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Verzilver uw goud!

Hotel Mijdrecht
Marickenland

Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht

11 en 12 mei
10.00 – 17:00 uur

Bel 0186-571366 of kijk op www.goudwisselkantoor.nl/on-tour

Inkoop van goud, zilver en munten

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

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

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Stop maar met zoeken,
bij onS ligt € 1.000,- extra 

voordeel voor het oprapen.

Actie heeft uitsluitend betrekking op voorgeregistreerde auto van het type Agila, Corsa en Meriva, zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen 
zijn incl. metallic lak en afleveringskosten. Zet- en drukfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

2e paasdag geopend.

aalsmeer: Oosteinderweg 110 T. 0297-32 99 11 
amstelveen: Vlielandstraat 1, T. 020-643 26 80
mijdrecht: Communicatieweg 26, T. 0297-272 272
hoofddorp: Sonderholm 164, T. 023-55 42 920

w w w . v a n k o u w e n . n l

a-Label   l   Geen wegenbelasting   l   Geen BPM   l   14% bijtelling

Opel agila 1.0i Edition 
(incl. style pakket)
Normaal: € 13.277,-

Nu rijklaar: € 10.950,-

Opel Corsa 1.2i Edition 
(incl. Edition plus pakket)

Normaal: € 16.852,-

Nu rijklaar: € 13.995,-

Opel Meriva 1.4 Turbo 120pk 
Edition (incl. Edition plus pakket)

Normaal: € 22.957,-

Nu rijklaar: € 19.750,-
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EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

Oranjefeest in De Ronde Venen
een geweldig zonovergoten feest
De Ronde Venen - Om net na 
04.00 uur ’s ochtends kwam de 
eerste verkoper zich melden op de 
rommelmarkt. Deze vroege vogel 
werd gevolgd door nog eens ruim 
250 andere fanatieke verkopers van 
prima tweedehandsspullen. Het was 
koud en een beetje vochtig, maar 
dat werd snel beter. Om een uur of 
negen begon de zon zijn warmte te 
geven en werd het aangenaam druk 
in het dorp. Tegelijkertijd liep het in 
de Rank in Mijdrecht langzaam aan 
vol. Het Koninginnedagconcert was 
een groot succes. Ruim 400 bezoe-
kers genoten van de orgelklanken 
van Martin Mans, de piano virtuoos 
Jan Vayne en de prachtige zang van 
Petra Berger. Na het concert wer-
den alle gedecoreerden getrakteerd 
op een Oranjebittertje. 
Ondertussen werden de keepers 
van Argon onder schot genomen 
door ruim 50 jongeren bij het penal-
tyschieten. De winnaars werden om 
ongeveer 12.00 uur beloond met de 
eer en een beker. Op het Windmo-
lenplein arriveerden de eerste ver-
sierde fi etsen achter de drumband 

van VIOS. Zij vonden op het heer-
lijk zachte grasveld van het Wind-
molenplein een ware speeltuin aan 
springkussens en andere attracties. 
De kinderen genoten met volle teu-
gen van alle attracties die voor hen 
klaar stonden. Het leek het Vondel-
park uit de jaren negentig wel. Wat 
was het hier gezellig. 

Dorp
In het dorp liep de rommelmarkt 
langzaam tot zijn einde en kwam 
het feest op het plein langzaam 
op gang. Na een breakdancegroep 
nam DJ John den Hollander het heft 
in handen en verraste de aanwezi-
gen op een prima stukje muziek. De 
tap ging open en iedereen genoot 
van de zon, de muziek en elkaar. 
En wat een prima sfeer met zoveel 
mensen op het plein! Ongekend en 
vooral goed voor Mijdrecht. 

Windmolenplein
Op het Windmolenplein eindigde 
het feest met een prima en intiem 
concert van Michael Oomen, die 
nummers van André Hazes en Rob 

de Nijs zong. Het nog aanwezige 
publiek genoot zichtbaar. Het trein-
tje bracht bezoekers van het dorp 
naar de kermis en terug. Gelukkig 
hoefde men dus niet te wandelen, 
alhoewel het weer hier goed voor 
was. In het dorp gaf de groep Ce-
lebration een wervelende show en 
ook bij het Rechthuis was het enorm 
gezellig. Rond 20.00 uur kwam het 
feest op het plein tot een hoogte-
punt en zonder noemenswaardige 
incidenten tot een prima einde. 

Wilnis/De Hoef
Ook in Wilnis was het weer een ge-
weldig feest. Versierde fi etsen, de 
gezellige vrijmarkt in het dorp. De 
altijd weer oergezellige kinderspel-
len in het speelwoud. In De Hoef 
was het zoals van ouds weer vol 
van activiteiten in en rond de HSV 
kantine. Ook hier genoten jong en 
oud van diverse leuke activiteiten. 
Het was in heel gemeente De Ron-
de Venen (oud) een geweldig feest. 
Prachtig weer, sfeer en gezelligheid. 
Zie elders in deze krant een uitge-
breid fotoverslag van deze dag.

Weer een geweldige dag in het bruisende en gezellige Mijdrecht. De Oranjevereniging Mijdrecht heeft het allemaal met veel plezier voor de bewoners van 
Mijdrecht georganiseerd. Van het vuurwerk tot het feest op het plein. Allemaal met dank aan vele, vele sponsors zonder wie een dag als deze niet te organise-
ren is. Tot volgend jaar en met hopelijk hetzelfde heerlijke weer.

Airbags gestolen:

Getuigen gezocht
Mijdrecht - In de nacht van maan-
dag 23 op dinsdag 24 april is er bij 
Autobedrijf Rovemij aan Hofl and in 
Mijdrecht een elftal auto's open-
gebroken en zijn alle airbags ont-
vreemd. 
De daders hebben hierbij sloten 
gesloopt, ruiten ingeslagen en de 
dashboards beschadigd. Sporen 
duiden erop dat de daders via de 

volkstuintjes aan de spoordijk (ach-
ter Johnson Wax) op het terrein van 
Rovemij zijn gekomen. Gezien de 
hoeveelheid airbags die zij meege-
nomen hebben zouden er meerde-
re daders moeten zijn. 
Reed u in die nacht over de N201 en 
heeft u mogelijk iets gezien, neem 
dan contact op met de politie via 
0900-8844.

Opheffi ngsnorm voor scholen wordt drastisch verlaagd

Voortbestaan scholen Baambrugge 
en De Hoef gewaarborgd
De Ronde Venen - Het voortbe-
staan van de basisscholen Ichthus 
in Baambrugge en de Antonius-
school in De Hoef loopt de komen-
de jaren geen gevaar, ook niet als 
het aantal leerlingen afneemt. Dat 
is een gevolg van het te verwachten 
besluit van het ministerie van On-
derwijs om de zogenoemde ophef-
fi ngsnorm voor deze scholen dras-

tisch te verlagen. Wethouder Erika 
Spil (Onderwijs) is zeer verheugd 
met het besluit: ”De basisscho-
len vervullen een belangrijke rol in 
Baambrugge en De Hoef en dra-
gen bij aan de leefbaarheid van die 
kernen. Vorig jaar, tijdens het be-
zoek van het college aan alle ker-
nen, hebben inwoners een dringend 
beroep op me gedaan om alles te 

doen om deze scholen in stand te 
houden. Omdat het minimumaantal 
leerlingen dat de scholen in de twee 
kernen moet bezoeken, de ophef-
fi ngsnorm, aanmerkelijk is verlaagd, 
worden ze niet meer in hun voortbe-
staan bedreigd. 
Ook niet als het aantal leerlingen zou 
afnemen. Gezien de leerlingenprog-
noses betekent dit dat de scholen 

nog vele jaren zullen voortbestaan.’’

Norm 
Het ministerie van Onderwijs stelt 
voor elke gemeente een ophef-
fi ngsnorm vast, het minimumaan-
tal leerlingen dat een basisschool 
moet bezoeken. Als het aantal leer-
lingen blijvend onder die norm zakt, 
dan ontvangt de school geen geld 
meer van het Rijk en rest geen an-
dere mogelijkheid dan sluiting. De 
opheffi ngsnorm voor de voormali-
ge gemeenten bedroeg respectie-
velijk 87 en 109 leerlingen. Als ge-
volg van de herindeling zou de nieu-
we norm voor de gemeente rond de 
100 leerlingen gaan bedragen. Het 
leerlingenaantal van de basisscho-
len in Baambrugge en De Hoef be-
vindt zich nu rond dat aantal. De af-
gelopen maanden is verschillende 
keren bij het ministerie aangedron-
gen om niet één opheffi ngsnorm 
voor de gehele gemeente vast te 
stellen, maar één norm voor de ker-
nen Baambrugge en De Hoef en één 
voor de rest van de gemeente. Re-
cent heeft het ministerie aangege-
ven hiermee in te willen stemmen, 
mits de schoolbesturen hiermee 
akkoord gaan. Alle Rondeveense 
schoolbesturen hebben vorige week 
laten weten met dit voorstel in te 
stemmen. Als gevolg daarvan gaat 
de opheffi ngsnorm voor de kernen 
Baambrugge en De Hoef 47 leerlin-
gen bedragen en voor de rest van de 
gemeente 103. Deze lage norm voor 
de kernen Baambrugge en De Hoef 
betekent dat de beide basisscholen 
kunnen blijven voortbestaan, ook als 
hun leerlingenaantal zou dalen.

Elf arrestanten na vechtpartij
Politie lost 
waarschuwingsschot
Mijdrecht - Agenten hielden op 
zondagmiddag 29 april na een vecht-
partij tien verdachten aan. Een agent 
loste een waarschuwingschot. Rond 
15.25 uur kreeg de politie de melding 
over een vechtpartij op het Burge-
meester Haitsmaplein. Daarbij zou-
den twee groepen mannen met el-
kaar op de vuist zijn gegaan en zou 
er sprake zijn van een mes of een 
vuurwapen. Meerdere politie-eenhe-
den gingen ter plaatse, maar zij trof-
fen de vechtenden niet meer op het 
Burgemeester Haitsmaplein aan. Wel 
troffen agenten meerdere verdach-
ten op de Constructieweg aan. Om-
dat er mogelijk sprake was van een 
vuurwapen, trokken enkele agenten 
hun pistolen bij de aanhouding van 
de verdachten. Drie verdachten za-
ten in een auto en werden middels 
een uitpraatprocedure uit de auto 
gehaald. Op straat hielden agenten 
nog vijf verdachten aan.

Verstopt
Eén verdachte verstopte zich in de 
struiken en riep ‘I’ll shoot you!’. Ver-
volgens kwam hij uit de struiken, 
maar hield zijn handen in zijn broek. 
Omdat er mogelijk sprake was van 
een vuurwapen, loste een agent een 
waarschuwingschot, waarna de ver-
dachte zich overgaf en werd aange-
houden. Een hondengeleider trof in 
een aanhangwagen een tiende ver-
dachte aan, die zich daarin had ver-
stopt. De verdachten, mannen in de 
leeftijd van 26-38 jaar en afkomstig 
uit Mijdrecht of omgeving, zijn naar 
het politiebureau overgebracht en  
voor nader onderzoek ingesloten.
Er is nog met een politiehond naar 
een vuurwapen gezocht, maar die 
werd niet meer aangetroffen. 

Meerdere agenten deden aangifte 
van bedreiging/belediging door de 
verdachten.



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
afvalbrengstation 
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

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

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde ve-
nen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Granaat 25 Vestigen van een RO (Afwijken W-2012-0229 23-4-2012
 schoonheidssalon bestemming)
Hoofdweg 39 Herstellen van de fundering Bouwen W-2012-0232 25-4-2012
Viergang 20 Plaatsen van een dakkapel op het Bouwen W-2012-0225 23-4-2012 
 voorgeveldakvlak

vinkeveen
Dodaarslaan 3 Plaatsen van een dakkapel op het Bouwen W-2012-0226 20-4-2012 
  voorgeveldakvlak
Herenweg 63 Wijzigen van een eerder  Bouwen  W-2012-0230 24-4-2012
 afgegeven vergunning
Winkeldijk 19a Verwijderen van asbesthoudende  Slopen W-2012-0224 23-4-2012
 beschoeiing

wilnis
Burgemeester Vervangen en verbreden van Bouwen W-2012-0227 24-4-2012
Padmosweg 174d een brug

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen die verGunninGvrij zijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is 
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
 
straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum  
    vaststelling

abcoude
Dominee Bleekerhof 6 Stucen van de buitengevel van  Bouwen W-2012-0140 12-4-2012
 de woning

 niet in behandelinG GenOmen aanvraGen OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

mijdrecht
A.C. Verhoefweg 1 Oprichten van een schuur Bouwen W-2012-0145 24-4-2012
(nabij)

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Bergvliet 4 Veranderen van een garagedeur  Bouwen W-2012-0081 23-4-2012
 in een schuifpui

amstelhoek
Mennonietenbuurt 104 Uitbreiding van twee woningen Bouwen W-2012-0135 5-4-2012
en 105 met een dakkapel en
 dakopbouw

mijdrecht
Barnsteen 23 Realiseren van een erker Bouwen W-2012-0193 24-4-2012
Dukaton, Ir. Enschede- Realiseren van fietsoverkappingen
weg, Industrieweg,  bij bestaande bushaltes Bouwen W-2012-0107 23-4-2012
  RO (afwijken
  bestemming) 

vinkeveen
Scholeksterlaan 37 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2012-0060 23-4-2012
 de voorzijde en een dakopbouw  Afwijken
 aan de achterzijde van het  bestemming
 dakvlak

waverveen
Kreekrug 1a Bouwen van een garage Bouwen W-2012-0029 23-4-2012
  Afwijken 
  bestemming

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 4 mei 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, 
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam aard van het project/inrichting  activiteiten aanvraagnr.

abcoude
Kerkplein 7 Het vervangen van een glas in lood  Bouwen W-2011-0483
 raam, intern verbouwen van de   Slopen
 verdieping en gedeeltelijk slopen  Handeling
   gevolgen
   beschermde
   monumenten

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk  zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen  monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.  
    vergunning

de hoef Ruigekade 24 Verbouwen van  W-2011-0622 23-4-2012
  de huisstal 
  Gebruiks-
  vergunning

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  Eetcafe de Schans voor het uitbreiden van de inrichting met het aanbouwen van een serre, op het adres 

uitweg 1a, 3645 ta vinkeveen;
-  J. Schenk voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 3000 liter, op het adres rijksstraat-

weg 143, 1396 jk baambrugge.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  H. Schreurs voor het uitbreiden van de inrichtingopslag en het koelen van fruit, op het adres donkereind 

15a, 3645 tc vinkeveen;
-  J.W. van de Vliet op het adres donkereind 29, 3645 tc vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, telefoon 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 beleid laadpunten elektrische autO’s
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 17 januari 2012 het Beleid laadpun-
ten elektrische auto’s is vastgesteld. Om elektrisch rijden te stimuleren en zo bij te dragen aan milieudoelstel-
lingen, heeft het college van B & W van de gemeente De Ronde Venen voorwaarden vastgesteld voor het 
plaatsen van laadpalen voor bewoners of bedrijven in het openbare gebied. Uitgangspunt is om verzoeken om 
bepaalde voorwaarden te honoreren. Bovendien wil het college in elke kern een centraal gelegen laadpunt 
realiseren.

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

 verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken/samenlevinG 14 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 mei 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie ad-

viseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. 
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U 
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 16 april 2012 
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012 
a. Initiatiefvoorstel sportvelden Abcoude
 Door de fractie van Ronde Venen Belang is een initiatiefvoorstel opgesteld. Het initiatiefvoorstel gaat over de aanleg 

van 4 kunstgrasvelden, waarvan 2 voor de hockeyvereniging Abcoude en 2 voor de voetbalvereniging Fc Abcoude. 
De kunstgrasvelden zijn noodzakelijk om het capaciteitsprobleem van beide verenigingen op te lossen, noodzake-
lijk voor het voortbestaan van beide verenigingen (ruim 1.400 leden). Bovendien wordt met de aanleg van de kunst-
grasvelden een mogelijke afkeuring van de hockeyvelden op grond van gezondheidsrisico’s voorkomen. 

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van 

Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
7. Sluiting

 verGaderinG cOmmissie ruimtelijke zaken 15 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude, raadsvoorstel nr. 0020/12
 Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabo-

bank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern 
Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van 
B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.

b. Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3 
te Waverveen, raadsvoorstel nr. 0022/12

 Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe wo-
ning met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In 
verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 
nodig. Het onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeente-
raad is vastgesteld op 12 maart 2011.

c. Geurbeleid, raadsvoorstel nr. 0024/12
 De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het 

college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor “vaste af-
standsdieren”. Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze 
bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstan-
den gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Maricken-
zijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden.

d. Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel nr. 0023/12
 De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand ge-

komen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet ge-
maakt hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende 
jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot 
stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

vervolg op volgende blz.



kamerplanten - tuinplanten

Westzijde 28  -  1426 AS De Hoef
06-21543079

Geopend:
maandaG t/m zaterdaG 08.00 - 17.00 uur

Hele maand mei & juni
 

doorlopende verkoop

Zomerbloeiers
• Stekgeraniums grote sortering

• Perkgoed

• Eenjarige zomerbloeiers

• Tuinhortensia’s

• Hanging baskets

• Potterie (riet, zink, aardewerk)

• Potgrond en tuinaarde

Betaal niet teveel, koop 
rechtstreeks bij de kweker!

A.P.K. GARAGE

REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
LEvERinG vAn o.A. 

Accu’s - bAndEn - REmmEn - schoKdEmPER - uitLAAt - 
KAtALysAtoREn - stARtmotoR - dynAmo’s - RAdiAtEuRs -

tREKhAKEn - KoPPELinG - GLAsREPARAtiE en div.

OOSTERLANDWEG 40  3641 PW MIJDRECHT
TEL. 0297 593429  www.garagemur.nl

APK KEURING € 30.- all-in

G. De Haan & Zn.

Provincialeweg 9
3641 RS Mijdrecht

Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.  
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

06-51262561

06-54331657

0297-264227

Hét adres voor o.a.:
l Tuingrond
l Straatzand
l Vulzand
l Siergrind
l Verhardingsmateriaal
l Big Bags

www.dehaanzandengrind.nl

Zand - Grind - Grond - en erfverharding

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag:  10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

 VerGaderinG commissie alGemene bestuurlijke Zaken/Financiën 21 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15 maart 2012 
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012 

a. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december 
2012, raadsvoorstel nr. 0021/12

 De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de pro-
jecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vast-
stellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van 
de grondexploitatie Baambrugge Oost.

b. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e finan-

ciële rapportage 2012. 
6. Overige punten 
a. Project revitalisering woonwagenkamp Molenland Wilnis
 Aan de hand van een memo van het college over dit onderwerp wordt hierover van gedachten gewisseld.
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting

Vervolg van vorige blz.

TE KOOP ALMAR 4.35

GEHEEL 
VAARKLAAR!!

€2350,-

Yamaha 55pk motor | Trailer met verlichtingsbalk en reservewiel, blijft onder 750kg
Nieuw afdekzijl | Kunststofbrandstoftank | Vlag en mast | Accu + anker

INCLUSIEF:

TE KOOP ALMAR 4.35
TOER/SPEEDBOOTIN ZEER GOEDE STAAT VERKERENDE

VOOR INLICHTINGEN: 06 54 93 59 25

* Gevraagd:
Voor St. Mensen in Nood draag-
bare kleding, schoenen, de-
kens, enz. Inleveradressen: 
maandag t/m zaterdag tussen 
08.00 en 20.00 uur. Mijdrechtse 
Dwarsweg 20 in Wilnis en He-
renweg 36 in Vinkeveen. Beide 
adressen op zondag gesloten. 
 Tel: 0297-778103
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
 Tel: 0297-320058/326413
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl.

* Gevraagd: 
Steun Afrika 

Koelkast, tv, audio app. 
Gratis gehaald. 

 Tel: 06-43098257
* Te koop:
Voor de echte fans!  
Geborduurde kussens van Elvis, 
Laurel & Hardy. Voor de kinder-
kamer: klokken van Cars, Win-
nie the Pooh. Ook  exclusieve 
kraamcadeaus en kaarten. 
 Tel: 0297-265126
*Te koop:
1 Basketbal bucket à €75,- 
. Stripboeken van  De koe-
ne Ridder, Jan Kordaat, Ju-
lie Wood, Brokkenmakers, 
Gentlemen à €2,- . Tel. 0297-
348181/06-53507473
* Te koop:
Op www.globalwatchtime.nl 
vindt u mooie kwaliteitshorlo-
ges voor zeer scherpe prijzen. 
Uw horloge wordt geleverd in 
een luxe showbox, geen ver-
zendkosten.  
Bezoek de site vol dames-, 
heren-, sport- en ringhorloges.
*Te koop:
1 Ph. tv (36 cm)  €15,- . 1 Pep-
si cola lichtbak €15,- . 50 Zw. 
kop en schotels €35,-  Tel. 
0297-348181/06-53507473
*Te koop:
Grote of kleine partijen ou-
de schoolstoelen stapelstoe-
len kantine , kantoor  en kerk-
stoelen. We komen de spullen 
zelf bij u ophalen dus twijfel niet 
en waag er een belletje aan.
Wij betalen u contant. 
 Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/
of  inboedels. Stuur uw foto’s 
naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of 
het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het be-
talen en ophalen. 
 Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Antieke stoommachines en 
treinen. Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
DE punten. Tel. 06-15390436
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen en 
motorrijders e.a. oud mecha-
nisch speelgoed. Defect geen 
bezwaar. Tel: 0297-778469

* Aangeboden:
Stucadoor nodig? Voor vrijblij-
vende prijsopgave: 
Bel 06-53332372

* Aangeboden:
Sierbestrating. Vakkundig te-
gen scherpe prijs. 
Bel vrijblijvend: 06-53332372

*Steun afrika.
Koelkast, tv, audio app. Gratis 
gehaald. 
Tel: 06-43098257

*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder. 
 Tel: 0297-778469



Uithoorn - Robert Leroy zal een ex-
tra lang optreden verzorgen tijdens 
het Good Men Live-festival. Op 
woensdag 16 mei aanstaande – de 
avond voor Hemelvaartsdag - treedt 
Robert Leroy op bij het festival dat 
wordt verzorgd in Jongerencentrum 
The Mix. Programmaleider Conny 
Keessen hoopt hiermee  Robert Le-
roy te ondersteunen in zijn duurtrai-
ningen voor de Marathon van Am-
sterdam.  Naast Robert Leroy zul-
len Danny Panadero en DJ Maarten 
Verhoef een bijdrage aan de avond. 
Kaarten van 15 euro zijn te koop in 
Uithoorn bij Stoop in winkelcentrum 

Zijdelwaard, bij Trendclub  in het 
Oude Dorp en in Mijdrecht bij  Smit 
Schoenen in winkelcentrum De Lin-
deboom en online via de volgende 
site: www.thegoodmen.nl.
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INFORMATIEF
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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 zijn met naam 
en adres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

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

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

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

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

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en 

witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang 
en slank.

- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers  
met wit befje en witte sokjes.

Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en
 witte bef.
- Waverveen, Eerste Velddwarsweg: klein bruin konijntje.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
- Uithoorn, Romeflat: zwarte-witte kat; linkervoorpootje half zwart, 

witte kraag, witte buik en 4 witte sokjes.
- Vinkeveen, Donkereind: zwart-witte kat; zwarte rug, zwart-witte 

staart, witte kop en bij oren zwart; hij heeft twee zwarte stippen op 
zijn neus en witte voorpootjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!
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CHAZZ!!!
Wellicht denkt u ‘Hé, die ken ik’. Want ze is groot geworden in Wilnis 
en woont nu in Abcoude. In 2001 studeerde Jelske af als jazzsaxofo-
nist aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze is actief in de wereld 
van de jazz, funk, soul, world en dance: als saxofonist, arrangeur, com-
ponist en muziekdocent. 
Op het North Sea Jazz Festival 2010 ontving ze de compositieprijs voor 
het nummer Frozen Fish, dat ze samen met haar broer Pieter schreef. 
Het nummer is te beluisteren op de succesvolle CD ‘Frozen’ waarop 
10 eigen composities worden gespeeld. Een greep uit de recensies: 
‘een zeldzaam geslaagde fusie tussen jazz en dance’ (Music Maker), 
‘de stukken munten uit wat betreft productie, geluid en oorspronke-
lijkheid’ (Jazzism).
Jelske kent veel grote podia in binnen- en buitenland, momenteel fo-
cust ze zich vooral op haar twee eigen bands: Liquid Lefty en haar 
soulband Sugar. 
Maakt dit u nieuwsgierig dan kan ik u aanraden een kijkje te nemen 
-en vooral uw oren de kost te geven- op haar website www.jelskehoo-
gervorst.nl

Wilt u haar live zien en horen dan kan dat binnenkort:

2 juni, Stroomzicht
Westzijde 50, De Hoef

Kaarten kunt u reserveren op www.chazz.nl.
Tot CHAZZ !

Madelon van der Stap

Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking De Ronde Venen

Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl

sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994

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

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

Mijmeringen

Te veel of te weinig?
Door Flavoring

Als u dit leest is de Koninginnedag alweer voorbij, maar nu ik dit 
schrijf zit ik nog volop in de voorbereiding daarvan. Om me heen lig-
gen oranje petjes en slingers en lijkt het huis wel een grote rommel-
markt. De kunst is om samen met de kinderen een selectie te maken 
van spullen die verkocht mogen worden op de vrijmarkt. Zolang het 
gaat om oude kleertjes en spullen van mama is het geen probleem. 
Nee, het wordt pas lastig als ik oud speelgoed van ze een andere be-
stemming wil geven. Luidkeels protesteren ze dat ze echt nog heel 
veel daarmee spelen en dat het niet weg mag. Mijn rationele argu-
ment dat het babyspeelgoed is en zij allang geen baby’s meer zijn is 
totaal niet van waarde voor ze.  
Ik haal mijn schouders erover op en laat het maar. Ik had het goede 
voornemen om ruim op tijd het hele huis op en leeg te ruimen voor 
de vrijmarkt en dat is me in het geheel niet gelukt. Inmiddels weet ik 
ook dat ik nog zo veel wil en kan opruimen, na de vrijmarkt kom je 
toch altijd weer thuis met de oude spullen van andere mensen. Want 
ja, met dat verdiende geld mogen ze toch ook wel wat op de vrijmarkt 
kopen? Een heel mooi startpunt om uit te leggen hoe vroeger de ruil-
handel ging en hoe geld is ontstaan.
Ik verwacht dat het dinsdag goede zaken zullen zijn voor de kring-
loopwinkels in heel Nederland. Alles wat niet wordt verkocht, wil je 
toch eigenlijk niet meer mee naar huis nemen en gelukkig is er dan 
de kringloopwinkel. Het teveel aan spullen komt dan op die plek te-
recht waar uiteindelijk anderen het weer zullen vinden en er blij mee 
zijn.
Soms is het ook andersom, dat je veel te weinig hebt van bepaal-
de zaken. Zo was het afgelopen week nationale sportweek en wer-
den er door het hele land sportieve activiteiten georganiseerd. Dus 
was ik met mijn kinderen op een druilerige woensdagmiddag te vin-
den op het sportveld waar een spelletjesmiddag werd georganiseerd. 
De organisatie was in handen van een welzijnsorganisatie in samen-
werking met vele andere. Zo kwam het dat alle  concurrenten in de 
kinderopvang zij aan zij op een regenachtig grasveld stonden. Een 
mooi moment om te zien hoe het in de praktijk op zo’n opvang aan 
toe gaat. Ikzelf zou bijvoorbeeld nooit kiezen voor de opvang die een 
creatieve activiteit aanbood, terwijl het de nationale sportweek was. 
Bij nader inzien waren ze ook niet zo creatief, want toen het materi-
aal op was (lees: t-shirts) voor het beschilderen, hadden ze geen al-
ternatief voorhanden. Een duidelijke zaak van te weinig ingekocht 
te hebben en een ongemotiveerde houding van de medewerkers al-
daar om er nog een andere draai aan te geven. Begrijpelijk gezien het 
slechte weer, maar vooral een slechte reclame voor de opvang. Ter-
wijl als je met en voor kinderen werkt, het draait om sportiviteit (ach-
ter iedereen aan rennen), creativiteit (knutselen en iedereen tevre-
den houden), structuur (duidelijkheid en voorspelbaarheid), flexibili-
teit en enthousiasme. 
Maar niet alleen bij een kleine kinderopvang is het moeilijk om in te 
schatten hoeveel materiaal je nodig hebt. Nederlands grootste krui-
denier had ook moeite met het bestellen van voldoende spullen. De 
mini-boodschapjes zijn een hit in Nederland en zeker ook bij mijn 
kinderen. Het winkeltje is weer van zolder gehaald en wordt lang-
zaamaan gevuld met de mini-boodschapjes. Deze krijgt men nog wel 
bij elke 15 euro besteding, maar enkele andere winkelartikelen zo-
als de kassa schijnen allang uitverkocht te zijn. Zal het dan toch zo 
zijn dat het niet uitmaakt hoe je in het nieuws komt, als men maar 
over je praat?

Vrijdag 11 mei a.s.
Karlien Veldhoen vertelt over 
voetreis naar Compostela
De Ronde Venen - Op uitnodi-
ging van Katholiek Alternatief De 
Ronde Venen zal Karlien Veldhoen 
een avond verzorgen over haar Pel-
grimstocht naar Santiago de Com-
postela. 
In de nazomer van 2011 liep ze 
de Camino van Saint Jean Pied de 
Port naar Santiago en verder naar 
Cap Finisterra, een tocht van onge-

veer 900 km. Over die eeuwenou-
de pelgrimsweg en haar belevenis-
sen en ervaringen vertelt ze. Karlien 
zal haar verhaal ondersteunen met 
beelden.
U bent van harte uitgenodigd voor 
deze interessante avond op vrijdag 
11 mei om 20.00 uur in de Molen-
landschool aan Molenwiek 48 in 
Mijdrecht.

Extra lang optreden Robert 
Leroy bij The Good Men Live
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Grote orchideeënshow
in winkelcentrum Zijdelwaard een geweldig succes

Uithoorn - Niet overdreven, maar zaterdag jl. hebben honderden bezoekers van 
winkelcentrum Zijdelwaard genoten van de prachtige orchideeënshow die in het 
centrum was gecreëerd. Zodra je het winkelcentrum binnenkwam, maar dan wel 
gerekend vanaf het grote parkeerterrein, kon je er dan ook niet omheen. De meest 
schitterende orchideeën stonden in het centrum opgesteld. Iedereen vond het 
prachtig en er werden dan ook heel, heel veel van deze prachtige bloemen gekocht. 
Je zag bijna geen bezoeker zonder een orchidee het centrum verlaten. Ze waren 
er dan ook in alle soorten, maten en prijzen. Er was werkelijk voor ieder wat wils. 
Een klein puntje van (opbouwende) kritiek: jammer dat deze prachtige show slechts 
in een klein deel van het winkelcentrum te bewonderen was en overige winke-
liers in het centrum niet echt deelnamen aan dit feest. De foto’s zeggen verder 
genoeg over het slagen van dit evenement.
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Leerlingen De Fontein 
winnen de bankbattle
Mijdrecht - Als afsluiting van de 
mediawijsheidslessen die dit jaar 
voor het eerst op het lesrooster 
stonden, hebben de groepen 7 & 8 
van basisschool De Fontein meege-
streden in de door de Rabobank ge-
organiseerde bankbattle.
In een race tegen de klok gingen 
basisscholen uit het hele land met 
elkaar de strijd aan voor wat betreft 
hun parate kennis en computer-
vaardigheden. Het succesvol afron-
den van de bankbattle vereist naast 
mediawijsheid (handig zoeken op 
internet) tactiek, strategie en voor-
al klassikaal samenspel. Alle deel-

nemende klassen startten (internet 
gestuurd) exact op hetzelfde tijdstip 
met het uitvoeren van praktijkop-
drachten en het beantwoorden van 
vragen. Deze hebben betrekking tot 
o.a. schoolvakken, muziek, compu-
ters, techniek, radio, televisie en in-
ternet. Uiteindelijk resulteert dit na 
ongeveer anderhalf uur hard wer-
ken in de viercijferige oplossing die 
moest worden opgeslagen in de di-
gitale BankBattleKluis.
Uit De Ronde Venen deden verschil-
lende scholen in verschillende pou-
les mee. De Fontein werd winnaar 
in de poule en de winnaars werden 

Helpdesk genealogie
Vinkeveen - De bindende factor bij 
stamboomonderzoek is altijd de fa-
milienaam.
Internet heeft daarbij een steeds 
grotere rol van betekenis, omdat de 
onderzoeker thuis bij zijn zoektocht 
zelf kan rechercheren. Buiten de be-
kende DTB bestanden, die een cen-
trale plaats innemen, hebben onze 
voorouders en hun verwanten op 
talrijke sites hun digitale ‘sporen’ 
in de familiegeschiedenis achter-
gelaten. Hiaten zullen er echter al-
tijd blijven, omdat je eenvoudig niet 
weet waar je de vraagtekens moet 
plaatsen. 
De inloopavonden van de genealo-
giegroep van HV De Proosdijlanden 

hebben inmiddels bewezen dat on-
derling contact met andere stam-
boomonderzoekers tot nieuwe per-
spectieven kan leiden. De leden van 
de werkgroep zijn van harte bereid 
u bij uw onderzoek te helpen. 

Daarom bent u komende maandag-
avond 7 mei (de laatste inloopavond 
van dit seizoen) van 19.30 tot 21.00 
uur, weer hartelijk welkom in hun 
Oudheidkamer in verenigingsge-
bouw de Boei om al uw vragen over 
uw familiestamboom te stellen.
Om enigszins voorbereid te zijn stelt 
de genealogiegroep het op prijs dat 
u zich vooraf even aanmeldt via het 
e-mailadres: stef.veerhuis@caiway.nl. 

Negen inwoners benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau
De Ronde Venen - Negen inwo-
ners van De Ronde Venen hebben 
vrijdagmorgen 27 april uit handen 
van burgemeester Divendal een Ko-
ninklijke onderscheiding ontvangen. 
Allen zijn tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in het gemeentehuis be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. 

De heer J.G. Berk (1938, Vinke-
veen) is sinds 1995 actief als vrij-
williger bij Paardrijclub De Tijdrui-
ters van Landgoed Ursula. Hij is 
paardenmenner van de huifkar die 
wordt gebruikt door cliënten van 
het Zorgcentrum Huize Ursula. Ook 
traint hij de paarden om met spe-
ciale hulpmiddelen, zoals het huif-
bed, om te gaan. Vanaf 1995 is de 
heer Berk tevens actief om spon-
sors te werven voor De Tijdruiters. 
Door zijn inspanningen heeft de 
paardrijclub onder andere een bui-
tenmanegebak (1997), een binnen-
bak (2001), een huifbed en huifbed-
ritten (2009/2010) en een pad door 
het Vijverbos van Landgoed Ursula 
(2011) kunnen realiseren. 
Vanaf 2001 is decorandus lid van di-
verse commissies van Tennisvereni-
ging De Ronde Venen en verricht 
hij opruim-, schoonmaak- en repa-
ratiewerkzaamheden bij de vereni-
ging. Tevens was hij onder andere 
betrokken bij de verbetering van de 
tennisbanen en de verbouwing van 
het clubhuis.

Mevrouw T.M. Bluemink-
Sloesarwij 
(1946, Wilnis) is sinds 1965 als vrij-
williger actief bij muziekvereniging 
Viribus Unitis in Wilnis. Bij alle ac-
tiviteiten van de muziekvereniging 
treedt zij op als gastvrouw en zij is 
al ruim 46 jaar de ‘duizendpoot’ van 
de vereniging. Sinds 1982 is zij ook 
lid van de activiteitencommissie. Te-
vens maakt zij bijna al de benodigde 
kleding voor de leden, zoals de pan-
talons, de hesjes en de baretten. Dit 
jaar heeft zij, met hulp van andere 
vrijwilligers, 60 Weense Operettejur-
ken gemaakt voor de lustrumuitvoe-
ring van 2012. Ook het vaandel dat 
tijdens de brand in de jaren negen-
tig beschadigd raakte is door haar 
hersteld. Zij heeft een duplicaat ge-
maakt dat nu meegaat met de op-
tredens. 
Van 1977 tot 1987 was decoranda 
bestuurslid/secretaris van de Wil-
nisse Oranjevereniging. In deze 
functie was zij medeorganisator van 
de activiteiten tijdens Koninginne-
dag en de viering van de 5e mei in 
Wilnis. Daarbij was vooral 1985 een 
gedenkwaardig jaar, door de extra 
activiteiten vanwege het 900-jarig 
bestaan van Wilnis.
Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij het 
Johannes Hospitium De Ronde Ve-
nen. Deze instelling verleent pallia-
tieve zorg aan iedereen die daar in 
de laatste fase van zijn of haar leven 
behoefte aan heeft. Met veel geduld 

en toewijding zorgt zij voor de be-
woners en zij heeft altijd een luis-
terend oor. Ook is ze altijd bereid in 
te springen voor collega-vrijwilligers 
en is zij immer aanwezig op thema- 
en motivatie-avonden die worden 
georganiseerd.

De heer C. Burggraaf (1954,
Abcoude) heeft sinds 1978 verschil-
lende functies vervuld bij de Abcou-
der Harmonie. Van 1978 tot 2005 
was hij secretaris, sinds midden ja-
ren ’80 lid van de barcommissie en 
vanaf 1994 administrateur. In de-
ze laatste hoedanigheid verzorgt hij 
nauwgezet de donateursregistratie. 
Tijdens de feestweek verzorgt hij 
voor dag en dauw de koffie die no-
dig is voor de verkoop bij de paar-
denmarkt en de nodige versnape-
ringen, broodjes en andere lekker-
nijen. Decorandus is een vaak ge-
vraagd man voor de feestcommis-
sies. Hij droeg onder andere zijn 
steentje bij aan de festiviteiten rond 
het 75-, 90- en 100-jarig bestaan 
van de Harmonie. Ook is hij nauw 
betrokken bij (de oprichting van) de 
Fred de Breij Stichting. Deze stich-
ting spaart geld voor de Harmonie 
voor de aankoop van nieuwe uni-
formen en instrumenten en organi-
seert als het nodig is acties in sa-
menwerking met de Harmonie.
Sinds 2000 is hij muzikaal leider van 
De Geinpiepers.

De heer J. Koppenol (1938, 
Mijdrecht) was van 1985 tot 2000 
penningmeester van Bowling Ver-
eniging Mijdrecht (BVM) en lid van 
de kascontrolecommissie. Op 17 
april 2005 is hij benoemd tot ere-
lid van de vereniging. Vanaf janu-
ari 2009 maakte hij deel uit van de 
commissie die zich inzette voor een 
nieuwe bowling in Mijdrecht. Deze 
heeft uiteindelijk een onderkomen 
gevonden naast het Veenweidebad.
Vanaf 1988 tot 2009 was de heer 
Koppenol penningmeester en van-
af 2009 lid van de kascontrolecom-
missie van de Vereniging Paardrij-
den Gehandicapten (Prins Willem 
Alexander Manege) in Amsterdam. 
Tevens verrichtte hij allerlei hand- 
en spandiensten bij de vereniging, 
bij zijn afscheid werd hij benoemd 
tot erelid. Vanaf juli 2001 is deco-
randus verbonden aan de Stichting 
Topsport Argon in Mijdrecht. Eerst 
(tot 2011) als penningmeester en 
sindsdien als administrateur. 
Ook was hij van 1968 tot 1973 be-
stuurslid van de vereniging Club- en 
Buurthuiswerk te Volendam.

De heer R. Molensky en
mevrouw R. Molensky-Schüler 
(1943 en 1950, Vinkeveen) zijn sinds 
1989 actief vanuit de diaconie van 
de Immanuëlkerk in Amersfoort. Tot 
2009 verzorgden zij kerstpakketten 
die verstrekt werden aan hulpbe-
hoevenden tijdens de weken voor-
afgaand aan de kerstperiode. Van 

1990 tot 1999 verzorgden zij naast 
de samenstelling van de kerstpak-
ketten ook de soep die verstrekt 
werd aan de daklozen. Van 1990 
tot heden zijn zij de verzorgers van 
de wekelijkse voedselpakketten die 
vanuit de diaconie worden verstrekt 
door de voedselbank (die is voort-
gekomen uit de eerder genoemde 
activiteiten).
Vanuit de door hen opgerich-
te Stichting Prismay ondersteunen 
decorandi - met de verzorging van 
voedselpakketten - de Stichting Vic-
tory Home. Naast deze werkzaam-
heden organiseren de heer en me-
vrouw Molensky jaarlijks kerst- en 
paasmaaltijden ten behoeve van de 
armen en hulpbehoevenden. 
Naast de diverse hand- en span-
diensten ten behoeve van de kerk, 
zet het echtpaar zich onder ande-
re in ten behoeve van de zondags-
school en hebben zij de Stichting 
Ho Stop in Amersfoort ondersteund. 
Deze Stichting heeft vele jaren va-
kanties georganiseerd voor een-
oudergezinnen, alleenstaanden en 
kinderen die om wat voor reden dan 
ook, niet op vakantie konden.

Mevrouw J.M. Pothuizen-Rekel-
hof (1942, De Hoef) is sinds 1960 
collectant voor de Stichting KWF 
Kankerbestrijding, vanaf 1975 col-
lectant voor het Astmafonds en 
vanaf 1990 collectant voor het Reu-
mafonds en de Nederlandse Hart-
stichting. Van 1974 tot 1998 was zij 
chauffeur voor de Stichting Buurt-
bus en vanaf 1989 vrijwilliger en be-
stuurslid ‘bezoekwerk’ van de Natio-
nale Vereniging de Zonnebloem, af-
deling Wilnis/De Hoef. Decoranda 
verricht bezoekwerk en zet zich on-
der andere in voor de Zonnebloem-
vakanties.
Sinds 1990 bezorgt zij warme maal-
tijden voor Tafeltje-dek-je en ver-
leent ze hulp aan haar twee hulp-
behoevende buurmannen. Ook is 
ze sinds 1991 (mantel)zorgverlener 
ten behoeve van haar meervoudig 
gehandicapte neef in verpleeghuis 
Maria-Oord en verzorgt zij onder 
andere het bezoekwerk, de maaltij-
den en de hulp bij het douchen.

De heer H.C. van Schaik (1960, 
Baambrugge) is sinds 1970 actief lid 
van de drumband van de Koninklij-
ke Abcouder Harmonie. Hij organi-
seert onder andere studieweeken-
den en is betrokken bij de organi-
satie van diverse jubileumvieringen. 
Bij herdenkingen fungeert hij als ‘lo-
per’ en daarnaast is hij onder ande-
re ook actief als chauffeur en geeft 
hij lessen aan de jongere drum-
bandleden. 
Van 1992 tot 2007 was decorandus 
actief lid van Manege De Slotruiter 
in Abcoude en was hij onder ande-
re als bestuurslid betrokken bij ‘op-
bouw manege en stalonderhoud’ 
en lid van diverse commissies, zo-
als de activiteiten-, bouw- en jubi-

leumcommissie. Tevens was hij lid 
van de Stichting die de vereniging 
financieel controleert. In 1994 was 
hij betrokken bij de realisatie van de 
nieuwbouw van de accommodatie.
Vanaf 1997 is hij voorzitter van de 
werkgroep Drumband van de Ko-
ninklijke Abcouder Harmonie. Hij 
verricht tevens alle voorkomende 
reparatie- en bouwwerkzaamheden 
binnen het harmoniegebouw. Ook 
levert hij zijn bijdrage aan het me-
de-organiseren en begeleiden van 
diverse evenementen.
Van 1998 tot heden is hij bestuurs-
lid van de Stichting Intocht Sint Ni-
colaas Abcoude Baambrugge en 
is hij betrokken bij de jaarlijkse in-
tocht van Sinterklaas. Van 1999 tot 
2007 was hij penningmeester van 
de Menclub Abcoude en tevens ini-
tiator en organisator van diverse ac-
tiviteiten. Van 2001 tot 2006 was hij 
coördinator van de ringmeesters ten 
behoeve van de jaarlijkse paarden-
keuring tijdens de Feestweek van 
Abcoude. Vanaf 2003 is hij voorzit-
ter van de Oranjevereniging Baam-
brugge.

Mevrouw C. Tijssen-Griffioen 
(1939, Mijdrecht) is sinds 1972 pen-
ningmeester van de Gymclub Be-
ter Bewegen voor vrouwen, verzorgt 
de administratie en organiseert di-
verse activiteiten. Van 1984 tot 2009 
was zij lid van het dagelijks bestuur 
van de Vrouwenraad Mijdrecht-Wil-
nis en zette zij zich in voor de orga-
nisatie van diverse cursussen. Ook 
was zij betrokken bij de multicul-
turele bijeenkomsten en vertegen-
woordigde zij de afdeling Mijdrecht 
van de Christelijke-Maatschappelij-
ke Vrouwenvereniging Passage in 
de Vrouwenraad.
Vanaf 1986 is zij lid van het wijk-
pastoraat en ouderenbezoeker en 
gastvrouw voor de Protestantse Ge-
meente Mijdrecht, locatie St. Jans-
kerk. Van 1990 tot 2011 verrichtte zij 
bij verschillende mensen (mantel)
zorg. Van 1993 tot heden is zij orga-
nisator van het ‘Creatief Clubje’ en 
verzorgt zij de activiteiten en cultu-
rele uitstapjes.

Sinds 2000 is mevrouw Tijssen-
Griffioen vrijwilliger bij de Biblio-
theek Mijdrecht en ondersteunt zij 
de klanten. Van 2002 tot 2008 was 
zij tweede secretaris van de eerder-
genoemde Christelijk-Maatschap-
pelijke Vrouwenvereniging Passa-
ge, afdeling Mijdrecht. Vanaf 2007 
is zij vrijwilliger bij de Wereldwin-
kel De Ronde Venen in Mijdrecht 
en regelmatig aanwezig bij presen-
taties en/of de verkoop op markten. 
Verder organiseert decoranda sinds 
medio 2011 een bridgeactiviteit voor 
ouderen.

In 2009 eindigde mevrouw Tijssen-
Griffioen als tweede bij de verkie-
zing van ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in 
De Ronde Venen.

Raad buigt zich binnenkort over aanvragen

Ronde Venen Belang is voor 
winkelvestiging op Industrieterrein
Mijdrecht - Er wordt in de Ronde-
veense gemeenteraad al jaren ge-
sproken over ‘moeten we nu detail-
handel toestaan op het Industrie-
terrein of niet’. Tot op heden is de 
meerderheid het eens met de op-
stelling van het college: geen de-
tailhandel. Een of twee keer per jaar 
komt het wel ter sprake, er wordt 
gediscussieerd, maar het blijft nee. 
Nu is het weer actueel geworden. 
Er ligt namelijk een aanvraag van 
de Action om zich te mogen ves-
tigen naast Koeleman (waar voor-
heen Blokker tuinmeubelen geves-

tigd was). De gemeente heeft ech-
ter aangegeven niet mee te kunnen 
werken. Het bestemmingsplan laat 
dit niet toe, zo hebben zij de onder-
nemer laten weten.

De fractie van Ronde Venen Belang 
is het hier niet mee eens en tijdens 
de laatst gehouden raadsvergade-
ring diende zij een motie in waarin 
zij voorstelde het bestemmingsplan 
bedrijventerrein Mijdrecht en Vinke-
veen zodanig aan te passen dat de 
mogelijkheden op de B2 locaties op 
het Industrieterrein  Mijdrecht wor-

den verruimd waardoor een vesti-
ging van Action mogelijk wordt, een 
oplossing wordt geboden aan de 
winkeliers die (tijdelijk) moeten ver-
huizen als gevolg van de bouwacti-
viteiten Molenhof en om duidelijk te 
verschaffen naar bestaande onder-
nemingen over de toepassing van 
de regelgeving en zal handhaving 
makkelijker maken”, aldus de motie. 

Nee
D66 was de eerste fractie die rea-
geerde op het wel of niet behande-
len van deze motie: “Wij vinden het 

erg onverstandig om dit zo onvoor-
bereid te behandelen nu. Wij doen 
dit liever in een breder verband (met 
ondernemer erbij, de handelsver-
eniging enz.) en dan beginnen in de 
commissie.

Dan kun je hier eens diep op in-
gaan. Dit onderwerp leent zich niet 
om dat even ertussendoor te rege-
len. Zit nogal wat aan vast”, aldus 
D66. Alle andere fracties waren het 
hier roerend mee eens en het on-
derwerp gaat met stip naar de com-
missie. Wordt vervolgd dus.

afgelopen woensdag met een bus 
opgehaald en naar de bioscoop in 
Woerden gebracht.

Een perfect georganiseerd evene-
ment waar iedereen met plezier aan 
terugdenkt.

Showtime voor het
ROM-koor
Mijdrecht - Dat het ROM-koor niet 
alleen staat voor operette en mu-
sical, is afgelopen weekeind weer 
eens gebleken. Voor een tweemaal 
geheel gevulde zaal hebben zij een 
geweldige show gegeven in De Me-
ijert. Daarin zijn ze bijgestaan door 
Jazz & Showballet  Nicole en een 
groot aantal amateurmusici uit De 
Ronde Venen. Ferdinand Beuse, die 
sinds twee jaar het ROM-koor ar-
tistiek aanvoert, bedacht een uit-
voering waarbij alle uithoeken van 
het uitgebreide repertoire van het 
ROM-koor aan bod zouden komen. 
Het was van begin tot het eind één 
grote show. De toeschouwers wa-
ren er zo veel mogelijk bij betrokken 
doordat er vanaf het podium een 
catwalk was gebouwd waarop zan-
gers, dansers en muzikanten zich 
zo veel mogelijk tussen het publiek 
konden bewegen. Frank Verkerk 
fungeerde als gastheer en heet-
te tezamen met koor en showballet 
het publiek van harte ‘Wilkommen, 
Welkom’: het succesnummer uit de 
musical “Cabaret”. Een kleine com-
bo van uitstekende musici, bege-
leidde deze avond grotendeels koor 
en ballet.

Joe
Zang uit de musicals “Joe” en “The 
Phantom of the Opera” , werd afge-
wisseld met een fantastische show 
van het showballet. Een aantal bla-
zers verscheen vervolgens op het to-
neel en speelde “Seventy-six trom-
bones”. Hilarisch was daarna een 
stukje uit de Muppetshow, waar-
bij de onlangs gehouden actie van 
een landelijke grootgrutter, zorgde 
voor een verrassende verzameling 
van muppetpoppen die als het ware 
uit het niets verschenen in een pop-
penkast van 6 meter breed. Op een 
signaal veranderde de poppenkast 
in een mensenmassa die, blazend 
op een kazoo, de laatste tonen van 
het muppetthema speelden teza-
men met het orkest. In no-time werd 
er weer een koor gevormd en werd  
“Alexanders RagtimeBand” gezon-
gen gevolgd door een, door Rosite 
van der Woude voor het ROM-koor  
bewerkte, Rag uit de musical “Tita-
nic”. Rosite is de bescheiden maar 
uitstekende pianiste van het ROM-
koor die al een aantal bewerkingen 
op haar naam heeft staan. Een med-
ley uit Oliver werd gevolgd door het 

Slavenkoor, een serieus operastuk 
van Verdi. Een totaal andere dis-
cipline van het koor dat met volle 
overgave gezongen werd. Dit koor-
werk werd gevolgd door een aantal 
korte stukjes uit diverse operettes, 
waarmee ook de romantische kant 
van het ROM-koor door solisten en 
koor werd belicht. De pauze kwam, 
zo leek het, veel  te snel. Na de pau-
ze werd het tweede deel door koor 
en ballet ingeluid door het beken-
de: “There’s no Business like Show 
Business”. Het volgende stuk kwam 
uit “Mary Poppins”. 

Leuk
Geweldig leuk van opzet met als af-
sluiting het woord “Supercalifragi-
listicexpialidocious”. De koorleden 
hadden allemaal een letter en, ter-
wijl het licht in de zaal langzaam 
doofde kwamen de letters allemaal 
tot leven en werden verlicht. Een 
heel leuk effect dat door het pu-
bliek met een groot applaus werd 
gewaardeerd.  Een aantal James 
Bond films kwam langs met zang en 
dans, waarbij de heren ineens een 
witte sjaal droegen en een gouden 
(water)pistool voor de borst hielden 
en vervolgens werd iedereen ra-
zendsnel voorzien van een gekleur-
de sjaal en werd “Over the Rain-
bow” gezongen, waarbij de kleuren 
van de regenboog in de sjaals te-
rug kwam. Daarna kwamen de he-
ren van het ROM-koor in actie met 
Funiculi, Funicula het beroemde Na-
politaanse lied en vervolgens werd 
de zaal opgeschrikt door een gewel-
dig optreden van een groot aantal 
trompettisten die van achteruit de 
zaal de Triomfmars uit Aïda speel-
den.  Niet veel  later liepen alle koor-
leden kris-kras door de zaal en zon-
gen in canon “Will I” uit de musical 
“Rent”. Tegen het eind van het pro-
gramma werden de Jantjes uit het 
Volkstoneel van Herman Bouber 
nog bezongen en afsluitend werd 
het ROM-koor weer even operet-
te én musical. ”Adieu Mein kleiner 
Garde-Offizier” was door Rosite van 
der Woude doorregen met kleine 
reepjes musical.

Het was een geweldig leuke voor-
stelling die vlot gespeeld en gezon-
gen werd en waarbij niemand zich 
heeft zitten vervelen.... Night of the 
ROM’s was Top!
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Hoe ‘bij’zonder
vriendelijk is uw tuin? 

Een jaar geleden volgden mijn 
zus en ik een imkercursus. In-
middels hebben wij ieder een 
bijenkast in de tuin staan. Im-
kerij ‘Zus en Zo’ is een feit.
Het gaat ons niet om de ho-
ningproductie, dat is een leuke 
‘bij’zaak. Het gaat ons vooral 
om het interessante leven van 
de bij en een rol te   kunnen 
spelen in het voortbestaan van 
de bij.
Niet onnodig omdat massale 
bijensterfte over de hele we-
reld tot zorgen baart. Einstein 
vertelde ons al: als er geen 
bijen meer zijn, sterft de mens-
heid binnen vier jaar uit.
Een eensluidend antwoord op 

de oorzaak van de massale 
bijensterfte is nog niet gevon-
den. Waarschijnlijk is het een 
combinatie van oorzaken.

Toch kunnen we   de bij helpen. 
Dat hoeft niet meteen door een 
bijenkast in je tuin te zetten !   
Net als voor de mens is   voor 
de bij voldoende en gevari-
eerde voeding   een noodzaak.
De bij haalt zijn voeding (nectar 
en stuifmeel) uit de op dat mo-
ment aanwezige dracht (bloe-
men en bloesem). Dracht moet 
er niet alleen zijn in april, maar 
ook nog in augustus. Daar 
kunnen wij voor zorgen.
De bij kon vroeger op het plat-
teland prima leven, nu is dat 
door schaalvergroting en ver-
schraling van het landschap   
veelal niet meer het geval. De 
noodzakelijke kruidige wei-
landen, bloemrijke slootkan-
ten, fruit –en lindebomen zijn 
verdwenen.
De oplossing kan liggen bij de 
‘stads’imker. Voor stad mag u 
ook dorp lezen. Een bloem-

rijke tuin en/of bloesemrijke   
bomen bieden een geschikte 
plek aan de bij. Heeft u een 
balkon, ook goed. Met de juis-
te planten op uw balkon weten 
de bijen u te vinden.
De gemeente en provincie   
kunnen van dienst zijn door 
niet te snel de wegkanten te 
maaien. De paardenbloem en 
verschillende klavers zijn   uit-
stekende drachtplanten voor 
de bij. 

Groente en fruittelers maken 
al dankbaar gebruik van de 
‘stads’imker. De telers willen 
graag dat de ‘stads’imker 
zijn gezond bijenvolk tijdelijk 

bij de teler plaatst en zo voor 
de bestuiving van het gewas 
zorgdraagt. De imker krijgt 
daarvoor en kleine vergoe-
ding en hopelijk een gevulde 
honingkamer.

Wilt u weten hoe bij-vriendelijk 
uw tuin is of denkt u, misschien 
is dat   imkeren wat voor mij, 
kijk dan eens op www.jaar-
vandebij.nl. In het kader van 
het jaar van de bij heeft het 
IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn op 5 juni Gerrit van der 
Plas uitgenodigd. Gerrit is een 
gerenommeerd imker en en-
thousiast verteller, hij zal u met 
zijn lezing op 5 juni zeker we-
ten te boeien.
Voor meer informatie de IVN 
website.

Anja de Kruijf
 
Natuurgids (en prille imker)
Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er weer een na-
tuurgidsenopleiding!
Zie de website voor informatie.

Foto’s te kijk, gratis te kijk!
Mijdrecht - “Foto’s te kijk, gratis te 
kijk. Ja mevrouw, meneer,   foto’s 
van beste kwaliteit, gratis te kijk. 
En dat de gehele maand mei in ge-
zondheidscentrum Croonstadt met 
als thema: markten.”

Markten kenmerken zich door zeil-
doek, een wirwar van kramen, veel 
kleuren en kooplui die hun koop-
waar luid aanprijzen. In deze over-
vloed aan elementen hebben   de 
clubleden van fotoworkshop De 
Ronde Venen gezocht naar beelden 
die typerend zijn voor een markt. 

De foto’s laten zien dat de ene fo-
tograaf dit zoekt in details, de an-
dere in mensen en de volgende in 
een verrassende beelduitsnede van 
allerlei kramen. 
Het resultaat is een gevarieerde ex-
positie, waarbij de foto’s een goed 
gevoel van herkenning zullen geven.
“Dus mevrouw en meneer, kom gra-
tis kijken naar al die foto’s van bes-
te kwaliteit”. Gezondheidscentrum 
Croonstadt is gevestigd aan de 
Croonstadtlaan 1-3.
Voor meer informatie en foto’s: 
www.fotoworkshop.nl

Wellness Massage Uithoorn 
specialiseert zich verder
Regio - ‘Een massage is een heerlij-
ke manier om te ontspannen, maar 
ook doeltreffend om spieren lekker 
los te maken’ vertelt Maya van Well-
ness Massage Uithoorn. Een klein-
schalige massagepraktijk met een 
warme, persoonlijke uitstraling.

De massagepraktijk wordt ge-
voerd door Maya Jansen, een well-
nessmasseur met passie voor haar 
vak.
‘Het is belangrijk dat mensen hun 
persoonlijke balans (weegschaal) in 
de gaten houden. De belastbaarheid 
is datgene wat een mens kan heb-
ben en de belasting is de last die de 
mens draagt. Belasting is eigenlijk 
al stress maar dit is gezonde stress. 
Het houdt je alert. Gezonde stress is 
dus nog niet meteen ‘gevaarlijk’. Het 
wordt pas gevaarlijk wanneer stress 
erg lang aanhoudt.
Met mijn massages kan ik je een 
stukje ontspanning bieden waar-
door jouw weegschaal beter in ba-
lans kan blijven. En dat is vooral in 
deze huidige drukke tijden, waarbij 
er veel wordt gevraagd van mensen 
maar mensen ook veel van zichzelf 
eisen, ontzettend belangrijk om je 
prettig te blijven voelen en gezond 
te blijven!’ 
Maya heeft zich begin dit jaar ge-
specialiseerd in een massage, spe-
ciaal bedoeld voor vrouwen in de 
overgang. Ze is hiervoor speci-
aal begeleid door een BIG-gere-
gistreerde verpleegkundige van 
‘Care for Women’ (wat je vroeger 
een overgangs-consulente zou noe-
men). Door haar kennis over vrou-
wen, hormonen en de overgang 
biedt Maya vrouwen een overheer-
lijke massage aan: een Chocolade-
massage!

‘Uitermate relaxing’, vertelt Maya. 
‘Alleen al door de serotonine, een li-
chaamseigen antidepressivum dat 
als ‘geluksstofje’ een algemene ont-
spanning bevordert – ook via de po-
riën van de huid. Alleen die geur al! 
De vloeibare cacao waarmee ik je 
masseer bevat theobromine en de-
ze stof zorgt er voor dat het niveau 
van serototine en endorphine (ge-
lukshormoon) in ons lichaam ver-

hoogd wordt. Endorphine is ook het 
stofje dat vrij komt bij een ‘normale’ 
massage. Dubbelop genieten dus: 
de combinatie massage en choco-
lade geeft ons een goed gevoel! Dit 
is de reden waardoor je jezelf na 
een chocolade-massage als herbo-
ren voelt!’

Maya koopt de chocolade in bij 
Redmond Roof van Martinez Cho-
colaterier te Aalsmeer. Chocolade 
van uitsluitend natuurlijke grond-
stoffen die met passie en vakman-
schap in Amstelveen is bereid. ‘Ca-
cao is rijk aan mineralen en bevat 
een actieve conserveringsstof. De-
ze stof zorgt voor een vertraging 
van het verouderingsproces van de 
huidcellen en neutraliseert deze. 

Verder bevat cacao anti-oxidanten 
wat weer een gunstig effect heeft op 
je hele lichaam. Ik meng deze pu-
re chocolade met amandelolie; een 
pure, supervoedende emulsie. Deze 
massage is geschikt voor iedereen 
die van chocolade EN van massa-
ge houdt. Dus ook voor mannen! De 
behandeling bestaat uit een mas-
sage met aansluitend een pakking. 
Veel van de olie trekt in je huid dus 
het voelt niet plakkerig. Na het ver-
wijderen van de pakking, spons ik 
je met warm water weer helemaal 
schoon. Je kunt kiezen uit verschil-
lende behandeltijden: een behande-
ling van 50 minuten (achterzijde li-
chaam: rug, schouders, nek, benen) 
en een behandeling van ruim an-
derhalf uur (incl. voorzijde: benen, 
buik, schouders en gezicht). Het 
verwarmende effect duurt na de be-
handeling nog vele uren!’

Wellness Massage Uithoorn is da-
gelijks bereikbaar (ook op zaterdag 
en zondag) van 10.00 tot 21.00 uur 
en er wordt uitsluitend op afspraak 
gewerkt.
De praktijk is gevestigd aan de 
Gouwzee 35 in Uithoorn en is tele-
fonisch bereikbaar via 06-34620875 
(graag de voicemail inspreken). Uit-
gebreide informatie is te vinden op 
de website: www.wellness-massa-
ge-uithoorn.nl Zie ook advertentie 
elders in dit blad.

Regio – FemNa40.nl is een gratis 
ledennetwerk dat vrouwen bij el-
kaar brengt. FemNa40-leden be-
zitten veel levenservaring en willen 
die graag met andere vrouwen de-
len. Je krijgt informatie op deze site 
maar kan ook zelf actief deelnemen. 
Dit gebeurt allemaal vanuit een be-
sloten omgeving zodat iedere vrouw 
veilig haar verhaal kan vertellen.
In een eigen blog kan je al jouw per-
soonlijke ervaringen en kennis delen 
door te schrijven over onderwerpen 
als relaties, wonen, mode, koken, 
spiritualiteit, vrije tijd en uitgaan. 
Professionals maken als vrijwilliger 
extra tijd vrij om andere vrouwen te 
ondersteunen en te informeren van-
uit hun professionaliteit. Een van de 
vrijwilligers: ‘We zitten allemaal in 
dezelfde levensfase en hebben al de 
nodige mooie en minder mooie er-
varingen in onze rugzak zitten, zo-
wel privé als zakelijk. Daarmee kun-
nen we elkaar motiveren, stimuleren 

en informeren. Je kunt op de web-
site, naast je te laten informeren in 
de nabije toekomst worden begeleid 
in sport, yoga en daarnaast worden 
opvoedingsvragen behandeld door 
onze pedagoog.’ Ook vaste colum-
nisten zoals Marry Foelkel en Simo-
ne Nieuwenhuizen geven informa-
tie over o.a. kruiden en spiritualiteit. 
Dagelijkse zaken die je bezighou-
den worden beantwoord door een 
van de leden of FemNa40 profes-
sionals.

Ben jij iemand die een beroep uit-
oefent waarmee leden ondersteund 
kunnen worden en vind je het leuk 
om dit te doen, meld je dan aan op  
info@femna40.nl.
Wat is het fi jn om iemand te helpen 
met jouw specifi eke kennis, vanach-
ter je computer. Laat je inspireren op 
FemNa40 door je profi el aan te ma-
ken,  kijk en denk mee. Tot ziens op 
www.FemNa40.nl

‘TEN HOOPE’’ brengt 
alles weer onder één dak!
Uithoorn - Afgelopen najaar werd 
het 50-jarig bestaan   gevierd van 
Boekhandel Ten Hoope,   met als 
thema   ‘de lokale boekhandel, dan 
weet je bij wie je koopt’.
Begin juni   verhuist uw lokale boek-
handel naar Zijdelrij nummer 8 
(naast Duo Sport) waar de kantoor-
vakhandel en de boekhandel in een 
verbouwd pand worden samenge-
voegd. Post NL en ING zullen ook in 
deze winkel ondergebracht worden.
Tijdens de verbouwing van Zijdelrij 
8 blijft de boekhandel open   en kunt 
u daar ook terecht voor
wenskaarten, postzegels,   printer 
cartridges, het bekende schrijfblok 
en het rolletje plakband 
(top 250 kantoorartikelen). Gefran-
keerde poststukken kunnen bij de 
boekhandel worden afgegeven.
Voor overige postzaken kunt u uit-
wijken naar Bruna op het Amstel-
plein. Voor ING zaken is er de ING-
vestiging aan de Laan van Meerwijk.
Begin juni opent Ten Hoope de win-
kel op de nieuwe locatie en   treft 
u   daar een zeer aantrekkelijke mix 
aan van boeken, wenskaarten, pen-
nen,   tijdschriften, kantoorbeno-
digdheden en gifts, gecombineerd 
met de   diensten van Post NL en   
ING.
Dit alles onder de vertrouwde naam   
Ten Hoop Boek en Kantoor.
Wat het aanbod van boeken betreft 
vindt u hier als vanouds een ruim 
en   actueel assortiment: vakkun-
dig samengesteld, met persoonlij-

ke boekentips van de medewerkers.   
Een en ander ondersteund door een 
website met een verbeterde   zoek-
functie (www.tenhoopeboeken.nl).
Hun collectie schrijfwaren vindt 
u zowel in onze winkel als in hun   
webshop. www.onlinekantoorshop.
nl) . Graveren is gratis en het bestel-
de wordt snel geleverd.

Primeur
Primeur voor Nederland: Ten Hoope 
Boek &   Kantoor is de eerste win-
kel   met een Hallmark shop-in-
shopconcept waar een zeer geva-
rieerd aanbod wenskaarten aan-
geboden wordt. Kortom: een win-
kel die geheel nieuw is, maar toch 
zeer vertrouwd aan zal voelen. Niet 
in het minst door het enthousiaste 
team met de bekende gezichten van 
Ans, Ellen, José, Marielle, Marloes, 
Ria, Marjanne, Melanie, Sonja, Ron, 
Guido, Jaap en Pierre. Zij ontvangen 
u graag vanaf begin juni op de Zij-
delrij 8 in Uithoorn! 
  
Belangrijk om te weten voor u dus: 
vanaf 27 april is het postagentschap 
gesloten, vanaf afgelopen maandag 
30 april is Thuiskantoor/Postkantoor 
Zijdelrij 8 gesloten en sinds giste-
ren, dinsdag 1 mei, is Ten Hoope 
boeken open voor kantoorbeno-
digdheden, cartridges   en het afl e-
veren van gefrankeerde post.
Begin juni is de verhuizing van Ten 
Hoope Boek & Kantoor en de ope-
ning van de nieuwe winkel.

Examenhout voor scholen-
gemeenschap Thamen
Uithoorn - De leerlingen bouw-
techniek van scholengemeenschap 
Thamen zijn van 25 april tot half 
mei druk bezig met hun praktijkexa-
men bouw. Daarvoor moeten zij een 
werkstuk maken. Tijdens het maken 
van dit werkstuk kunnen ze laten 
zien welke kennis en vaardigheden 
zij in de twee jaar van hun praktijk-
opleiding hebben vergaard. Afschrij-
ven (de juiste maten op een stuk 
hout aangeven en daarna op maat 
afzagen), timmertechnieken zowel 
met de hand als machinaal, precie-
ze maatvoering en veiligheid bij de 
afwerking worden tijdens het exa-
men beoordeeld. De opdracht van 
examenjaar 2012 is een raam met 
ventilatierooster, zodat ook afhan-
gen (het raam op de juiste manier 
in een kozijn monteren) aan de orde 
komt. 20 examenkandidaten gebrui-
ken tijdens zo’n examen een fl inke 
hoeveelheid hout van diverse maten 
en soorten. Scholengemeenschap 
Thamen prijst zich daarom geluk-
kig dat de heer Rob van Scheppin-
gen, directeur van Aannemings-
maatschappij H.M. van Scheppin-
gen b.v. uit Mijdrecht, dit jaar op-
nieuw kosteloos het benodigde 
hout ter beschikking stelt. Gevraagd 

naar de reden van zijn gulle gift zegt 
hij: ‘Wij als Aannemingsmaatschap-
pij H.M. van Scheppingen b.v.  vin-
den het zeer belangrijk om ervoor 
te zorgen dat er voldoende nieuwe 
instroom komt in onze bedrijfstak. 
Werken in een uitvoerend technisch 
beroep biedt mooie kansen en een 
mooi toekomstperspectief. Er zullen 
altijd mensen nodig zijn om gebou-
wen te bouwen en te onderhouden. 
Daarom ondersteunen wij de pro-
jecten van de scholengemeenschap 
Thamen  graag. Wij wensen de exa-
menkandidaten een positief exa-
men toe en veel succes in hun ver-
dere loopbaan.’ Behalve het jaarlijk-
se examenhout ondersteunt de heer 
Van Scheppingen de afdeling bouw-
techniek van scholengemeenschap 
Thamen met het ruimhartig ter be-
schikking stellen van stageplaatsen 
voor de bouwleerlingen. In de hui-
dige economische situatie, waar-
in stageplaatsen niet voor het opra-
pen liggen, is dit laatste van niet te 
onderschatten belang. Alleen door 
praktijkleren kunnen leerlingen van 
een praktisch-technische opleiding 
voldoende ervaring opdoen naast 
hun theoretische lessen op scho-
lengemeenschap Thamen.

Met Moederdag
Gratis overnachting op 
boerderijcamping
Vinkeveen - Boerderijcamping 
Demmerik in Vinkeveen en mini-
camping Boerderij Hazenveld in 
Kockengen zijn twee van de 1.600 
plattelandskampeer- en logeer-
adressen in Europa die bij de Ve-
KaBo aangesloten zijn. Omdat de 
VeKaBo op 12 en 13 mei haar 20-ja-
rig jubileum viert, pakt ze groots uit. 
De organisatie trakteert op een gra-
tis overnachting tijdens Moederdag 
bij een van de deelnemende Ve-

KaBo logeer- of kampeerbedrijven. 
Leuk als verrassing voor Moeder-
dag, als romantisch weekendje weg, 
maar ook zeker leuk om er gewoon 
even lekker tussen uit te gaan! 

Meer informatie over de gratis over-
nachting op camping Demmerik of 
Hazenveld of andere mogelijke ver-
blijfplaatsen kunt u vinden op de 
website van de VeKaBo en dat is: 
www.vekabo.nl .

Met elkaar voor elkaar:
Stichting FemNa40 
lanceert FemNa40.nl
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Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Op 26 april 
werd de eerste vrije bridge-och-
tend gespeeld na de competi-
tie die vorige week werd afgeslo-
ten. Voor het bridgen begon wer-
den de prijzen uitgereikt aan de pe-
riodekampioenen t.w. Siep Ligten-
berg en Piet Hoogenboom in de A 
lijn en Coby en Joop Buskermolen 
in de B. lijn. De wisselbokaal voor 
het algeheel clubkampioenschap 
was dit jaar voor het koppel Greet 
de Jong en Roel v.d. Knaap die deze 
fraaie prijzen mochten ontvangen. 
Na de prijsuitreiking werd er door 
de voorzitter melding van gemaakt 
dat er een echtpaar in de zaal aan-
wezig was dat hun 50 jarig huwe-
lijksfeest de komende weken gaan 
vieren en dat zij voor dit heugelijke 
feit de club wilde trakteren op kof-
fie met iets lekkers. Uiteraard werd 
daarna snel begonnen met het brid-
gen. In de A lijn waren het Siep Lig-
tenberg en Piet Hoogenboom die 
beslag legden op de eerste plaats 
met een score van 59,72 %. Geen 
toevalstreffer dus dat zij periode-
kampioen waren geworden. Twee-
de werden Greet de Jong met ge-
legenheidspartner Ans van Wees 
met 56,94 % en derde werden Miep 
v.d. Hoek en Nel v.d. Neut met 56,25 
%. In de B lijn scoorden To en Henk 

Rademaker met een 67,08 % de 
eerste plaats. Tweede werden de-
ze week Lyda Zondag en Jan Vis-
ser met 61,67% Voorwaar een voor-
treffelijke score voor dit paar. Der-
de werden hier Greet van Diemen 
en Nel Groven met 61,25%. Er deed 
zich deze week een merkwaardig 
voorval voor. Het echtpaar Henny en 
Lucas van der Meer die zich vori-
ge week op de eerste plaats in de A 
lijn hadden genesteld kwamen deze 
week wat minder goed voor de dag. 
De wedstrijdleiders hadden dit paar 
in de B lijn geplaatst om in beide lij-
nen een even aantal paren te heb-
ben. Het grote contrast 1e in de A 
Lijn met 60,25%, de vorige week en 
vandaag laatste in de B lijn met een 
score van 33,75%.
Toen dit paar zich vorige week van 
een goede plek in de eind uitslag 
van de competitie had verzekerd 
kwam er van een echtpaar dat wel 
lid is van de club maar zo’n tien we-
ken in Spanje zit wat denigrerende 
opmerkingen in de trant van: Als wij 
er waren geweest zou het wel an-
ders zijn geweest. Kennelijk hebben 
Henny en Lucas zich van deze op-
merkingen toch wat aangetrokken. 
Volgende week maar weer “gewoon 
je best doen” dan kom het vanzelf 
weer.

Wie stopt die voortrazende 
trein van Argon zaterdag 10?
Mijdrecht - Waar Barcelona haar 
energieke en fantastische voetbal 
beetje bij beetje begint in te leveren 
gaat de Zaterdag 10 gewoon door. 
Waren het vorig jaar nog jochies uit 
de A5 zijn het dit jaar mannen ge-
worden (bijna allemaal…) van de 
Argon Zaterdag 10 die dit jaar voor 
het eerst uitkomen in de 6e klasse 

seniorenvoetbal. Dus de kans dat er 
dit seizoen tegen “dikbuiken en ou-
we mannen” gevoetbald moest wor-
den was voor de spelers en begelei-
ding van dit team aanleiding om zo 
snel mogelijk te promoveren, dit jaar 
zou gebruikt worden als wennen 
aan de senioren en volgend seizoen 
zou er geoogst moeten gaan wor-

den. In deze poule waren slechts 2 
tegenstanders van enigszins ver-
gelijkbaar niveau, de overige teams 
waren goed voor het opkrikken van 
het doelgemiddelde (misschien een 
beetje arrogant maar het was wel 
het beeld in deze afdeling).

Op zaterdag 28 april 2012 diende de 

wedstrijd gespeeld te worden tegen 
een medekandidaat voor het kam-
pioenschap, de jeugdige leden van 
Odysseus uit Utrecht. In de eerste 
confrontatie bleven de punten in 
Mijdrecht maar dat was geen juis-
te weergave van de wedstrijd. De 
mannen van de Zaterdag 10 waren 
dus gewaarschuwd .

Beste
Het was echter Odysseus de volle-
dig werd overlopen door de Zater-
dag 10, de heren speelden werke-
lijk hun beste voetbal op het mo-
ment dat het noodzakelijk was. De 
tegenstander kwam er niet aan te 
pas en moest keer op keer terug-
lopen richting hun eigen keeper om 
deze man te ondersteunen bij het 
schoonhouden van zijn doel, een 
missie die men slechts 15 minu-
ten kon volhouden voordat het eer-
ste doelpunt voor Argon op het sco-
rebord kon worden bijgeschreven. 
Een ruststand van 0-4 en een eind-
stand van 0-6 betekende het meer 
dan verdiende kampioenschap, ze 
verlaten de 6e klasse en proberen 
volgend seizoen in de 5e klasse de-
ze stunt te herhalen.

Een woord van dank aan de spe-
lers van de Zaterdag 10 maar vooral 
aan de beide leiders die elke week 
weer bij Argon hand in hand langs 
de kant staan om de Zaterdag 10 te 
voorzien van aanwijzingen en cor-
recties. Met veel enthousiasme en 
plezier staan zij al jaren langs de 
lijn bij Argon om een team te be-
geleiden…. van het moment van het 
strikken van de voetbalveters tot het 
moment dat je ook je biertje met de 
voetballers kunt delen.
(foto sportinbeeld.com)

Moolenburgh gaat de strijd 
aan met wereldkampioen
Wilnis - Wethouder van  sport Da-
vid Moolenburgh van de gemeen-
te de Ronde Venen en wereldkam-
pioen Showdown Sven van de We-
ge zullen op vrijdagavond  11 mei 
de aftrap geven van de nieuwe ver-
eniging Showdown Veenland in Wil-
nis. Showdown Veenland is trots dat 
regerend wereldkampioen en zeven 
voudig Nederlands kampioen Sven 
van de Wege op vrijdag avond 11 
mei aanwezig zal zijn bij het eerste 
startschot. Showdown is tafelten-
nis voor blinden en slechtzienden 
en wordt in zijn geheel op gehoor 
gespeeld. Ook de talenten Wen-
dy Zuydwijk en  Mitchel Snel zullen 
die avond aanwezig zijn om te laten 
zien waarom Showdown een fas-
cinerende en flitsende sport is. De 
avond begint om 19.30 uur in Buurt-
centrum “Willisstee” Pieter Joosten-

laan 24 Wilnis.Voor verdere informa-
tie: www.veenland.nl

HSV’69 zoekt versterking!
De Hoef - HSV’69 is een leuke en 
kleine sportvereniging in De Hoef 
waar zowel handbal als voetbal be-
oefend wordt. Zowel op zaterdag 
(vooral de jeugd) en op zondag zijn 
er een aantal voetbalteams actief 
op misschien wel het fraaist gele-
gen voetbalveld van de gemeente 
De Ronde Venen. Bij HSV’69 wordt 
zowel op prestatief als ook recrea-
tief niveau gevoetbald.
Voor het volgende seizoen is HSV’69 
op zoek naar een aantal spelers om 
de zondag teams te versterken. 
Moet jij bijvoorbeeld op zaterdag 

werken maar lijkt het je wel ontzet-
tend leuk om te voetballen? Meld 
je dan aan! Ook een extra keeper is 
van harte welkom.  De trainer voor 
de zondag selectie is een oud prof-
voetballer van onder andere Vole-
wijckers, Co Sloep. Twee keer in de 
week geeft hij hele leuke en leerza-
me trainingen, waar iedere voetbal-
ler nog wat van kan leren. Als je in-
teresse is gewekt of je wilt meer we-
ten, neem dan contact op met Mar-
tien Röling, martien.roling@gmail.
com of tel. 0297 214888 voor meer 
informatie.

Op pad na de lentecheck

De Ronde Venen - Nadat op 
woensdag 18 april de lentecheck 
had plaatsgevonden, stond woens-
dag 25 april op het programma om 
met de gecheckte scootmobiel, fiets 
of wandeloutfit op pad te gaan.

De theorie over verkeersregels en 
veiligheidsregels zaten weer vers 
in het hoofd, dus wat dat betreft zat 
het wel goed. Het weer werkte ech-
ter niet zo mee, maar desondanks 
meldden zich toch een behoorlijk 

aantal enthousiaste deelnemers. 
De deelnemers waren blij verrast 
met het handige rugzakje dat Inter-
sport DUO/Mijdrecht ter beschik-
king heeft gesteld met daarin o.a. 
een lekker appeltje voor onderweg . 
Wethouder Kees Schouten kwam 
langs om het “startschot” te geven 
en bracht nog eens naar voren hoe 
belangrijk het is om te bewegen. 
Verder vertelde hij dat hij blij is met 
dit initiatief van Spel en Sport DRV, 
de Baat en de Gemeente in de per-

soon van H. ten Kortenaar, want zo 
brengen we mensen samen en dat 
is toch veel gezelliger dan alleen er 
op uit. 
Na het startschot gingen de drie 
groepen op pad. Zo gingen de fiet-
sers mee met twee heren van TC de 
Merel voor een mooie fietstocht, de 
wandelaars werden begeleid door 
een wandeldocente van Spel en 
Sport DRV en de scootmobielers 
reden weg onder begeleiding van 
twee vrijwilligers van De Baat.
Er kan terug gekeken worden op 
een geslaagd initiatief en zal ze-
ker volgend voorjaar herhaald wor-
den. Het is goed voor je gezondheid 
om lekker vaak naar buiten te gaan, 
maar dan wel op een veilige manier.

Veenshuttle mix kampioenschappen
Spannende wedstrijden
De Ronde Venen - Donderdag 19 
en 26 april werden de jaarlijkse mix 
clubkampioenschappen gehouden 
bij badmintonvereniging Veenshut-
tle. Maar liefst 4 poules met 4 mix 
teams werden door de recreanten 
commissie samengesteld. Daar-
door kon iedereen op zijn eigen ni-
vo meedoen aan deze kampioen-
schappen. Dus ook beginnende le-
den hebben op hun eigen nivo wed-
strijden kunnen spelen. In de poules 
werd tegen ieder van de teams ge-
speeld voor twee winnende games. 
Dit resulteerde in veel spannende 
wedstrijden die regelmatig pas in 
drie games werden beslist. Uitein-
delijk werden de prijzen uitgereikt 
en zowel de deelnemers als de or-
ganisatie hartelijk bedankt. In de 
poules werden de volgende resulta-
ten geboekt.

Poule A:
1ste Rob en Melanie
(clubkampioen)
2de Marc en Anja
3de Richard en Michelle

Poule B:
1ste Marijke en Hans
2de Annelies en Frans/Han 
3de Iranda en Rene/Nico 

Poule C:
1ste Jitske en Robert
2de Henriette en Hendry (op pun-
ten 149)
3de Manon en Eric P (op punten 
141)

Poule D:
1ste Rowan en Nos
2de Karin en Jan
3de Toos en PieterUWTC-er Bart van Bemmelen 

Nederlands Kampioen BMX
Regio - Op zondag 29 april werd in 
Klazienaveen het Nederlands kam-
pioenschap BMX verreden. 24 rij-
ders van de UWTC hadden zich op 
basis van hun resultaten in de eer-
ste 2 rondes in de Top Competi-
tie weten te plaatsen voor het Na-
tionale kampioenschap. Evenals bij 
de Top Competitie beslaat zo’n eve-
nement een heel weekend. Op de 
zaterdag zijn de officiële trainingen 
en wordt de timetrail voor de wed-
strijdklasse, junior men en elite men 
en women, verreden. Vrijwel ieder-
een was dus zaterdag vroeg op pad 
om op tijd te zijn voor de training, 
en met al die files viel dat niet mee. 
Door het merendeel van de UWTC-
ers werd volop gebruik gemaakt van 
de trainingsmogelijkheden op de za-
terdagmiddag en –avond. Een nieu-
we baan moet natuurlijk goed ver-
kend worden, anders is het onver-
antwoord om daar op volle snelheid 
overheen te denderen. Op de wed-
strijddag weer vroeg uit de veren om 
op tijd voor de warming-up te zijn, 
de laatste trainingsrondjes voordat 
het startschot valt. Tijdens de wed-
strijd bleek dat de zaterdagtraining 
zijn nut af te werpen. Veel UWTC-
ers bevonden zich in de manches in 
de voorste gelederen en hadden zo 
uitzicht op een halve finale en/of fi-
nale. In de jongste klasse, boys -7 
jaar, hadden we een debutant, Jef-
frey Zwart, voor hem helaas geen fi-

nale, maar toch heel knap als je in 
je eerste jaar meteen kan kwalifice-
ren voor het NK. Alec van der Mast 
heeft al wat meer ervaring en wist 
zich te plaatsen voor de finale waar-
in hij 4e werd. In de klasse Boys 8 
jaar wist Ferdi Cevahir zich heel ver-
rassend te plaatsen voor de finale. 
Zijn start was niet scherp genoeg 
en hij kon alleen nog maar achter-
aan sluiten en werd 8e. De klasse 
Boys 9 is een druk bevochten klas-
se. In deze klasse rijden voor de 
UWTC: Brain Boomkens, Jochem 
van der Wijngaard, Melvin van der 
Meer en Max de Beij. Alleen Brain 
bleek sterk genoeg te zijn voor een 
finale waarin hij de 7e plaats wist 
te bemachtigen. Bij de Boys 10 jaar 
moest Izar van Vliet Garcia het al-
leen tegen de rest van Nederland 
opnemen. Hij deed dat bijzonder 
goed. In de finale werd hij op het 
eerste stuk ingesloten, maar wist 
toch nog een mooie 5e plaats te 
behalen. En dan de klasse Boys 11 
jaar. UWTC was ook in deze klasse 
met drie rijders goed vertegenwoor-
digd. Maarten van de Mast en Kevin 
Boomkens wisten dan niet de fina-
le te halen, maar Bart van Bemme-
len (foto nr. 12) kon dat wel, en hoe. 
De extra trainingen op deze baan 
hadden hun vruchten afgeworpen. 
Bart reed al de hele dag voorin en 
was er duidelijk op gebrand om dit 
jaar orde op zaken te stellen en de 

titel weer terug te pakken. Vanaf 
de start pakte hij de koppositie en 
wist deze vast te houden tot de fi-
nish waarmee hij in zijn jonge BMX-
carrière voor de 3e keer de nationa-
le titel op zijn naam kon schrijven. 
In de klasse Boys 12 jaar reed Joey 
Nap heel constant, maar in de hal-
ve finale ging hij onderuit en zag zo 
zijn kansen op een finaleplaats aan 
zijn neus voorbij gaan. Bij de Boys 
14 jaar reden Arjan van Bodegraven 
en Thomas van der Wijngaard. Arjan 
wist nog door te dringen tot de hal-
ve finale, maar werd in de 2e bocht 
uit de baan gereden. Voor hem he-
laas ook geen finale. 
In de klasse Nieuwelingen Boys (15-
16 jaar), zeg maar de opstap naar 
de wedstrijdklasse, reden de broers 
Tom en Wiljan Brouwer hun rond-
jes, maar ook zij konden geen fina-
leplaats afdwingen. In de Sportklas-
se (17-25) moest Michael Schek-
kerman zich staande weten te hou-
den tussen het geweld van ex-elite-
rijders. Michael reed sterk en con-
stant, maar kwam in sterk gereden 
halve finale met een 5e plaats net te 
kort om zich te kwalificeren voor de 
finale. In de Sportklasse 25+ kwam 
Michiel Jansen in de manches te-
kort om zich te plaatsen voor de fi-
nale. In de Cruiserklasse 15-16 jaar 
kwam Danny de Jong niet verder 
dan de manches. In de Cruiserklas-
se 19-29 jaar komt Wouter Plaisant 

van de Wal uit en kan door zijn gril-
lige rijden wel eens voor een ver-
rassing zorgen, maar helaas kwam 
hij in de manches hard ten val en 
met een zware kneuzing van zijn 
hand was voor hem het kampioen-
schap voorbij. In de Cruiserklasse 
45+ kwam Evert de Jong niet door 
de manches.
Al met al kunnen we als UWTC te-
rug kijken op een zeer geslaagd Na-
tionaal kampioenschap. Voor meer 
informatie kunt u terecht op onze 
website www.uwtc.nl/bmx
In het weekend van 12 mei is de 
hele wereldtop BMX in Nederland 
voor de Supercross op de duplicaat 
Olympische BMX-baan in Papendal. 
Een Evenement waar heel fietscross 
minnend Nederland bij aanwezig 
zal zijn. De volgende wedstrijd waar 
de BMX-ers van de UWTC van de 
partij zullen zijn is de 4e ronde van 
de BMX West Competitie op 20 mei 
in Bussum.
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Good old Cor van Bemmelen 
snelste van Nijvel
Regio - Postduivenvereniging Rond 
de Amstel had afgelopen week-
end meer dan 400 duiven bijeenge-
bracht voor de wedstrijd vanuit het 
Belgische Nijvel. Door de lucht is dit 
een afstand van ongeveer 180 km.
Vanwege de voorspelling van het 
slechte weer hadden een aantal le-
den niet meegedaan.
Achteraf bleek deze voorspelling te 
kloppen. Wat een slecht weekend 
voor de duiven. Zaterdag kon niet 
worden gelost, zondag eerst ook 
niet. Uiteindelijk kon er in de be-
wolkte lucht een gaatje gevonden 
worden en gingen de duiven om 
14.30 uur los.
De zuidenwind zorgde gelukkig 
voor een vlotte thuiskomst. De dui-
ven behaalden een hoge snelheid.

Als eerste landde een 5- jarige duif 
bij Cor van Bemmelen in De Hoef, 
deze had een snelheid van meer 
dan 107 km per uur! Tevens was de-
ze duif 2e in ons Rayon tegen 3.800 
duiven en ook 2e over heel afde-
ling Noord-Holland tegen meer dan 
18.000 duiven. Klasse van onze nes-
tor Cor. 
Ook Martin vd Hoort klokte in Uit-
hoorn een vroege duif en was 2e in 
de club en 5e over heel Noord-Hol-
land, top!

De uitslag:
1. Cor van Bemmlen De Hoef
2. Martin vd Hoort Uithoorn
3. Ton Duivenvoorde De Hoef
4. Hennie Pothuizen Vinkeveen
5. Peter Bosse Uithoorn

UWTC-er Guus Zantingh 
behaald eerste overwinning
Veteranen 60+
Dinsdag 17 april waren de UWTC 
renners Leen Blom, Theo Ouds-
hoorn en Guus Zantingh naar het 
Brabantse land afgereisd om in 
Nieuwkuijk te starten in een vetera-
nen 60+ wedstrijd.
Doordat er veel wind stond werd 
het peloton vanaf het startschot op 
een lint getrokken en hierdoor kwa-
men renners op het kantje terecht 
en moesten sommige al vroeg in 
de wedstrijd lossen. Halverwege de 
wedstrijd viel het peloton in stuk-

ken uiteen en ontstond er een kop-
groep van 15 renners met daarbij de 
UWTC renners Leen Blom en Guus 
Zantingh. 
Met nog 10 ronden sprongen er 2 
renners weg uit de kopgroep en na-
men een kleine voorsprong. Door-
dat de overige renners te veel naar 
elkaar zaten te kijken konden de 2 
weg blijven. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Mari van Vessem uit 
Rosmalen voor Arie de Groot uit 
Stolwijk. Guus Zantingh behaalde in 
deze zware wedstrijd een mooie 3e 

plaats en Leen Blom klasseerde zich 
op een verdienstelijke 13e plaats. 
Een week later, op dinsdag 24 april, 
gingen dezelfde drie UWTC renners 
weer naar Nieuwkuijk. Alleen stond 
er niet zoveel wind als de vorige 
week en werd het niet gelijk op een 
lint gereden. Maar er werd vanaf de 
start wel een hoog tempo aange-
houden waardoor het moeilijk was 
om te ontsnappen uit het peloton. 
Er waren wel enige renners die een 
poging waagden maar deze werden 
steeds weer snel terug gepakt. Het 

draaide uiteindelijk op een groeps-
print uit die werd gewonnen door 
Guus Zantingh en behaalde hier-
mee een hele mooie eerste over-
winning was van dit seizoen, tweede 
werd Hans van Bavel uit Boxmeer. 
Leen Blom behaalde een mooie 10e 
plaats en Theo Oudshoorn eindigde 
in het peloton.

Interclub jeugd
Zondag 29 april de interclub bij de 
Bataaf. Een behoorlijke opkomst 
ondanks de vakantie.
Bij categorie 3 en 4 reed de jari-
ge Eric Looij (11 jaar) in het pelo-
ton mee, net als Tristan Geleijn. Eric 
sprintte naar een mooie 3e plaats. 
Tristan Geleijn eindigde op de 12e 
plaats. 
Bij categorie 5 en 6 stonden wel 40 
rijders aan de start. Owen Geleijn 
(eigenlijk categorie 4) en Menno 
van Capel voor de UWTC. Al aan het 
begin reed er een groep van 20 ren-
ners weg, waaronder Owen. Uitslag: 
Owen 16 en Menno 34. 
Bij categorie 7 en nieuwelingen 27 
renners aan de start. Bart de Veer 
kon het peloton goed volgen. Twee 
renners wisten weg te rijden en 
werden niet meer teruggezien. Bart 
was niet zo tevreden over zijn sprint 
en eindigde op de 13e plek.

Tristan en Owen Geleijn waren op 
28 april naar een sterk bezette nati-
onale wedstrijd in Rotterdam. In ca-
tegorie 3 reed Tristan naar een 22e 
plaats en Owen reed in categorie 4 
naar een knappe 8e plek. 

Trainingskamp
Afgelopen maandag is een groep 
van 10 renners naar de Ardennen 
vertrokken voor een trainingskamp. 
Komende donderdagmiddag zullen 
zij weer in Uithoorn arriveren met 
ongetwijfeld veel kilometers in de 
benen.

Argon A1 verliest van 
ADO Den Haag A1
Mijdrecht - De laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen troffen de Ar-
gonauten de ploeg, die hen in de 
eerste seizoenshelft met 2-0 had 
verslagen, maar waar ze absoluut 
niet kansloos waren. Vandaag dus 
tijd om in een leuke wedstrijd spor-
tieve wraak te nemen. ADO had zich 
inmiddels geplaatst voor de nacom-
petitie, Argon wilde nog een plaats-
je stijgen op de ranglijst. Het begin 
van de wedstrijd was voor ADO, dat 
agressief uit de startblokken kwam 
en al binnen de minuut op 1-0 
kwam, toen een afgeslagen corner 
voor de voeten van de middenvelder 
kwam, die met dit buitenkansje wel 
raad wist.
Argon had het moeilijk en de vol-
gende kans diende zich aan voor 
ADO, maar gelukkig ging de bal 

naast. Het was dan ook bepaald ver-
rassend, dat Argon op gelijke hoog-
te kwam, toen Marlin Bot prima 
doorging, de bal breed legde en Ya-
ssine Ouhadou op het juist moment 
vertrok om de bal keihard achter de 
doelman te schieten, een schitte-
rende goal.
De wedstrijd kon opnieuw begin-
nen. ADO was wel wat gevaarlij-
ker, maar Edwin Pieterse stond weer 
een geweldige wedstrijd te keepen 
en was bijna onverslaanbaar. Argon 
kreeg ook wel wat mogelijkheden, 
maar was wat slordig in balbezit. Zo 
bleef het tot de rust 1-1. 
Na de tactische tips in de rust be-
gon Argon aan de 2e helft. Op-
nieuw was het ADO dat voor ge-
vaar zorgde, met name de linker-
spits was in goede doen en creëer-

de mogelijkheden. Argon kwam de-
ze fase goed door en kwam zelfs op 
2-1 door Tarik Tissoudali, die weg-
gestuurd werd door Yassine Ouha-
dou en alleen voor de keeper geen 
fout maakte, 2-1 voor Argon.

ADO moest nu nog meer komen en 
dit gaf ruimte voor Argon om de be-
slissende 3-1 te maken, hetgeen 
niet lukte. Het werd zelfs nog 2-2, 
toen 5 minuten voor tijd de bal van 
de linkerkant voor werd gezet en de 
bal fraai werd binnengekopt door de 
invaller aan ADO zijde.

Een terechte uitslag van een leuke 
wedstrijd. Volgende week de laatste 
wedstrijd van dit seizoen, als Excel-
sior de tegenstander is in Rotterdam 
(foto Sportinbeeld.com)

www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een vlinder! Kijk op de website.
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Zondag feestje Anouk 
Hoogendijk bij Corfu
Mijdrecht - Zoals u vorige week 
al in de Nieuwe Meerbode heeft 
kunnen lezen viert Anouk Hoogen-
dijk aankomende zondag een dub-
belfeestje bij en met Grieks res-
taurant Corfu. Naast dat zij zondag 
27 wordt, heeft zij afgelopen maart 
haar 75e interland gespeeld. Om-
dat zij al jaren bevriend is met Jan-
nis, de eigenaar van het restaurant, 
heeft zij hem in 2009 een shirt van 
het EK gegeven ( zie de foto). De-
ze hangt al jaren op een mooie plek 
in het restaurant. Anouk houdt erg 
van het Griekse eten van Corfu en 
daarnaast vindt ze de sfeer er al-
tijd goed. Een perfecte combinatie 
om lekker met vrienden en teamge-
noten te gaan eten dus aankomen-
de zondag. Naast lekker eten, zul-

len er ook borden worden gegooid 
en live muziek gespeeld worden. Dit 
zullen allerlei muzieksoorten zijn. 
Van Griekse muziek tot aan Jan Smit 
en van rock-‘n- roll tot oldies. Kort-
om: voor iedereen wat wils!
Naast de tafels die Anouk gevuld 
heeft met vrienden en teamgenoten, 
is er nog genoeg ruimte over om de-
ze gezellige avond mee te vieren. Er 
zullen ook nog leuke prijzen uit het 
voetbal en van het restaurant wor-
den weggegeven. 
Wilt u ook aanwezig zijn op de-
ze feestelijke avond? Dat kan! Re-
serveer snel en wees erbij, want het 
gaat zeker een onvergetelijke avond 
worden. Bel of mail om te reserve-
ren naar Corfu Mijdrecht:  tel. 0297-
288440 / info@restaurantcorfu.nl. 

Nieuw interessant programma 
2012/2013 Stichting Paraplu
De Ronde Venen -  Al weer voor 
de 32e keer presenteert Stichting 
‘Paraplu’ een volledig vernieuwd, in-
teressant en verrassend programma 
voor het seizoen 2012-2013, dat op 
3 september begint.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen 
2012-2013 dat in september van dit 
jaar begint heeft de Stichting weer 
een keur aan verrassende, interes-
sante en vernieuwende cursussen, 
workshops, ontspanningsactivitei-
ten en dagtochten voorbereid. 
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard 
ook veel bestaande populaire activi-
teiten en cursussen behouden zoals 
biljarten, bridgen, bridgecursussen, 
mondharmonica, dansen voor pa-
ren en line-dance, yoga, klaverjas-
sen, kaarten maken, foto’s en films 
digitaal bewerken, computercursus-
sen voor beginners en gevorderden, 
vele creatieve cursussen tekenen, 
schilderen, aquarelleren, quilten en 
patchwork, knippen en naaicursus, 
taalcursussen voor beginners en 
gevorderden.
Ook zijn er weer vele cursussen en 
workshops opgenomen zoals: dia-
voorstelling maken, weblog maken, 
netwerken, digitale camera, inter-
netten en e-mailen, stamboomon-
derzoek, filosofie, tuin- en plant-
kunde, communicatietraining, lite-
ratuurwetenschap, expressionisme, 
diverse spirituele cursussen (Reike, 
Meditatie, Aura-healing, Quantum 
Touch, Mandalatekenen) en work-
shops zoals portret- en figuurte-

kenen, creatieve bijeenkomst voor 
dames, spreekvaardigheidscursus, 
opfriscursus verkeer en veiligheid, 
Kerst- en Paasdecoratie, ‘Hoe haal 
ik mijn recht’, estetica, communica-
tie, literatuur, expressionisme, kre-
dietcrisis, klussen, ‘familie-feesten’, 
liefdestaal, creatief met zeep, make-
up voor de rijpere huid.
Tenslotte staat er weer een aan-
tal interessante en culturele dag-
tochten op het programma: Rond-
je Noord-Holland, Kerstmarkt Dor-
drecht, Nederlands Bakkerijmuse-
um.
Alle informatie over deze cursussen, 
workshops, activiteiten en dagtoch-
ten is te vinden in het programma-
boekje, dat op diverse manieren ge-
raadpleegd kan worden. 
“Men kan zich ook laten informeren 
over alle activiteiten tijdens de zo-
genaamde ‘Open Inschrijfdag’ die 
de Stichting organiseert op zater-
dag 18 augustus van 10.00-12.30 
uur”, zegt Riet de Jong, de voorzitter 
van Stichting ‘Paraplu’. “Dan zijn al-
le docenten en spelleiders aanwezig 
die belangstellenden uitvoerig kun-
nen en willen informeren. Maar ui-
teraard kan men ook nu al een in-
fo-boekje ophalen, of raadplegen 
op de vernieuwde website: www.
stichtingparaplu.nl. Op deze website 
kan men ook een inschrijfformulier 
downloaden en men kan zich zelfs 
- heel eenvoudig - digitaal inschrij-
ven”, vult Riet de Jong nog aan.
Zie volgende week ook advertentie 
in deze krant

StretchWalkerdag Smit 
Schoenen weer goed bezocht
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 27 
april heeft bij Smit Schoenen de 6e 
StretchWalkerdag plaatsgevonden.
Onder leiding van Jeroen van Oir-
schot van Stretchwalker mochten 
geïnteresseerden proeflopen op de 
comfortabele schoenen van Stretch-
Walker. Na het proeflopen wer-
den de wandelaars getrakteerd op 
een zoete versnapering. De schoe-
nen bestaande uit naadloos en elas-
tisch materiaal is dé oplossing voor 
mensen met probleemvoeten. Zo 
zijn ze uitermate geschikt voor men-
sen met diabetes, reuma, hallux val-
gus, hamertenen, eksterogen, inge-
groeide nagels of gevoelige voeten, 
maar natuurlijk ook voor de mensen 
die gemakkelijk willen lopen zonder 
er bij na te denken want de schoen 
corrigeert je houding zodat je op-

timaal kan genieten van het loop-
comfort. De zool van de schoen is 
zo opgebouwd dat de gewrichten in 
het lichaam zo min mogelijk belast 
worden wat er ook weer voor zorgt 
dat je minder snel vermoeid raakt. 
Jacqueline Smit spreekt van een ui-
terst succesvolle dag met enthousi-
aste mensen en wat is er nu mooi-
er als mensen je winkel in komen 
die zeggen dat geen schoen ze lek-
ker zit en ze dan met een glimlach 
van oor tot oor de winkel verlaten. 
Jacqueline speekt dan ook af met 
haar klanten dat ze naderhand nog 
even komen vertellen hoe de schoe-
nen bevallen en dat levert hele leu-
ke en dankbare reacties op. Jacque-
line zegt dan ook uit de grond van 
haar hart: “Ik heb het mooiste vak 
van de wereld.”

Open Dag bij
Het VerkeersCollege
Regio - Het VerkeersCollege is in 
2009 begonnen met rijlessen te ver-
zorgen vanuit de regio Mijdrecht.  
En nu drie jaar later is Het Ver-
keersCollege de grootste rijschool 
in Mijdrecht met 10 lesauto’s, brom-
fietsen, motoren en een eigen 
vrachtauto. Vanwege het grote suc-
ces van de open dag in 2011 heeft 
men besloten er dit jaar weer een, 
op 12 mei, te organiseren. 
Heb je altijd al eens met een vracht-
auto willen rijden of op een motor-
fiets? Kom dan even bij Het Ver-
keersCollege langs, deze dag kun 
je eens proberen of je het echt leuk 
vindt. Je kunt kennismaken met hun 
instructeurs, een gratis rijtest doen 
op de motor, in de auto of vracht-
auto of een theoriesessie over de 
nieuwste verkeersregels bijwonen. 
Ook kun je rallyracen met een Van 
Rijn ‘simulatie’raceauto. Diegene 
die de beste tijd neerzet deze dag, 
ontvangt een waardebon voor een 
gratis rijles naar keuze.

Daarnaast zal Roké Motoren aan-
wezig zijn met een aantal speciale 
modellen en acties. Als je meedoet 
aan de behendigheidsrit bij het Ver-
keersCollege (met de auto), maak 
je kans op twee vrijkaarten via Van 
Rijn Racing voor het EK rallyracing 
2012 in augustus.
Natuurlijk zullen de instructeurs van 
het VerkeersCollege ook al je vragen 
beantwoorden over het vernieuwde 
motorrijbewijs vanaf 2013, 2todrive 
(16,5 jaar B rijbewijs) en de code 95 
(nascholing voor chauffeurs).
Deze open dag hebben ze specia-
le Kortingsacties voor verschillende 
opleidingen! Dus ben je van plan te 
gaan lessen, kom dan langs en geef 
je deze dag op!De koffie en de in-
structeurs staan voor je klaar op za-
terdag 12 mei van 10.00 tot 15.00 
uur aan de Groot Mijdrechtstraat 39 
D in Mijdrecht. 
Zie hun website voor meer informa-
tie: www.verkeerscollege.com 
of bel met: (0297)250 638.

Een prima prestatie van 
GVM’79 turnsters
Mijdrecht - Naar aanleiding van 
sterke turnprestaties in de voorron-
des moesten Madelief Voorbij, Eva 
Vergeer en Babette Veenbrink aan-
treden op 21 april in Amersfoort om 
daar uit te komen in de regiofinales 
van divisie 4. 

Bij de instap niveau 10 was het de 
beurt aan Madelief. Madelief  turn-
de een hele mooie oefening op het 
onderdeel balk en brug. Als het aan 
die twee onderdelen had gelegen 
zou ze ruimschoots doorgaan naar 
de districtfinales in Beverwijk. He-
laas heeft ze op vloer en sprong 
wat puntjes laten liggen waardoor 
ze uiteindelijk 22 is geworden van 
de 36. Ze kwam maar 0,4 punt (!) te 
kort om door te gaan naar de dis-
trictfinales. Al met al een fantasti-
sche prestatie in deze hoge divisie!

Eva turnt op pupil niveau 9 in de 4e 
divisie. Ook vorig jaar heeft Eva aan 
deze regiofinales meegedaan en 
ontmoette ook “oude” bekenden.. 
Dit keer is Eva wat lager geëindigd 

wat waarschijnlijk ook te linken is 
aan het inleveren van trainingsuren 
dit jaar. Desalniettemin heeft ze een 
fantastische prestatie afgeleverd, 
vooral bij de sprong waarbij ze zich 
bij de eerste 10 van de regio heeft 
gesprongen! Op de andere onder-
delen heeft ze toch wat concurren-
ten voor moeten laten gaan. Eva is 
24e geworden van de 35.

Dan als laatste Babette. Babette 
komt uit op pupil niveau 8. Babet-
te heeft ook al meer ervaring met 
de regiofinales. Op de balk heeft 
zij dit keer voor het eerst succes-
vol de radslag uitgevoerd, waar-
door zij op dit onderdeel hoog is ge-
eindigd! Ondanks mooie turnoefe-
ningen moest zij op de andere on-
derdelen meer turnsters voor laten 
gaan waardoor ook zij, met een 26e 
plek, er niet in geslaagd is om door 
te dringen tot districtsfinales.

Geen districtsfinales voor deze 
GVM’79 turnsters, maar wel presta-
ties om trots op te zijn op dit niveau!

Familiedag Atlantis een 
groot succes
Mijdrecht - Dankzij sponsoring 
door Univé werd de familiedag van 
korfbalvereniging Atlantis afgelo-
pen zaterdag een succes. Op de-
ze jaarlijkse familiedag spelen zo-
veel mogelijk teams een thuiswed-
strijd en de aanloop van al het pu-
bliek dat bij die wedstrijden komt 
kijken maak het erg gezellig langs 
de lijn en in de kantine. Deze spon-
soring maakte het voor Atlantis mo-
gelijk om voor diverse activiteiten 
spullen te huren en/of te kopen om 
er een nog leukere en gevarieerdere 
dag van te maken.
De familiedag begon voor de aller-
jongsten met een welpenochtend, 
ondanks het matige weer was de 
opkomst daar prima. Het was voor 
een aantal van de aanwezige kin-
deren, de eerste keer dat zij ken-
nis konden maken met Atlantis en 
het korfbalspelletje in het bijzon-
der. Door de inzet van de enthou-
siaste trainers hebben de kinderen 
zich uitstekend vermaakt. Natuurlijk 
hopen wij dat de kinderen die aan-
wezig waren voor deze welpochtend 
zich ook daadwerkelijk bij de wel-
pengroep gaan aansluiten.

Gedurende de (welpen)ochtend 
werden er loten verkocht voor de lo-
terij, mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van plaatselijke winke-
liers en Atlantisleden. Met de op-
brengst van deze loterij en de ver-
koop van mooie bloemen zijn is de 
vereniging dan ook zeer tevreden, 
net zoals de gelukkige winnaars dat 
zijn met hun prijzen.

De kampcommissie maakte van het 
grote aantal bezoekers dankbaar 
gebruik door via een ludieke actie 
extra geld op te halen voor het zo-
merkamp voor jeugdleden. Iedereen 
mocht tegen een kleine vergoeding 
taarten werpen naar de aanwezi-
ge kampleiding, uiteindelijk zijn al-
le twaalf slagroomtaarten in het ge-
zicht van een leidinglid geëindigd.
Ter afsluiting van deze dag kon-
den Atlantisleden en andere bezoe-
kers in de kantine gezellig met el-
kaar eten. Dankzij Lunchroom TOF, 
die de saté beschikbaar stelde, was 
dit een groot succes. Mede door de 
inzet van vele leden en ouders van 
leden is deze dag uiterst goed ver-
lopen.

Argon dames 1 winnen 
laatste thuiswedstrijd
Mijdrecht - Om half 3 was de af-
trap van Argon dames 1 tegen de 
Volenwijckers. Doordat er wat ver-
anderingen waren in de opstelling 
door blessures moesten de dames 
even wennen. In de 20e min kwa-
men de Volenwijckers op een 0-1 
voorsprong maar de dames van Ar-
gon lieten hun koppies niet hangen 
en al snel maakte de rechtsbuiten 
Kim Smit de gelijk maker. De tegen-
standers kregen net voor rust nog 
een vrije trap net buiten de 16 mtr 
maar deze wist onze keepster Pa-
tricia mooi naast te kijken. Met een 
rust stand van 1-1 gingen de da-
mes naar de kleedkamer. In het be-
gin van de 2e helft werden Anouk 
en Petra gewisseld voor Nicole en 
Esmeralda. de dames van Argon 
groeide steeds meer en creëerde 

meerdere kansen. vooral Sanne had 
een paar mooie uitbraken en zelfs 
een panna alla Messi helaas speel-
de ze de bal te ver voor zich uit maar 
mooi was die zeker. In de 18e mi-
nuut van de 2e helft werd Denise tij-
dens een aanval door de keepster 
van de Volenwijckers onderuit ge-
haald de scheidsrechter liet door-
spelen en Mirte Brosky nam de bal 
aan de linkerkant van de 16 mtr aan 
en schoot de bal over de keepster 
heen in de rechter boven hoek en 
daardoor kwamen de dames op 2-1 
voorsprong.
Dit wisten de dames van argon vast 
te houden en wonnen de wedstrijd. 
the woman of the match was zeker 
onze keepster Patricia die er een 
paar mooie ballen uithaalde.
(foto’s: sportinbeeld.com)
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Hertha D1 wint van Victoria
Vinkeveen - Op deze winderige en 
regenachtige dag speelde we thuis 
tegen Victoria uit Hilversum, van-
daag alweer de 3de keer trouwens 
waarbij de eerste 2 wedstrijden Vic-
toria te sterk was. Dus we waren ge-
brand op een mooi resultaat. Van-
daag waren trainer Leo en Leider 
Frans niet aanwezig. Sten en Jeroen 
waren geblesseerd maar Levi kwam 
ons verdienstelijk versterken. Dobi-
as nam het stokje van Leo over van-
daag. Victoria bleek met een heel 
ander team te zijn dan de vorige ke-
ren, wat daar de reden van is? Maar 
goed om 11.00uur trapte we af op 
veld 5.

De eerste helft hadden we vol de 
wind in de rug, Bas heeft de eerste 
helft weinig tot niets te doen gekre-
gen, omdat we te vaak de lange bal 
speelde was het erg rommeling, met 
wind mee moet je de bal juist laag 
houden om tot goede combinaties 
te komen. Ook werd alles te veel 
door het midden gespeeld omdat 
we het veld niet goed breed hiel-
den. Russtand 0-0. Dobias heeft de 

mannen in de rust goed toegespro-
ken en met wind tegen speelde we 
veel beter. Victoria kwam er ook wel 
uit maar die hadden nu ook last van 
wind mee. Uit een corner kwamen 
we verdiend op 1-0 door Thom, we 
bleven lekker voetballen en uit weer 
een ingestudeerde corner was het 
Dennis die de 2-0 maakte. De wed-
strijd leek gespeeld, Victoria werd 
eigenlijk niet gevaarlijk vandaag. Na 
een mooie aanval over links was het 
Bjorn die de verdiende 3-0 maakte, 
klasse mannen!!! Vandaag weer lek-
ker gespeeld, nog 1 competitiewed-
strijd thuis tegen Nederhorst dan 
eindigen we gewoon heel netjes op 
de 3de plaats als we winnen. 

In de najaarscompetitie werden we 
2de en in de hoogste poule waar we 
nu spelen zijn Almere en Sporting 
Almere veel te sterk, laten we dan 
de best of the rest worden zaterdag. 
Hertha D1 heeft een prima seizoen 
gedraaid, in Mei nog 1 toernooi en 
nog een wedstrijd tegen de begelei-
ding/ouders en begin Juni gaan we 
gezellig met team naar Texel.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 24 april was de 
einddrive voor de Hartenvrouwen. 
Er werd top-integraal, met in beide 
lijnen een mix van A- en B-spelers, 
door 28 paren gespeeld.
De eerste plaats was voor Ank 
Reems & José Möller met de fan-
tastische score van 61,22%; twee-
de werd het combipaar Tini Ge-
ling & Kitty van Beem met 59,62%; 
derde An van Schiack & Lea Wit 
met 58,49%; vierde het combipaar 
Guus Pielage & An van der Poel 
met 58,17%; vijfde Kokkie van den 
Kerkhoven & Corry Smit met 57,69; 
zesde Wil Voss & Cathy Troost met 
56,89%; zevende Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw; een gedeel-
de achtste plaats met 55,45% voor 
de paren Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck en Gertrude Doodkorte & 
Floor Janssen; tiende Ina Melkman 
& Jetty Weening met 54,17%; elfde 
Sandra Raadschelders & Marja van 

Holst Pellekaan met 53,85%; twaalf-
de Trudy van den Assem & Refina 
van Meijgaarden met 52,88%; een 
gedeelde dertiende met 52,72% 
voor de paren Reina Slijkoord & Rita 
Vromen en Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit; vijftiende Mieneke Jong-
sma & Hilly Cammelot met 50,96%.
Na afloop was er een gezellig samen 
zijn met een hapje en drankje, het 
bestuur en de feestcommissie wer-
den hartelijk bedankt voor hun inzet 
dat beloond werd met een prachtig 
boeket bloemen. We houden dus nu 
zomerreces en beginnen weer op 
dinsdag 4 september met een com-
petitieronde om 12.45 uur!! in ver-
band met de dan te houden leden-
vergadering. Wilt u ook eens spelen 
bij Hartenvrouw op dinsdagmiddag 
in De Scheg, dan bent u van har-
te welkom. Info bij het secretariaat: 
Mieneke Jongsma tel: 0297-565756 
of wjongsma1@hotmail.com.

Atalante D2 terug naar 
tweede klasse
Vinkeveen - Donderdag 26 april 
was de tweede ploeg van Atalante 
in de Beyneshal in Haarlem voor de 
twee nacompetitie wedstrijden. In 
de laatste wedstrijd een week tevo-
ren was de ploeg een punt te kort 
gekomen om P/D te ontlopen en op 
de 10de plek van de 12 geëindigd. 
 De eerste wedstrijd was tegen het 
bekende VHZ uit Nieuw Vennep, 
een goede bekende van de Vinke-
veense ploeg, eerder hadden ze sa-
men met Roda uit Amstelveen en 
VCH Hoofddorp de top 4 gevormd 
van kandidaten voor de 1e klasse. 
De eerste set ging wervelend van 
start daar waar het team juist in het 
eerste bedrijf meestal nog goed op 
stoom moet komen: 25-14 winst. 
In set 2 was het VHZ dat nu goed 
warm gedraaid was en een flinke 
strijd ging los, met sterke service 
beurten van de dames uit Nieuw 
Vennep. Het groengele team werd 
van haar stuk gebracht door de 
reeksen met serveerpunten, onze-
kere foutjes slopen in het spel: 25-
27 verlies. De derde set (tot de 15) 
zou de beslissing moeten brengen 
en dat lukte: 15-4 voor Atalante. Een 
aparte wedstrijd met extreem wisse-
lend spel.
 
Knap
De tweede wedstrijd van de avond 
was tussen VHZ en Netzo en werd 

zeer knap door VHZ gewonnen met 
2-1. De derde partij zou uitslag gaan 
brengen. Gezien was dat een lange 
buitenaanvaller een sterk wapen 
van de Amsterdamse ploeg was, ze 
werd vaak aangespeeld en scoorde 
veelvuldig. De Vinkeveense ploeg 
was aan het inslaan toen midden-
aanvaller Annike van Kouwen on-
fortuinlijk door haar knie zakte. On-
danks de grote brace en het feit dat 
de knie door fysiotherapie net weer 
genezen was verklaart, een zeer 
pijnlijke zware domper voor Annike 
en het team. 
Beteuterd begon de ploeg aan de 
laatste match ondersteund door het 
groengele publiek op de tribune dat 
de spanning voelde en gaf juichen-
de ondersteuning met ratels en toe-
ters als ook technische tips. De pit-
tige wedstrijd ging gelijk op en Ata-
lante ging er vol tegen aan. Met na-
me Jet Feddema en Inge Bakker 
waren solide peilers en ook Tine-
ke Vellekoop hield het hoofd koel 
en maakte veel punten. Met miniem 
verschil pakte Netzo de eerste set: 
26-24. De zelfde opstelling zette de 
wedstrijd voort, de spanning steeg, 
foutjes gebeurden, en de kop ging 
hier en daar hangen.. met 25-19 
verloor de Haaxman equipe ook de 
tweede set. En dus weer terug naar 
de 2de klasse, een dubbele dikke 
domper voor het team.  

Veenstekertoernooi 2012
De Ronde Venen - Vrijdag 27 april 
werd het jaarlijkse Veenstekertoer-
nooi georganiseerd in De Boei. De 
laatste vrijdagavond van het seizoen 
met een 8-tal enthousiaste teams 
die in twee poules van 4 van start 
gingen. Na de eerste partijen volgde 
halverwege het toernooi de ‘beker’ 
huldiging van onze one and only 
kampioen van dit seizoen, de man-
nen van 4, en een bedankje voor de 
H4 sponsor Electroworld Bunscho-
ten uit Abcoude voor donatie van 
een superrr de luxe telbord. Daarna 
volgde de finale poule met weder-
om 3 sportieve fanatieke wedstrij-
den waarbij teams nog meer uitge-
daagd werden. 

In de sportieve poule was het Jena-
Aktie olv Jos Aarsman die de vijfde 
plek bemachtigden, net voor de ge-
deelde 6de plek van Alrec en Deen-
se firma Broget flok. De aspiranten 
JBmix werden laatste maar lieten 
mooie veelbelovende volleybalstaal-
tjes zien, dat belooft echt wat vol-
gend seizoen. 

In de fanatieke poule werden de 
sympathieke feestgasten van het 
Lichtpunt 4de, de teams 1-2-3 wa-
ren zéér aan elkaar gewaagd, allen 
bemachtigden 4 punten en het sal-
do besliste dat Hovenier Vellekoop 
derde werd, het Assuline team ein-
digde als tweede, net één puntje 
achter de Veenmollen die als ware 
kampioen leuke oranje brillen kre-
gen om zo op en top Koninginnedag 
te kunnen vieren. 

We bedanken de vrienden van de 
Veensteker voor de sponsoring van 
het toernooi en gaan er graag bin-
nenkort weer gezellig eten.

Bij het Assuline Turfstkerstoernooi 
op zondag 3 juni zullen de mees-
te teams wederom in actie komen, 
maar dan buiten op de korfbalvel-
den van de Vinken.
Tot 5 mei kun je nog aanmelden 
voor dit toernooi dat al voor de 24e 
keer gezellig gaat zijn. Kijk op de si-
te www.vv-atalante.nl om je aan te 
melden.

Biljartclub DIO terechte 
kampioen 2011-2012
De Ronde Venen - Zo ongemeen 
spannend als de hele competitie is 
geweest was ook de rumoerige fi-
nale in eetcafé De Schans. De twee 
sterkste teams van het afgelopen 
seizoen zorgden voor een gewel-
dige ontknoping.  De Paddestoel 2 
was na de winst in een barrage op 
zaterdag tegen Bob’s Bar de grote 
favoriet voor de titel. De fel begeer-
de wisselbeker lonkte naar twee-
voudig kampioen De Paddestoel 2. 
DIO had hier geen boodschap aan 
en verhinderde de trilogie van De 
Paddestoel 2.

Barrage:
Het finale-weekend begon dus za-
terdag in een biljartvriendelijk 
dorpshuis De Springbok in De Hoef. 
De biljartfederatie had de volgorde 
van spelen bepaald en de leden van 

De Springbok zorgden voor de arbi-
trage. De Paddestoel 2 was duide-
lijk een maatje te groot voor Bob’s 
Bar. Robert Daalhuizen was in 21 
beurten te sterk voor Bob Hubenet. 
Stefan Vos had geen kind aan Anne 
Beeker. Pim de Jager maakte aan al-
le spanning een einde met een rui-
me zege op Richard van de Kolck. 
Voor een mooi slotakkoord van de 
middag zorgden Jim van Zwieten 
en Richard Schreurs. Na een pri-
ma “pot” deelden beiden de punten. 
Een onverwacht grote 8-1 overwin-
ning van De Paddestoel 2 en een fa-
vorietenrol voor de grote finale zon-
dag.

Finale:
Zondag hebben de biljarters van 
DIO en De Paddestoel 2 er een ech-
te thriller van gemaakt. Onder zeer 
moeilijke biljartomstandigheden 
werd er door beide teams gewel-
dig gepresteerd. Alle spelers heb-

ben zich perfect aan de entourage 
aangepast en gezorgd voor prach-
tige biljartsport. De arbiters van BC 
De Schans en Aria en Lucia van de 
biljartfederatie hebben de wedstrij-
den perfect geleid.
De eerste partij werd door Robert 
Daalhuizen in 22 beurten gewon-
nen van Eric Brandsteder. 2-0 voor 
De Paddestoel 2. Bert Dijkshoorn 
liet op het eind van de partij Stefan 
Vos weglopen. 4-0 voor De Padde-
stoel 2. De derde partij begon Pim 
de Jager heel sterk tegen Herman 
Turkenburg. Maar na 10 beurten 
kantelde de wedstrijd en verklein-
de Herman met prachtige series 
de achterstand. 4-2 voor De Pad-
destoel 2. De laatste partij tussen 
Paul Schuurman en Jim van Zwieten 
moest de beslissing van een emo-
tioneel seizoen worden. Paul moest 

ook nog eens met ruim verschil win-
nen in verband met het extra te ver-
dienen punt. Na een sterk begin van 
Jim kwam Paul steeds beter in zijn 
spel. Paul heeft de vele toeschou-
wers laten genieten van prachtige 
biljartsport. Na het maken van de 
laatste winnende carambole was de 
zegekreet goed te begrijpen. Eind-
stand 5-4 voor DIO. Heel sportief 
werden de nieuwe kampioenen van 
DIO gefeliciteerd door de ex-kampi-
oenen van De Paddestoel 2.
Voorzitter Toine Doezé feliciteerde 
de spelers van DIO met het kam-
pioenschap en bedankte de spe-
lers, arbiters, schrijfsters en het tal-
rijke publiek voor hun inzet en aan-
wezigheid. Een woord van dank aan 
de bediening en verzorging van de 
inwendige mens werd niet verge-
ten. De prijsuitreiking van de wissel-
beker, medailles en bloemen waren 
een waardig slot van dit wederom 
zeer geslaagde biljartseizoen.

Herman van Yperen speelt 
voor zijn zieke broer
De Ronde Venen - De laatste 
speelweek in de competitie bracht 
geen verandering meer in de ver-
wachte barrage. DIO heeft in een ui-
terste krachtinspanning geprobeerd 
deze barrage nog te voorkomen. 
Maar ondanks de 6-3 overwinning 
en een gelijk aantal punten met De 
Paddestoel 2 werd door het onder-
linge resultaat de barrage tussen De 
Paddestoel 2 én Bob’s Bar een feit. 
Een verslag van de barrage en de fi-
nale zijn elders in dit blad te lezen.
Emotioneel was de reactie van Her-
man van Yperen (zie foto) na afloop 
van zijn kortste partij van de week. 
Na 11 beurten droeg hij deze prach-
tige overwinning op aan zijn zieke 
broer en teamgenoot Adrie.

Poule A:
De Springbok 2 eindigde de com-
petitie in mineur met een 0-9 verlies 
tegen APK Mijdrecht 1.
DIO won onder het toeziend oog 
van hun directe belagers met 6-3 
van De Kuiper/van Wijk.
Mijdrecht 4 trok met 5-4 aan het 
langste eind tegen Cens 2.
De Vrijheid/Biljartmakers steeg 
nog een aantal plaatsen door een 
7-2 overwinning op De Kromme 
Mijdrecht 1.

Eindstand:
1. De Paddestoel 2 56 punten
2. DIO            56 punten
3. APK Mijdrecht  54 punten

Poule B:
De Springbok 1 verloor verrassend 
met 2-7 van APK Mijdrecht 2. Hen-
drik Versluis won in een superpar-
tij in 14 beurten van een ijzersterke 
John van Dam.
De Merel/Heerenlux 3 was met 2-7 
kansloos tegen De Paddestoel 3.
APK Mijdrecht 3 sloot een sterke 
competitie af met 7-2 winst op Cens 
1.
De Schans was met 7-2 een paar 
maten te groot voor Stieva Aalsmeer.
De Kromme Mijdrecht 2 was met 
2-7 geen partij voor periodekampi-
oen Bob’s Bar.

Eindstand:
1. Bob’s Bar 65 punten
2. APK Mijdrecht 3 62 punten
3. De Schans 59 punten

Atlantis 1 wint belangrijke 
wedstrijd van Madjoe
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 mocht afgelo-
pen zaterdag thuis aantreden tegen 
Madjoe uit Rijnsburg. Tegen Madjoe 
werd al drie keer eerder gespeeld. 
Alle drie de wedstrijden werden ver-
loren. Dit was voor Atlantis een be-
langrijke wedstrijd om te winnen 
voor de stand in de compititie. Me-
de door de overwinning is Atlantis 
DKV in de stand voorbij gegaan in 

de strijd om degradatie. Er werd ge-
wonnen met 15-13 van Madjoe. Na 
de grote nederlaag twee weken ge-
leden uit bij Oranje Nassau werd 
de dinsdag erop eens goed met el-
kaar gesproken. De koppen werden 
allemaal de goede kant opgesto-
ken. Atlantis wist dat ze er keihard 
voor moeten werken  de aankomen-
de weken. Onder slecht weer werd 
de wedstrijd gestart tegen Madjoe. 
Het was koud, het waaide en af een 
toe viel er een klein spettertje.  Bei-
de teams konden in de eerste helft 
maar lastig de korf vinden. Het was 
Atlantis die de score opende. Met-
een hierop volgde een antwoord 
van de tegenstander. Hierna werd 
er tien minuten niet meer gescoord. 
De hele eerste helft hadden beide 
ploegen veel last van de wind. Dit 
leverde een gelijk opgaande strijd. 
Het ene moment stond Madjoe voor 
en daarna Atlantis weer. De kleed-
kamers werden opgezocht met een 
4-4 ruststand.

Doorzetten 
In de tweede helft moesten de ploe-

gen blijven doorzetten om de wed-
strijd te winnen. Het was Madjoe 
die meteen scherp de kleedkamer 
uit kwam. Jeroen Korver, die speel-
de voor Peter van der Wel, tekende 
meteen de gelijkmaker aan. Vlak na 
rust werd Melissa van der Stap ge-
wisseld voor Joyce Gortenmulder 
om meer aanvallende kracht in het 
veld te krijgen.  De tweede helft vie-
len de doelpunten om en om. Jel-

mer Steen werd vervangen vanwe-
ge een blessure aan zijn nek. Ber-
ry de Jong was zijn vervanger. Met 
nog twintig minuten te spelen kon 
Madjoe op twee punten voorsprong 
komen. De stand was op dat mo-
ment 8-10 in het voordeel van Mad-
joe. Nu moest Atlantis laten zien dat 
het zich toch nog kon terugvechten 
in de wedstrijd. Met nog tien minut-
ten te spelen was de stand 11-11. 
Ondertussen was Maarten Helsloot 
in de ploeg gekomen voor Alex van 
Senten.  Op dit moment konden bei-
de ploegen nog de wedstrijd win-
nen. Het was Atlantis dat een klein 
gaatje kon slaan van twee doelpun-
ten.  Madjoe kon nog tot twee keer 
toe tot één punt komen. Atlantis 
won de wedstrijd eindelijk met 15-
13. Voor de ploeg was dit een zeer 
belangrijke overwinning. VZOD en 
DKV verloren allebei. Het gaat naar 
de nummer laatste is nu drie pun-
ten. Tevens is de ploeg DKV voorbij 
gegaan in de stand. Volgende wed-
strijd in het programma is NIO uit. 
Hier werd de vorige keer thuis nipt 
verloren.

Atlantis 2 verliest door 
matige tweede helf
Mijdrecht - De door Rabobank ge-
sponsorde Atantis 2 moest afge-
lopen zaterdag aantreden tegen 
Fiks 3. Atlantis 2 is de middenmo-
ter van de poule. Fiks stond twee-
de in de poule. Hierdoor wist Atlan-
tis dat het een lastige pot zou wor-
den. Atlantis begon in de basis met 
Berry de Jong, Jacco van Koever-
den-Brouwer, Martijn de Horde en 
Robin van t Schip als heren. Voor de 
dames begonnen Chantal Poolman, 
Joyce Gortenmulder, Tamara Gor-
tenmulder en Cynthia Sassen. Het 
was de rentree van Cynthia Sassen. 
Zij werd geteisterd door een nare 
blessure, maar vandaag mocht ze 
weer haar rentree maken. De eer-
ste helft ging gelijk op. Bij de vak-
wissels stond er vaak een gelijkspel 
op het scorebord. Zowel Atlantis als 
Fiks kwamen negen keer tot sco-
ren. Hierdoor leek het een spannen-

de pot te worden. In de rust spoor-
de de coach Atlantis aan om deze 
lijn door te zetten. Als Atlantis bleef 
scoren, dan zouden ze vanzelf op 
voorsprong komen. Helaas kon At-
lantis deze lijn niet doorzetten. Ze 
kwamen maar tot twee doelpunten 
in de tweede helft. Fiks bleef ech-
ter wel scoren. Hierdoor kon Fiks 
uitlopen. Uiteindelijk werd het 11-
16 voor Fiks. Tien minuten voor tijd 
kreeg Jacco van Koeverden-Brou-
wer een publiekswissel. Dit was zijn 
laatste thuiswedstrijd voor de se-
niorenselectie. Onder luid applaus 
werd Jacco gewisseld. Hij kreeg een 
bos bloemen, een kaart en cham-
pagne. Hij werd bedankt voor al zijn 
jaren bij Atlantis. Vele jaren bewees 
Jacco zijn kwaliteiten. Als hij op het 
veld stond, was er altijd wat te bele-
ven. Daarom kreeg hij ook de hul-
diging.




