 25 jaar de stuwende kracht achter de tamboers
en slagwerkgroep van de Abcouder Harmonie. Als betrokken vrijwilliger komt ze op voor de belangen
van de verschillende leden en organiseert zij tal van activiteiten, zoals
verenigingsuitjes, bedankavonden
en barbecues. Tijdens optredens
zorgt Janny de Breij-Pesman dat de
kleding klaarligt en dat er voldoende
vervoer is, maar ook voor de EHBO
en de versnaperingen. Ook is ze tijdens optredens verkeersbegeleider.
Vanuit haar bestuursfunctie – secretaris sinds 2004 - voor de Abcouder Harmonie onderhoudt zij sinds
2011 de contacten tussen de Harmonie en Stichting Fred de Breij. De
stichting krijgt en beheert financien die worden gebruikt voor bijzondere activiteiten van de Abcouder
Harmonie. Ook zet zij zich al jaren
in voor de collectes voor Koningsdag en Feestweek. Zij is een graag
geziene gast bij de stichting Intocht
Sint Nicolaas Abcoude-Baambrugge waar zij van alles regelt. Datzelfde geldt voor de Autocross Abcoude. Zij zorgt ervoor dat alle bezoekers op een veilige manier kunnen
parkeren.

De heer J.P.J. Ligtvoet (1980, Abcoude) werd op zijn zestiende lid
van de Abcouder Harmonie en liep
een jaar later al als tamboer-maitre
voor de groep uit. Dat doet hij tot
op heden met veel plezier en passie. Met hetzelfde enthousiasme
werd hij al snel lid van de werkgroep
drumband. Vanaf 2008 zat hij in het
bestuur en vanaf 2013 tot dit jaar
was hij voorzitter. Hij coördineerde
en organiseerde optredens en activiteiten binnen en buiten de verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn
het regelen van accommodaties en
het coördineren van de samenwerkingen met de Stichting Feestelijkheden Abcoude en de Oranje Vereniging Baambrugge. Ook speelt
Jack Ligtvoet een belangrijke rol bij
het samenbrengen van verenigingen in de gemeente en bij het werven van sponsoren. Dankzij zijn netwerk en bereidwilligheid was hij een
grote steun bij de viering van het
115-jarig bestaan van de Harmonie.
Daarnaast zijn de vrijwillige activiteiten van Jack Ligtvoet bij de KNVB
van grote waarde. Sinds 1996 is hij
scheidsrechter en sinds 2013 als
scheidsrechterbegeleider.
De heer J.M. Steenbergen (1944,
Mijdrecht) is al meer dan 40 jaar
actief als vrijwilliger binnen de Nederlands Hervormde Gemeente van
Mijdrecht en na de fusie met de Gereformeerde Kerk binnen de Protestantse Gemeente van Mijdrecht.
Hij heeft een lange reeks van functies vervuld en werkzaamheden uitgevoerd. Zo was hij onder andere
actief in de Jeugdkerk, als Ouderling, gastheer in gebouw Irene en
lid van de commissie tot restaura-

tie van het Bätz-orgel. Jan Steenbergen is op dit moment actief als
ledenadministrateur, collectant, beheerder van het kerkgebouw, lid van
de commissies Kerk en Israël en van
de concertcommissie Bätz-orgel. Hij
ontving in januari al de hoogste onderscheiding van de Protestantse
Kerk van Nederland voor zijn inzet.
Naast zijn activiteiten voor de kerk
is hij sinds 2007 secretaris van de
Protestants Christelijke Ouderenbond. Ook is de heer Steenbergen
vanaf 1973 ruim zes jaar voorzitter
en wedstrijdsecretaris geweest van
de toen nog prille korfbalvereniging
Atlantis.
De heer J.T. Verboom (1944,
Mijdrecht) is sinds 1966 in diverse functies actief in de Protestantse Gemeente in Mijdrecht, in het
bijzonder in en rond de Janskerk en
Gebouw Irene. Hij is koster van de
Janskerk, regelt de verhuur van Gebouw Irene, verricht klusjes en kleine reparaties en conciërge-werkzaamheden. Ook is hij actief bij begrafenissen en aanwezig bij vergaderingen van diverse commissies en
werkgroepen. Jan Thomas Verboom
startte in 1966 in de functie van notabel. Inmiddels is hij al 38 jaar als
Kerkvoogd in de Kerkenraad actief. Vanaf 2006 is hij voorzitter van
de locatieraad, een organisatie die
is bedoeld om de gang van zaken
rond de Janskerk in goede banen
te leiden. Naast zijn kerkelijke activiteiten is hij ruim 20 jaar actief geweest bij de vrijwillige brandweer in
Mijdrecht. Naast zijn gedrevenheid
en inzet bij oefenavonden en uitrukken, gaf hij op technisch gebied altijd ondersteuning binnen de brandweerpost.
De heer C.J. Vos (1947, Amstelhoek) is bijna 25 jaar actief geweest
bij voetbalvereniging Uithoorn, in
1995 opgegaan in de Legmeervogels. Als voorzitter van voetbalvereniging Uithoorn vertegenwoordigde hij onder andere de vereniging
en het eerste elftal van zaterdag en
zondag en verrichte hij bij de functie
horende bestuurszaken. Ook heeft
hij zich als voorzitter ingespannen
om de financiën van voetbalvereniging Uithoorn weer gezond te maken, waarin hij is geslaagd. Na de
fusie werd hij in 1995 vicevoorzitter
van de Legmeervogels. Die functie
heeft hij tot 2005 vervuld. Als vicevoorzitter hield hij zich onder andere bezig met het onderhoud van de
sportvelden. Van 2004 tot 2007 was
hij ook voorzitter van de sponsorcommissie. Vanaf 1990 heeft Cees
Vos zich ingezet als chauffeur voor
de stichting Sinterklaasactie Uithoorn. Hij is een van de steunpilaren van de stichting, die zich al 55
jaar inzet voor de minder bedeelden en instellingen. Vanaf 2008 organiseert Vos op succesvolle wijze bij Golfclub Veldzijde als wedstrijdleider wekelijkse wedstrijden
als lid van de herencommissie par 3.
Daarnaast is hij sinds een jaar marshall, waarbij hij regelmatig toezicht
houdt op de doorstroming van spelers op de baan en op een correcte gang van zaken. Sinds 2008 is
hij zeer actief lid en sinds 2010 bestuurslid van christelijk mannenkoor
Immanuel in Wilnis. Bij de optredens
fungeert hij als koormeester. Ook is
hij bijzonder actief met het verzamelen van oud papier zodat het koor
met de opbrengsten financieel gezond blijft.
De heer J.W. van Wijk (1945, Vinkeveen) is al bijna 40 jaar in verschillende functies actief bij Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude. Hij
is in die periode geruime tijd voorzitter geweest en is dat sinds 2013 opnieuw. Zijn verdiensten voor de vereniging zijn legio. Meest in het oog
springend daarbij is wellicht de verplaatsing van het clubschip, waarbij zoveel mogelijk leden aanwezig moesten zijn om het schip op de
goede plek bij zandeiland 4 te krijgen. Daarnaast is hij sinds 1997 tot
heden voorzitter van IJsvereniging
Vinkeveen (voorheen IJsclub VIOS).
Eén van de activiteiten die uit zijn
werkzaamheden voortkwam was de
aanleg van de ijsbaan op het Raadhuisplein. Hij zorgde onder andere voor de nodige sponsoren, subsidie en vrijwilligers. Ook de organisatie van de activiteiten, het waarborgen van de veiligheid en het begeleiden van de jeugd waren taken die
hij met groot enthousiasme uitvoerde. Sinds 2013 is Jos van Wijk voorzitter van de Stichting Ontwikkeling
Achter de Heul. De stichting heeft
als doel de bereikbaarheid vanaf
het water naar Vinkeveen te bevorderen. De stichting wil ook bereiken
dat de oorspronkelijke veerverbinding tussen Vinkeveen en Utrecht
en Amsterdam weer tot leven komt.
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Super Caddie Trofee 2017

Golfclub Veldzijde eert
Aad Kooijman
Wilnis - Bij Golfclub Veldzijde is Aad
Kooijman uit Woerden uitgeroepen
tot Super Caddie. De reden om hem
deze trofee te overhandigen werd
toegelicht door de voorzitter van
Golfclub Veldzijde, Dick Westerveld.
Na de speech van Dick werd de trofee overhandigd door Super Caddie 2016, Frits Gobée die toevoegde dat hij de keuze voor Aad van
harte onderschrijft en dat het fraaie
beeld in goede smaak zal vallen. Elk
jaar buigt het bestuur van Golfclub
Veldzijde zich over de vraag of iemand in aanmerking komt voor de
prijs. Voorwaarde om die te ontvangen is de tomeloze inzet van de Super Caddie voor diens bijzondere en
onbezoldigde bijdrage aan de golfvereniging. Aad Kooijman is verkozen omdat hij in vele commissies
een rol heeft: als schrijvend en fotograferend redactielid van het clubblad Off Course, actief binnen de
commissie die zich bezighoudt met
werven en binden van nieuwe le-

Situatie eerst

den, het organiseren van reanimatietrainingen voor leden. Daarnaast
ontving Aad de trofee voor zijn rol
als voorzitter van de heren seniorencommissie. Aad heeft met gevoel voor verhoudingen een nieuwe impuls gegeven aan het organiseren van wedstrijden voor de grote groep enthousiaste leden van boven de 50 jaar, die elke donderdagochtend een wedstrijd spelen. Bovenal heeft Aad energie gestoken
in het met anderen organiseren en
daarna onder de aandacht brengen van een trainingsprogramma
dat door de Nederlandse Golf Federatie is ontwikkeld. Dit programma
is gericht op het verbeteren van het
golfspel door algemene oefeningen
en golfoefeningen en heet Committed to Senioren. Het doel is blessures voorkomen en langer kunnen
genieten van de golfsport. Aad was
zichtbaar geraakt door deze verrassing tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april jl.

Aad Kooijman (r) uit Woerden ontvangt de Super Caddie Trofee van Golfclub
Veldzijde van voorzitter Dick Westerveld

Situatie nu

Gelukkig het verstand is
weer terug
Mijdrecht - Woensdag jl. hadden
we deze foto in de krant gezet met
de vraag wie zoiets kon verzinnen?
De stoep was niet meer normaal te

gebruiken. Het hielp. Een dag later
werd het hersteld (zie foto). Het verstand is weer terug. Heel veel dank
namens heel veel voetgangers.

Cursus jeugdschaak bij
Denk en Zet
Vinkeveen - Namens Sportservice
De Ronde Venen heeft schaakvereniging Denk en Zet meegedaan
met Kies je Sport. Wij hebben daarvoor een cursus van 5 lessen schaken voor beginners aangeboden.
Kinderen van alle basisscholen worden gestimuleerd om aan sport te
doen. Zij kunnen uit een overzichtelijk boekje kiezen met welke sport
ze kennis willen maken. Voor de
schaakcursus hadden 8 enthousiaste jongeren zich aangemeld; Tony Komst, Alexandros Bakker, Ruben Niekus, Caspar Niekus, Wesley
Springintveld, Simon Brand, Sem
Andreas en Jelmer Zuiker. Cursusleider Huub Rijsbergen behandelde met laptop en scherm in 5 lessen
allerlei theorie onderwerpen, zoals
het schaakbord en de stukken, de
loop van de stukken, de pion, aanvallen en slaan, verdedigen, schaak
en mat enz. dit met de bijbehorende
regels van het schaakspel.
Theorie
Na de theorieles werd onder begeleiding op het schaakbord geoefend

en het geleerde in de praktijk gebracht. Zeker in het begin wordt er
vooral gelet op de loop van de stukken en de schaakregels. Is schaken ook een sport? Het is veel oefenen, waar je fit voor moet zijn om
een goede partij te kunnen spelen.
Het is wel een denksport, maar je
moet ook proberen je tegenstander te slim af te zijn om hem of
haar te verslaan. Niemand wil verliezen, ook schakers niet. Ook bij
schaken hoort trainen en een gezonde spanning om beter te worden net zoals bij andere sporten. De
cursus werd de laatste avond afgesloten met een lesje theorie en een
partijtje schaak. Als afsluiting reikte
Huub Rijsbergen mooie certificaten
aan de deelnemers uit. Om de kennismaking met de schaaksport verder uit te breiden, werden alle deelnemers uitgenodigd om vrijblijvend
nog 4 proeflessen mee te draaien met de overige jeugdleden van
de club om te kijken of ze schaken
écht leuk vinden. Na die proeflessen kunnen ze aangeven of ze met
schaken door willen gaan.

Leerlingen van Hoflandschool en de Eendracht
voelen zich
Mijdrecht - Men neme: feestelijk, kleurig
oranje, vrolijke leerlingen die dansen en veel
plezier hebben met elkaar, na een voedzaam
en gezond Koninklijk ontbijtje. Allemaal topingrediënten voor een feestelijke laatste dag
voor de meivakantie! Na het dansen op het
schoolplein en de gezamenlijke opening

OKIDO tijdens Koningsspelen!

met het dansje ‘OKIDO’ gaan alle groepen
iets leuks ondernemen. Er zijn tal van evenementen georganiseerd waaraan de kinderen
kunnen deelnemen, zoals o.a. streetdance,
korfbal, taekwondo, kickboksen, tennis en
hockey. Een sportieve ochtend om samen
te genieten van sport en spel. Na afloop is

iedereen prettig moe en voldaan, klaar om te
beginnen aan twee weken vakantie en ontspanning voordat de laatste maanden van
dit schooljaar gaan beginnen.
EEN MOOIE KONINGSDAG TOEGEWENST
EN EEN FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!
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Wegen, bruggen en speelvoorzieningen

Gemeente wil meer
investeren
Vervolg van de voorpagina.

Uithoornlijn gaat
volgende fase in
Regio - Sinds eind vorig jaar is het
wat stil geworden rond de toekomstige aanleg van de tramlijn vanaf
Amstelveen-Westwijk naar het Oude Spoorhuis in het centrum van
Uithoorn. Maar de uitvoeringsplannen gaan gewoon door richting de
‘planuitwerkingsfase’ dit jaar. Hierbij wordt de gekozen voorkeursvariant zoals die vorig jaar door de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en
de Vervoerregio Amsterdam (tot 1
januari dit jaar was dit ‘Stadsregio’)
is aangenomen, verder in detail uitgewerkt. Verder wordt de aanbesteding voorbereid. De Vervoerregio laat dit via een recente nieuwsbrief van dit jaar weten. De nieuwsbrief is een uitgave van de Projectorganisatie Uithoornlijn. Onderdelen
waarop het ontwerp van de voorkeursvariant nog verder uitgewerkt
wordt zijn onder andere het vastleggen van de definitieve hoogte
van de zichtschermen en de detailinpassing, de parkeervoorzieningen
voor auto’s en het stallen van fietsen rondom de drie haltes (Aan de
Zoom, Busstation en Oude Spoorhuis), de fietsoversteek bij de Wederik, de veiligheidsmaatregelen
bij de kruising Aan de Zoom en de
ontsluiting van Buitendijks. Voorts
wordt door de gemeenten Uithoorn
en Amstelveen in deze fase het ontwerp bestemmingsplan gemaakt dat
de komst van de Uithoornlijn planologisch mogelijk maakt. Daarin worden bijvoorbeeld het gekozen tracé
en de haltes vastgelegd en waar de
parkeerplaatsen kunnen worden ingepast. Op dat ontwerp kan elke betrokken inwoner reageren. Als alles
vlot verloopt zullen de gemeenten
eind van dit jaar de bestemmingsplannen vaststellen. Dat duurt dus
nog even. Deze planuitwerkingsfase wordt gevolgd door het ‘uitvoeringsbesluit’ door de Regioraad van
de Vervoerregio en dat is voorzien
in december dit jaar. Dat is het definitieve besluit waarmee de aanbesteding en dus de realisatie van de
Uithoornlijn van start gaat. Voorafgaand aan de besluitvorming door
de Regioraad geven de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen
hun ‘wensen en bedenkingen’ mee
inclusief de wijze waarop de destijds
ingediende moties en amendementen zijn verwerkt. Dat is de grote lijn
zoals die voor dit jaar is uitgezet.

Participatietraject
Tussentijds wordt er een volgend
participatietraject opgestart om
de betrokken bewoners nauw te
betrekken bij de invulling van de
openstaande punten. Dat gebeurt
onder andere met informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.
Bij deze laatste worden met name
direct omwonenden hierbij uitgenodigd als ook de Klankbordgroep
Veiligheid Kruisingen. De Vervoerregio zegt komende maand mei
al met de bijeenkomsten te zullen starten. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen zijn de kruising Aan de
Zoom, ontsluiting Buitendijks, de
fietsoversteek Wederik en de (geluidwerende) zichtschermen. Met
de laatste wil de Vervoerregio vooral tegemoet komen aan de zorgen
van bewoners over uitzicht en privacy ook al zijn de schermen niet
noodzakelijk vanuit wettelijke verplichtingen. Voorts krijgen alle direct aanwonenden aan het toekomstige tramtracé in een enquête de
gelegenheid om individueel aan te
geven of de voorstellen aansluiten
bij hun wensen. Daarnaast wordt
besproken het parkeerprobleem
van auto’s en het stallen van fietsen rondom de haltes die op voorhand al een heet hangijzer zijn. Tot
slot vindt ook een groot aantal bewoners de ‘groene inpassing’ van
de lijn een belangrijk argument om
aandacht aan te besteden. Bewoners hebben later altijd nog de gelegenheid om te reageren op de
ontwerp bestemmingsplannen die
door de gemeenten worden opgesteld. Die worden namelijk gedurende zes weken ter inzage gelegd.
De Uithoornlijn is eigenlijk een uitvloeisel van de ombouw van de
Amstelveenlijn die de komende tijd
ook van start gaat en sluit tevens
aan op de verbouwing en uitbreiding van het nieuwe station Amsterdam-Zuid (onderdeel van het
project Zuidasdok). Overigens is in
maart jl. het contract met de bouwcombinatie Vital al getekend voor
de ombouw van de Amstelveenlijn.
Dus dat kan van start gaan. Uiteindelijk zal de Uithoornlijn Uithoorn
in 2022 verbinden met AmsterdamZuid via Amstelveen. Wij houden u
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Investeren
Het college van B en W schrijft in de
Kadernota dat de aanpak van wegen, bruggen en speelvoorzieningen voor 2018 en de jaren daarna
een belangrijk speerpunt vormen.
Voor komend jaar staat groot onderhoud van de Pastoor Kannelaan in
Wilnis en (een deel van) de Hoofdweg in Waverveen op het programma. Voor de jaren daarna onder andere de Ringdijk 2e Bedijking, het
overige deel van de Hoofdweg en
de Bovendijk in Wilnis. Ook wordt er
geld uitgetrokken voor grootschalig
onderhoud aan zeven bruggen. Dit
is nodig omdat de bruggen anders
hard achteruit gaan en er onveilige
situaties ontstaan. Bij 13 speelplekken in Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen vindt grootschalig onderhoud plaats. Daarbij worden speeltoestellen en/of de grond
waarop kinderen spelen vervangen.
In het Sociale Domein (alles wat de
gemeente doet op gebied van werk,
zorg en jeugd) wil het college on-

der andere inzetten op de verdere
ontwikkeling van de Servicepunten
in de gemeente. Ook is er komend
jaar extra aandacht voor onder andere drugspreventie, het leren van
de Nederlandse taal en overgewicht voor peuters.
Economie
De samenwerking met ondernemers wil het college komend jaar
voortzetten om de winkelgebieden
en bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden. Samen met de ondernemers wil het college onderzoeken of het invoeren van een Ondernemersfonds op draagvlak kan
rekenen. Uit dit fonds kunnen activiteiten worden betaald om het
ondernemersklimaat
aantrekkelijk te houden. Als ondernemers
zo’n fonds willen, dan is het college bereid daar een extra financiële bijdrage aan te leveren. Daarnaast worden er activiteiten ontwikkeld waarmee ondernemers en inwoners worden gestimuleerd om
bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Wilnis - Het was een groot feest
tijdens de Koningsspelen op de Julianaschool in Wilnis. ’s Morgens
werd de vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen. Daarna was er
een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest met als doel te laten zien, dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk,

Vinkeveen/Waverveen - In de februari maand is landelijk weer de
Lions actie gevoerd om DE-waardepunten in te zamelen die verzilverd zijn voor pakken koffie voor de
lokale voedselbanken. Ook in onze gemeente heeft de gezamenlijke
actie van de Lions clubs Mijdrecht
Wilnis en Vinkeveen Waverveen
maar liefst 750.000 punten opgeleverd, goed voor 1.418 pakken koffie! Dankzij dit mooie succes konden afgelopen vrijdag 21 april de
koffiepakken in ontvangst genomen worden door Rinze Jellema
en Martin van Lint voor de Voedselbank de Ronde Venen in aan-

Mijdrecht - In groep 7 van OBS De
Eendracht ontwerpen wij huizen!
Vandaag was de introductie van het
interactieve, digitale programma en
na de vakantie gaan wij verder met
het ontwerpen van zelfbedachte en
fraai gedecoreerde huizen, zodat we
aan het einde van de techniek week
(15 t/m 19 mei a.s.) aan de ouders

kunnen laten zien hoe ons droomhuis er uit gaat zien! Van alles bedenken ze: 3D woonkamers, kelders
om te ‘chillen’ met poolbiljart en mega coole geluidsinstallaties. Decoratie aanbrengen, inrichten van de kamers en verdiepingen bouwen, het
kan allemaal! Geld speelt in dit geval
- voorlopig - even geen rol!

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

Reactie van provincie Utrecht

Artikel in Nieuwe
Meerbode 19 april 2017
Verkeer tussen Amstelhoek
en Uithoorn
In de Nieuwe Meerbode van
19 april jl. over de aanleg van
de rotonde Amstelhoek wordt
gesuggereerd dat provincie
Utrecht en gemeente De Ronde Venen bijna het zelfde beleid
voeren als gemeente Uithoorn
namelijk, ‘geen doorgaand verkeer door het centrum’. De herinrichting van dit wegvak in
Amstelhoek tussen de N201 en
de Irenebrug is een gezamenlijk
plan van Provincie Utrecht en
gemeente De Ronde Venen. Bij
de start van het omleggen van
de N201 zijn in 2004 afspraken
gemaakt over de situatie nadat
het gehele N201 project tussen
Amstelhoek en de A4 is afgerond. Afgesproken is toen:
• Dat de oude N201 (nu N196)
van de provincie Utrecht wordt
overgedragen naar gemeente
De Ronde Venen.
• En dat de gehele oude N201
(nu N196) in Aalsmeer en Uithoorn zo zal worden ingericht
dat “doorgaand verkeer zonder
lokale bestemming zoveel mogelijk zal worden geweerd.”
Over deze laatste afspraak het
volgende. Gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht
hebben daarom het wegdeel
N196 in Amstelhoek zo ingericht dat past bij de functie die
deze weg nu heeft namelijk
plaatselijk verkeer voor Amstelhoek en omgeving. En is dus in

principe ook niet bedoeld voor
verkeer tussen Mijdrecht en
Aalsmeer. De plannen van gemeente Uithoorn tot nu toe
waren eerste de weg volledig
knippen (dus helemaal geen
verkeer meer door het centrum
Uithoorn) en later een soort
slinger door een parkeergarage
en weer later een slinger over
een parkeerplaats. Dat soort
oplossingen vinden wij geen
recht doen aan bovenstaande
afspraak. Door komt ook nog
bij dat gemeente Uithoorn ook
alle landbouwverkeer wil weren
maar omdat er geen redelijke
alternatieven zijn is dit niet mogelijk. Bij de voorbereiding van
het gehele project N201 is er altijd rekening mee gehouden dat
het lokale verkeer van de N196
kon gebruik blijven maken. Het
volledig afsluiten van de N196
in Uithoorn zal ook zorgen voor
nog meer files op de N201. De
nu door gemeente De Ronde
Venen en provincie Utrecht ontworpen inrichting van de N196
in Amstelhoek komen volledig overeen met de in 2004 gemaakte afspraken. Deze route met een maximumsnelheid
van 30km/uur is niet voor doorgaand verkeer maar voor alle
plaatselijk verkeer tussen Amstelhoek en Uithoorn inclusief
landbouwverkeer.
Woordvoerder gedeputeerde
J. Verbeek-Nijhof

Koningsspelen op de
Julianaschool
maar vooral ook heel leuk zijn. Er
was een mooi gevarieerd programma. De jongste kinderen hadden
allerlei spelletjes in en rondom de
school en de hoogste groepen vermaakten zich in en bij de sporthal.
Na afloop werden op school pannenkoeken gegeten en kon de vakantie beginnen!

1.418 pakken koffie voor
onze voedselbank!

Digitaal ontwerpen bij
OBS De Eendracht!

REACTIE VAN EEN LEZER
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wezigheid van Elly Engelen namens de Lions club Vinkeveen Waverveen. ‘Een resultaat waar wij geweldig blij mee zijn. Prachtig om te
zien hoe de Lions invulling geven
aan hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid in de gemeente
De Ronde Venen..’, aldus de bedank
reactie van Kees Schouten Voorzitter Voedselbank DRV. Dankzij deze
donatie kunnen de ruim 80 klanten
van de voedselbank voor ruim een
half jaar van koffie worden voorzien. Hartelijk dank aan alle donateurs van de DE punten en de inzamelpunten voor hun medewerking
aan deze prachtige actie!

Eerste gratis winkelen
Ballonnenactie geïncasseerd
Regio - Zoals de meeste lezers van
deze krant nog wel weten, viert
AH Jos van den Berg dit jaar zijn
10- jarig bestaan. Hij doet dit met
heel veel acties. De allereerste actie
was "maak kans op een helikoptervlucht”. Wegens weersomstandigheden werd deze een paar keer uitgesteld, maar vorige week konden
de winnaars de lucht in. De winnaars waren; familie Oudshoorn, familie Kohinor, familie Mellberg en
familie van Vliet. Zij mochten met
twee personen deze vlucht meemaken. Bijgaande foto geeft een beeld
van deze vlucht.

De officiele start van het jubiuleumjaar was met het ballonnenfestival.
Op maandag 27 februari jl. hing de
hele winkel vol ballonnen en in deze ballonnen zaten heel veel prijzen
waarvan de hoofdprijs was een jaar
lang eens per week gratis winkelen en twee prijzen van een minuut
gratis winkelen. De eerste winnaar
heeft de minuut winkelen volbracht.
De heer en mevrouw van Heel waren de gelukkige wimnaars met een
bedrag van 591,26 euro. Ook hier
laat bijgaande foto zien hoe blij de
winnaars waren.
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Veel belangstelling

Info-avond Vrijeschoolafdeling Eendracht

Ruim 9.000,- euro
bijeengebracht voor Wajir!
Regio - Op 22 maart 2017 was de
sponsorloop Wandelen voor Water waaraan zo'n 250 leerlingen uit
de groepen 7 en 8 meededen van
de basisscholen in Abcoude en
Baambrugge. De leerlingen hadden zich door familie en vrienden
laten sponsoren voor de verbetering van (drink)water en sanitaire voorzieningen in Wajir (Kenia).
Bij elkaar haalden zij 6.248,62 euro
op. Daarmee steunen zij het project van de Stichting Welzijn Wajir uit Wilnis. De Wilde Ganzen vermeerdert dit sponsorbedrag met
50%, zodat het eindbedrag komt
op 9.372,93 euro. Een fantastisch
bedrag! Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude bedankt alle kinderen voor

hun inspanning en de sponsoren
voor hun bijdrage. Ook veel dank
aan de leerkrachten en alle medewerkers, die hielpen deze dag tot
een succes te maken. In het bijzonder denken wij aan de ontvangende hockeyclub, de warmingup van Mark Heinerman en aan dj
Henny Versteegh. Het was overweldigend! Wandelen voor Water
is een evenement dat jaarlijks door
de Stichting Aqua for All wordt gefaciliteerd en door onze Rotaryclub
lokaal wordt georganiseerd. De
Rotaryclub wil in 2018 weer graag
wandelen; dan met de leerlingen
van de scholen uit Vinkeveen en
Wilnis. www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Opbrengst
stroopwafelverkoop
Waverveen - Vinkeveen - De Hervormde Gemeente heeft onlangs
stroopwafels verkocht voor het
goede doel namelijk TEAR. De opbrengst overtrof alle verwachtin-

gen namelijk: 6.100,- euro! Hiermee
kan deze organisatie weer veel hulp
kan bieden daar waar het hard nodig is. Kijkt u eens op hun website: TEAR.nl.

Mijdrecht - De informatie-avond
van Vrije School Groene Hart, de
Vrijeschool-afdeling die komend
schooljaar bij voldoende belangstelling wordt geopend door Openbare
Basisschool De Eendracht, trok veel
bezoekers. Omdat aanmelden mogelijk is tot 10 mei en hierna wordt
bekeken of de school van start kan
gaan, werd er aandachtig geluisterd naar de plannen. Dinsdag 9 mei
vindt een informatiemarkt plaats,
vanaf 19.45 uur in De Eendracht. De
bezoekers, allemaal ouders die wilden weten of dit onderwijs het komend schooljaar iets voor hun kind
kan betekenen, zaten op het puntje van hun stoel. Eerst werd een globaal beeld van vrijeschool-onderwijs geschetst door initiatiefneemster Margreet Weenink en leerkracht Gijs Langeslag. Katrijn Debroeij, leerkracht aan Vrije School
Parcival en schoolleider in opleiding,
die aan de Vrijeschool-afdeling ver-

bonden gaat worden, hielp mee met
het beantwoorden van de vele vragen die bij ouders leefden. Een inkijkje in een Vrije School kan geboden worden op 9 mei in Vrije School
Parcival (Amstelveen), op een ouder-informatie-ochtend. Hiernaast
organiseert de initiatiefgroep een informatie- en activiteitenmiddag voor
ouders en kinderen in Vrije School
Parcival in Amstelveen, op woensdag 3 mei van 14-15.30 uur. Op
dinsdagavond 9 mei is een informatiemarkt gepland in De Eendracht,
Eendracht 7, Mijdrecht, inloop 19.45,
start 20.00 uur. De binnengekomen aanmeldingen worden op 10
mei geteld en naar aanleiding hiervan wordt besloten of, en met welke
klassen, de school in augustus van
start gaat. Meer informatie èn aanmeldformulieren voor het schooljaar 2017-2018 op vrijeschoolgroenehart.wordpress.com en www.obseendracht.nl

Nog vier eilandjes in de
Vinkeveense Plassen te koop
Vinkeveen - Tijdens de veiling van
legakkers in de Vinkeveense Plassen op 18 april jl. zijn uiteindelijk 40
van de 44 legakkers verkocht. Het
Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft besloten de vier overgebleven eilanden andermaal te koop
aan te bieden. Serieus geïnteresseerden kunnen zich tot 3 mei 2017,
16.00 uur inschrijven bij de notaris
en een schriftelijk bod uitbrengen
op een kavel naar keuze.
Dit besluit is genomen nadat bleek
dat er ook na de veiling belangstelling was voor de legakkers. Mensen
die zich voor de veiling te laat inschreven, die tijdens de veiling achter het net visten of mensen die alsnog interesse in een eiland hebben,

krijgen nu een laatste kans eigenaar
te worden van legakker 3, 19, 41 of
42. De notaris bepaalt na de sluitingstermijn van de inschrijving het
hoogste bod per legakker. De hoogste bieder is in principe (afhankelijk
van de gunning door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen) de eigenaar van de legakker. Er is een speciale website met meer informatie:
www.werkenaandevinkeveenseplassen.
nl. Daar staat ook hoe mensen zich
kunnen inschrijven. De opbrengst
van de gehele verkoop van de legakkers komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers
en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Groep 8 obs Molenland
bezoekt de Tweede Kamer
Mijdrecht - Dinsdagochtend 11
april vertrok groep 8 al vroeg richting Madurodam alwaar ze werden ontvangen door een vriendelijke medewerker van ProDemos
(Huis voor democratie en rechtsstaat). De ochtend begon met een
leerzaam spel over democratie. De
groep werd verdeeld in vier partijen die met elkaar- en in onderling overleg de stad Democracity
mochten inrichten. Vervolgens reden we naar het Binnenhof waar,
tijdens een rondleiding, veel verteld
werd over de geschiedenis. Onder-

tussen werden bekende politici en
parlementaire journalisten gespot!
Na de strenge beveiligingscontrole, bezochten ze de plenaire zaal
van de Tweede Kamer. De kinderen vonden het heel bijzonder om
het gebouw en de Tweede Kamer
in het echt te mogen zien. Als klap
op de vuurpijl heeft groep 8 het begin van het wekelijkse vragenuurtje aan de ministers bijgewoond.
De Kamerleden en minister-president Rutte waren allen aanwezig.
Het was een bijzonder geslaagde,
leerzame dag!

BONI-SUPERMARKT MIJDRECHT
Mijdrecht - "Komende week is het 40 jaar
geleden (2 mei 1977), dat de Boni in winkelcentrum De Lindeboom haar supermarkt
opende. Boni nam indertijd de supermarkt
A&O2000 over, die het slechts 1 jaar heeft
volgehouden. En het bijzondere is eigenlijk
wel dat de Boni supermarkt in Mijdrecht het
langst zit van alle supermarktorganisaties
en daar zijn we best wel een beetje trots op.
Want door de jaren heen zijn veel supermarkten in ons marktgebied gestopt, overgenomen of verplaatst. Wij zijn begonnen
als Boni Cash and Carry en hadden toen
nog magazijnstellingen in de winkel. De
meeste leveringen kwamen in die beginperiode nog rechtstreeks van de fabrikant. Zo

konden wij onze prijzen laag houden. Want
Boni staat (nog steeds) voor kwaliteit en lage prijzen!"
Omzet
"In de jaren is de omzet natuurlijk fors gegroeid en die zien wij nog steeds groeien.
Steeds meer klanten ontdekken dat je bij
Boni terecht kunt voor de dagelijkse boodschappen voor de laagste prijs, want Boni
is een van de goedkoopste kwaliteitssupermarkten van Nederland, dat durven wij gerust te zeggen. Om de groei er in te houden
is het noodzakelijk dat Boni gaat uitbreiden,
helaas is dat met de vorige eigenaar van
het winkelcentrum niet gelukt (Boni wilde

al heel lang ruimte erbij!).Wel hebben we
beetje bij beetje ruimte weten te winnen,
omdat we een bistro (zijkant Boni) en een
stomerij in het winkelcentrum overnamen.
Maar nu gaat het eindelijk gebeuren, want
er komt een forse uitbreiding aan. De Boni gaat een stuk groter worden! De ruimte
zal ontstaan doordat de Boni wordt doorgetrokken tot en met bakkerij Westerbos en
het plan is dat een deel van het kerkplein
erbij komt, zodat de doorsteek naar deze prachtige kerk kan plaatsvinden en deze nog meer in de picture komt te staan,
zodat er een win-win situatie ontstaat. Als
alles meezit zal er begin volgend jaar een
prachtige nieuwe Boni geopend gaan wor-

den met heel veel VERS! Ook ga ik mij sterk
maken voor een slijterij (Boni Borrel Shop)."
Jubileum
"Maar eerst gaan wij ons 40-jarig jubileum
vieren, want dit is toch wel een mijlpaal! Dit
doen wij met al onze 53 medewerkers, zegt
Jan de Jong, die zelf de man is van het eerste uur. Natuurlijk met de klanten, want er
komen deze week, naast de Boni eurofolder, ook speciale jubileumacties. Zelf werk
ik al die jaren met passie en enthousiasme
en ik zie dat ook terug bij mijn medewerkers, daar ben ik trots op. Ik zeg ook vaak
tegen ze: wij zijn Boni, daar ligt naar mijn
mening ook het succes van Boni. Ik doe het

Viert 40 jarig Jubileum!!

Deze week ook speciale jubileum-acties

niet alleen, maar we doen het samen en
daarom wil ik altijd die passie en het enthousiasme (werkplezier) terug zien op de
winkelvloer, want dit is bevorderend voor
de klant en de sfeer. De klant staat bij ons
dus echt centraal, wat betekent dat de consument bij ons terecht kan voor de dagelijkse boodschappen tegen de laagste prijs
en waar Vers ook echt vers is. Klantgericht
en Klantvriendelijk (tevreden klanten) daar
gaat het om en daar werken we iedere dag
aan. Tegen mijn medewerkers zou ik willen
zeggen: bedankt voor jullie inzet en dat we
in de toekomst ook succesvol mogen blijven, want er komt iets moois aan!", aldus
Jan de Jong
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De Oranje Parade in Mijdrecht
Mijdrecht - Ook dit jaar weer blij in de
Oranje rij met de Oranjeparade. De optocht waarmee VIOS op donderdag 27
april vanaf 11 uur vanaf de Raadhuislaan de Koningsdag muzikaal opent.
Voor jong en oud
De optocht is voor alle leeftijden.
Dus opa’s en oma’s, vaders en moeders, broers en zussen, vriendjes en
vriendinnetjes haak aan en zet je beste beentje of wieltjes voor. En natuurlijk is het kledingadvies voor mens,

fiets en kar: “ROOD, WIT, BLAUW en
ORANJE”. Er wordt om 11:00 uur achter VIOS in de Raadhuislaan gestart. Aan kop van de optocht, Toyota van Ekris, één van de sponsoren
van de Show- & Marchingband VIOS.

van der Haarlaan naar de Roerdomp
en dan via Zwaan, Houtduif en Watersnip weer terug over de Roerdomp
naar de Hoofdweg om vervolgens
via het kermisterrein op het feestterrein aan de Windmolen te eindigen.

De route
De route loopt vanaf de Raadhuislaan
via de Zr. Den Hertoglaan, Prinses Margrietlaan en de Dr. J. van der Haarlaan,
Brunel, Korenbloem, Walstro, Pimpernel, Brunel, weer terug over de Dr. J.

Mooie prijzen
Voor de deelnemers die zich bij het
vertrekpunt melden en de hele route
meelopen of fietsen is er een aardigheidje. We verklappen ‘lekker’ nog even
niet dat het gezond en natuurlijk oran-

je is. Met dank aan Versteeg Culinair!
En voor de meest origineel aangeklede
deelnemers, versierde fietsen of karren
die de hele route meegaan, wacht er bij
het eindpunt nog een mooie prijs. Na
de prijsuitreiking van de Oranjeparade,
starten de kermisattracties en de festiviteiten op het Windmolenterrein.
Ben ook jij op donderdag 27 april van
de partij? Want het feest is niet compleet als je niet bij de Oranjeparade
bent geweest!

Feestprogramma Wilnis
Woensdag 26 april 2017
19.30 - 21.00 uur Penaltyschieten bij
CSW
Penalty schieten is voor iedereen vanaf 15 jaar op de welbekende CSW-keepers Regie Snel en Nordin Vis. Ook
dit jaar wordt er weer gestreden om
de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gerrit
Brouwer verricht de aftrap en het commentaar wordt verzorgd door Peter van
Leeuwen. Inschrijven kan vanaf 19.00
uur in de CSW-kantine. G. Brouwer &
Zn. B.V. stelt de bekers beschikbaar.
Donderdag 27 april 2017
08.00 uur - Luiden der Klokken, de
vlaggen worden uitgestoken. De klokken van de plaatselijke kerk luiden Koningsdag 2017 in. Van openbare gebouwen en particuliere woningen
wordt gevlagd en gewimpeld.
08.30 uur - Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen,voor kinderen t/m 12 jaar Zodra je de muziek
hoort van muziekkorps Triviant, kun
je met je versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op het plein voor het voormalige

gemeentehuis waar de officiële opening is. Voor alle fietsers is er na afloop
een leuke attentie, mogelijk gemaakt
door Nant Hartel, juwelier. Dus maak je
fiets heel mooi en zorg voor een bonte optocht!
Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman,
over de Veenman rechtsaf richting Wagenmaker, linksaf de Veenweg op,
rechtsaf de Vossestaart op, rechtsaf de
Kamgras op. Bij het Johannes Hospitium houden we even halt voor een mini aubade, dan gaan we rechtsaf de Pieter Joostenlaan op, brug over linksaf
Herenweg naar de Dorpsstraat richting
het voormalige gemeentehuis.
09.15 uur - Officiële opening Koningsdag
Bij het voormalige gemeentehuis zal de
officiële opening van de feestelijkheden in Wilnis worden verricht door een
afvaardiging van het college van B&W
van De Ronde Venen. Onder muzikale begeleiding van Viribus Unitis zullen
we gezamenlijk het Wilhelmus zingen.
10.00 - 12.00 uur Kindervrijmarkt in de
Dorpsstraat

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat (Dorpsstraat, Eendracht, Zuwe en Stationsweg). Ga maar vast je kamer of de zolder opruimen en neem al je oude spullen mee om te verkopen! Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van harte
welkom. Op deze markt mogen alleen
kinderen hun spullen verkopen.
Graag vanaf 08.00 je spullen uitstallen.
10.00 - 12.00 uur Seniorenochtend;
Oranje Borrel in de Schakel
Alle senioren worden uitgenodigd
voor een kopje koffie en een gezellige borrel in De Schakel. Hans Vesterink zorgt voor leuke muziek en bespeelt hierbij meerdere instrumenten.
Na afloop ontvangt u een leuke attentie. Men hoeft zich hier niet voor op te
geven. De drankjes worden verzorgd
door Paul Reurings Beheer BV

steken en Kruiwagenrace en ook een
paar leuke grote attracties: Aqua Bubble Walk en een beweegbaar Vikingschip. Er is dus weer genoeg te doen
voor alle leeftijden. Natuurlijk is er
ook limonade en iets lekkers mede mogelijk gemaakt door ‘De Buurvrouw’.
14.00 - 19.00 uur De Buurvrouw’ in het
Speelwoud
Voor alle vaders en moeders is tijdens
de Kinderspelen gezellige muziek, een
lekker hapje en drankje. Alle 18+ krijgen een polsbandje, neem je ID mee!!
De Dorpsstraat is tussen 06.00 en
19.00 uur afgesloten voor doorgaand
verkeer.

Kinderspelen in het Speelwoud:
14.00 - 18.00 uur Wilnisse Kinderspelen
in het Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar kinderfeest los in het Speelwoud. Natuurlijk zijn er gezellige Oudhollandse spelletjes o.a. Spijkerslaan, Dr.Bibber, Ring-

VRIJMARKT, KINDERATTRACTIES/-SPELEN EN MUZIEK IN VINKEVEEN
Donderdag 27 april zal Vinkeveen er
weer (oranje) gekleurd opstaan. Door
samenwerking van de Lions Vinkeveen
en Waverveen en het Oranje Comité
Vinkeveen, zal de Kerklaan, het Boeiplein en het Dorpshuis weer in het teken staan van een groots Oranjefeest
met de vrijmarkt, diverse kinderattracties en muziek. De activiteiten van Koningsdag zullen zich ook dit jaar hoofdzakelijk richten op de Kerklaan en in
en rondom het Dorpshuis (Boeiplein).
Het Boeiplein zal weer worden omgevormd worden tot een evenemententerrein met attracties, versnaperingen,
terras en muziekpodium.
Vrijmarkt
Vanaf 06.00 uur, die donderdagmorgen,
zal er weer een vrijmarkt worden gehouden op de Kerklaan, Tuinderslaantje en het Boeiplein. Deelnemer(tje)s
aan deze vrijmarkt wordt aangeraden
de aanwijzingen van de organisatie op
volgen, zodat iedereen een mooie en
bovenal veilige plek krijgt toegewezen.
Boeipleinen en haar activiteiten
Op het Boeiplein zullen allerhande activiteiten plaatsvinden. Zo zal de voetbalvereniging Hertha weer aanwe-

zig zijn met doelschieten en de bekende enveloppen. Voor de kinderen
zal er een Bungee-Jump worden opgebouwd en zullen er 2 springkussen,
één voor de allerkleinsten (tot 4 jaar)
en één normaal worden opgeblazen.
Ook zal er een grote opblaasbare zeskampbaan van 17 meter ter beschikking staan. Wat vorig jaar niet door kon
gaan vanwege het weer maar dit jaar
zeker gepland staat, is het pony-rijden.
4 Pony’s zullen beschikbaar zijn om
rondjes te rijden, houd wel rekening
met wachttijden vanwege de noodzakelijke rustmomenten van deze kleine paardjes. Voor de kleine bezoekertjes heeft de organisatie een 4–tal kinderkarts gereed staan. Voor deze electrisch aangedreven karts zal een heus
parcours worden uitgezet.
65+ brunch met oude Vinkeveen
films
Het succes van de 65+brunch wordt
gecontinueerd. In de grote zaal van
het Dorpshuis worden 65 plussers uitgenodigd om hier (gratis) aan deel te
nemen. Zorg dat u tijdig een aanmeldformulier inlevert bij de Albert Heijn
in Vinkeveen. Tijdens deze brunch
en de gehele dag zullen oude Vinke-

veense filmpjes worden getoond op
een groot LED scherm. Om 12 uur zal
Brassband Concordia, aansluitend op
de 65+brunch een aubade in de grote zaal geven. Vanwege het overweldigend succes zal ook Dansschool Sietske haar medewerking weer verlenen.
Met de kinderen van haar dansschool
zullen diverse pasjes en uitvoeringen aan het grote publiek worden getoond. Natuurlijk mag ook het Shantykoor De Turfschippers niet ontbreken,
ook zij zullen weer hun opwachting
maken met hun bekende meezing- en
zeemansliederen. Koningsdag wordt
afgesloten met een optreden van liveband Shoreline.
Programma
06.00 uur Vrijmarkt op de Kerklaan,
Tuinderslaantje, Roerdompbrug en
Boeiplein

11.00 uur DJ’s (podiumwagen Boeiplein)
11.00 uur Aanvang AH 65+brunch met
oude Vinkeveense filmpjes (grote zaal
Dorpshuis)
12.00 uur Optreden Brassband
Concordia(grote zaal Dorpshuis)
13.00 uur Dansschool Sietkse (podiumwagen Boeiplein)
14.00 uur Optreden Shantykoor De
Turfschippers (podiumwagen Boeiplein), DJ Cor (Cooldown)
Live artiesten: Timeless & Quincy Smolders
Gratis mega hindernisbaan voor de
kinderen op het parkeerterrein achter
Club Roekz en Jackz

09.00 uur Muzikale omlijsting door discotheek Flash (Kerklaan en Boeiplein)

16.00 uur Optreden orkest Shoreline
(podiumwagen Boeiplein)

10.00 uur Diverse kinderattracties op
Boeiplein (achter het Dorpshuis) met
activiteiten van Hertha, pony-rijden,
bungee-jump, kinderkarts, 17 meter
stormbaan en kussens.

20.00 uur Einde muzikale feestelijkheden op Boeiplein en Dorpshuis
Nb. Bij slecht weer worden veel activiteiten naar binnen (Dorpshuis) verplaatst.
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Finale ronde start bij
Bridgeclub De Legmeer

Argon speelt zich veilig in
matige wedstrijd
Mijdrecht - In een bijzonder matige wedstrijd heeft Argon met 1-0
gewonnen van concurrent Smitshoek, het doelpunt viel in de eerste helft. Hoewel Smitshoek beter en
feller speelde kon het dat verschil
toch niet in doelpunten uitdrukken.
Wel veel hoekschoppen maar die leverde allemaal niets op. Het laatste
kwartier was wel spannend want zowel Smitshoek alsook Argon kregen
een paar mogelijkheden. Echter beide doelmannen hielden in de slotfase hun doel schoon. Smitshoek
claimde in de laatste speelminuut
nog een strafschop maar scheidsrechter Boringa uit Leeuwarden
floot wel maar voor het eindsignaal.
Door deze uitslag speelt Argon ook
volgend seizoen weer hoofdklasse. Argon speelt nog drie wedstrijden, zaterdag a.s. uit tegen het reeds
gedegradeerde FC Breukelen, daarna komt kampioenskandidaat Ter
Leede naar Mijdrecht en de laatste
wedstrijd reist Argon af naar Amsterdam en ontmoet het Swift.
Matig
Argon speelde vandaag erg matig en liet zich menigmaal aftroeven door een iets beter voetballend
Smitshoek dat nog probeert de nacompetitie te ontlopen. Toch kreeg
Smitshoek maar weinig doelkansen
en Argon deelde speldenprikjes uit.
Na tien minuten een eerste mogelijkheid, een hoekschop van Wouter Winters werd door Cyrano Morrison ingekopt maar keeper Van de
Wijngaart haalde de bal uit de hoek.
Even later schoot een schot van
Morrison rakelings voorlangs beide doelpalen. Daarna kreeg Smits-

hoek mogelijkheden via hoekschoppen maar verdedigend stond het bij
Argon goed. Dan viel na een klein
half uur dan toch het doelpunt. Na
een verre ingooi van Wouter Winters
bracht Jesse Stange de bal weer in
het doelgebied, Lorenzo Zorn schoot
slap in maar Joey van Ede zag toch
nog kans om de bal over de doellijn
te schieten. 1-0. Even daarna moest
Wouter Winters geblesseerd afhaken, Arnoud Schonis verving hem. In
de slotfase voor rust nog twee hoekschoppen voor Argon maar Krimp
kopte over en de volgende, twee minuten later, leverde niets op.
Wel spannend
De slotfase van de tweede helft was
spannend, overtredingen op de aanvallers van Argon leverde veel vrije
trappen op. Maar het resultaat was
teleurstellend, evenals de hoekschoppen, de ze dode spelmomenten leverden niets op. Jesse Stange schoot naast na verre ingooi, Floris Mulder zag keeper Van de Wijngaart ingrijpen en een kopbal van
Jesse van Nieuwkerk werd door de
Smitshoek keeper uit de hoek getikt. Ook Smitshoek mocht af en toe
schoten afvuren maar Joren van der
Linden en ook Nick van Katwijk mikten te hoog. In de slotfase moest Romero Antonioli tweemaal flink optreden bij inzetten van Alex Rekondie en de scherpe snelle counters.
In de laatste minuut claimde Smitshoek nog een strafschop maar dat
protest werd niet gehonoreerd. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij FC
Breukelen.
Foto: sportinbeeld.com

SV Hertha 1 legt het af
tegen Sportief 1
Vinkeveen - Op een winderige zaterdagmiddag trad SV Hertha 1 aan
tegen Sportief 1. Het was voor sommige spelers een bijzondere wedstrijd, want in de Woerdense Verlaat wonen heel wat bekenden. Het
was dan ook een drukke middag vol
sportiviteit en gezelligheid. Voor deze speciale gelegenheid kwam DJ
de Jas vanaf 15.00 uur draaien in de
overvolle Hertha kantine. SV Hertha
begon zeer sterk aan deze wedstrijd.
In de eerste minuten was er al de
nodige dreiging met twee opeenvolgende corners, waarvan de tweede
uitmondde in een hard schot vanaf de 16-meterlijn. Deze vloog echter over de goal heen. Maar reeds in
de 5e minuut was het wel raak voor
Hertha: vanuit de verdediging werd
de bal hard naar voren geschoten. Deze viel over de verdediging
van Sportief waarna Hertha’s linksbuiten Stefan de bal vol op zijn slof
nam. Vanaf zo’n 20 meter vloog de
bal hard in de verre hoek, Sportief’s
keeper was volledig kansloos; 1-0.
Op en neer
Vervolgens ging het spel geruime
tijd op en neer. Hertha kwam eerst
nog goed weg nadat keeper Kelvin flink miszat, de bal kon nog net
op de doellijn worden weggekopt.
Vervolgens herpakte de jonge keeper zich goed en verrichte een paar
zeer goede reddingen. Maar in de
37e minuut werd er plotseling toch
gescoord door Sportief. Bij een corner kon er vrij makkelijk worden ingekopt; 1-1. Sportief kreeg nog wel
een kans, maar dat schot verdween
huizenhoog over op het achterliggende veld. De teams gingen met
een gelijkspel de kleedkamer in.

Sportief had blijkbaar de juiste suikerklontjes voor in de thee, want zij
kwamen een stuk sterker tevoorschijn na de pauze. Reeds in de
50ste minuut was het raak. Er kon
te gemakkelijk vanaf randje 16 ingeschoten worden en de bal landde
keurig in de hoek; 1-2. Vervolgens
probeerde SV Hertha wat terug te
doen, een knap schot kon nog net
worden gepareerd door de keeper.
Daarna was de koek op voor Hertha en bleek het team niet voor de
eerste keer dit seizoen geen schim
meer van de 1e helft. In de 60e minuut viel dan ook de verdiende 1-3
en het publiek kon aanvoelen dat de
wedstrijd gespeeld was. Direct daarna werd er nog van grote afstand
net over geschoten door Sportief. Bij
die actie struikelde Hertha’s keeper
en raakte daarbij geblesseerd. De
jonge keeper Wouter mocht vervolgens debuteren in het eerste van SV
Hertha. Ondanks een prima invalbeurt met verschillende belangrijke
reddingen moest hij toch een keer
de bal uit het net vissen. Door knullig balverlies van Hertha scoorde
Sportief nog een keer en zette daarmee de teleurstellende eindstand op
de scorebord: 1-4. In de laatste minuut, nadat twee wissels bij Hertha
was er nog een mooie kans van de
ervaren buitenspeler Jorg. De keeper van Sportief liet zich echter niet
verrassen en wist het schot nog net
uit de hoek te tikken. Ondanks de
nederlaag ontstond er toch nog een
mooi feestje in de prachtige kantine
van Hertha en ging DJ de Jas nog
even goed los. Dit toonde maar weer
eens aan hoe goed de sfeer is geworden bij Hertha sinds de vernieuwing van de accommodatie.

Regio - De laatste loodjes van dit
seizoen begonnen voor Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst voortvarend
door met 57,99% een eerste plek af
te dwingen in de A- lijn. Ook An &
Jan van Schaick lieten geen misverstand ontstaan over hun bedoelingen
en werden tweede met 55,90%. De
“masters “ van dit bridge universum,
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister,
moesten deze maal een toontje lager
zingen als derde met 54,17%, maar
dat maakt de strijd alleen maar aantrekkelijker toch? Renske Visser &
Lijnie Timmer toonden als vierde met
53,17% aan dat er na Francis en Janny nog een top dames paar in deze
lijn mogelijk is. Laatst genoemden
werden nu vijfde met 53,13%, maar
kunnen inmiddels als BBU-ers zonder achternaam vermelding! In de
B- lijn hadden Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders een
ijzersterke start door met 59,82% het
voortouw te nemen. Irene Hassink &
Henriëtte Omtzigt presteerden ook
uitstekend met 57,44% als tweede.
De derde plaats was weggelegd voor
Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen met 56,25%, maar die zijn
al wat meer door de bridge wol ge-

verfd. Cora de Vor & Bep de Jong gaven met hun 55,06% als vierde ook
een duidelijk signaal af. Tonny & Otto Steegstra en Marianne & Huub
Kamp deelden de laatste positie in
de top vijf met voor allen 52,08%. In
de C- lijn weer eens een spetterend
optreden van de oudste bridgester
van de club. Hoed af voor To van der
Meer, die met steun van Elly Belderink als beste van allen deze avond op
64,93% uitkwam. Elisabeth van den
Berg, deze keer met hulp van Anneke de Weerdt, poetste het zelfvertrouwen weer een beetje op door met
56,60% keurige tweede te worden.
Dat zelfde geldt voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers die met
55,21% derde werden. Lenie Pfeiffer
& Tina Wagenaar bleven een verrassende Wim Harding plus partner met
52,78 om 52,43% als vierde en vijfde net voor. Met nog een paar avonden te gaan kunt u nog aanhaken bij
de bridgetrein van De Legmeer. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567450. Er wordt gespeeld op
de woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Dans & Partycentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn.

CSW wint met moeite van
Loosdrecht
Wilnis - Het einde van de competitie nadert. En CSW wil heel graag
de nacompetitie bereiken, waarmee ze nog kans maken op promotie naar de eerste klasse. In de derde en laatste periode is CSW trotse
koploper. De 3-2 overwinning thuis
tegen Loosdrecht kwam echter uit
de tenen. En met een klein beetje
hulp van de scheidsrechter. Zonder geluk vaart niemand wel. Afgelopen week bereikte Real Madrid ten koste van Bayern München de halve finale van de Champions League. Met veel hulp van de
(5!) arbiters op en rond het veld. Op
dat niveau - met die belangen - zal
een videoscheidsrechter een welkome aanvulling zijn. Hoe anders is
dat op amateurniveau. Daar wordt
de scheidsrechter geassisteerd
door twee clubgrensrechters. Soms
neemt de scheidsrechter het vlagsignaal over. Maar lang niet altijd.
Toen Mike Cornelissen in de diepte werd aangespeeld door Kevin
Blom leek het veel op buitenspel.
De vlag ging ook omhoog. Maar
de verder prima leidende scheidsrechter Vriesenga besloot er niet
op in te gaan en gaf na de lichte
overtreding op Mike Cornelissen
ook nog een strafschop. Achteraf
bleek de door Kevin Blom feilloos
benutte strafschop net dat doelpunt verschil te zijn waardoor CSW
de winst over de streep trok. Geluk? Hulp? Terecht? Tja, dit blijft inherent aan het spel kleven. En zonder videoscheidsrechter zeer zeker
in het amateurvoetbal.
Blessures
CSW miste Guus Verhoef en Berry Kramer wegens blessures in de
basisformatie. Tevens ontbrak Oscar Leune vanwege een schorsing.
Mike Cornelissen stond in de spits
en Vincent van Hellemondt verrassenderwijs op rechtsbuiten. Het
begin van de wedstrijd was niet
enerverend. Menno van der Leeden draaide wel een keer goed weg
van zijn tegenstander waarna zijn
schuiver vanaf de rand strafschopgebied net naast het doel ging. In
de 17e minuut kreeg CSW de deksel op de neus. Door een miscommunicatie tussen verdediger Maikel Pauw en doelman Jordy Wens
kon de uitstekend spelende Maikel van de Water zijn voet ertussen
krijgen en de bal achter de verbouwereerde keeper Wens in het
doel tikken, 0-1. In de daaropvolgende 20 minuten bleven de kansen beperkt tot twee acties van
Dave Cornelissen, waarvan de eerste wel weergaloos was. Hij lobde
de bal over zijn directe verdediger
heen en schoot in één keer op doel
recht in de handen van keeper Jelmer Baas. Een paar minuten later
schoot hij van dichtbij in het zijnet.

Het enige wat Loosdrecht daartegenover stelde was een afstandsschot van Jesper Pullens die over
het doel zeilde. De 1-1 ruststand
werd bereikt door de eerder aangegeven benutte penalty waar enig
fortuin aan vooraf ging. De tweede helft was vergeleken met de
eerste helft veel aantrekkelijker. In
de beginminuten drong CSW meteen aan en een paar corners en afstandsschoten volgden elkaar snel
op zonder het gewenste succes. Na
deze opleving hielden beide ploegen elkaar een kwartier lang in
evenwicht. Na een mooie combinatie tussen Dave Cornelissen en
Menno van der Leeden scoorde
laatstgenoemde, maar ditmaal floot
scheidsrechter Vriesenga wel af
vanwege buitenspel. Dit was voor
CSW echter wel weer een aanleiding om extra druk te zetten. Vooral de corners leverden kansrijke situaties op. Eerst schoot de opgekomen verdediger Jelle van den
Bosch van dichtbij tegen de lat.
Bij een volgende corner kopte Erik
Mulder de bal in de doelmond, die
via de paal op het voorhoofd van
Vincent van Hellemondt belandde,
die daar wel raad mee wist en de
2-1 aantekende. Loosdrecht vocht
terug, het spel werd ook iets grimmiger. Net voordat aanvoerder Patrick Bonhof gewisseld werd belandde zijn lobje net naast het doel.
Een paar minuten later was het wel
raak. Net als bij het eerste tegendoelpunt verzuimde de CSW verdedigers in te grijpen en slalomde Raymon Lagerburg zich langs 4
spelers om vervolgens de bal keurig in de benedenhoek te plaatsen,
2-2. Net nadat coach Servinus supersub Bram Bode had ingebracht
voor Sander Kunkeler kopte Vincent van Hellemondt zijn tweede doelpunt van deze middag in
na een goed genomen hoekschop
van Menno van der Leeden. Een
paar minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken was kopte
Erik Mulder van dichtbij nog over
het doel. Dat Elroy Baas en Vincent Wens nog in het veld kwamen
voor respectievelijk Menno van der
Leeden en Mike Cornelissen was
enerzijds om tijd te rekken en anderzijds om de geringe voorsprong
met succes te verdedigen. Een nipte overwinning, maar ook die zijn
gewoon drie punten waard op weg
naar deelname in de nacompetitie.
Opstelling CSW
Jordy Wens, Maikel Pauw, Jelle van
den Bosch, Nick van Asselen, Kevin
Blom, Erik Mulder, Sander Kunkeler (78. Bram Bode), Menno van
der Leeden (89. Elroy Baas), Vincent van Hellemondt, Dave Cornelissen, Mike Cornelissen (90. Vincent Wens).

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen op
vrijdag 28 april 2017 om fraaie prijzen in Cafè de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen, er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten
bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Cafè de Merel tel. 0297-263562, Arkenpark Mur
43, Vinkeveen email thcw@xs4all.

nl. Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijs-klaverjas competitie;
Voor 2017, 28 april, 12 en 26 mei, 9
en 23 juni en 7 juli. Alle datums onder voorbehoud. De totale uitslag
van afgelopen vrijdag was als volgt;

1 Sonja v.d. Waa met 7550 punten
2 J. Bunschoten met 7249 punten
3 Bianca Pappot met 7140 punten
4 Herman v.d. Waa met 7031 punten
5 Frans Bierstekers met 7023 punten

En de poedel prijs was deze avond
voor An Pothuizen met 5139 punten.

Atalante dames 3: ik huf,
jij huft, wij hebben gehuft
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
speelde het derde damesteam van
V.V. Atalante haar een-na-laatste
wedstrijd van het seizoen. Een belangrijke wedstrijd, want bij het winnen van drie sets was het team, gesponsord door GT.Bunck, kampioen
van de tweede klasse. In het altijd
bruisende Nieuw-Vennep deed dames 3, onder aanmoediging van een
kleine 100 supporters, wat ze moest
doen. In een nimmer enerverende
wedstrijd werd met 0-4 gewonnen.
Coach Hettie Schockman had de
beschikking over de complete selectie, al was Fenny Bijlsma vanwege een blessure niet lang inzetbaar. Ook moest er rekening gehouden worden met de al behoorlijk zwangere Judith Jongerius. Met
een veel te hoog net (anders hing
de hangmat in het midden te laag)
en een te harde bal kwam Atalante
niet goed uit de startblokken. Misschien waren het de omstandigheden: een volle tribune, voor de
meeste speelsters een kans op hun
eerste kampioenschap, de zeer appetijtelijke mannen op het veld ernaast, of gewoon niet voldoende
geconcentreerd. Wat het ook was,
het was niet goed, maar gelukkig
was het al degradeerde VHZ nog
net iets slechter. Atalante herstelde
het maken van eigen fouten en wist
toen met een goede service van Irma Schouten en Judith (ja, dat mag
zeker in de krant) uit te lopen naar
een riante voorsprong. Deze werd
niet meer uit handen gegeven en
met 14-25 ging de eerste set naar
Atalante.
Tweede set
De tweede set nam Nancy Lijten de
plek over van Irma en Brenda Kuijlenburg kwam binnen de lijnen voor
Judith. De start van de set was vele malen beter. Er werd aan het net
gescoord en de ploeg pakte direct
een voorsprong. Wel met een beetje hulp van de scheidsrechter die,
net als Atalante overigens, moeite had met de groene belijning. De
pass lag in deze set goed en Sandra de Boer kon al haar aanvalster
goed bedienen. Op een dipje in het
midden van de set na ging ook deze
set makkelijk naar Atalante. (14-25)

Derde set
De derde set namen Irma en Nancy
de spelverdeling voor hun rekening
en nam Judith de plek over van Agnes. Brenda, die net terug was van
een trainingskamp op Cuba, speelde als een dijk op midden en scoorde
er lustig op los. Aletta toonde wederom haar waarde in het achterveld en
dook overal met succes naar toe. In
deze set was er sprake van een Babylonische spraakverwarring toen Nancy Brenda aanspoorde de bal te huffen. Een aantal speelsters verkeerde in totale shock in de veronderstelling dat er hufter werd geroepen. Gelukkig had Atalante deze wedstrijd
de tijd om een en ander op te helderen en toen werd huffen het nieuwe
doel van de meiden. En er werd wat
op los gehuft. Nancy kon Irma blindelings vinden en die hufte er eens lekker op los; ook een scherpe pass van
Judith werd er keihard in gehuft. Al
huffent bereikte Atalante het eind van
deze set. Met wederom 14-25 kon het
kampioenschap gevierd worden.
Vierde set
De vierde set was voor de show en
Atalante stelde zichzelf een nieuw
doel. De magische grens van 100
punten halen. Hiertoe moest er twee
keer met 4-0 gewonnen worden. Atalante begon deze set zeer sterk en
liep uit naar een 2-10 voorsprong.
Denise wist deze set veel ballen te
scoren op de rechtdoor, wat na veel
trainen zijn vruchten duidelijk afwerpt. Agnes en Brenda waren lekker alert bij het net en maakten alle
scherpe ballen van de tegenstander
genadeloos af. Het team draaide lekker en wist een totaal niet spannende
wedstrijd met 10-25 af te sluiten en
toen kon het feest beginnen. Er waren confetti kanonnen, bloemen, fotografen, hordes fans, shirts, sleutelhangers en natuurlijk de felbegeerde plaquette namens de bond. Na
wat biertjes, taart en bittergarnituur
gingen de dames zeer vrolijk huiswaarts. Aanstaande maandag moet
de laatste horde genomen worden.
Dan staat de inhaalwedstrijd tegen
Amsterdam nog op het programma.
Atalante gaat er alles aan doen om
de volle winst te pakken en zo de 100
punten te bereiken.

CSW JO11-3 kampioen!!
Wilnis - Zaterdag 22 april '17 was
het zover, na een heel seizoen zonder puntverlies moest er vandaag
minimaal 1 punt gehaald worden om
het kampioenschap veilig te stellen. De spanning was op de gezichten van de jongens af te lezen en zo
gingen we op volle sterkte naar Altius in Hilversum. De wedstrijd startte moeizaam, op een hobbelig grasveld en met een lichte stuiterbal
kwam CSW niet lekker in hun spel.
In de eerste helft kregen we goede kansen, maar er werd voor open
doel op nog geen meter van de
doellijn hoog over geschoten. Het
scoren lukte niet, iets wat het hele
seizoen als vanzelf ging, lukte vandaag niet en de spanning liep op.
Helemaal toen Altius in de 2e helft
1-0 voor kwam.... het zal toch niet
gebeuren....? Gelukkig zette Luuk
de achterstand snel weer recht en
maakte 1-1. Kort daarna kwam CSW
op 1-2 voor, doordat een kopbal van

Luuk van richting werd verandert en
ook in het doel belanden. Daarna
was Altius af en toe best gevaarlijk,
maar achterin hielden Cain, Rens en
keeper Mylan goed stand. Nu dacht
CSW door te drukken en we bleven
voorin goed combineren met Romario, Luuk, Luca, Jurian, Youssef en
Jesper, maar het lukte nog niet om
definitief de beslissing te forceren.
Sterker, Altius maakte gelijk en het
werd weer spannend. Uiteindelijk
maakte Jurian, na mooi combinatievoetbal, de 2-3 en was het publiek
dat in grote getale mee was gekomen vol vertrouwen dat de winst
en het kampioenschap binnen was.
Pappa's, mamma's, opa's, oma's en
zusje stonden juichend langs de lijn.
Maar de thriller was nog niet afgelopen, kort voor tijd maakte Altius 3-3.
Na het eindsignaal van de scheidsrechter kwam de ontlading bij de talenten van CSW JO11-3. Het kampioenschap was binnen.
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Een voorsprong hebben in de rust,
was in geen enkele pot vanzelfsprekend, maar dit was toch geen sombere bui?

Hockey JB2 Kampioen
Mijdrecht - Vorige week was het
spectaculair op veld 1 van hockey vereniging in Mijdrecht. De JB2
(jongens 14 tot 16 jaar), de nummer 1 in de poule, speelden tegen
de sterke nummer 2: Waterland. De

wedstrijd kwam op gang en snel
was duidelijk dat beide partijen er
vol voor gingen. De eerste 2 kansen liet HVM onbenut, maar bij de
3e doelpoging kwam HVM op voorsprong. Fantastisch 1-0. Kat in bak-

kie? Waterland liet zich niet onbetuigd. Vlot werd het 1-1. En voor de
rust, hoe kon het, kwamen de Waterlanders op 1-2 voorsprong. Met
de jongens in bezorgde toestand,
had de coach een hoop te fixen.

Volle bak
De jongens, gingen opnieuw volle bak in de 2e helft. Met meer
overtuiging en een aantal prachtige passeer acties, recht in elkaars
stick speelacties en wie rent om het
hardst acties later, maakte HVM de
gelijkmaker. Een triomf steeg op bij
de jongens en het trotse publiek
van HVM. Winnen als een nummer
1 betaamd, zou het kunnen? Waterland benutte een strafcorner niet,
maar Mijdrecht kwam op winst 3-2,
gevolgd door een 4-2. De comfortabele 2 punten voorsprong was niet
van lange duur: 4-3. Het score bord
tikte de 5-3 aan, maar deze 5e bal in
het doel van Waterland was discutabel en werd door de scheidsrechters afgekeurd. Een chapeau overigens voor hun verdienstelijke prestatie! De laatste seconden werden
afgeteld door de koortsachtige ouders van HVM. Met 4-3 eindstand
had Mijdrecht gewonnen. De jongens kwamen als kampioenen het
veld af en hebben nog 2 wedstrijden te gaan. In het eigen clubhuis
werd met wat lekkers en een drankje getoost op het kampioenschap.
Nu nog op weg naar ongeslagen
kampioen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 18 april.
De laatste zitting van de laatste
competitieronde van het Hartenvrouw bridgeseizoen 2016-2017.
Dat betekent dus tevens promotie en degradatie. Van extra spanning was niets te merken. Iedereen
doet zijn best en voor de rest is gezelligheid troef. Vanwege haar verjaardag trakteerde een van de dames op overheerlijke bonbons. Zo
gaat dat bij Hartenvrouw. De hoogste score werd deze zitting behaald
in de B-lijn door Eugenie Rasquin &
Riet Willemse: 65,63%. Op nummer
twee Tini Geling & Arna Kroon met
64,58% en op drie Bibeth Koch & Tina wagenaar met 63,02%. In de Alijn gingen Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw er met de winst
vandoor: 63,39%. Tweede werden
Kitty van Beem & Janny Streng met
62,50% en de derde plaats was voor
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 55,36%.

Winnaars
De winnaars van deze competitieronde zijn Kitty van Beem & Janny
Streng. Voorwaar een mooie prestatie! Met op de tweede plaats Marja
van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders en op drie Geke Ludwig
& Margo Zuidema. De vier B-paren
die zich hebben gekwalificeerd voor
promotie zijn: Tini Geling & Paula Kniep, Ploon Roelofsma & Marja Slinger, Annet Roosendaal & Rini Tromp en tenslotte Tiny Rijpkema
& Rineke van Pesch. Gefeliciteerd
dames! De vier A-paren die voor
hen plaats gaan maken zijn Sonja
& Ank, Ina & Jetty, Thecla & Rees
en Ria & Ineke. Zij kunnen zich na
de zomer revancheren. Volgende
week de wel heel bijzondere slotdrive van het seizoen: Hartenvrouw
bestaat namelijk 35 jaar en natuurlijk mag dit lustrumfeest niet ongemerkt voorbij gaan. We houden u op
de hoogte.

Mijdrecht krijgt kans om
te kanoën
Mijdrecht - Kanovereniging "De
Ronde Venen" is present op Koningsdag in Mijdrecht. De bezoekers krijgen de mogelijkheid om
proef te varen in een kajak of kano.
Op donderdag 27 april van 12.00
uur tot 17.00 uur heeft de kanovereniging tijdens spelmiddag een
plek in bij het terrein van de Windmolen. De club merkt dat nog niet
iedereen op de hoogte is van het
bestaan van een kanovereniging in
de gemeente De Ronde Venen en
wil hier iets aan doen. Dit geldt ook
voor Mijdrecht. Diverse leden komen hier vandaan, maar toch kan
de sport een extra stimulans gebruiken. Mijdrecht ligt niet ver van
de Vinkeveense Plassen en de kanovereniging is via de N201 prima
te bereiken.
Het gevoel in een kajak:
Het accent op Koningsdag is vooral om mensen te laten ondervinden
hoe het voelt om in een kajak te varen. Velen vinden het best eng om
in zo’n instabiel vaartuig te zitten.
Maar vrijwel iedereen kan het leren. Als je wat meer vertrouwd bent
met je kajak zijn er vele mogelijkheden. Het actief buiten sporten is
goed voor je en werkt erg ontspannend. De beleving vanaf het water
is geheel anders en de omgeving/
natuur is mooi. Jij kan op plaatsen
komen die voor anderen niet zijn te
bereiken. Dit geeft een prettig gevoel van vrijheid. Nederland wordt
een stuk leuker vanaf het water.
Proefvaren in de singel:
Alle bezoekers op Koningsdag

kunnen een stukje proefvaren.
Hiervoor zijn aantal stabiele kano’s aanwezig. Verschillende boottypes zijn er te zien. Er wordt allerlei informatie gegeven over het kanovaren en de kanovereniging De
Ronde Venen in het bijzonder. Diverse fotomappen geven een indruk wat er allemaal te beleven valt
binnen de vereniging. Diverse leden houden een oogje in het zeil
bij het proefvaren en leggen uit hoe
er het beste gevaren kan worden.
Dit begint al met het instappen om
te voorkomen dat een proefvaarder
direct al in het water beland.
Voor jong en oud:
Voor alle leeftijden heeft de kanovereniging De Ronde Venen materiaal ter beschikking op Koningsdag. Dit geldt ook voor op de clubavond of de training van de jeugd
op de zaterdag. Door het ter beschikking stellen van materiaal is
de drempel laag om als de “proefvaart” bevalt het seizoen te vervolgen bij de club. Het recreatieve
karakter en de gezelligheid staat
daarbij voorop. Op de woensdagavond kan een beginner gebruik
maken van een “Buddy” die hem
of haar een aantal weken begeleidt
met de eerste kanotochten. Door
de begeleiding gaat het kanovaren
steeds makkelijker en beter. Het
plezier neemt hierdoor toe en het
voorkomt tegenvallers. Tijdens het
varen worden diverse technieken
aangeleerd. De jeugd vaart apart
met een "enthousiaste" groep op
de zaterdagochtend. Deze groep
kan ook versterking gebruiken.

Argon JO11-3 kampioen!!
Mijdrecht - Na het behalen van
het winterkampioenschap 2016,
heeft het Argon JO11-3 team zich
na promotie weer van zich laten
spreken. Deze week kwam AMVJ
JO11-2 op bezoek. AMVJ dat een
sterke eenheid kent, met vooral
een goede mentaliteit, zouden Argon nog van een ongeslagen reeks
kunnen afhouden. Dat Argon vooral hun eigen spel zouden spelen
was van groot belang, waarbij de
omschakeling ons sterkste wapen
is. Vanaf de aftrap lieten zij zien dat
er voor AMVJ niets te halen viel.
Vele aanvallen en mooie doelkansen tot gevolg. Het was de AMVJ goalie die zijn doel schoon wist
te houden tot de 10e minuut. Onze kleine grote man Nigel bracht
ons de 1-0 waarbij ons uitzinnig
positief publiek de nodige decibellen over ons prachtige park lieten horen. Met sterk en verzorgd
voetbal van achteruit, waarbij Mike
met goed overzicht de flanken bediende en centraal achterin de opbouw verzorgde, konden wij de
wedstrijd controleren. Dat AMVJ kon voetballen was ook duidelijk. Een prachtige aanval werd
feilloos ingeschoten en bracht de
ruststand, 1-1.

Collectief
In de 2e helft liet een sterk Argon
collectief de één na de andere vloeiende aanval op het veld zien. Machtig mooi was het hoe Sven de 2-1
binnen knalde. Direct gevolgd door
een lawine van Argon aanvallen. De
druk werd AMVJ te groot. Vanuit
een mooie combinatie, Jayno - Mats
- Andy, werd Ricardo aangespeeld,
die op zijn beurt het net liet bollen,
3-1. Ook de 4-1 was er één om in te
lijsten. Jelle (topwedstrijd) speelde
Mike aan die prachtig op zijn beurt
Fynn aanspeelde, gevolgd door een
onnavolgbare actie van Nigel. Zijn
inzet was de beloning voor zijn sterke optreden. Met nog 5 minuten te
spelen gaven de boys nog 1 keer alles. Schitterend om te zien hoe dit
nog jonge team gegroeid is. Het
positiespel, de omschakeling, de
wil en inzet , het met elkaar te willen doen, is groots. Het was Jayden
die Nigel aanspeelde en vervolgens
Sven de bal in zijn loop meegaf. Hij
bedacht zich geen moment en passeerde subtiel de uitstekende goalie, 5-1. Dit was dan ook tevens de
eindstand. Het 2e kampioenschap
is een feit. De champagneflessen
knalden open en de vreugde is dan
ook zeer terecht.

Ad Wolf driebandenkoning Voetbalclub CSW kiest voor
toernooi D.I.O./De Merel duurzaamheid én besparingen
Vinkeveen - Afgelopen weekend
werd in Cafè de Merel te Vinkeveen
de strijd aangegaan wie er als winnaar van het Regionaal driebanden
toernooi (64 deelnemers!) van biljartclub D.I.O. van de tafel met het
groene laken met de meeste punten en de hoofdprijs, een tv of een
prijs naar keuze, naar huis zal gaan.
Na de zaterdag stond 1 man aan de
leiding nl, Ad Wolf met 8 punten uit
4 wedstrijden en als tweede Mees
Brouwer met 6 punten ook Carlos
van Oosterom met 6 punten en Jan
Eijsker, Robert Daalhuizen en Frank
van Schaik met 4 punten uit 4 wedstrijden. Met 0 punten uit 4 wedstrijden tot nu toe Martien Heijman
en Edwin v.d.Schaft. Dus nog van
alles mogelijk op de zondag. Na de
laatste wedstrijd was de stand als
volgt. De laatste plaats was voor
Martien Heijman met 0 punten alles mislukte deze dagen bij Martien 7de werd Edwin v.d.Schaft met
4 punten, 6e en niet goed gespeeld
de winnaar van verleden jaar Frank
v.Schaik, 5de met 7 punten Jan
Eijsker die dus niet in de gewenste vorm was om de titel te pakken.
Vierde
Vierde met 8 punten werd Robert
Daalhuizen die een uitstekende
tweede dag kende, als prima derde
Mees Brouwer met 10 punten die
de laatste wedstrijd moest winnen
van Ad Wolf om de titel te pakken
maar die verloor van Ad als tweede
Carlos v. Oostrom met ook 10 punten die zijn inhaal race te laat inzette om Ad Wolf van de eerste plaats
af te houden maar een beter moyenne had als Mees Brouwer en dus
tweede werd, Ad Wolf die dus met

11 punten de beste was door een
partij te verliezen en een gelijk te
spelen en de titel 2017 te winnen.
Al met al was Ad dus de allerbeste van het toernooi van Biljartclub
D.I.O. van het jaar 2017, een enkele partij verloren en over het hele
toernooi een moyenne gespeeld te
hebben van 0,5135. De kortste partij in het toernooi nl, 9 caramboles
in 10 beurten was van Ad Wolf, de
hoogste serie was van Frank van
Schaik nl. 4 caramboles. De prijzen waren dit jaar weer grandioos,
dankzij de sponsoring van Restaurant De Haven, Herenweg 276,
3645 DX Vinkeveen. Na een woord
van dank aan iedereen die een
steentje aan dit toernooi heeft bijgedragen werden de prijzen uitgereikt door Dorus van der Meer van
Cafè de Merel. Zonder sponsors is
het toch lastig een dergelijk groot
toernooi te organiseren, onze hartelijke dank daarvoor, D.I.O. en Cafe de Merel kunnen terug kijken op
een prima georganiseerd toernooi.
Herman Turkenburg, Bert Dijkshoorn en Gijs v.d.Neut van D.I.O.
waren de grote organisatoren achter dit gebeuren, dit is aan hen wel
toevertrouwd en een goede motivatie om in 2018 opnieuw het toernooi te organiseren. Belangstelling
voor biljarten zowel dames en heren op de dinsdag (B.J.C. de Merel)
of donderdag avond (B.J.C. D.I.O.)?
neem contact op met Cafe de Merel Arkenpark MUR nr 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562 of email
thcw@xs4all.nl wij kunnen nog enkele spelers en/of speelsters gebruiken voor zowel de interne competitie als de ronde venen competitie.

Atalante MC1 gehuldigd
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag is
MC1 van Atalante gehuldigd voor
hun topprestatie van dit seizoen in
bijzijn van overige leden. De me-

dailles, Beker en bloemen hebben
zij met twee kampioenschappen in
een seizoen dubbel en dwars verdiend!

Wilnis
Voetbalvereniging
CSW uit Wilnis heeft samen met
de Natuur en Milieufederatie
Utrecht onderzocht hoe zij zuiniger kan omgaan met energie.
Voor deze ondersteuning van
sportverenigingen heeft de gemeente De Ronde Venen geld
beschikbaar gesteld. Dat heeft
bij CSW uit Wilnis al snel tot goede resultaten geleid. Zo is door
de CSW vrijwilligers Peter Tierie
en Gijs Pauw zelf alle binnenverlichting (TL en gloeilampen) vervangen (met dank aan de Karwei
uit Mijdrecht met goed advies en
een flinke korting) door energiezuinige LED verlichting, en zijn de
CV ketels sinds kort op afstand
aan te sturen. Zo kan de verwarming op ieder moment worden aan- en uitgezet, afhanke-

lijk van het gebruik van de kantine en de kleedlokalen. “Verduurzaming en besparing gaan hand
in hand” zegt voorzitter van CSW
Marcel van der Schaaf. ”Door de
besparingen op de energierekening krijgen we weer meer budget beschikbaar om nieuw voetbalmateriaal aan te schaffen.
Zo profiteren de leden van CSW
twee keer”. De mogelijkheden tot
vervanging van de veldverlichting
van CSW door LED wordt momenteel onderzocht samen met
de gemeente. “CSW is vol vertrouwen dat we er met de Gemeente uit komen. Dat zou een
nog grotere stap zijn voor CSW
én de Gemeente om een bijdrage te leveren aan een duurzame
sportbeleving” aldus voorzitter
Van der Schaaf.

Nieuwe trainer selectie
Atlantis korfbal
Mijdrecht - Arjan Baerveldt wordt
met ingang van het komende seizoen de nieuwe trainer/coach van
de Atlantis selectie. Arjan heeft zijn
achtergrond bij de hoofd-/overgangsklasser Tempo uit Alphen a.d.
Rijn en heeft een ruime ervaring opgedaan bij diverse verenigingen en
op verschillende niveaus. Bestuur
en technische commissie van de
Mijdrechtse korfbalvereniging – mo-

menteel uitkomend in de 3e klasse –
zijn dan ook zeer verheugd deze ervaren en gedreven trainer te kunnen
vastleggen. Met hem hoopt de vereniging de progressie van de selectie onder de huidige trainer Aad Witteman te continueren en van verdere kwalitatieve impulsen te voorzien.
Tijdens de presentatie aan de selectie op donderdag 20 april werden
hiertoe al de eerste stappen gezet.

Legmeervogels onder de
17 geeft winst weg
Regio - De wedstrijd LMV-CSW
kende 2 gezichten. In de eerste
helft een vermoeid ogend LMV en
in de tweede helft een LMV dat
CSW op eigen helft vastzette.Al
gauw bleek dat beide teams goed
tegen elkaar opgewassen waren.
De wedstrijd in Wilnis was enkele
weken terug in een 1-0 voor CSW
geëindigd. Er werden nu ook weinig kansen gecreëerd, de keepers
hadden het beiden rustig. Pas in
de 34e minuut viel de eerste treffer, toen CSW een knappe aanval
opbouwde en Danny kansloos liet.
LMV kon daar vooralsnog weinig
tegenover zetten. In minuut 40 gaf
Tim van achteruit een goede diepe bal op Mika, die zijn tegenstander eruit sprintte en beheerst in de
verre hoek schoot voor de 1-1. Met
deze stand bereikte LMV de kleedkamer. Wellicht heeft coach Jeffrey
zich daar doen gelden, want LMV

kwam zeer gemotiveerd het veld
weer op. Alle schroom werd aan
de kant gegooid en LMV zette meteen druk. CSW kwam niet meer aan
aanvallen toe maar hield nog lang
stand. Pas in de 76e minuut wist
Benjamin de bal te ontfutselen aan
de laatste man en stoomde op naar
het doel. De kans leek verkeken
toen hij de bal te ver voor zich uit
speelde, maar met zijn grote teen
wist hij nog de bal langs de keeper
te schuiven. De bal toucheerde de
paal en Walid was attent om de 2-1
binnen te tikken. Echter onattent
uitverdedigen in de voorlaatste minuut bood CSW toch nog de gelegenheid om de 2-2 te maken. Over
de gehele wedstrijd gezien een terechte uitslag, maar wel zuur om zo
laat nog de winst uit handen te geven. Backs Krijtje en Mike verdienen een eervolle vermelding vanwege hun prima spel.

